
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI 

TÜRKÇE EĞİTİMİ PROGRAMI 

F. M. DOSTOYEVSKİ’NİN ROMANLARINDAKİ KARAKTER 

ÇERÇEVELERİNİN İNCELENMESİ 

DOKTORA TEZİ 

Amar PUREVDORJ 

DANIŞMAN: Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM 

Ankara, Haziran, 2017



ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI 

TÜRKÇE EĞİTİMİ PROGRAMI 

F. M. DOSTOYEVSKİ’NİN ROMANLARINDAKİ KARAKTER 

ÇERÇEVELERİNİN İNCELENMESİ 

DOKTORA TEZİ 

Amar PUREVDORJ 

Ankara, Haziran, 2017







iv 

ÖZET 

F. M. DOSTOYEVSKİ’NİN ROMANLARINDAKİ KARAKTER 

ÇERÇEVELERİNİN İNCELENMESİ 

Amar, Purevdorj 

Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı 

Tez danışmanı: Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem 

Haziran 2017, ix + 119 sayfa 

İnsan, yaşamın ilerlemesi ve gelişimi ile kendini daha derin ve ayrıntılı bir şekilde 

anlamak ve anlamlandırmak ister. Büyüdüğü ortam, yaşadığı deneyimler, kişisel değerler 

ve inançları insanın hayata olan tutumuna, sahip olduğu karakterine yansır. Bunlar, 

insanın kendi anlayışlarını ve temel yönelimlerini ifade edip kendilerine ve dünyaya nasıl 

baktıklarına ilişkin bir çerçeve oluşmasını sağlar.   

Bu çalışmanın amacı, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, “Budala” ve “Karamazov 

Kardeşler” adlı üç romanındaki karakter çerçevelerini incelemektir. Bu amaç 

doğrultusunda karakterlerin ortak ve farklı kişilik özelliklerinin neler olduğu, 

karakterlerin hangi toplumsal ve ahlaki değerlerle baş etmeye çalıştıkları ve kendi 

değerlerinin doğruluğunu kanıtlamak için hangi yollara başvurdukları, karakterlerin 

toplumsal kimlik değerlendirmeleri, birbirleriyle çeliştikleri ve örtüştükleri noktalar ile 

karakterlerin kişiliklerinin oluşumunda toplumsal ve coğrafi yapının (mekân, din, devlet, 

aile vb.) etkileri betimsel olarak incelenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak, yazar eserlerinde insan gerçekliğinin anlaşılması için birey ve 

toplum ilişkilerinden doğan insan sorunlarını ve insani değerleri ele alarak insan karakter 

ve davranışlarını etkileyen unsurlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dostoyevski, karakter çerçevesi, insan tipleri, “Suç ve Ceza”, 

“Budala”, “Karamazov Kardeşler”.  
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SUMMARY 

AN INVESTIGATION ON CHARACTER FRAMES 

IN F. M. DOSTOYESKY’S NOVELS 

Amar, Purevdorj 

Doctorate, Department of Cultural Foundations of Education 

Thesis advisor: Prof. Dr. Hasan Haluk Erdem 

June 2017, ix + 119 pages 

With progress and development in life a person wants to understand and to be 

understood deeper and in detailed way. The environment in which the person grows up, 

earned experiences, personal values and beliefs are reflected on the attitude toward life 

and personal characteristics. They also provide a framework of how person expresses own 

understandings and fundamental orientation toward the way they look at  themselves and 

the world.  

The purpose of this work is to investigate the character frames in F. M. 

Dostoyevsky’s three novels, “Crime and Punishment”, “Idıot” and “Karamazov 

Brothers”. In order to achieve the goal, it is necessary to understand what are the common 

and different personal characteristics of the characters, how they try to cope with the 

social and moral values and the ways in which their values are used to prove their 

authenticity. Moreover the social identity evaluations of the characters, the social 

structure of the characters (place, religion, government, family, etc.) had been tried to be 

studied descriptively. 

As a conclusion, we examined how the author concentrates on human personality 

problems and factors affecting human character and behaivor by considering human 

problems and human values arising from individual and society relations in order to 

understand human reality in his works. 

Keywords: Dostoyevsky, character frame, human types, “Crime and Punishment”, 

“Idiot”, “Karamazov Brothers”.   
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ÖNSÖZ 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin üç romanında insan görünüşünün incelemesi 

için nitel araştırma yaklaşımına bağlı kalınarak yapılan bu çalışma altı bölümden 

oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, F. M. Dostoyevski’nin düşüncelerinin oluşumunu etkileyen, 

onun hayatında önem taşıyan noktalara değinilmiştir. Babasının ölümü, doğuştan hasta 

olması, sürgünde geçirilen dört yılı, o dönemde gerçekleşen bazı toplumsal ve siyasi 

durumlar bu bölümde ele alınmıştır. Ayrıca, Dostoyevski üzerine çalışmalarını yürütmüş 

olan 19. ve 20. yüzyıllın önemli düşünürlerinin eserlerinde Dostoyevski’nin izleri 

araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, araştırmanın yapılma gerekçesini oluşturan problem, 

araştırmanın amacı, önemi, yöntemi ve sınırlıkları belirtilmiştir. 

İkinci bölümde, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin biyografisine yer verilmiş ve 

bu bölüm Rus ve yabancı kaynaklarından yararlanılarak yazılmıştır.   

Üçüncü bölümde, “Suç ve Ceza” romanında yazar, fiziksel suçtan çok ahlaki suça 

ve buna denk düşen ahlaki cezaya verilen önem vermiştir. O  dönemin ve günümüzün 

önemli felsefeci, edebiyat eleştirmeni ve yazarları olan N.N. Strahov, D.İ. Pisarev, K. 

Malçunskin, Yu.F. Karyakin, Ye.A. Gariçeva ve N.İ. Moskovtseva’nın görüşlerinden de 

yararlanarak romanın incelemeleri ele alınmıştır.  

Dördüncü bölümde, inceleme konusu olan “Budala” romanında, yazarın “olumlu-

güzel” karakteri neden yarattığı, “olumlu-güzel” insan tipinin düşünme tarzı, toplumda 

oynadığı rol ve bu tipin toplumda nasıl algılandığı incelenmiştir. Yazar 19. yüzyılda 

İsa’nın yeniden doğuşunu düşünerek, insanların onu nasıl karşılayacaklarını anlayıp 

anlayamayacaklarını tartışmaktadır. Bunun yanı sıra, Dostoyevski “Suç ve Ceza” 

romanını Rusya’da yazarken, iki psikolojik hasta insanı kabul etmeyen sağlıklı bir 

toplumdan bahsetmektedir. Fakat “Budala” romanını Avrupa’da yazarken, iki sağlıklı 

insanın hastalanmış bir toplumda nasıl yaşayabileceklerini anlatmaktadır: Prens Mışkin 

ile Nastasya Filippovna. Romanda ayrıca gençler arasında intiharın ne kadar 

yaygınlaştığından da bahsedilmektedir.  
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Beşinci bölümde, “Karamazov Kardeşler”e yani Dostoyevski’nin son romanına 

yer verilmiştir. Bu romanından yola çıkarak yazarın ruhsal, zihinsel ve yaratıcı evriminin 

aşamalarına tanıklık edilmiştir. Bir Rus ailesinin öyküsü üzerinden tüm Rus 

İmparatorluğunun geleceği, Rus insanın düşünme tarzı ve o dönem Rus adalet anlayışının 

gelişimine değinilmiştir. Yazarın hayatı boyunca kendisini düşündüren “Eğer bu dünya 

çocukların göz yaşı ve insanların birbirlerinin kanlarını acımasızca dökmesi ile doluysa, 

Tanrı’nın varlığına nasıl inanabiliriz?” sorusunu İvan Karamazov aracılığıyla nasıl 

cevaplamaya çalıştığı incelenmiştir. 

Altıncı bölümde, sonuca ve çalışmada yararlanılan yapıtlara ilişkin bir kaynakça 

sunulmuştur.   

Çalışmanın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen değerli hocam ve tez 

danışmanım Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM’e, tez izleme komitesinde yer alan ve tezin 

her aşamasında eleştiri ve katkılarını esirgemeyen değerli hocalarım Doç. Dr. Canan 

ASLAN ve Doç. Dr. Beyhan ZABUN’a, karşılaştığım tüm zorluklarda beni destekleyen, 

sevgisini ve ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen babam Prof. Dr. Purevdorj 

DONDOVSAMBUU ile annem Urançimeg GONGOR’a, Türkçe yazılarıma redaktörlük 

eden canım dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Amar PUREVDORJ 

Haziran, 2017 
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I. BÖLÜM 

1.1. Giriş 

“İnsan bir sırdır ve eğer tüm yaşamını bu sırrı çözmeye harcıyorsan o zaman boş 

yere yaşamış olmazsın. Ben bu sırrı çözmeye kendimi adadım, çünkü ben bir insan olmak 

istiyorum.” 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, kendisi hakkında hiçbir şey gizlemediği halde bu 

dünyada yaşamış en gizemli insanlardan birisidir. Kıpır kıpır, yerinde duramayan bir 

çocukluk geçiren Dostoyevski’nin iç dünyası, birlikte oynadığı dokuz yaşındaki kız 

arkadaşının cesedinin bulunmasıyla yıkılmıştır. Küçük Fedya (Dostoyevski) içine 

kapanmıştır. Şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in (1799-1837) ölümünden de derinden 

etkilenen genç adam, bu yaşadıklarından sonra düşüncelerini, ancak kağıda döktüğünde 

kendisini en iyi şekilde ifade edebildiğini hissetmiştir. O, romanlarında Rus insanın 

çektiği acıları, yaptığı hataları ve işledikleri günahları anlatmaktadır. Onun Rus insanına 

dair anlatmadığı tek bir şey vardır; o da Ruslar’ın tembelliğidir. Çünkü Rus toplumuna 

göre onun hayatı daha fazla çalışmakla geçmiştir.  

Dostoyevski, birey ve toplum ilişkilerinden doğan insan sorunlarını ve değerlerini 

eserlerinde ele alıp çağdaş sosyal bilimlere etki etmiş bir düşünürdür. Onun eserleri 

günümüz toplum biliminin tüm dallarında etkisini göstererek insan gerçekliğinin 

anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Sigmund Freud, Andre Gide, Friedrich 

Nietzsche, Stefan Zweig, İrving Howe, Mihail Bahtin gibi düşünürler, Dostyoevski'nin 

çalışmalarının, hem insanın kendi özgürlüğünü anlama çabasıyla var olacağına inanan 

varoluşçuluğun (egzistansiyalizm), hem de varlığı her şekliyle şüphe ile karşılayan hatta 

yok sayan hiççiliğin (nihilizm) gelişmesine etkisi olduğunu eserlerinde sık sık dile 

getirmişlerdir (Friedlander, 2010:89).  

Dostoyevski üzerinde durulması gereken en can alıcı özellik onun derin ve 

ayrıntılı sosyo-psikolojik gözlem yeteneğidir. Çünkü kendi döneminde hem edebiyatta 

hem de sosyal bilimlerde onun bir ekol yaratmasına ve günümüze kadar değerinden bir 

şey kaybetmeden gelmesine bu özelliği en büyük rol oynamıştır. Dostoyevski bu yeteneği 

sayesinde farkında olmadan bir çok psikiyatrik ya da psikolojik özellikleri, yarattığı 
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kahramanlar üzerinden tanımlamış ve bunun sebeplerini de kısmi olarak çözümlemiştir. 

Bunu dünyaca ünlü Avusturyalı nörolog, psiko-analizin babası olarak kabul edilen 

Sigmund Freud (1856-1939), bu konuda “Dostoyevski ve Baba Katilliği” (1928) eserini 

yazarak onun bir edebiyatçı kimliğinin ötesinde değer taşıdığını ifade etmiştir. Freud, 

eserinde “Dostoyevski’nin karmaşık kişiliğini; yaratıcı bir sanatçı, nevrozlu bir hasta, bir 

ahlakçı ve bir günahkar olarak dört ayrı yönden ele alabileceğimizi söylemiştir” 

(Freud’dan akt. Düz, 2001:193). Freud da Dostoyevski’nin yaratıcı sanatçılığından 

şüphelenmediğini söylemektedir. Yine “Dostoyevski ve Baba Katilliği” eserinde 

Dostoyevski’nin sanatçılık bakımından “Shakespeare’in hemen yanında yer aldığını, 

“Karamazov Kardeşler” ile hiçbir romanın boy ölçüşemeyeceğini, dünya edebiyatının en 

yetkin örneklerinden biri olan Büyük Engizisyoncu’yu ne kadar övsek az olduğunu” 

söylemiştir (Freud’dan akt. Düz, 2001:193). 

Nobel edebiyat ödüllü, hümanist ve ahlakçı Andre Gide (1869-1951), 

“Dostoyevski’de Rembrandt ya da Beethoven’da olduğu gibi, hiçbir yumuşama 

olmadığını söyleyerek onun eserlerini, Rembrandt’ın derin anlamlı bir resmine bakarak 

çizilmiş kara kalem resimlere benzetmiştir” (Gide, 1998:41).  

Alman filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

de Dostoyevski’nin edebiyatçı kimliğinin ötesinde bir değer taşıdığını ifade etmiştir; 

“Dostoyevski’nin ruhbilim konusunda ona bir şeyler öğreten tek kişi olduğunu 

söylemiştir” (Nietzche’den akt. Gide, 1998:75). Fakat Nietzsche’nin Tanrı anlayışı ile 

Dostoyevski’nin Tanrı anlayışı birbirinden farklıdır. Nietzsche Tanrı’yı “Tanrı öldü” 

sözüyle yorumlarken Dostoyevski “Tanrısız hayatın yalan olacağını bilsem bile yine de 

Tanrı ile kalmayı tercih ederim.” diyerek Nietzsche’den farklı bir yol izlemiştir 

(Friedlander, 2010:118). Dostoyevski’nin birçok eserinin ana konusunu 19. yüzyılda, 

Rusya’da ortaya çıkan ve günümüzde nihilizm dediğimiz felsefi akım oluşturmuştur. Dört 

sene süren sürgün sırasında ve ondan sonraki hayatı boyunca, insanın kurtuluşunun 

nerede ve kimin elinde olduğunu araştıran yazar “Eğer bu dünya çocukların gözyaşı ve 

insanların birbirlerinin kanlarını acımasızca dökmesi ile doluysa, Tanrı’nın varlığına nasıl 

inanabiliriz?” (Friedlander, 2010:131) sorusunu İvan Karamazov aracılığıyla 

cevaplamaya çalışmıştır. Dostoyevski’ye göre evrenin gizemi insanın kendi içindedir ve 

insan sorununu çözmekle Tanrı sorunu çözülecektir. Eserlerinde Tanrı ile çatışmaya 

varacak kadar insanı savunan Dostoyevski bu sebeple insan yazgısını Hristiyanlığa 
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yükleyerek çözmeye çalışmıştır. Ona göre hümanizmin temel yanılgısı da insan yazgısına 

çözüm getirememiş olmasıdır.  

