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Dostoyevski: Aklın ve 
Ruhun Hududunda

Edebiyat tarihinde insan ruhunun bilinmeyen 
derinliklerini ve ince detaylarını Dostoyevski ka-
dar keşfedebilen bir yazar göstermek güçtür. Ve 
Rus edebiyat tarihinde Rus insanı ve kültürüyle 
böylesine bütünleşmiş ikinci bir yazar olmadığı 
noktasında neredeyse herkes hemfikirdir. ‰deta 
o, Rus insanının sözcüsüdür.

Okul çağlarında Rus ve Batı edebiyatının ünlü 
yazarlarının kitaplarını elinden düşürmeyen Dosto-
yevski kendi kabuğunda yaşar; sosyal ortamlara 
pek girmez ve öteki öğrencilerle nadiren iletişi-
me geçer. Okul arkadaşları ilk zamanlar ona “ke-
şiş, tuhaf adam” gibi lakaplar takarken sonrasın-
da Dostoyevski’ye saygı duymaya dahi başlarlar.

On dört, on beş yaşlarında Victor Hugo, Charles  
Dickens, Walter Scott, George Sand gibi yazarları 
okur; Rus şair Vasili Jukovski ve hayranlık duy-
duğu Aleksandr Puşkin’in şiirlerini ezberler. Gör-
meyi arzuladığı İstanbul, Venedik ve Doğu’ya, 
uzak ülkelere yapılan seyahatlerin anlatıldığı ki-
taplar ilgisini çeker. Latinceden başka Almanca 
ve Fransızcaya da hâkim olan Dostoyevski, çok 
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sevdiği ağabeyi Mihail ile beraber Almancadan 
Schiller ve Goethe çevirileri yapar.

Dostoyevski için, “Psikologların psikoloğudur. 
Bilinç dışının yeraltı dünyasına doktorlardan, 
hukukçulardan, suç uzmanlarından ve psiko-
patlardan daha derin bir şekilde sokulmuştur.” 
diye övgü dolu sözler sarf eden ünlü Avustur-
yalı yazar Stefan Zweig da, Rus yazarın sanatı-
nı titizlikle tahlil edenlerdendir. Dünyası, içeri-
sinde sinir hastalarının yaşadığı bir hastaneye 
benzetilen Dostoyevski’nin kahramanları olduk-
ça orijinaldir: Balzac, Dickens, Victor Hugo ve 
Walter Scott’un karakterleri tek renkli ve belli 
bir amaca yönelir, toplum tabaka tabaka ayrılır;  
Dostoyevski’de ise kötülükle fazilet, yücelikle 
bayağılık birbirinin içine girer, karşıtlıklar tek bir 
insanda toplanır. Raskolnikov, Fedor Karamazov, 
Alyoşa, Mişkin gibi karakterlerin yaşları, meslek-
leri, kıyafetleri, saçlarının rengi, yüzlerinin şekli 
gibi özellikleri bir iki cümleyle verilmesine rağ-
men o kişileri çok çok iyi tanırız. Onlarca ayrıntı 
vermek yerine bir iki incelikle meseleyi halleder 
yazar. Karakterlerini konuştururken okuru öyle 
bir etki altına alır ki âdeta hipnotize eder, ha-
yal gücümüzle o karakterleri görür gibi oluruz. 
Konaklar, saraylar ve bürolardaki makam mevki 
sahiplerinden değil; hasta, yoksul, tembel, aylak 
kimselerden seçtiği karakterlerle en heyecanlı 
trajedileri vücuda getirmiştir. Onun kahramanla-
rını asla otururken, yerken, içerken göremeyiz; 
hissederler, konuşurlar, tartışırlar, ara vermeden 
düşünürler. Dostoyevski, okuyucunun merakını 
uyandırmak ve hayal gücünü harekete geçirmek 

için başvurulan klasik yöntemleri kullanmadan 
bizleri her an gergin ve tetikte tutmayı ustalıkla 
başaran bir dâhidir kuşkusuz.

Bilhassa Karamazov Kardeşler, Budala, Suç ve 
Ceza adlı romanları, Rus ve Dünya edebiyatının 
başyapıtlarından kabul edilir. Tolstoy’un dev ya-
pıtı Savaş ve Barış, Dostoyevski’ye destansı ro-
man fikrini aşılamıştır. Diğer eserlerinde olduğu 
gibi Suç ve Ceza’nın yazımı esnasında da Dosto-
yevski kendini işine öylesine kaptırır ki hizmetçisi 
tedirgin olur ve işinden ayrılmak ister. Sebebini 
sorduklarında şunları söyler: “Dostoyevski garip 
bir insan ve birisini öldürmüş. Tüm gece oda-
sında dolanıp duruyor ve bir baltayla yaşlı bir 
kadını öldürdüğünü kâh kabul ettiğini kâh red-
dettiğini yüksek sesle anlatıyor.” Eser tamamlan-
dığında okuyucu üzerindeki etkisi inanılmazdır: 
Sinirleri sağlam olanların hastalanma düzeyine 
geldiği, zayıf olanlarınsa eseri bitirmeden yarıda 
bıraktığı durumlar yaşanır.