Avusturyalı romancı, oyun yazarı, gazeteci ve biyografı yazarı Stefan Zweig 

(1881-1942), “Üç Büyük Usta” eserinde Dostoyevski’nin bir sanatkar olarak, sadece 

kendi kendisiyle ahenk halinde olmadığını, problematik mizaçlı insanlarla ilgilendiğini 

ve böyle insanları eserlerinin kahramanları olarak gösterdiğini söylemiştir (Zweig, 

2000:155). Zweig, Dostoyevski’nin yarattığı kişilerin, acı çektikleri ölçüde yaşama karşı 

ölçüsüz sevgi beslediklerini ve eserlerinde anlattığını söylemektedir. Bunun yanı sıra, 

Dostoyevski’nin kahramanlarını iyi anlayabilmek için, farklı yazarların roman 

karakterleri ile karşılaştırmamız gerektiğini de ifade etmiştir.  

Ayrıca Zweig, Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterlerin, gerçek hayatın 

karşısında belli bir tavır takınmadıklarını daha başlangıçtan beri hayatı aşmak, sonsuzluğa 

doğru yükselmek istediklerini, kaderin yalnızca onlar için hazırladığı bir iç anlamın 

olduğuna inandıklarını, bu insanların, dünyada kendilerine bir yol çizmek veya bir yer 

hazırlamak istemediklerini, düşünmeden kendilerini harcadıklarını, hayatlarını 

mahvetiklerini” söylemektedir (Zweig, 2000:158). Zweig bu düşüncesinde haksız da 

değildir. Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterler, gerçekten de modernleşme 

dönemindeki Çarlık Rusya’sının sosyal travmalarını bünyesinde taşıyan ve bu travmaları 

aşabilmek için kendi iç dünyalarına doğru yönelen ve burada bir anlam arayışı içinde olan 

insan tiplerinden oluşmaktadır. 

Dostoyevski kendi döneminde bu karakterlerin bir kısmını, yaşadığı çevreden 

edindiği gözlemleri üzerine kurgularken bir kısmını da kendi yaşamı ve bu yaşamının 

şekillendirdiği öz karakterinden yaratmıştır. Bu karakterlere kendi karakterini yansıtırken 

bunu tek bir karakter üzerinden değil de birden fazla karakter üzerinde dağıtarak bir nevi 

kendi hayatındaki anlam arayışını bu yarattığı karakterler üzerinden yansıtmaktadır. Bunu 

özellikle “Karamazov Kardeşler” romanında Fyodor Pavloviç’in çocukları üzerindeki 

karakter yansımalarından da daha açık şekilde görünmektedir. 

Bu romanda Fyodor Pavloviç’in çocukları olan kahramanların kişilikleri 

Dostoyevski’nin kişilik özelliklerini taşıdığı gibi Dostoyevski’nin de tanıklık ettiği Çarlık 

döneminin sanayi devrimi ile köyden kente veya bu modernleşme döneminde büyük 

şehirlerin kenarlarından merkeze doğru ilerlemeye çalışan ve bu süreçte uyum sağlama 
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sorunu yaşayan travmatik  insan tiplerinin kişilik özelliklerinden oluşmaktadır. Hiç 

şüphesiz Dostoyevski kendi hayatı ve döneminin gözlemlerinden edindiği kişilik 

özelliklerini, yarattığı roman kahramanları üzerinde kaotik gibi görünen ama olağanüstü 

bir uyum ile nasıl yansıtabildiği dikkatimizi çekmektedir. Bu başarısının arkasında yatan 

sırrın birini onun doğuştan gelen derin ve ayrıntılı bir sosyo-psikolojik gözlem yeteneği 

olarak söylersek diğerini onun kendi zamansal ve mekansal gerçekliğinden romanlarında 

da ayrılmamış olmasına bağlanabilir. Dostoyevski gerçekten de eserlerinde kendi insanını, 

kendi zamanını ve kendi çevresini yazmıştır.  

Kendi alanlarının zirve noktası olan kişiler tarafından övgülere mazhar olan 

Dostoyevski, edebiyat dünyasında daha fazla dikkat çekerek kendisinin bir ekol olmasının 

yolunu da açmıştır. Sanayileşme ve onun tetiklediği metropol şehirlere doğru hızlı ve 

büyük dönüşüm ve bu dönüşümle beraber üretim ve tüketim anlayışındaki değişim buna 

bağlı olarak asırlardır çok yavaş değişen sosyal ilişki türlerinin bu dönemle beraber çok 

hızlı ve baş döndürücü büyük bir dönüşüme uğramış olması ve bu süreçte yaşanan uyum 

sorunları ve bunun travmatik yansımaları bir çok edebiyatçının Dostoyevski sayesinde 

dikkatini çekerek insanı merkeze alan yeni bir roman tipinin doğmasına sebep olmuştur. 

Çünkü geçmiş dönemlerde kendi doğası ile yaşayan insanın neolitik dönemle başlayan 

tarım dönemine geçişi sonrasında uyumu bile binlerce yıl almışken dünya yakın dönemde 

insanlığın görebileceği ikinci büyük bir dönüşümle yani sanayi devrimi ile karşı karşıya 

kalmıştır. Bunun uyum sürecininde sancılı olacağı kaçınılmazdı. İşte Dostoyevski bu 

sancılı, travmatik ve aynı zamanda dramatik sürecin başlangıç aşamasında insanın iç 

dünyasını, anlam arayışını edebiyata başarılı bir şekilde yansıtarak türünün ilk örneğini 

veren önemli bir edebiyatçıdır. 

Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterleri ile ilk tanıştığımızda onlar bize 

düşünceleri anlamsız, hayal kurmaktan hoşlanan, işsiz güçsüz insanlar olarak gelebilir. 

Stefan Zweig diyor ki: “Fakat onların bakışların alevi dışarıya değil içeriye, kendi 

yaşantılarına doğru yönelmiştir” (Zweig, 2000:158). Sigmund Freud’a göre, 

Dostoyevski’nin kahramanlarının kendi kişiliğine yöneldiğini, yazarın mazoşizm ve 

suçluluk duygusundan etkilendiğini söylemektedir: “Dostoyevski, önemsiz şeylerde 

başkalarına karşı; önemli şeylerde kendine karşı sadistti. Yani aslında, bir mazoşistten 

başka bir şey değildi” (Freud’dan akt. Düz, 2001:195).  
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Aynı çağda yaşayıp, hayranlık duyan, hep takip etmiş olan büyük yazar Lev 

Tolstoy ile Dostoyevski hayatı boyunca hiçbir zaman yüz yüze buluşamaz. Son romanı 

olan “Karamazov Kardeşler”de dahi yazara yer vermektedir. 

Tolstoy ise, hayatının son günlerinde Dostoyevski'nin eserlerinden çok okumuş, 

fakat ne yazık ki “Karamazov Kardeşler”in II. cildini sonuna kadar getiremez. On beş 

yaşındaki kız dahil bütün karakterler yazarın anlaşılması zor diliyle konuştukları için 

şikayet ediyormuş. Romanın son bölümünde Dostoyevski'nin ona yer verdiğini okusaydı 

kesinlikle çok memnun olacağını Dostoyevski ile aynı dönemde yaşamış ve çağdaş birçok 

uzman söylemektedirler.  

 Rus milletinin bu iki büyük yazarı, insan kavramı hakkında şu görüşlere 

sahiptirler: Dostoyevski, hayatı boyunca ışığı yani insanı gölgesiz görmeye çalışmış, 

fakat beceremez. Dostoyevski; insan doğruya ulaşmak için yanılmalıdır, oysa Tolstoy; 

insanın kötülükten kurtulmak için geleneklere, inanca, eğitime, aileye v.b faktörlere 

gereksinimi olduğunu söylemiştir. Tolstoy bireye, insana, hiçbir zaman inanmaz. 

Dostoyevski ise hayatı boyunca insanlara inanmıştır. Fakat ikisini birleştiren bir nokta da 

dindir: İnanıp kabul etmenin tek ve en doğru yol olduğuna inanmışlar. Yoksa Tanrı’sız 

birisini yargılamanın ya da haklı çıkarmanın zihinsel çıkmazlığa götürdüğünü 

düşünmüşler.  

Rus filozof ve edebiyat kuramcısı Mihail Bahtin (1895-1975) “Dostoyevski 

Poetikasının Sorunları” (1972) [Проблемы Поэтики Достоевского] adlı eserinde 

Dostoyevski’nin romanlarındaki karakterler ve bu karakterlerin yazarla olan ilişkisini 

incelemiştir. Dostoyevski için karakter nesnel dünyayı anlamlandırmak için değil insanın 

kendisini anlamdırması için vardır. Karakterin etrafındaki dünyanın, karakteri nasıl 

gördüğü değil karakterin yaşadığı dünyayı nasıl algıladığı ve bu süreçte kendi kendisi 

hakkında ne düşündüğü ön plandadır. Bundan dolayı karakterin kişilik özellikleri daha 

nesnel olan rutin gündelik özellikler ile değil daha ayırıcı ekstrem özellikleri ile karakteri 

yansıttığı kadar önemlidir. 

Bahtin, “Dostoyevski’nin yazara ait nihaileştirici bir tanım niteliğindeki şeyi alıp 

kahramanın kendisi hakkında yaptığı tanımın bir boyutuna çevirdiğinde adeta küçük 

çapta bir Kopernik devrimi gerçekleştirdiğini” söylemektedir (Bahtin, 2004:100).   
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Yalnızca kahramanın kendisinin gerçekliği değil, dış dünya ve kahramanı kuşatan 

gündelik hayat bile öz farkındalık sürecine dahil edilir, yazarın görüş alanından 

kahramanınkine aktarılır. Bunlar artık yazarın birleşik dünyasında kahramanın yanında 

ve kahramana dışsal olarak kahramanla tek bir düzlemde bulunmazlar ve bu nedenle, 

kahramanı belirleyen nedensel veya genetik faktörler işlevi göremezler. Kahramanın tüm 

nesneler dünyasını kendine mal etmiş olan öz-bilinciyle beraber yalnızca başka bir bilinç; 

kahramanın görüş alanının yanında başka bir görüş alanı; kahramanın dünyaya bakış 

açısının yanında başka bir bakış açısı olabilir. “Yazar kahramanın her şeyi-yutan 

bilincinin karşısına yalnızca tek bir nesnel dünya çıkarabilir; kahramanınkilerle eşit 

haklara sahip öteki bilinçlerin dünyasını” (Bahtin, 2004:101). 

İrlandalı oyun yazarı, romancı ve şair Oscar Wilde (1854-1900), Dostoyevski'nin 

karakterlerinin bu içsel nihaileştirilemezliğini doğru anlamış ve karakterlerin en önemli 

özelliği olarak belirlemiştir. T.L. Motyleva “Dostoyevski ve Dünya Edebiyatı” (1959) 

[Достоевский и Мировая Литература] adlı yapıtında Wilde Dostoyevski yorumundan: 

"Wilde Dostoyevski'nin karakterlerini asla tamamen açıklamamasında sanatçı 

Dostoyevski'nin en büyük ustalığını görmüştüж. Dostoyevski'nin kahramanları, Wilde'in 

ifadesiyle; söyledikleri ve yaptıkları şeylerle bizi hep şaşırtırlar ve varoluşun ezeli sırrını 

sonuna dek kendilerinde saklarlar" (Wild’den akt. Bahtin, 2004:113) demiştir. 

Amerikalı sosyolog ve eleştirmen İrving Howe (1920-1993), “Dostoyevski: 

Kurtuluş Yolu” [Dostoevsky: The Politics of Salvation] makalesinde, “Dostoyevski’nin 

kendisinde ve tüm insanoğlunda gördüğü ahlak bozukluklarını doğrulama girişiminin 

psikolojik bir görevi olduğunu ve görüşünü” oluşturduğunu söylemiştir (Howe, 1957:53). 

Bu noktada, Dostoyevski, eserlerindeki karakterler ile hayatın tümünü yaşamak 

istediğini, sadece dış gerçekliği değil, mistik ve entrikacı, gölgede kalmış muamma içinde 

saklanmış olanın ne olduğunu da keşfetmek istediğini anlatmaktadır. Nasıl nefes alıp 

verdiğini tüm varlığıyla göstermek, asli bütünü onların oluşturduklarını, evrensel 

kuvvetin onların ellerinde olduğunu ispatlamak istediği kadar, acı çekerek, günah 

işleyerek, hayatı bir kabusa dönüştürebildiği zaman gerçek insan olabilme ve ahlaki 

doruğa erişebilme imkanının var olduğunu da söylemektedir. 

Dostoyevski’nin bize sunduğu insan tipi, gittikçe daha kaotik bir yaşam tarafından 

kuşatılan insanın, daha sade bir hayat arayışına duyduğu ihtiyaç ve özlemini 
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anlatmaktadır. Zamanla değişmiş olan mutluluğun farklılaşmış şekillerini ve anlamını 

aktarmanın yanı sıra ıstırap ile zulmü de kesinlikle insanın mutluluğa, huzura 

kavuşmasında bir yol olduğunu vurgulamaktadır. Bu noktada Dostoyevski’nin ahlak 

hakkındaki görüşlerini irdelemeden çalışmayı sürdürmemiz de olanaksızdır. S. Freud 

konuyla ilgili şöyle söylemektedir: “Ahlaklı kimse, şeytana uyduğunu anlar anlamaz, 

direnip kendini kurtaran kimsedir. Ahlaksal kuralları ortaya koyan, günah işleyip aynı 

zamanda pişmanlık duyan kimsedir. Böyle bir insanın, hayatın ahlak özünden 

vazgeçtiğini düşünmemiz gerekiyor” (Freud’dan akt. Düz, 2001:193). Buna dayanarak 

ahlaksal bir davranışın her şeyden önce pratik bir insancıl değer taşıdığı söylenebilir.  

Ayrıca, Dostoyevski’yi bir günahkar ya da suçlu olarak düşünmemiz büyük bir 

yanılgı içine girmemize neden olacaktır. Çünkü Dostoyevski inancın sağladığı iç barışın 

değerini de eserlerinde sıkça dile getirmektedir. O, dindar ailesi, sert babasının etkisi ile 

kuvvetli dini düşünceye sahip olmuştur. Çevresindeki birçok arkadaşı ve meslektaşı ile 

düşüncelerinden dolayı çatışma halinde bulunmuştur. O, insanın ya Tanrı’dan daha büyük 

olduğunu söyler ya da Tanrı’sız hayatın bir kabusa döneceğini belirterek insan ile Tanrı’yı 

birleştirip yeni bir varlık olarak değerlendirmektedir. Dostoyevski eserlerindeki derin 

felsefi konuları, hep  kolay, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanarak anlatır, bunun yanı sıra 

her okur kendisine ait bir özelliği onun yarattığı karakterlerde görebilir bu da onun 

düşüncelerinin herkes tarafından rahatça anlaşılması ve okura yakınlaşmasına vesile 

olmaktadır. Hayat felsefesinin merkezine insanı yerleştiren Dostoyevski, insanın kim 

olduğunu ve insanın var olması için neyin en iyi olacağını bulmaya çalışmıştır. Üstelik 

bir sonraki neslin güvenli bir yaşama sahip olabilmesi için kendince uyarıcı sistematik bir 

kurgu oluşturmaya da çalışmıştır.  

19. yüzyılda yazılan Rus edebi eserleri sadece o dönemin sosyal yapısını 

betimlemekle kalmanın ötesinde aynı zamanda İvan Turgenyev’in “Babalar ve Oğulları” 

(1862), Fyodor Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza” (1866) ya da Lev Tolstoy’un “Savaş ve 

Barış” (1869) gibi eserlerinde dünyanın bir çok ülkesinin edebiyat gelişimini de 

etkilediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, 19. yüzyıl Rus edebiyatını etkileyen sebeplerin 

neler olduklarına da daha yakından bakmamız gerekmektedir: 19. yüzyılda sarsılmaya 

başlayan Rus İmparatorluğu yıkılma süreci boyunca dünyanın siyasi akımını fazlasıyla 

etkilemiştir (Heller, 1965:118). Rusya’da alışılagelmiş her şey yavaş yavaş ölçüsünü ve 

değerini kaybetmeye başlamıştır. Batılı aydınlara kıyasla geri kaldıklarını düşünen aydın 

sınıf, geleneğin yeni etkileşim ile birleşimine büyük bir yenilenme umuduyla bakmıştır. 
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Sanat ve bilimin çeşitli alanlarında ışık hızıyla aktifleşmeye başlatılmıştır. O yılların Rus 

toplumunun sahiplenmeye başladığı fikir ve görüşler zamanla edebiyat eserlerinin ana 

konularını da oluşturmaya başlamıştır. Rus devrimci demokrat, materyalist filozof, 

eleştirmen ve sosyalist Nikolay Çernişevski (1828-1889) bu durumun Rusya edebiyatının 

ve entelektüel yaşamının hemen hemen tamamını kapsadığını söylemiştir. Bu yüzden, 

Rus toplumunu araştırırken bize yardımcı olacak yöntemlerden biri de Rus romancılığını 

incelemektir (Düz, 2001:270). 

Ayrıca, Batılı edebiyatçılarda görülen halkı küçümseme eğilimi o dönemin Rus 

edebiyatçılarında yoktur. Dostoyevski’nin yaşadığı dönemlerde, bireyin özgürlük 

anlayışından uzak duran Rus aydınlarının varlığının yanında, köylüleri düşünce 

merkezine yerleştiren Slavcılık akımı da yaygınlaşmaya başlamıştır (Howe’den akt. Düz, 

2001:271). Onlar köylülerin düşünme  tarzını nasıl etkileyip harekete geçirebilecekleri 

sorusuna odaklanmışlardır. Köylülerle birlik olmadıkları, ortaklaşa hareket etmedikleri 

zaman ulusun geleceğinin belirsiz ve karanlık kalacağına inanmaktadırlar. Bunu doğal 

yöntemlerle çözemeyecek durumda kaldıklarında ise ulaşmak istedikleri hedef için 

müdahaleden kaçınmamışlardır. Bu durumda kurbanların verilmesi de öngörülmüştür.  

Slavistlerin endişenlediği konulardan biri ise Rusya’nın Batı düşüncesinde var 

olan bölünmezci bireyciliğin şüpheli sonuçlarından çok fazla etkilenmesidir. Slavcılık 

akımı ülkenin iç ve dış politikalarında gösterdiği etkilerden dolayı kendi içinde farklı 

düşünceleri idol edinen gruplara da bölünmüştür. Bir kısmı, Çarlık düzeninden 

ayrılmaktan korkan grubu oluştururken, diğer kısmı ise köylü demokrasisini kurmayı 

amaçlayan radikallerden oluşmuşlardır. Kalan kısmı da bu iki akım arasında kararsız 

kalan orta gruptur. Bu grupların çoğu dinin halk üzerindeki etkisinden de 

endişelenmektedir. Ticaret toplumunda yaşanılan adaletsizlikleri din aracılığıyla 

çözememenin, halkta uyandıracağı isyandan korkmuşlardır. İşte Dostoyevski’nin 

tanımına göre “bilimin evlilik dışı çocuğu, rasyonel Tanrıtanımazcılığın benzeri 

sosyalizme halk daha hazır değildi” (Howe’den akt. Düz, 2001:273). Dostoyevski’nin 

sosyalizme karşı olmasının diğer bir nedeni de insanın, ekmek parası kazanma uğruna 

toplumsal baskıyı kabullenip özgürlüğünü yitirmesine sebep olan sosyalizmin tercih 

edilmesinden endişelenmesidir. Dostoyevski, sosyalizme “bilimsel” olduğu için şüpheyle 

bakmıştır. “Suç ve Ceza”da bu konuyu şu şekilde tartışmaktadır: “Niçin ruhunu 

satmaktansa, su ekmekle yaşamayı yeğlemiyor? Ahlaksal özgürlüğünü rahat bir yaşama 

değişmemeli...” (Dostoyevski, 1998a:62). 
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Bunun yanı sıra, Dostoyevski'nin tüm yapıtlarının başlıca duygusal etkisinin, 

biçim açısından olduğu kadar içerik açısından da, insan ilişkilerinin kapitalizm koşulları 

altında şekilleşmesine karşı bir mücadele olduğu vurgulanmalıdır. Mihail Bahtin, 

Dostoyevski’nin şekilleşmenin derin ekonomik köklerini çok iyi kavranmadığını 

söylemiştir (Bahtin, 2004:116). Bahtin’in ekonomik ilişkiler ve yeni şekillenme vurgusu 

çok isabetli bir yaklaşımdır. Çünkü bu dönemdeki sanayi devriminin tetiklediği sosyal 

dönüşüm ana belirleyici unsurdur. Bunun dışındaki ekonomik, siyasi ve sosyal sistem 

arayışları ana sebebin yan unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bildiğimiz 

kadarıyla Dostoyevski, hiçbir yerde şekilleşme terimini fiilen kullanmamıştır, ama insanı 

anlama ve anlamlandırma noktasında girdiği mücadelenin derin anlamını en iyi bu terim 

ifade etmektedir.  

Farklı grupların oluşması ile birlikte, farklı düşünceler yayılmaya başlamıştır. Rus 

halkının yanlış bir yol seçeceğinden endişelenen Dostoyevski bu farklı insanların, hayat 

anlamına ancak bir hata yaptıktan sonra ulaşabileceğini tahmin etmiştir. Toplumun bir 

kısmı çoktan kibir ile kendilerini beğenme duygularına kaptırmıştır. Diğeri ise küstahlık, 

endişe ve kendi ırklarından utanma duygularına. Ama bir bütün olarak onların önünde 

tanımadıkları bir gelecek vardır. Sorularına ise cevap verecek kimse olmamıştır. Her şeye 

sıfırdan başladıkları için, her biri kendisini Napolyon veya Sezar olarak görmüş, dünyayı 

yeniden kurma ve kurtarma görevinin kendisine verildiğini sanmışlardır (Zweig, 

2000:161). “Bu bakımdan Dostoyevski’nin kahramanlarından her biri, hem toplumsal 

hem de bireysel sorunları, iyiliğin ve kötülüğün sınırlarını gözden geçirerek çözmeye 

çalışırlar. İçlerinde bulundukları bunalımı bir bütün haline getirip hareket ederler. Bu 

sebeple Raskolnikov, Prens Mışkin ve Alyoşa Karamazov, Rus insanının körleşmiş 

ruhunu kurtaracak, Napolyon, yeni İsa ve Tanrı’nın kullarıdır” (Zweig, 2000:161). 

Dostoyevski, aristokrat bir geçmişe sahip yazarların eserlerine “toprak 

sahiplerinin edebiyatı” adını vermiştir (Howe, 1957:54). En iyi bildiğimiz Lev Tolstoy 

(1828-1910), İvan Turgenyev (1818-1883) gibi o dönemin önemli temsilcilerinin 

yapıtları bu sözlerin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Dostoyevski, onların, köylüleri 

romantizm ile etkileme girişimlerini doğru bulmuş fakat onlara çok katılmaz. Çünkü o,  

eserlerinde hem şehir yaşamına ayak uydurmaya çabalayan köylü insanları ve onların ruh 

hallerini, hem de taşıdığı düşüncelerinin derinliğini kavramaya çalışan şehir insanının 

yaşadıklarını anlatmayı amaçlamıştır. Ayrıca Dostoyevski’nin başarısının bir diğer 

göstergesi de toplumda yaşanılan tüm değişikleri bir potada eriterek sunabilmesidir.  
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Dostoyevski’nin kişiliği de olağanüstü boyutta ilgi çekicidir. En değersiz canlıya 

bile önem verecek duyarlılığa sahipken aynı zamanda çok soğuk birine de 

dönüşebilmektedir. Sigmund Freud, “Dostoyevski’nin kişiliğindeki anlaşılması zor 

davranışlarını hem doğuştan hasta olmasına, hem de babasıyla yaşadığı 

anlaşmazlıklardan kaynaklanan Oedipus kompleksine bağlamıştır” (Freud’dan akt. Düz, 

2001:200). “Normal şartlar altında Oedipus kompleksinin etkisiyle çocukluk yaşamında 

doğan çeşitli tepkilerin zamanla yok olduğu söyleniyor. Fakat Dostoyevski’nin babasının 

karakteri zaman geçtikçe daha da ağırlaşmış olduğu için, iletişimleri çıkmaza girmiş ve 

Dostoyevski babasının ölmesini arzulamıştır. Bastırılmış isteklerinin sara nöbetlerine 

dönmesi bu sebepledir. Freud sara nöbetlerinden önce yaşanılan ilgi çekici bir duyguya 

da dikkatimizi çekmektedir. Ona göre nöbetten önce sınırsız bir mutluluk yaşantısı ortaya 

çıkmaktadır; ölüm haberinin duyulmasından doğan bağımsızlığı kavramanın verdiği 

mutluluk. Bu durumun uzun sürmediğini ve ardından korkunç bir suç işleme isteğinin 

geldiğini ifade eder. Neşe duyma ve yakınma art arda gelmektedir. Dostoyevski’nin bir 

siyasal suçlu olarak Sibirya’ya gönderilmesi haklı bir karar değildir. Ama Dostoyevski 

baba olarak adlandırılan Çar’ın buyruğu ile çıkan bu cezayı, öz babasına karşı beslediği 

suça karşılık gelen bir ceza olarak görmüştür” (Freud’dan akt. Düz, 2001:202). Tam 

Dmitri Karamazov’un yaptığı gibidir. Sağlıklı bir insan yanlış bir eylem işlediğinde ona 

denk gelen cezayı çekmek istemektedir. Böylelikle toplum tarafından cezalandırılmak, 

onu kendini cezalandırma zorunluluğundan kurtarmış olmaktadır. Bir de sürgünde olduğu 

dört sene içinde sara nöbetlerinden kurtulabilseydi, kendisinin yeterince 

cezalandırıldığını düşünebilirdi. Ayrıca, Dmitri’nin şu sözlerinin Dostoyevski’nin 

babasına karşı hissettiği soğuk duyguların açıklaması olduğunu da düşünülebilir:  

“Düşkün bir babanın durumu, özellikle başka arkadaşlarının iyi durumdaki 

babalarıyla kıyaslama yapan bir gençte ister istemez birtakım acı sorular uyandırır. 

“Babandır, kanını taşıdığın için onu sevmek zorundasın” gibi beylik cevaplar alır. 

Genç, elinde olmadan, “İyi ama bana hayat verirken beni sevdiği mi vardı?” diye 

düşünmeye başlar. Ne diye seveceğim onu? Hayat verip ömrü boyunca beni 

sevmedikten sonra, değer mi?” Bu sorular belki size kaba, haşin gelebilir ama 

genç dimağın düşünce seline set çekemezsiniz. “Tabiat kapıdan kovulursa 

pencereden girer” (...) Oğul babasının karşısına geçerek ciddiyetle, “Seni 

sevmemin benim için bir ödev olduğunu ispat et, baba!” desin. Babası bunun 

karşılığını verebilecek, söylediğini ispatlayacak durumda ise bu geri düşünceler 
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üzerine değil, kişisel sorumluluk esasına uygun, insanca temellere dayanmış 

normal bir aile olduğu ortaya çıkar. Baba soruyu olumlu bir şekilde 

cevaplayamazsa, o aile yıkılmıştır. Adamın babalık hakkı yok olur, oğlu onu 

kendine yabancı hatta düşman saymaya hak kazanır” (Dostoyevski, 2000b:411). 

Bunun yanı sıra, Dostoyevski, sürgünde geçirdiği dört senede ve ondan sonraki 

tüm hayatı boyunca, bilinçli ve bilinçsiz olarak Tanrı’nın var oluşunu şöyle sorgulamıştır; 

“Eğer biri bana Tanrı’nın varlığının gerçek dışı olduğunu, ya da hayatın gerçeğinin Tanrı 

dışında olduğunu kanıtlayabilseydi, o zaman ben gerçek ile kalmaktansa Tanrı ile kalmayı 

tercih ederdim” (Friedlander, 2010:155). 

Yazar romanlarındaki kahramanları aracılığıyla kendi ruh hayatının zinciriyle 

bağlanmış Rus insanın ruhunu kurtarmaya çalışmıştır. Pratik ve sağduyulu çağdaş toplum 

insanları için Karamazov’lar, birbirinden farklı dört deliden başka bir şey olmayabilir. İlk 

ve son amacı mutlu olma arzusu olan rutin hayat insanlarını Dostoyevski’nin 

romanlarında bulunmaz. Onlar kendi kendine eziyet eden, hayatın ve acı çekmenin anlam 

arayışı içinde olan olağanüstü asil ruhlardır. Mutluluğun ne olduğunu bilmezler, onu 

buldularsa da tatmin olmadan yollarına devam etmektedirler. Hayalleri, tüm insanlığın 

arzu ettiklerinden ötedir. Maddi zenginliği hor görürler, bu dünyadan hiçbir 

beklentilerinin olmadığını söylemektedirler.  

Stefan Zweig, “Üç Büyük Usta” eserinde Dostoyevski’nin yarattığı karakterlerin, 

akıllı ve yetenekli olmalarına rağmen iyilik ile kötülüğün sınırını aşan, gereksiz yerde 

gurur ile onurlarından dolayı fedakarlıkta bulunmaya hazır birtakım masum çocuklar 

olduklarını söylemiştir. Bu dünyada ulaşmak istedikleri belli amacın olmadığını; insanın 

yaşayabilecek, memnun olacak her şeyi, tüm arzularının derinliği ile kumar 

oynarmışcasına hemen elde etmek istediklerini de söylemiştir (Zweig, 2000:162). 

Zweig’a göre, “Dostoyevski’nin kahramanları tesadüflerin sunduğu her türlü iyiliğin ve 

kötülüğün birbirine karıştığı, bütün evren için duyulan ateşli bir sempatiden başka bir 

şeyin kalmayacağını bilen, yakıcı duygulara ulaşmak için, kasları çelik gibi, hayvani bir 

hayatın özlemini duyan, ‘yaşama zevkinin, şehvetin şu vahşi hayvanları’ olan aşırı 

derecede tutkulu ve ahlaki kuralları hesaba katmayan Karamazov’lardır” (Zweig, 

2000:163). 