Bir dönem siyasetle ilgilenip birkaç heyecan-
lı arkadaşıyla hareket eden Dostoyevski’nin, 23 
Nisan 1849’da devlet aleyhinde bir siyasi komp-
loya karıştığı iddiasıyla sekiz ay süreyle tutuklu 
kaldığı hücre hapsinde yazması, okuması, ha-
valandırmaya çıkması mümkün olmadığı gibi, 
geceleri odasında aydınlatma için mum bile 
yoktur. Sorgusunda arkadaşlarının aleyhinde tek 
kelime dahi etmeyen yazar, dokuz arkadaşıyla 
birlikte kurşuna dizilmek suretiyle ölüm ceza-
sına çarptırılır. Hükümlülerden hiçbiri infaz ön-
cesi elinde İncil ve haç ile gelen rahibin günah  
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çıkartma teklifini kabul etmez. Dostoyevski, 
“İsa’yla birlikte olacağız!” diyerek arkadaşları-
na moral vermektedir. Son anda infaz emri geri 
çekilir, zira Çar I. Nikolay akılları başlarına gel-
sin diye tesirli bir ders vermek istemiştir. Fakat o 
dehşetli atmosferde hükümlülerden Grigoryev, 
bir daha düzelmemek üzere korkudan aklını yi-
tirir. Dostoyevski’nin payına düşense dört yıl kü-
rek cezası, ardından da dört yıl askerliktir. 

Cezasının ikinci evresini piyade er olarak Se-
mipalatinsk’te kısmen özgür bir ortamda geçiren 
Dostoyevski, orada Müslümanların yaşamı, ge-
lenek ve görenekleriyle tanışır. Bu dönemde İs-
lâm’a ilgili duymaya başlayan romancının, ağa-
beyine sipariş verdiği kitap listesinde Kur’an-ı 
Kerim de vardır.

Ecinniler romanının yazım süreciyle birlikte 
Dostoyevski’nin mizacında da büyük olumlu de-
ğişimler gözlenir. Dik başlılık ve sabırsızlık gi-
der; yerine daha yumuşak ve alçakgönüllü birisi 
gelir. Hatta eşi ve hemen tüm çevresi, yüz hatla-
rında bile bu pozitif değişimin izlerinin görüldü-
ğünü söylerler. Artık daha dindar bir kişilik hali-
ne gelen Dostoyevski, neredeyse her konuşmayı 
bir şekilde dini konulara getirir. 

“Bir roman veya uzun öykünün başlangıç 
bölümleri matbaada veya dizgide iken son kı-
sımlarının hemen yarına yazılabilecek şekilde 
kafamda olduğu durumlar çoktur.” diyen yaza-
rın koşuşturma içinde ama titizlikle, tekrar tekrar 
düzeltmeler yaparak ve hatta bazen sil baştan  

eserlerini kaleme alması hastalığını da şiddetlen-
dirir. Yapıtlarında hastalar, özellikle sara hasta-
ları ve hastalıkların kilit rol oynadığı Dostoyev-
ski, ağabeyine gönderdiği bir mektupta şunları 
söyler: “Sinir sistemim bozuldu. Önceden ben-
de böylesi sinir dönemleri olduğunda bundan 
yazmak için faydalanırdım. Bu durumda her 
zaman daha fazla ve daha iyi yazarsın.” Bir 
defasında “Belirli bir zamana yetiştirmek için 
yazmak istemiyorum; aynı Tolstoy, Turgenyev 
ve Gonçarov gibi yazmak istiyorum. Bırak bir 
tanecik olsun bir çalışmam özgürce zamana 
bağlı kalmaksızın olsun.” diye içini döken ya-
zarın büyüklüğü biraz da buradadır. O yazarları 
ne mal ne de mülkleri için, sadece bu konuda 
kıskanır.