12 

Dostoyevski’nin eserlerinden hissettiğimiz zihinsel ve ruhsal yoğunluğu onun 

hastalığı ve borçlarını ödemek için zamanla bir tür yarış içinde yaşaması ile 

açıklayabiliriz. Sara ya da epilepsi [epilepticus] olarak bilinen ve atlatamadığı bu hastalığı 

Dostoyevski çocukken, “‘ölecekmiş gibi bir duygu ve temelsiz bir kara duygululuk’ 

biçiminde arkadaşı Sloviev’e” anlatmıştır (Freud’dan akt. Düz, 2001:198). Yazarın, bu 

hastalığı ölüm ile birleştirmesi, birlikte oynadığı dokuz yaşındaki hizmetçilerinin kız 

çocuğunun cesedinin bulunması ve daha sonra annesinin ölümü ile ilk belirtisini 

göstermeye başlamıştır. Sonuç olarak, babasının öldürülmesiyle sara nöbetlerinin biçimi 

ağırlaşıp ilerlemiştir.  

“Karamazov Kardeşler” romanında, yazarın yaratıcı sanatçılığının ulaştığı düzeye 

şahitlik etmekteyiz. Romandaki Fyodor Pavloviç Karamazov’un ölümü ile 

Dostoyevski’nin babasının öldürülmesi arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Dostoyevski 

için babasının öldürülmesi hayatındaki en büyük sarsıntılardan biri olmuştur ve yazarın 

sosyal davranışlarında özellikle onların derinliğini ortaya koyan eserleri çağdaş sosyal 

bilimlerin temelini oluşturmuştur. Psikanaliz açısından Freud Dostoyevski’nin durumunu 

bu şekilde açıklamıştır; “Ölüm benzeri durumlar, ölü bir kimseyle özdeşleşme anlamına 

gelmektedir. Bu kimse gerçekten ölü bir kimse olduğu gibi, ölüm benzeri nöbetinin 

etkisinde kalan kimsenin ölmesini istediği bir başkası da olabilir. İkinci durum daha ilgi 

çekicidir. Bu durumda nöbet bir çeşit ceza verme değeri taşımaktadır. Çünkü bu durumda, 

herhangi bir kimse başkasının ölümünü istemekte ve kendisi o başkasının yerine geçerek 

ölü haline girmektedir. Bu durum karşısında, psikanaliz, bir çocuk için bu başkasının 

babası olduğunu ve nöbetin nefret edilen bir babanın ölümünü istemekten doğan bir 

kendine ceza verişi dile getirdiğini söyler. Hepimizin bildiği bir görüş, baba katilliğinin 

hem insanlığın hem de bireyin işlemiş olduğu ilk ve temel suç olduğunu ileri sürer. Bu 

doğru olmasa bile baba katilliğinin, suçluluk duygusunun ana kaynağı olduğunu biliyoruz” 

(Freud’tan akt. Düz, 2001:198). 

Dostoyevski’nin eserlerinde kendisi ile barış içinde, amacına ulaşmış olan tek bir 

karakterle karşılaşmamız mümkün değildir. Hepsinde yaşama karşı dayanılmaz bir hasret, 

bir yaşama isteği vardır. Bu yüzden de hepsi kendilerine göre belirledikleri en yüksek 

zirvelere ulaşma çabası içerisinde ve ona erişmek için uçurumların sınırlarında 

yürümektedir. “Karamazov Kardeşler”deki  Alyoşa hariç zevk düşkünü Dmitri, şüpheci, 

realist düşünür İvan, sara hastası bir deha olan Pavel, idealist Raskolnikov ve aşk tutkulu 
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Rogojin’ler bunlara örnek olarak göstermektedir. Bu nedenle Dostoyevski’nin tüm 

kahramanları ıstırap çekerler, hummalar ve acılar içinde kıvranmaktadırlar. 

Dostoyevski’nin kendisinin yaşamı da acı ve üzüntülerle doludur. “Karamazov 

Kardeşler”de yazar acının ne olduğunu, neden olması gerektiğini çok net bir şekilde 

açıklamıştır: “Hayat aslında ıstırap demektir. Acısı olmasaydı zevk de olmazdı; her şey 

sonu gelmez bir övgü ayinine dönerdi; Kutsal ama sıkıcı...” (Dostoyevski, 2000a:234). 

Dostoyevski’nin bir zamanlar zihnini meşgul eden babasını öldürme arzusunun 

doğurduğu suçluluk duygusu, suça karşı inanılmaz bir yakınlık duymasını da sağlamıştır. 

Bununla birlikte, Dostoyevski’nin kendi içinde taşıdığı bu bitkinlik, kahramanlarının her 

birinin çektiği acıda kendini hissettirmektedir. Ayrıca diğer roman karakterlerininkine 

benzediğini de söylenebilir. Çünkü birbirinden farklı görünen bu karakterlerin yazgısı 

birbirine benzemektedir. Raskolnikov ile İvan Karamazov, insanoğlunun güvenliği için 

boğucu diyebilecek kadar tutkulu görüşleri ile zihinlerini yormaktan zevk almaktadırlar. 

Ya da Prens Mışkin ile Rogojin’lerin Nastasya Filippona’ya karşı beslediği sevgisinde de 

acı çekmeye karşı anormal, gizli bir memnuniyet saklanmaktadır. Yine Tanrı’nın var 

oluşuna inanmayan Raskolnikov ile Prens Mışkin’in insanoğlunun kurtuluşunun, insanın 

kendisinde olabilme olasılığının arayışı, mutlak ve soyut insana ulaşmaya çalışması, 

çağdaş toplumunun sorunlarındandır.  

Ayrıca Dostoyevski’nin eserleriyle karşılaşan bir kişi, insanın iç dünyasının ne 

kadar sonsuz olabileceğini ve sınırlarının ölçüsünün nerede başlayıp nerede biteceğini 

düşünebilir. Dostoyevski’nin, her türlü imkansızlıkta imkanın bulunduğunu, ruhun 

bedeni koruması veya doğaüstü bir yol ile sönmüş bireye umut verip canlandırabilmesi 

gibi felsefi ve psikolojik boyut içeren düşünceleri kuşkusuz etkileyicidir. 

Üstelik Dostoyevski, karakterlerini daha belirgin göstermek için eserlerinde dış 

dünyayı bir mizansen olarak kullanmıştır. Onlar, hayat ilhamını hayat içerisinden alıp 

kendilerini anlamak için özünü zaman, mekan ve her türlü ilkenin ötesinde aramaktadırlar. 

İnsan olmak için gösterdikleri sabır ve çaba, ulaşmak istediklerine götüren yönteme kadar 

şüphe ve acı ile dolu olursa o kadar anlamlı hale gelmektedir. Buna örnek olarak “Suç ve 

Ceza”da, Raskolnikov’un, Alyona İvanovna ile Lizaveta’yı öldürdükten sonra, evden 

gizlice çıkmak için yaşadığı o dakikaları veya araştırmacı Porfiri Petroviç’in 

Raskolnikov’un itiraf etmesi için başvurduğu akıl alıcı oyunu hatırlamamız yeterlidır.  
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 Raskolnikov, İvan Karamazov, Prens Mışkin gibi yalnızlık içinde yaşayan bu 

karakterler, beyinlerinde besledikleri düşünceler üzerinde uzun uzun dururlar ve bunlar 

bir hastalık boyutunda ilerlemektedir. Çevrelerindekini düşünerek içlerinde farkında 

olmadan yeni bir insan geliştirmektedirler. Bu yeni insanla çatışma yaşarlar fakat aynı 

zamanda ona ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü endişelendikleri konular üzerine hiçbir şey 

saklamadan yalnızca onlarla tartışıp konuşabilirler. Üstelik aşırı onurlu ve gururlu bu 

karakterler, kendilerini yeterince tanımadıkları için içlerinde oluşturdukları bu yeni 

insanlardan hem korkmaktadırlar hem de onlara güçlü olduklarını ispatlamaya 

çalışmaktadırlar. Raskolnikov’un Newton, Lukurg, Solon, Hz. Muhammed, Napoleonla 

ilgili teoriler oluşturması, Kolya’nın yeterince olgun ve tecrübeli olduğunu kanıtlamaya 

çalışması, Pavel Smerdyakov’un İvan Karamazov’a kendisinden daha zeki olduğunu ve 

de Prens Mışkin’in Nastasya Filippovna’yı kurtarabileceğini herkese ispatlamaya 

çalışması gibi durumlar örnek olarak gösterilebilmektedir. 

Zweig, Dostoyevski’nin uygar insanın ölümlü bedeninden ebedi insan yaratmayı 

bir görev olarak gördüğünü söylemiştir. İşte kendilerini mahvetmekle ancak içlerinden 

doğan “öteki”nden kurtulabiliyorlarmış. Toplumun beklentilerinin ötesinde yazgının 

beklentisinin ne olduğunu, sınırlarının nereye kadar ulaşacağını anlamaya 

çalışıyorşlarmış. Yazar, toplumun tüm sınıflarını birbirine karıştırır, kaderin hiç kimseyi 

bir yana itmeyeceğini, her varlığın kendinde bir anlam taşıdığını eserlerinde 

anlatmaktadır. Katil ya da fahişe olsun, hain ya da kutsal insan olsun, prens ya da suçlu 

olsun var olmalarının sebebinin arayışta gizli olduğunu anlatmaktadır. Onların ulaşmaya 

çalıştıkları insanlığın derecesi bile Dostoyevski’de aynı seviyededir: Raskolnikov ile İvan 

Karamazov, Prens Mışkin ile Alyoşa Karamazov, Sonya Marmeladova ile Nastasya 

Filippovna, Svidrigaylov ile Fyodor Pavloviç (Zweig, 2000:171). 

Dostoyevski yaratıcı kariyerinin son evresinde kişisel notlarında gerçekçiliğinin 

ayırıcı özelliklerini şu şekilde betimlemiştir: “Tam bir gerçekçilikle insandaki insanı 

bulmak... Psikolog diyorlar bana; bu doğru değil. Daha yüksek bir anlamda gerçekçiyim 

sadece, yani insan ruhunun tüm derinliklerini resmediyorum” (Dostoyevski'den akt. 

Bahtin, 2004:114).  

Bu formülün üç boyutunu vurgulamak önemlidir: Öncelikle, Dostoyevski kendi 

bilincinin dünyasında sıkışıp kalmış öznel bir romantik değil, gerçekçi olandır. Yeni 
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görevi olan insan ruhunun tüm derinliklerinin resmedilmesini tam gerçekçilikle yerine 

getirir, yani derinlikleri kendisinin dışında, başkalarının ruhunda kavramıştır. 

 İkincisi, Dostoyevski ihtiyaç duyulan şeyin insanın, insana özel yaklaşımı 

olduğunu, yani daha yüksek bir anlamda gerçekçilik olduğunu söylemiştir. 

 Üçüncüsü, Bahtin Dostoyevski’nin psikolog olduğunu kesinlikle reddetmiştir. 

Dostoyevski çağının psikolojisine, bilimsel ve sanatsal literatürde ifade edildiği ve 

mahkeme salonlarında uygulandığı şekliyle hiç yakınlık duymaz. Onda bir kişinin 

ruhunun küçük düşürücü özgürlüğünün ve nihaileştirilemezliğinin önemsenmeyişini ve 

Dostoyevski'de başlıca nesnesini oluşturan o özgün belirlenemezliğin hiçe sayılışını 

görmüştür: Çünkü Dostoyevski aslında bir kişiyi daima bir dönüm noktasında temsil 

etmektedir (Bahtin, 2004:114). 

 Ama en iyi olasılıkla "iki uçlu bir kılıç" olan, yani birbirlerini karşılıklı olarak 

dışlayan çözümlerin eşit ölçüde doğru kabul edilmesine izin veren, en kötü olasılıkla da 

bireyi küçülten bir yalandan başka bir şey olmayan adli sorgulama psikolojisine yönelik 

eleştirisi, Dostoyevski'nin sanatsal konumunun anlaşılması açısından özellikle 

açıklayıcıdır (Bahtin, 2004:115). 

 “Suç ve Ceza”da sorgu yargıcı Porfiriy Petroviç’in psikolojiyi "iki uçlu kılıç" 

olarak tanımlayan tam da odur. Adli sorgulama psikolojisinin değil, ama Raskolnikov'un 

çözümlenemez ruhuna nüfuz etmesine olanak tanıyan özel bir diyalojik sezginin 

yönetimidir. Porfiriy'nin Raskolnikov'la karşı karşıya geldiği üç görüşme sıradan birer 

adli sorgu değildir; bunun nedeni yalnızca alışıldık sorgulama biçimine uymamaları 

değildir; bilakis savcı ile suçlu arasındaki psikolojik ilişkinin temelini ihlal etmeleridir. 

Porfiriy'nin Raskolnikov'la olan üç görüşmesi gerçek diyaloglardır. 

 Pratikte, yanlış psikolojinin kapsamlı halini, Dmitri'nin “Karamazov 

Kardeşler”deki ön sorgu ve duruşma sahneleri sunmaktadır. Sorgu yargıcı, yargıçlar, 

savcı, savunma avukatı ve jüri üyeleri, Dmitri'nin kişiliğinin nihaileştirilmemiş özünü 

kavramaktan aynı ölçüde acizdirler, çünkü Dmitri ömrü boyunca büyük kararlar ve 

bunalımların eşiğinde yaşamış bir insandır. Söz konusu kişiler, yeni bir hayatla dolan bu 

canlı özü, sözleri ve davranışları doğal ve normal olarak psikolojik yasalarca önceden 

belirlenmiş bir türle ikame etmektedirler. Dmitri'yi yargılayanların hepsi gerçekçi 

diyalojik bir yaklaşımdan yoksundur. Onda yalnızca olgusal, deneyimler ve eylemler 



16 

aramakta, bulmakta ve bunları kavramlara ve dizgeleri kendine uydurmaktadırlar. Sahici 

Dmitri onların yargılarının dışında kalmıştır. Çünkü kendine dair hükmü kendisi vermiştir 

(Bahtin, 2004:116). 

Bir karakterin kuruluşundaki öz bilinç, karakterin söyleminin kendi kendisini 

aydınlatmasına izin verecek sanatsal bir havanın yaratılmasını gerektirmektedir. Bu 

havada tek bir öğe bile tarafsız olmaz: Her şey karakteri kışkırtmalı, sorgulamalı, 

tartışmalı ve onunla alay etmelidir; her şey bizzat kahramana yönelmelidir, her şey 

kendisini gerçekten mevcut birine dair bir söylem olarak, “üçüncü” değil ama "ikinci" bir 

kişinin sözü olarak hissettirmelidir. Sabit, değişmez bir kahraman imgesinin inşa edildiği 

alan olan "üçüncü kişi"nin anlamsal bakış açısı bu havayı yok edecektir; dolayısıyla, 

Dostoyevski'nin yaratış dünyasında bu tür bir bakış açısının yeri yoktur; bunun nedeni ise, 

(karakterlerin otobiyografilerinden veya Dostoyevski'nin aşırı polemikçiliğinden ötürü) 

bu tür bir bakış açısının olmaması değil, tam da, Dostoyevski'nin yaratış tasarımında 

böyle bir bakış açısının yer almamasıdır. Bu tasarım kuruluşta tüm öğelerin eksiksiz 

diyalojikleştirilmesini gerektirmektedir. Dostoyevski'nin romanlarındaki en ince sanatsal 

hesaplamaları, dengesini ve gerekliliğini yüzeysel bir şekilde gizleyen o görünüşteki 

asabiyetin, son derece gergin ve hararetli atmosferin kaynağı işte budur. Anlatıcının tonu, 

kompozisyonel olarak ifade edilen diyalog ve anlatının doğrudan yazarın ağzından 

bölümlerinin özgünlükleri öğelerin asıl işlevleri ancak bu sanatsal tasarının ışığında 

anlaşılabilmektedir (Bahtin, 2004:118). 

Burada bir karakterin bağımsızlığının, bütünüyle sanat yapıtının bir boyutu olarak 

var olmasıyla baştan sona yazar tarafından yaratılmış olmasıyla çeliştiği 

düşünülebilmektedir. Ama böyle bir çelişki yoktur. Karakterlerin burada sözünü ettiğimiz 

özgünlüğü sanatsal tasarımın sınırları kapsamında var olmaktadır ve bu anlamda, 

nesnelleşmiş kahramanın özgün olmayışı yaratılmış bir şeydir. Ama yaratmak icat etmek 

anlamına gelmez. Her yaratış edimi, üzerinde çalıştığı malzemenin yasaları kadar kendi 

özel yasalarına da bağımlıdır. Her yaratış edimi nesnenin yapısınca belirlenir ve bu 

nedenle hiçbir keyfiliğe izin vermemektedir; aslında hiçbir şey icat etmez, nesnenin 

kendisinde zaten mevcut olan şeyi açığa çıkarmaktadır. Doğru bir düşünceye ulaşılması 

olanaklıdır, ama bu düşüncenin kendine özgü bir mantığı vardır ve bu nedenle icat 

edilemez. Aynı şekilde, sanatsal bir imge de, ne türde olursa olsun, icat edilemez çünkü 

kendi sanatsal mantığı, kendine özgü bir norm-üretme düzeni vardır. Yaratıcı kendisine 

özgün bir görev belirledikten sonra bu düzene uymalıdır (Bahtin, 2004:119) 
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Dostoyevski’de modernizm döneminde yaygın bir şekilde anlatılan görkemli 

yaşantı konusunda eseri yoktur. Hayatının son yıllarında büyük titizlikle yazdığı 

“Karamazov Kardeşler” romanın devamını da tasarlamıştır. “Karamazov Kardeşler”i güç 

ve tehlikeli ama yazgısında olan bir iştir diye söylemiştir. “Romanının devamı Yeni 

Rusya’yı şahsında temsil eden Alyoşa’nın öyküsü olacaktır. Böylece genç Rusya olan 

Alyoşa, eski Rusya olan Dmitri’yle birlikte Avrupalı olan İvan’a karşı çıkacaklardı” (Düz, 

2001:53). Ne yazık ki Dostoyevski devamını yazamaz ve günümüzde ellerimizde olan 

“Karamazov Kardeşler” yazarın son romanı olarak kalmaktadır. Büyük usta romanın 

devamı için tasarladığı fikirlerini kendisiyle birlikte götürmüştür. 

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda Rusya’nın üç milli romanı denilen “Suç ve 

Ceza”, “Budala” ve “Karamazov Kardeşler”de Dostoyevski’nin düşüncelerini ve 

deneyimlerini detaylı bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Dostoyevski’nin gözüyle ve 

onun düşüncesi ile insanın bir varlık olarak kim olduğunu, insanın insan olması için, 

hayatını sürdürmesi için hangi kişilik özelliklere sahip olması gerektiğini, bu karakterlerin 

değişimini etkileyen unsurların neler oldukları araştırılmıştır. Dostoyevski’nin insana 

karşı beslediği kendi hislerinin neler olduğuna da tanıklık edinmiştir. Yine yazarın 

gözüyle insanın insana karşı hissettiklerine, duyguların ne kadar değişken olduklarına ve 

bu değişen duyguların sahibini ne kadar mutlu ve mutsuz, umutlu ve umutsuz kıldıklarına 

tanıklık edinmiştir. Ayrıca, Rusları doğuştan diğer milletlerden ayıran özelliklerin ne 

oldukları da incelenmiştir. Üstelik, Dostoyevski’nin gözüyle Rusya İmparatorluğunun 

nihai kaderinin nasıl olacağı sorusuna verdiği cevabın ne olduğunu “Karamazov 

Kardeşler” romanından çıkartılmaya çalışılmıştır 19. yüzyılda, bu soruya en çok verilen 

cevap özellikle sosyalizm olmuştur. Ancak Dostoyevski’nin bu soruya tamamen farklı bir 

çözüm sunduğu söylenebilmektedir. 

1.2. Problem 

İnsanlar, büyüdükçe kendilerini anlamak ve anlamlandırmak isterler. İnançlarını, 

değerlerini, hayata olan tutumlarını, karakterlerine yansıtırlar ve bunları onay 

süzgecinden geçirmek isterler. Kendilerini belli bir kişi olarak tanımlayan ve betimleyen 

benlik oluşumu inançlar ve kişisel değerler ile ilişkilidir. Bu, insanın kendi anlayışlarını 

ve temel yönelimlerini ifade edip kendilerine ve dünyaya nasıl baktıklarına dair bir 

çerçeve oluşmasını da sağlamaktadır. Bu, bir bakıma fikri ve ahlaki pusula, az ya da çok 
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açık olan bir referans noktası görevi görür ve insanlar bunun oluşturduğu taleplere göre 

yaşamaktadırlar.  

Ayrıca kişi yakın çevresi, fikri ve ahlaki kaynakları, geleceğe dair korku ve 

umutları, toplumdaki konumu ve kayda değer kişilerle girdiği sesli veya sessiz, planlı 

veya plansız diyaloglar tarafından da şekillenen toplumsal etkinin içindedir. Bu bağlamda, 

günümüzde durum kültür sorunlarının da etkisiyle gittikçe daha da karmaşık bir şekil 

almakta ve insan bunalımlarının derinliğinde kaybolmaktadır. İnsan kendisini anlamaya 

ve anlatmaya ihtiyaç duymakta, fakat aynı zamanda da toplumda ilişki kuran diğer 

insanlarla anlayış, destek ve iletişim içinde yaşamak istemektedir.  

Bu noktada, edebiyat dünyasının merkezine insanı yerleştirmeyi, bireye ve 

topluma duyulan ihtiyacın ve bu ihtiyacın nasıl giderilebileceği hakkındaki girişimleri 

F.M. Dostoyevski'nin eserlerinde görüyoruz. Bir düşünür sanatçı olarak Dostoyevski, 

yazarlık hayatı boyunca insanın doğasını keşfetme yoluyla insan sorunlarını yazınının ana 

problematiği haline getirmiştir. Bu nedenle tez çalışmamızda Dostoyevski'nin eserlerinde 

işlenen insani değerler ve insan anlayışı konuları üzerine odaklanılmıştır.   

1.3. Araştırmanın amacı 

Sosyolojik olarak farklı dönem ve yerlerde yaşamış biri olarak, günümüzde farklı 

topluluklar içinde yaşanılan siyasi görüş anlaşmazlıklarının nedeninin neler olabileceğini 

anlamak amacıyla düşünce akımlarını, insanın var oluşunu ve esas doğasını 

sorgulamaktayız. İki yüzyıl boyunca dünyada en çok tartışılan, eleştirilen ve okunulan 

Dostoyevski’yi, eserlerinde insanı nasıl gösterdiğini, onun insan hakkındaki görüşlerini 

öğrenmek amacıyla seçtik. Japonya’nın en usta yönetmenlerinden biri olan Akira 

Kurasava, Dostoyevski için şunları söyler: “Dostoyevski, insan varlığının sırrının 

çözülmesine dünyadaki diğer yazarlara göre en yakın olanıydı.”  20. yüzyılın en önemli 

Alman yazarlarından biri Paul Thomas Mann ise, “Lev Tolstoy’un bütün ruh sağlığı 

Dostoyevski’nin patolojisinin yanında değer taşımaz. Çünkü sadece bu patolojik durumda, 

iyilik ile kötülüğün mücadelesi sorununa yakından bakabiliyoruz” demiştir (Friedlander, 

2010:68).  

Dostoyevski Mayıs 1880’de, şair Aleksandr Puşkin için dikilen bir anıtın açılış 

töreninde yaptığı “Puşkin” adıyla bir konuşmasında, “Her milletin kendine özgü 

karakteristik bir simgesi var: “İngilizler dakikler, Estonyalılar yavaşlar, ama Ruslar 
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dünyada bulunan tüm insanlara ait özellikleri kendinde taşıyor. Ve en önemlisi de acı 

çekme yeteneğidir” demiştir (Dostoyevski, 1992a:57). Dostoyevski’nin söylediği gibi, 

Rus insanının ruhuna ait bu özellikler onun eserlerindeki karakterlerinde de yaşamaktadır. 

Bu özellikler arttıkça ve korkunç hale geldikçe daha da yaşayabilme yeteneğine sahip 

olurlar ve okurlarını şaşırtıp enteresan boyutta zevk verirler. Çalışmamız boyunca “İnsan 

olmak için hakikaten acı çekmemiz gerekiyor mu? İnsan olmak nedir? İnsan nasıl ve ne 

zaman insan olur?” sorularına yöneldik. İnsana dair bir anlayış geliştirmek, onların belirli 

toplumsal ortamlarında nasıl anlam oluşturduğunu keşfetmek, insan için neyin anlamlı ya 

da önemli olduğunu sorgulamak, Dostoyevski’nin insan hakkındaki düşüncelerini, ne 

anlatmak istediğini öğrenmek amacıyla bu çalışmayı seçtik. 

20. yüzyılda Moğolistan eğitim sistemi Rusya eğitim sistemine tamamen bağlıydı. 

30 ve üzeri yaşlarda olan insanların çoğu bu sisteminin ürünüdür. Günümüzde, 

Moğolistan’da hem Batı’nın hem de Asya’nın süper güç denilen ülkelerinin eğitim 

sistemi uygulanmaktadır. Bu karışımdan doğan yeni neslin hemen hemen hepsinin Rus 

edebiyatını bilmediğini söylenebilir. Şahsen Rusya’da yetişmiş bir insan olarak Rus 

edebiyatının kendi düşünce ve bakışlarımdaki etkisini paylaşmak da ilginç olabilir. 

Ayrıca Dostoyevski’nin romanlarının o dönemin insanlarından çok çağdaş 

insanlar için yazıldığı da söylenmektedir. Bu açıdan, kendini anlamak ve anlamlandırmak 

isteyen herkesin muhakkak okuması gereken bir yazar olduğu fikrindeyiz. Örneğin; pratik 

ve sağduyulu çağdaş toplum insanları için Karamazov’lar, birbirinden farklı dört deliden 

başka bir şey olmayabilir. Fakat dört farklı kişiliğe sahip bu dört genç adamda her okur 

kendisine ait bir karakteri görebilir.  Dostoyevski’nin romanları iki yüzyıl önce yazılmış 

olmasına rağmen çağdaş dünyada “insan olma sorununa” sosyolojik açıdan büyük katkıda 

bulunmaktadır. Sistematik bir biçimde inclendiğinde insan ve insan ilişkilerini anlamada 

farklı görüşler taşıyan bu romanların karakterlerinin hem birey olarak kendimizi 

anlamaya, hem de çevremizdekiler ile daha açık ve daha derin ilişkiler kurmamıza faydalı 

olabilecekleri düşünülebilir. 

Bu çalışmanın amacı Dostoyevski’nin üç romanındaki karakter çerçevelerini 

incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1.4. Araştırmanın alt amaçları 

1. Seçilen karakterlerin ortak ve farklı kişilik özellikleri nelerdir? 
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2. Karakterler hangi toplumsal ve ahlaki değerlerle baş etmeye

çalışmaktadır?

3. Karakterler kendi değerlerinin doğruluğunu kanıtlamak için hangi yollara

başvurmaktadır?

4. Karakterlerin toplumsal kimlik değerlendirmeleri nasıldır, birbirleriyle

çeliştikleri ve örtüştükleri noktalar nelerdir?

5. Karakterlerin kişiliklerinin oluşumunda toplumsal yapının (mekân, din,

devlet, aile vb.) etkileri nelerdir?

1.5. Araştırmanın önemi 

Dostoyevski'nin eserlerinden hareket ederek insan sorunlarının günümüz için 

anlamının ve öneminin tartışılması gerekmektedir. Hem Türkiye'de hem Moğolistan’da 

doktora düzeyinde bu sanatçı düşünürün eserlerinin yeterince ele alınmadığı bir gerçektir. 

Dostoyevski'nin kendi çağını aşıp günümüz insanının anlaşılması için araştırılması da, bu 

çalışmanın önemli yanlarından biridir. 

Bugünü anlamak için geçmişi araştırma, anlama, yorumlama, akıl ile muhakeme 

etme yeteneğine sahibiz. Günümüzde sosyal bilimler ile doğa bilimlerinin tüm dalları bu 

konuda çok geniş alanlarda araştırmalar yürütmektedir. Geçmişe dayalı araştırmaların 

yapılması insan gerçekliğini anlamanın, kabul edebilmenin farklı nedenlerini bizlere 

sunar. Bu araştırmalar, hipotezlerden, kuşkulardan ayrılmamıza yardım eder, önemli 

sorular ile yüzleşmemize katkı sağlar, çözülmesi gerekli bilmeceleri yanıtlamamıza 

imkân verirler. İnsan çok-paradigmalı bir varlıktır: ve bugüne kadar insanın ne olduğuna 

ya da kim olduğuna dair kesin bir cevap verilmemiştir.    

1.6. Araştırmanın yöntemi 

Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımına bağlı kalarak, Dostoyevski'nin 

eserlerinin “betimsel çözümleme” tekniğiyle kahramanların karakter çerçevelerinin 

incelenmesi yapılacaktır. Eserleri ayrıntılı bir şekilde okuyup incelemek, özümseyip içine 

girmek ve sonra eserlerde bölümlerin, paragrafların bütünle nasıl ilişkilendirildiğini 

bulmak, derin bir anlam geliştirip, izlemek için en uygun yöntemdir.    
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1.7. Sınırlıklar 

 Tez, F. M. Dostoyevski'nin “Suç ve Ceza”, “Budala” ve “Karamazov Kardeşler” 

romanları üzerinde yapılmış analize dayandırılmaktadır. Ayrıca, Dostoyevski’yi ele alan 

Rus ve Batı düşünürlerin görüşlerine de yer verilmiştir. 
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II. BÖLÜM

2. FYODOR MİHAİLOVİÇ DOSTOYEVSKİ (1821-1881)

“Bana gelince, sizlerin ancak yarı yarıya yürütmek yürekliliğini gösterdiğiniz 

şeyleri ben sonuna dek götürmekten başka bir şey yapmadım yaşamımda.” 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski 

2.1. Çocukluğu 

“Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, 30 Ekim 1821 yılında, fakir halkın ücretsiz 

olarak tedavi edildiği Yoksullar Hastanesi’nin bir eklentisinde yer alan, koca ıhlamur 

ağaçlarıyla çevrili bir evde, ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur” (Düz, 2001:11). 