1880 yılında Puşkin Anıtı’nın açılış töreninde 
konuşma yapmak üzere Moskova’ya davet edil-
diğinde cebinde yol parası bile yoktur ama bir 
şekilde oraya ulaşır. 8 Haziran’da o meşhur Puş-
kin konuşmasını yaptığında dinleyicileri coştu-
rur, halk âdeta kendini kaybeder. Tüm edebiyat-
çılar kendisini sırayla tebrik eder, arasının açık 
olduğu Turgenyev bile onu kucaklayıp “Bir dâ-
hisiniz, dâhi!” demekten kendini alamaz. Hatta 
konuşmacılardan Aksakov, söylenebilecek her 
şeyin söylendiğini belirterek Dostoyevski’den 
sonra konuşma yapmayı reddeder. O konuşma-
da Dostoyevski, Puşkin’in edebi çalışmalarında 
önemli bir yer işgal eden İslâm motiflerinin ve 
Kur’an Taklitleri dizisinin hümanist özünün ve 
şairin İslâm dünyasını ruhen benimsemiş olması-
nın önemine de dikkat çeker.
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Günümüze değin birbirleriyle sıkça kıyaslanan 
Tolstoy ve Dostoyevski, yaşamları boyunca bir 
kez olsun ne yüz yüze görüşür ne de mektupla-
şırlar. Dostoyevski’nin ölüm haberini alan Tols-
toy, Strahov’a yazdığı mektupta şu ifadeleri kul-
lanır: “Onu bir kez olsun görmedim ve onunla 
hiç konuşmadım ama şimdi ölünce birden an-
ladım ki Dostoyevski bana en yakın, en kıymetli, 
en gerekli insanmış…” Alman filozof Nietzsche 
(1844-1900) de, ölümünden altı sene sonra Ye-
raltından Notlar (1864) eserini okuyarak tanıma 
fırsatı bulduğu Dostoyevski için “Suçlu psikoloji-
si, köle zihniyeti ve gücenmenin dinamikleriyle 
ilgili bir şeyler öğrendiğim tek ruh bilimcidir.” 
ifadesini kullanırken Cemil Meriç de “Büyük kı-
lavuzlarımdan biridir.” der.

Rus ve Dünya edebiyatına damgasını vurmuş 
Dostoyevski’nin çok sayıdaki eserlerini okuma-
ya vakit bulamayanlar, ilginç yaşam öyküsünü 
öğrenmek ve yapıtlarındaki en çarpıcı kesitleri 
bir arada görmek isteyenler, roman sanatının 
köşe taşlarından olan Rus yazarın o sıra dışı dün-
yasına bu kitabın kapısından girebilirler.

Özgün Ozan Karadağ
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Mutlu olmanın iki yolu vardır: Ya isteklerinizi 
azaltacaksınız ya da imkânlarınızı zorlayacaksı-
nız. 

≈

Bence insan, yakınlarını sevmek olanaksızlı-
ğıyla birlikte doğar. Akrabalar arasındaki sevgi 
matah değildir. Hak edilmemiştir çünkü. Sevgiyi 
hak etmek gerekir. 

≈ 

Namuslu olmak sizi diğer insanlardan üstün 
yapmaz, size kendinizle övünme hakkını da ver-
mez, zaten herkes yaşadığı sürece namuslu ol-
mak zorunda değil midir? 
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Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan bozulma-
dan kalabilmek adına deniz olmalısın. 

≈

Öyle bir sınıra gelirsin ki onu aşamazsan mut-
suz olursun; aşarsan, belki o zaman daha da 
mutsuz olursun.

≈ 

Mutsuzluk bulaşıcı bir hastalıktır. Mutsuz in-
sanlar daha da kötü olmamak için birbirlerinden 
uzak durmalıdırlar. 

≈

İnsan yaşamının ikinci yarısının, tümüyle ilk 
yarıda edinilen alışkanlıklardan ibaret olduğu 
demek ki doğruymuş. 

≈

Ne garip değil mi? Sevdiğimiz insanın her yala-
nında bir doğru, sevmediğimiz insanın her doğ-
rusunda bir yalan ararız.

Beni en çok sarsan, bir tabiat kanunuymuş gibi, her zaman 
ve her yerde, haklı da olsam haksız da, herkesten önce 

kendimi suçlu görmemdir.

≈ 
İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha 

değerlidir.

≈
Gece ne kadar karanlıksa yıldızlar o kadar parlaktır. Derdin 

ne kadar büyükse Tanrı’ya o kadar yakınsındır. 

≈ 
Gösterişin, torpilin, kibrin ve sayamadığım binlerce putun 
kol gezdiği bu çağda; bir bakışın, bir duruşun, bir hayatın 

sadeliğine inanıyorum.

≈ 
Hedefe her varışta bir huzursuzluk duyulur. İnsan hedefe 

doğru ilerlemeyi sever, ona ulaşmayı değil… 

≈ 
Etrafınıza şöyle bir göz gezdiriniz! Gerçek hayat denilen 
şeyin ne olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz bile! 

Kitaplarımızı, hayallerimizi elimizden alsalar öylece ortada 
kalakalacağız.

Rus ve Dünya edebiyatına damgasını vurmuş Dostoyevski’nin 
çok sayıdaki eserlerini okumaya vakit bulamayanlar, ilginç 
yaşam öyküsünü öğrenmek ve yapıtlarındaki en çarpıcı 
kesitleri bir arada görmek isteyenler, roman sanatının köşe 
taşlarından olan Rus yazarın o sıra dışı dünyasına bu kitabın 
kapısından girebilirler. 
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