Büyükbabasından Fyodor adını alan Dostoyevski, Mihail Andreyeviç 

Dostoyevski’nin (1787-1839) ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babası, asil bir ailenin 

oğluydu ve askeri cerrahlıktan emekli olduktan sonra Marinsky Hastanesi’nde muhtaç 

olanlara tedavisi için çalışmaya başlamıştır. Dostoyevski’nin babası, kendi milletinin 

tarihi hakkında epey bir bilgi sahibi olan ve Rus edebiyatını iyi bilen birisidir. Ayrıca, 

inancına ve evine olan bağlılığı gözle görülür bir şekildedir. Her Pazar ayinine 

çocuklarıyla birlikte katılmaya özen gösterir. Bununla birlikte Dostoyevski’nin babası 

çok duygusal bir insandır.  

Fakat her şeye rağmen sert bir mizaca sahip olan Mihail Andreyeviç Dostoyevski 

çocuklarına ceza verirken bedensel cezalardan uzak durur. Fakat çocukları babalarının 

öfkelerini görmektense bu cezalara katlanabilirlerdi. Çünkü babalarının öfkeleri onlara 

karşı acımasız davranışlar sergilemesine neden olmuştur.  

Dostoyevski’nin annesi, Mari Fyodorovna Neçayeva (1800-1837) ise bir tüccarın 

kızıdır. Duygulu, alçakgönüllü, utangaç bir kadındır. Eşini hüzünlü görmekten endişe 

eder ve o çok sevdiği adamın güvenini kazanmak için çırpınmaktadır. 

Dostoyevski’nin hayatının ilk yılları, annesinin masallarının merak uyandırıcı 

anılarına şahitlik ederek geçmiştir. Ama iki kardeş annelerinin anlatımlarını, bakıcıları 

Alyona Frolovna’nın (1780-1850) peri masallarına tercih etmektedirler. Bu kadının yeri 

evde çok önemlidir. Alyona Frolovna, bu evi kasıp kavuran Mihail Andreyeviç’e kafa 
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tutabilen tek kişidir. Moskovalıydı ve bununla gurur duymaktadır. Çocuklara sen diye ve 

Efendisine “bey” demez ismiyle seslenmektedir. 

Dostoyevski ailesi, akşamları yuvarlak masanın çevresinde oturmaktadır. 

Ailesiyle birlikte geçirdiği akşam saatlerinde okunulan kitaplarla kendini geliştiren 

Dostoyevski sıkı bir programa tabidir. Ailesiyle geçirdiği zamanların eğlenceli 

olmasından ziyade huzur ve mutluluk sağlaması ailedeki zaman kavramını 

unutturmaktadır.   

Eğlenceler Dostoyevskiler’de seyrektir. Küçük Dostoyevski’nin dış dünyayla 

ilişkisi kısıtlanmıştır, özel dostlardan, özgürlükten, tecrübeden mahrum olarak 

büyümektedir. “Kapalı kutu içinde geçen bu gençliğin ve duyarlılığın yapay gelişmesinin 

damgasını taşıyacaktır yaşamı boyunca.” (Troyat, 2000:22) 

Bununla birlikte Dostoyevski’nin uslu bir çocuk olduğunu düşünmemiz yanılgıya 

götürecektir. Ailesiyle geçirdiği zaman, onları şaşkınlığa uğratan hileler düzenlemektedir. 

Küçük Dostoyevski, geziler sırasında, çevresindekilerde kaygı uyandıracak kadar 

coşmaktadır. En ufak bir eğlenceyle yerinde duramaz olmuştur. “Ele avuca sığmaz 

yumurcağın marazi haşarılığını yatıştırmak için babası ona, ne denli yoksul olduklarını, 

büyüyünce “önemli bir yer tutma”nın ne denli güç olduğunu, ileriye büyük umutlar 

bağlamamak gerektiğini, yolu yordamıyla anlatıyordu” (Troyat, 2000:23). Mihail 

Andreyeviç’in bu tatsız vaazlarıyla, oğluna ölünceye dek acı çektiren bu aşırı alınganlığın, 

topluma karşı duyduğu bu korkunun, şimşek gibi çakan kuşkuların ilk tohumlarını 

serptiği su götürmez bir gerçektir. “Benden örnek alın” der babası. Fyodor’un ona 

benzemekten ne derece korkutuğunu bir bilseydi. Zaman zaman babasından korkuyor 

hatta nefretinden bir çeşit fiziksel tiksinme de duyduğu olmuştur. “İçimizden hangimiz 

babamızın ölümünü dilememiştir?” diye İvan Karamazov aracıyla içindeki duygularını 

dışa vurmaktadır (Troyat, 2000:24). 

2.2. İlköğrenimi 

Dostoyevski’lerin, ilk eğitimi okula gitmeden önce annesi tarafından verilmiştir. 

“Mari Fyodorovna, ilk alfabe bilgilerini eski yöntemle öğretti; her harfi İslavca okuyarak: 

“Az, buki, vede..”” (Troyat, 2000:32). Daha sonra Fransız bir öğretmen tarafından 

Dostoyevski’nin öğrenimi büyük bir titizlikte sağlanmıştır. Latince’yi, Dostoyevski’nin 

babası üstüne aldı ve akşam saatlerinde oğullarını çalıştırmıştır. “Mihail Andreyeviç pek 
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korkunç bir öğretmendi. Mubassırlık içgüdüleri gelişiyordu öğrencilerinin karşısında. Bir 

saatten çok süren ders sırasında onlara oturmayı yasak etmekle kalmıyordu sadece; 

içlerinden biri yorulup da dirseğini bir mobilyaya dayayacak olsa; gök gürlemesini 

andıran bir sesle paylıyordu onu” (Troyat, 2000:33). 

Dostoyevski’nin ebevenleri, fiziksel cezaların uygulandığı okullara oğullarını 

göndermek istemedikleri için çocuklarını pahalı olsa da iyi bir üne sahip özel bir okula 

göndermiştir. Bu yüzden bu iki kardeş 1834’te itibarı iyi olan Çermak okuluna 

gönderilmiştir. 

Leonti Çermak (1770(?)-1840) Çek kökenli, dürüst, titiz, iyi bir eğitimcidir. 

Okulda öğrenciler ile öğretmenler arasında saygılı bir ortam yaşanılmaktadır. Yatılılar 

Çermak ailesi ile birlikte bir sofradan yemektedirler. Bayan Çermak, çocukların ufak 

tefek yaralarını tedavi etmektedir. 

Dostoyevski okulundaki öğrencilerle arkadaşlık kurmayı çok istese de kendini 

aşırı çekingen ve güvensiz hissetmesi buna engel olmuştur. Karşısına çıkanlara gönlünü 

açıp, derin sohbetlere dalmak için yanıp tutuşmuştur. Fakat, ilk anda hemen 

çekinmektedir. Babaları bu sırada, oğullarını kendi çocukluğunun imkansızlıkları ile 

kıyaslayarak kıskançlıkla karışık bir hayıflanma ile izlemektedir. On altı yaşına kadar cep 

harçlığı oğullarına vermez. Hafta sonları evlerine gelen oğullarını, Çermak’a 

dönüşlerinde kentte dolaşmak hevesine kapılmasınlar diye hastane arabasıyla aldırıp 

göndermektedir.  

Bu esnada Dostoyevski’nin annesinin tüberküloz hastalığı iyice ilerlemiştir. 

Yapılan tedavilere rağmen annesi 27 Şubat 1837 tarihinde veremden ölmektedir.  Bu 

ölüm aileyi derinden sarstı ve üzüntüden deliye dönen Mihail Andreyeviç içkiye kendisini 

vermektedir. 

“Bundan bir ay sonra, şair yazar Aleksandr Puşkin’in (1799-1837) Antes Baronu 

tarafından düelloda öldürüldüğü haberi, annelerinin ölümünün arkasına ulaştığında, genç 

Dostoyevskiler’in kederi bir kat daha artmıştır. Fyodor öz annesinin yasını tutmamış 

olsaydı, şairin yasını tutacağını söylüyordu” (Düz, 2001:16). 

Eşinin ölümü üzerine dul kalan babaları iki çocuğunu da Saint Petersburg’daki 

Askeri İstihkam Okulu’na göndermektedir. Bu okuldan mezun olan öğrencilerin subay 

ya da mühendis olabilmesi bu okulun tercih edilmesinde büyük etkiye sahiptir. Ama 
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Dostoyevski’nin aniden rahatsızlanması işlerin gecikmesine neden olmaktadır. 

Dostoyevski bu hastalıkla birlikte sesini kaybetti ve bundan sonraki yaşamında kısık bir 

sesle devam etmek zorunda kalmaktadır.  

Dostoyevski’nin acı çekmeye olan bakışı her zaman onun zihnini meşgul etmiştir. 

Acı çekmeyi varlığın odak noktasına götüren bir yol olarak görmektedir. 

Dostu olan doktor Yanovski, bunun için şöyle söylemiştir: “Zamanla geçmeyen, 

insanda sinir hastalıklarına karşı bir eğilim yaratan ve bunun sonucu olarak da onu, sara, 

merak ve güvensizlik gibi hastalıklara sürükleyen, bu zor dayanılır, karamsar duygular 

asıl çocukluğunda kök salmıştır Fyodor Mihailoviç’in içine.” (Düz, 2001:16) 

2.3. Yükseköğrenimi 

Fyodor, yükseköğrenimini mühendislik bölümünü tamamlayarak bitirmektedir. 

Bu okula giderek hükümet hizmeti altına girmiştir. Bir diğer adıyla “Mühendisler Şatosu” 

olan askeri okulda, dersler Fyodor’u çok zorlamıştır: Yoğun çaba gerektiren dersler 

programını oluşturmaktadır. Okuldaki yeni hayatında kalabalıklar içeresinde tek başına 

kalmayı sevmektedir. Genellikle geceleri çalışmayı seven Fyodor ilk roman olan 

“İnsancıklar”ı [Бедные Люди] (1846) mum ışığı altında bu dönemde yazmaya 

başlamıştır.  

Yükseköğrenimi sırasında Dostoyevski’nin para durumu pek iyi sayılmazdı. 

Babasından yardım almayı düşünerek ona bir mektup yazmaktadır. Fakat o günlerde köye 

çekilerek, alkolün etkisi altında olan babası Dostoyevski’nin yazdığı mektuba olumsuz 

cevap verince babası ile arası iyice bozulmaktadır. Dostoyevski, okulunu bitirmesine 

yakın bir zamanda babası hakkında kötü haberler almıştır. Alkolik olan babasının 

davranışları köylüleri rahatsız ettiği için kendi malikanesinde köylüler tarafından işkence 

edilerek öldürülmektedir. Dostoyevski, bu ölümden hiç suçu olmasa da kendisini sorumlu 

tutmaktadır. Böyle hissetmesine sadece kendisi anlam vermektedir. 

“Karamazov Kardeşler”de  İvan Karamazov, “Babamın ölümünü bu denli çok mu 

istiyorum?” (Düz, 2001:18) diye kendi kendine sormaktadır. “Ecinniler”de, Stavrogin’in 

karısını öldüren Pyotr Stepanoviç’dir. Bu cinayetin sorumluluğunu, onu gizli dilediği için 

üzerine alan Stavrogin’dir. Dostoyevski’nin bu üzüntüsüne çektiği keder ve acılar da 

eklenince sara hastalığına yakalanmıştır. 
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1841’de, Dostoyevski asteğmenlik görevine getirilmiştir. 1843’de, Honoré de 

Balzac (1799-1850), Rusya’ya yedi yıldır görmediği sevgilisi Madam Eveline Hanska’yı 

(1805-1882) görmek için gelmiştir. Dostoyevski’nin Balzac’a duyduğu büyük hayranlık, 

1833’de Balzac’ın yazdığı “Evženie Grandetová” onun ilk çevirdiği sanat eseri olmasını 

sağlamıştır. 1844’de roman Rusça’ya çevirilip yayınlanmaktadır. 

2.4. Yazı hayatına giriş 

Yaşamı süresince borç içinde yaşayan Dostoyevski, bir gün sokakta eski arkadaşı 

Grigoroviç ile karşılaşmaktadır. Grigoroviç, Dostoyevski’ye göre daha konuşkan ve 

neşelidir. Dostoyevski ise o kadar kaygılı ve huzursuzdur. Fakat aralarındaki bu fark 

birlikte bir daire tutup oturmalarına engel olmamıştır. Dostoyevski tam da bu zamanlar 

ilk romanı olan “İnsancıklar”ı bitirmektedir. Dostoyevski, bu eseri ile toplumun acımasız 

kurallarında yaşlı bir adamın öksüz bir kıza duyduğu sevgiyi iç dünyasındaki derin 

çatışmalarla işlemektedir. Daha sonra “Budala” romanında tüccar Totski ile Nastasya 

Filippovna arasındaki ilişkide aynı konuya yer vermektedir. 

1844 yılında, 23 yaşında ortaya koyduğu bu sanat eseri hakkında Avusturyalı 

romancı ve gazeteci Stefan Zweig (1881-1942), şunları söylemektedir: “Bu eseri ona, en 

büyük utancı olan yoksulluk yazdırtmıştı; en büyük ilhamı-acı çekenlere duyduğu derin 

sevgi ve sonsuz bir acıma duygusu- yardımcı olmuştu ona. El yazısı ile doldurduğu bu 

sayfalara güvensizlikle bakıyordu. Kaderine bir soru sorduğunu fark etmişti ve kaderin 

vereceği hükümden korkuyordu” (Düz, 2001:21). 

Eseri, yayımlanmayı düşünen Dostoyevski, şair ve yazar Nikolay Nekrasov’a 

(1821-1878) götürmektedir. Nekrasov, bir gece boyunca “İnsancıklar”ı okumaktadır. Bir 

sonraki sabah bir an evvel eleştirmen yazar Vissarion Belinski’yi (1811-1848) ziyarete 

gider ve “Yeni bir Gogol doğdu bize” demiştir. Belinski bu duruma karşı daha soğuk ve 

sert tepkiler vermektedir. O zamanlarda Belinski, işinde iyi olan, fikirlerine herkesin 

saygılı olduğu, düşüncelerine herkesin önem verdiği büyük bir eleştirmendir. Eseri 

Belinski’ye bırakan Nekrasov akşam tekrar ona uğrayarak eser hakkında ne düşündüğünü 

öğrenmek istemektedir. Belinski, çok şaşkın bir şekilde; “Bu müsveddeleri yazanı bana 

getiriniz...” diye haykırmaktadır. El yazmasını arkadaşı Grigoroviç’e okuduktan üç gün 

sonra Dostoyevski, Rusya’nın en büyük ve tanınır köşe yazarıyla tanıştırılmaktadır. 
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Dostoyevski’nin romanı “İnsancıklar” henüz yayımlanmamasına rağmen 

Belinski’nin desteğiyle genç yazar edebiyat dünyasında ilgili bir sevecenlikle karşılanıyor, 

eseri okunuyor, edebiyat toplantılarına çağrılmaktadır. Şair, oyun yazarı ve çevirmen İvan 

Turgenyev (1818-1883) ile tanışarak kardeşi Mihail’e yazdığı bir mektupta sevincini 

şöyle anlatmaktadır;  

“Turgenyev bana aşık. Ne adam, ne adam! Kardeşim, ben de neredeyse aşık 

olacağım ona. Yetenekli bir ozan, bir aristokrat, yakışıklı, zengin, zeki ve kültürlü bir 

oğlan... 25 yaşında... Öyle sanıyorum ki, doğa ondan hiçbir şeyi esirgememiş. Üstelik 

hayran olunacak, son derece dürüst bir karakteri var, iyi bir okulda yetişmiş... aklım 

düşüncelerle dolu, onlardan birine, örneğin Turgenyev’e bir parça çıtlatsam ertesi gün 

bütün Saint Petersburg’un ağzında: Dostoyevski şunu yazıyor, Dostoyevski bunu 

yazıyor...” (Troyat, 2000:89). 

“15 Ocak 1846’da “İnsancıklar” romanı, Nekrasov’un “Saint Petersburg 

Derlemesi” adlı almanağında yayımlanmaktadır. Belinski, “Vatan Yıllığı” 

[Отечественные Записки] dergisinde romanın övücü bir çözümlemesini özenle yapma 

inceliğini göstermektedir: “Okuyucunun gülmesini ve duygulanmasını sağlamak, onu 

gözyaşları arasında gülümsemeye zorlamak, ne ustalık, ne yetenek!...” (Troyat, 2000:99). 

Dostoyevski, ilk yapıtıyla birlikte edebiyat çevrelerinde tanınarak belirli edebiyat 

toplulukları arasında bulunmuştur. Fakat zamanla Dostoyevski bu sosyete salonlarına ve 

edebiyat çevrelerine ait olmadığını sezmiştir. Çünkü çevresindeki insanlardan farklıdır; 

dış görünüşü, kaygılı ve huzursuz ruh hali bununla birlikte sürekli seğiren dudakları ve 

sakar davranışları o ortama ait olmadığını göstermektedir. Dostoyevski, böyle bir 

ortamdan kaçmak için yeniden kitaplara sığınır ve roman ile oyun yazarı Nikolay 

Gogol’ün (1809-1852) esintileri bulunan, ikinci eseri olan “Öteki”yi (1846) [Двойник] 

yazmaya başlamaktadır. Bu romanda bir benzeri ile yaşadığı kişilik çatışmaları ve 

“bölünmüş ya da çift kişilik” teması konu edilmiştir. Bu roman, okuyucular tarafından 

“İnsancıklar” kadar ilgi görmemiştir ve Belinski tarafından eskisi kadar 

desteklenmemektedir. 

Halbuki Dostoyevski, “Öteki” romanını onun baş yapıtı olacağını sanmıştır. 

Grigoroviç anılarında şunları yazmaktadır: “Belinski, yazarın karşısında oturmuştu. 

Aksayan en küçük sözcükleri kıskançlıkla yakalıyordu. Vakit vakit de hayranlığını 
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gizleyemiyor, böylesi psikolojik incelikleri gün ışığına çıkarmaya sadece 

Dostoyevski’nin gücü yetebileceğini söylüyordu” (Troyat, 2000:101).  

Böylelikle Dostoyevski’nin diğer ünlü romanlarında da “çift kişilik” teması, 

büyük bir rol oynamaktadır. Bu temada Dostoyevski suçlu kişiliğin kişiden ayrılarak 

cezalandırıldığını ve ikinci bir kişilik ile maddileştiğini anlatmaktadır. Bu şekilde asla 

kendisi olmayan ve kendisinden başkası da olamayan ızdıraplı bir kişi var olmaktadır. 

1847’de “Ev Sahibesi” [Хозяйка] adlı romanı yayımlanmaktadır. Fakat bu sefer 

de Dostoyevski, umut ettiği sonuca varamaz aksine olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. 

Dostoyevski “İnsancıklar”dan sonraki eserleriyle çevresindeki yazar dostlarının 

yeterince ilgisini çekemeyerek onları teker teker kaybetmeye başlamıştır. Turgenyev’le 

olan ilişkisi yeni romanı olan “Öteki”nin yayımlanmasıyla bozulmuştur. Ayrıca, Belinski 

de Dostoyevski’nin onu hayal kırıklığına uğrattığını düşünerek ilişkisini kesmiştir. 

Dostoyevski artık yeni arkadaşlar edinmek istemiştir ve sürekli olarak kaldığı evi 

değiştirmektedir. Beketov, Maykov ve Doktor Yanovski’nin yanında Dostoyevski 

kendini güvende hissetmektedir. Bu dostlukları samimi bir şekilde ilerlerken kıskançlık 

ve küçümsemelerden uzaktır. Fakat Dostoyevski’nin bütün iyi şeylere rağmen 

umutsuzluğu hiç bitmemektedir. Huzursuzluk ve kaygılarından dolayı Dostoyevski 

kendini iyi hissetmez ve hasta düşmektedir. Onunla ilgilenen, dostu doktor Yanovski’dir. 

Buna rağmen, Dostoyevski, yazarlığını bırakmaz ve 1848’de “Beyaz Geceler” [Белые 

Ночи] ve “Bir Yufka Yürekli” [Слабое Сердце] eserlerini yayımlatmaktadır. “Bir Yufka 

Yürekli” eseri, Dostoyevski’ye itibarını yeniden kazandırsa da eski ününü geriye 

getiremez. Yazarlıkta umudu kırılan Dostoyevski, artık politikaya ilgi duymaya 

başlamaktadır. 

Bu arada, Dostoyevski tuhaf bir hastalığa sahiptir. Günün geç vakitlerine doğru 

huzursuzluğu daha da artmakta ve değişik bir korkuya kapılmaktadır. Hayatı diğer 

insanlar gibi algılamaz. Ona göre yaşamak hiç de kolay değildir ve hayatın korkutucu 

ayrıntıları vardır. Kendisini zaman zaman deli sanmaktadır. Fakat bazen de verimli biri 

olduğunu düşünmektedir. Tıp kitaplarına ilgi duyar ve okumaktadır. Doktordan kafatası 

çıkıntılarına bakmasına istemektedir. Zaman zaman “Yaşamaya değer hiçbir şeyin 

bulunmadığı” gibi korkunç inançlara kapılmaktadır. Bunu kardeşine şu şekilde ifade 

etmektedir: “Buz altında kalmış bir balık gibi çabalıyorum.” (Düz, 2001:26).  
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2.5. Cezaevi-darağacı 

Çar I. Nikolay’ın baskıcı yönetimine karşı siyasal ve toplumsal reform 

hareketlerinin etkisine girmekte gecikmeyen Dostoyevski, 1847’den sonra Fransız 

ütopyacı sosyalistlerin görüşlerini tartışmak üzere Mihail Petraşevski’nin (1821-1866) 

evinde düzenlenen toplantılara katılmaya başlamaktadır. Fransız sosyalist düzenini 

gerçekleştirmek isteyenlerin gördüğü serapların Rusya’ya uygulanabileceğini kabul 

etmiyordu. Ona göre, Ruslar öz tarihlerine yönelmeli ve kurtarıcı bir öğrenimi bu temel 

kaynaklardan çekip çıkarmalıydılar. Dostoyevski’den bir ihtilalci yapılmak istendi ama o 

hiçbir vakit ihtilalci olmamıştır. O bir kargaşaya yol açacak toplumsal biçim değişikliğini 

değil, akla yatkın bir dönüşümü savunmaktadır. 

            Batı kaynaklı devrimci fikirlerin yayılmasını istemeyen Çarlık yönetimi, Nisan 

1849’da Petraşevski Grubundaki kişilerin tutuklanmasını emretmektedir. Soruşturma 

esnasında Dostoyevski: Liberalizm anlayışını sadece vatana yararlı bir birey olmak 

şeklinde kullanmaktadır. Eylül 1849’da “Petraşevski Olayı” askeri mahkemeye 

verilmektedir. Kasım’da mahkemenin özel kurul kararı, yedi tutukluyu sürgüne, on beşini 

kurşuna dizilmeye mahkum etmektedir; öbür altısı da serbest bırakılmaktadır. 

Dostoyevski de kurşuna dizilmesi istenen kişiler arasındadır. Aralık günü genç 

mahkumlar arabalarla Semyonov meydanına götürülürler. Fakat verilen cezadan 

haberleri yoktur. 

Dostoyevski, o anı şu şekilde anlatmıştır: “Kurşuna dizilecek üç kişiyi 

(Petraşevski, Mombelli, Grigoriev) ayrı ayrı direklere bağladılar, gözlerini kapadılar. 

Verilen kısa bir emri müteakip üç manga sıradan hükümlülerin önüne dizildi. İkinci seride 

altıncı sırada yer alan Dostoyevski’nin ancak beş dakikalık ömrü kalmıştır. Gözlerini 

kapatır, korkunç bir acı duyar. Bu sırada erler tüfeklerini doldurup omuzlarına götürürler. 

“Ateş” şeklindeki bir haykırışın ardından üç vücut yere yığılır. Yerlerini başka üçü gelir 

ve tam “ateş” emri beklenirken, emir subaylarından biri mendil sallar. Ardından teğmen 

af kararını okur: “Yasaya göre ölüm cezasına çarptırılan suçlular, İmparator hazretlerinin 

sonsuz şefaatleri sayesinde bağışlanmışlardır.” Tekrar cezaevine götürüldüğünde kardeşi 

Mihail’e şu satırları yazar: “Kardeşim, sevgili dostum. Dört yıl kürek mahkumu 

(Orenburg’da sanıyorum) ...askerlik görevi için hüküm giydirildim. Kardeşim 

yenilmedim, cesaretimi yitirmedim. Hayat her yerde hayattır. Hayat içimizdedir... 

İnsanlar arasında bir insan olmak, sonuna dek böyle kalmak, koşullar ne olursa olsun 
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gücünü yitirmemek, düşmemek, işte hayat budur, işte hayatın gerçek anlamı. Ben onu 

anladım, bu düşünce etime dek, kanıma dek işledi... Değişme, beni sev, anılarında sakla 

beni, senin sevdiğini düşünmek hayatımın en büyük sevinci.” (Düz, 2001:28)  

2.6. Sibirya sürgünü 

               Dostoyevski 24 Aralık günü Sibirya’ya gönderilmektedir. Yola çıktığında hava 

çok soğuktur. Açlık ve sefalet yol boyunca peşini bırakmamıştır ve Dostoyevski kendisini 

çok yorgun hissetmektedir. Kürek cezasına çarptırılanların şehri olan Tobolsk şehrine 18 

günde ulaşmaktadır. Daha sonra Omsk’a gitmek için buradan ayrılmaktadır. 23 Ocak’ta 

ise fırtınalar içinde kalmasına rağmen kızakla gideceği yere ulaşmaktadır. Burada 

yaşamında faydalı gördüğü dört yılını geçirmektedir. 

Dostoyevski cezasını, suçunun kefareti olarak görmektedir. Suç ve ceza 

kavramlarını en derin biçimde sürgünde anlayıp kavramaktadır. Kürek mahkumu olduğu 

süreçte, kolları damgalandı, kafası tıraş edildi ve taş kırmaktadır. Kötü çalışma koşulları 

içinde birlikte yaşadığı mahkumları “olağanüstü insanlar” olarak görmeye ve onların 

gönül zenginliğini keşfedip üzüntü ve acılarını paylaşmaya başlamaktadır. Hapishanede 

okunmasına izin verilen tek kitap olan Yeni Ahit’i okuyarak zamanını geçirmektedir. 

Hapishane hayatının acılarını az da olsa dindirmeye yarayan bu kitap, aynı zamanda 

İsa’ya da yepyeni bir inanç ile bağlanmasına ve İsa’yı, günahkar insanları hayata 

kazandırabilecek tek güç olarak görmesine yol açmıştır. Ayrıca, hapishane ortamı 

Dostoyevski açısından horlanan ve acı çeken insanları daha yakından inceleme fırsatı 

sağlayan zengin bir ortam olmuştur. 

“Ölüler Evinden Anılar” (1862) [Записки из Мёртвого Дома] adlı eserinde yazar, 

yalnızca Sibirya’daki kürek cehennemini anlatmakla yetinmez, başarılı bir ruhbilimci 

ustalığıyla incelediği mahkumların portrelerini de çizmektedir. Eseri sürgünden 

döndükten beş yıl sonra yayımlanmaktadır. 

2.7. Askerlik hizmeti 

Dostoyevski 15 Şubat 1854’de kürek cezasından kurtularak er rütbesi ile kışla 

hizmetine verilmektedir. Sibirya’nın Semipalatinsk kasabasında zorunlu ikamete 

mahkum edilmektedir. Bu şehir müslüman bir nüfusa sahiptir. Şehir de en dikkat çeken 

gruplar askerler, Tatar tacirler, memurlardır. Dostoyevski burada bulunan Sibirya Yedinci 
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Savunma Taburu’nun birinci bölüğünde beş yıl görev yapar ve subaylığa kadar 

yükselmiştir. 

Bu arada, Dostoyevski’yi sevindiren bir olay olmuştur: genç dostu Baron 

Aleksandr Vrangel’in (1833-1915) bu kasabaya gelmesi Dostoyevski’yi arayıp bulması, 

ona yardım etmesi genç askeri çok mutlu etmiştir. Vrangel, Dostoyevski’nin düşünce 

tarzından etkilenmektedir. Baron, bu şehre yerleştiğinde Dostoyevski’de boş 

zamanlarında onun yanına gider, edebiyat hakkında konuşarak birbirlerinin fikirlerini 

dinlemektedir. Dostoyevski son zamanlarda yaşadığı edebiyat eksikliğini gidermek için 

kardeşinden bazı edebi dergi ve kitapları istemektedir.  

 Kardeşine yolladığı bir mektubunda şunlar yazılıdır: “...Kur’an’ı yolla bana 

Sonra Kant’tan, Hegel’den kitaplar yolla. Geleceğim bütün bu kitaplara bağlı... Kafamı 

besleyip doyuracak bu nesnelere ne kadar muhtacım,...” (Düz, 2001:30-31). 

Dostoyevski, bu günlerde, “Amcanın Rüyası” (1859) [Дядюшкин Сон], 

“Stepançikovo Köyü” (1859) [Село Степанчикого и его Обитатели] ve “Ölüler Evinden 

Anılar”ı (1862) [Записки из Мёртвого Дома] üzerinde çalışmaktadır. Vrangel’in 

yanından geç saatlerde ayrıldığında, evine döner, mum ışığı altında yazmaya 

başlamaktadır. 

2.8. İlk evlilik 

Vrangel, daha bu şehre gelmeden önce Dostoyevski, İssayev ailesini tanımaya 

başlamıştır. Mari Dimitryevna İssayeva (1824-1864), otuzlu yaşlarda, bir erkek çocuğa 

sahip olan bir kadındır. Kadının kocası ölünce ona duyduğu aşk alevlenir. Dostoyevski 

1857’de, Kuznetzk Rus Ortodoks Kilisesinde aşık olduğu kadınla evlenmektedir. 

Dostoyevski, Semipalatinsk’de görevine yeniden dönmek zorunda kaldığı için, 

evlendikten sonra hemen yola koyulmaktadırlar. Küçük bir eve yerleşerek yaşamaya 

başlarmaktadırlar. Mari Dimitryevna evini zevkli bir şekilde döşer, yoksulluğa alışmış 

olan Dostoyevski için rahat bir ortam sağlamıştır. Bu şekilde Dostoyevski yalnızlık ve 

sefil hayattan bir müddette olsa kurtulmuştur. Bu arada, Dostoyevski’nin, sekiz yıl önce 

yazdığı ve basılması için kimseye vermemesini söylediği halde, kardeşi “Küçük 

Kahraman”ın (1857) [Маленький Герой] el yazmasını “Vatan Yıllığı” yöneticisine 

götürmektedir. “M.Y.” takma adıyla orada yayımlanmaktadır. Bu küçük eser 
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Dostoyevski’ye uzun zamandır kapalı olan yayımlama yolunu açmıştır. Edebi hayata 

yeniden girerek bu yolda geleceğinin kapılarını cesurca açmasına ışık tutmuştur. 

Dostoyevski kardeşi sayesinde “Rus Sözü” [Русское Слово] ve “Rusya Ulağı” 

[Русский Посланник] adlı gazetelerle anlaşma yapmaktadır. Bu gazetelerde bir eser 

yayımlamaya söz verir ve avans olarak 500 ruble almaktadır. Fakat bu arada 

Dostoyevski’nin iki gazete ile anlaşması onu çok fazla yıpratır ve ortaya koyduğu 

çalışmaları olumsuz olarak etkiler ve Dostoyevski’nin maddi durumu kötü olduğu için 

paraya ihtiyaç duymaktadır. 

Yazdığı eserler eleştirmenler tarafından ilgi görmez. Dostoyevski artık 

unutulduğunu düşünmektedir. Bu durumu değiştirmek için Dostoyevski ordu ile irtibatını 

kesmenin gerektiğini düşünmektedir. 

“1 Ekim 1856’da asteğmenliği terk etmektedir. Altı ay sonra soyluluk haklarını 

yeniden kazanmaktadır. 18 Mart 1859’da Çar’ın buyruğuyla kendisine, ordudan ayrılmak 

ve Rusya’da yaşamak izni verilmektedir. Bununla birlikte Petersburg veya Moskova’da 

oturması yasaklanmaktadır. Küçük Tver kentinde gizlice gözetim altında tutularak ikamet 

etmesine karar verilmektedir. 2 Temmuz 1859’da kumandan ve zabit arkadaşlarına veda 

ederek beş yıldan fazla yaşadığı Semipalatinsk şehrini terk eder” (Düz, 2001:33). 

2.9. Tver 

Dostoyevski Tver’e gider ve orada bir zamanlar Puşkin’in kaldığı evde küçük bir 

oda kiralar ve Çar II. Aleksandr’a mektup yazmaktadır. 5 Kasım 1859’da, Tver valisi, 

içinde “Çar, adı geçen dilekçeyi, Dostoyevski’nin üzerindeki gizli denetimin Saint 

Petersburg’da da sürdürülmesi koşuluyla kabul etmiştir,” mektubu Dostoyevski’ye 

göndermektedir. Daha sonra Dostoyevski trenle Tver’den ayırlmaktadır. 

Dostoyevski’yi eski bir siyasi tutuklu olarak görüp onun fikirlerini kutsayan 

radikaller kendisi tarafından ciddiye alınmamıştır ve radikallerin inançları alaya alma gibi 

tutumları Dostoyevski tarafından şiddetle reddedilmiştir. Ayrıca Rusya’da Yeni Çar II. 

Aleksandr’ın reformlarını savunan bir düşünce içerisine girmektedir. 

1860’da bütün eserlerinin basımı yapılmaktadır. Bir sonraki yıl Mihail ile “Zaman” 

[Время] adında bir dergi çıkarmaktadır. Batılılaşma ve Slavcılık akımlarını aynı ortak 

payda da açıklamayı amaçlayan bu dergi, iki grubu da Rusya’nın geleceği için 

topluluklarla birleşmeye hedefleyen bir yol benimsetti ve bu fikir kısa zamanda 
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benimsenmiştir. Eleştirmen Nikolay Strahov gibi eski ve yeni yazarlar ve şairlerle 

tanışmaktadır. Onların fikir ve bakış açılarının etkisi ile derginin vermek istediği siyasi, 

toplumsal ve sanatsal düşünceler şekillenmektedir. 

1861-1862 yıllarında “Zaman” dergisinde basılan “Ölüler Evinden Anılar” 

romanı, derginin bilinip tanınmasına katkı sağladığı gibi Dostoyevski’nin eski ününü de 

yeniden kazanmasını sağlamaktadır. İvan Turgenyev ve Lev Tolstoy eseri çok beğenerek 

başarılı olduğunu belirtmektedirler. Eser, karısı öldürüldüğü için ağır hapis cezasına 

çarptırılan bir adamın hatıraları şeklinde yansıtılmıştır, gerçek Dostoyevski’nin hapishane 

hayatının canlı bir örneğidir. Trajik olaylar üzerinde, toplumda ötekileştirilmiş kişilerin, 

özgürlüklerini kaybettikleri için duydukları acıyı işler” (Düz, 2001:35). 

1861’de yine “Zaman” dergisinde tefrika şeklinde basılan “Ezilenler” 

[Униженные и Оскорблённые] romanı, ailesine ve geleneklerine karşı durarak sevdiği 

adama kaçan bir kadının hikayesini anlatmaktadır. Eleştirmenler tarafında olumsuz bir 

şekilde eleştirilmesine rağmen halk tarafından epeyce beğenilmektedir. 

“Duygusal karışıklığın temsilcisi olarak ayrıntılı biçimde çizdiği ilk kadın 

kahraman Nataşa, çocuk psikolojisine ilişkin derin kavrayışını yansıtan küçük Nelli, 

inatçı kötü adam Valkovski, hep Dostoyevski’nin sonraki romanlarındaki daha çarpıcı 

kişilerin habercisi gibidir. Ne olursa olsun bu roman, yazarın edebi dehasında bir 

gerilemenin işareti oldu” (Düz, 2001:35). 

 “Ölüler Evinden Anılar”daki kazandığı başarı, “Ezilenler”in başarısızlığını telafi 

etmiştir. Eleştirmenler Dostoyevski’nin büyük bir yeteneğe sahip olduğunu görerek  fikir 

birliği içinde bunu kabul etmektedirler. Dostoyevski’yi Dante ile kıyaslamaktadırlar. İki 

eserinin de “Zaman”da basılması derginin okur sayısında bir artışı sağlamıştır. 

Dostoyevski dergiden elde ettiği gelirle doktorların da önerisi üzerine 1862 yazın da 

Avrupa’ya doğru yola çıkmaktadır (Düz, 2001:36). 

2.10. Avrupa gezileri – Polina Suslova 

         Dostoyevski Paris’e vardığında Strahov’a bir mektup yazmaktadır: “Paris korkunç 

derecede yürek karartıcı bir kent. Hayranlığa değer birçok anıtları olmasa can 

sıkıntısından ölürdüm...” Fransa’da on gün gibi bir süre kaldıktan sonra İngiltere’ye 

gitmektedir. Daha sonra da Cenevre’ye  geçmektedir. Strahov ile bir araya gelerek 

İtalya’yı birlikte gezmektedirler. 1863’te Dostoyevski artık Rusya’yı çok özlediği için 
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anavatanına dönmüştür. Saint Petersburg’a gittiğinde, “Zaman” dergisinde “Batı Batı 

Dedikleri: Yaz İzlenimleri” adlı yolculuk yaşadığı olayları anıları şeklinde kaleme almaya 

başlamaktadır. Avrupa uygarlığının kötü yüzü ve Batı’nın zehrinden kaçmayı başarma 

şartıyla, Rusya’yı aydınlık bir geleceğin beklediğini düşündüğünü açıklamaktadır. Daha 

sonra Çarlık yönetimi, Strahov’un bir yazısı yüzünden “Zaman” dergisini 

kapattırılmaktadır. Dostoyevski bu duruma üzüldüğü için sağlığında bazı olumsuz olaylar 

gelişmiştir. Bu nedenle sara tedavisi görmek için yurt dışına çıkmaktadır (Düz, 2001:36)..  

Dostoyevski’nin evliliği de gitgide kötüleşmektedir. Çok hasta olan Mari 

Dimitryevna’nın: “Seninle evlenmemeliydim. Sana yük oldum...” (Düz, 2001:36) sözleri 

Dostoyevski’yi epeyce kırmaktadır. Bu sıralarda sert bakışları olan, esrarengiz bir kadın 

olan Polina Suslova ile tanışmaktadır. Kadın, Dostoyevski’nin sürekli artan ününden 

epeyce etkilenir ve ona mektuplarının yanında bir de öykü göndermektedir, “Zaman” 

dergisinde öykülerinin basılmasının kendi onurunu yücelteceğini belirtmektedir. 

Derginin kapatılmasından sonra Polina Dostoyevski ile birlikte başka bir ülkeye gitme 

kararı almaktadır. Fakat dergi hesaplanan tasfiyeleri Dostoyevski’nin yurt dışına 

çıkmasını geciktirmiştir. Polina Dostoyevski işlerinin bitmesini beklemeden Paris’a 

gitmektedir. Aşk ve nefreti birlikte yaşayan Polina ile Dostoyevski tekrar bir araya 

geldiğinde kadının değiştiğini görmektedir. Fakat yine de birlikte seyahat ederek 

kumarhaneler de birlikte boy göstermektedirler. Baden, Cenevre, Torino derken Roma’da 

artık ilişkileri sekteye uğramıştır. Dostoyevski onunla hayatı paylaşan fakat kendisini bir 

türlü yalnız bırakmayan bu kadından bıkmaktadır. “Kumarbaz” (1867) [Игрок] eserini, 

onunla yaptığı seyahat esnasında tasarlamaktadır. Orada şöyle bir cümle geçmektedir: 

“Öyle anlar oldu ki, onu boğabilmek için yaşamımın yarısını verirdim...” (Düz, 2001:37). 

Ekim’ de tamamen ilişkilerini kesmişlerdir. 

“Ancak hem ateşli hem soğuk Polina’ya romanlarında “şeytan kadın” rolünü 

vermiştir: O “Suç ve Ceza”daki Raskolnikov’un kız kardeşi Dunya, “Budala”daki Aglaya, 

“Eccinniler”deki Liza, “Karamazov Kardeşler”deki Katerina İvanovna ve özellikle 

“Kumarbaz”daki Polina Aleksandrovna”dır (Düz, 2001:38). 

Dostoyevski, Rusya’ya tekrar geldiğinde borçlanarak Mihail ile “Çağ” [Эпоха] 

adında yeni bir dergi basmaya başlamaktadırlar. İlk sayıda, veremden ölen karısının 

başında kaleme aldığı “Yeraltından Notlar” [Записки из Подполья] (1864) adlı eserini 
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yayımlamaya başlamaktadır. Bu eser, içerdiği ahlaksal, dinsel, siyasal ve toplumsal 

fikirleri yönünden, sonraki büyük eserler serisine bir felsefi giriş niteliğindedir.  

2.11. İki ölüm 

Nisan 1864’de Mari Dimitryevna ölmektedir. 10 Temmuz 1864’de rahatsızlanan  

kardeşi Mihail son nefesini vererek ebediyen gözlerini dünyaya kapatmaktadır. Bütün 

bunların üstüne Dostoyevski yalnız kalarak neler hissettiğini şu şekilde anlatmıştır: “Artık 

atmayan iki yüreğin yerine geçebilecek bir yürek yok benim için... Kendime yeni bir  

yaşam bulmak, yeni bağlar yaratmak mı? Yalnız bu düşünce beni ilgilendiriyordu. İlkin 

anladım ki, ikisinden başka kimseyi sevmediğim bu dünyada onların yerine kimseyi 

koyamayacağım ve yeni bir aşk sadece olanaksız değil aynı zamanda dine aykırıdır. 

Çevremde soğuğu ve boşluğu duydum...” (Düz, 2001:39). 

Fakat son zamanlarda Dostoyevski çok fazla çalışsa da dergisinin kapatılmasına 

engel olamamıştır. Onun zor durumunu kullanmak isteyen kötü bir yayıncının tüm 

eserlerini üç bin ruble karşılığında basma hakkını istemesi teklifini mecbur kalarak kabul 

etmektedir. Yani Dostoyevski, bütün eserleri üzerindeki hakkını kaybetmektedir. Ayrıca 

anlaşılan paradan daha az bir miktar alarak yurt dışına gitmektedir. Daha sonra 

Wiesbaden’e geçmektedir. Kumar onun ilgisini çeken tek şey olmuştur artık. Beş gün gibi 

kısa bir sürede beş parasız kalmıştır. Turgenyev ile kötü bir ilişkiye sahip olsa da mecbur 

kalarak ondan borç para istemiştir. Turgenyev de bir miktar borç göndermiştir. Bu borç 

Dostoyevski’nin biraz da olsa toparlanmasına yardım etmiştir. 

Dostoyevski ayrıca Polina’yla yeniden görüşmek için sabırsızlanmaktadır. 

Ağustos’ta Polina ile görüşür fakat kısa bir süre sonra yeniden Paris’e dönmektedir. O 

gittiğinde otelin sahibi, Dostoyevski için öğle ve akşam öğünlerini kaldırmaktadır ve : 

“Madem ki hayatınızda kazanmayı bilmiyorsunuz, yemek yemeye ihtiyacınız yok 

demektir. Size çay verilecek. Hepsi bu kadar” (Düz, 2001:40). 

Otel tutarlarını ödemek ve tekrardan Rusya’ya dönmek için Dostoyevski yeniden 

çevresinden para aramaya başlamıştır. Ayrıca, Vrangel’e bir mektup yollayarak, “Suç ve 

Ceza” (1866) [Преступление и Наказание] romanından bahsetmektedir: “Belki de şimdi 

yazdığım kitap, bugüne kadar yazdıklarımın tümünden üstün olacak” (Düz, 2001:40).  
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2.12. İkinci evlilik 

Ekim’de Dostoyevski Saint Petersburg’a geri dönmektedir. 4 Ekim 1866’da Anna 

Grigoryevna Snitkin isimli, yirmisinde olan bir stenografıyı sekreterlik için işe almaktadır. 

Anna’nın desteğiyle  “Kumarbaz” eserini  tam vaktinde tamamlar ve aynı yıl içerisinde 

kitap olarak yayınlanmaktadır. Daha sonra “Suç ve Ceza”nın son kısımlarını bitirmektedir 

(Düz, 2001:41). Eser tamamen bittiğinde Dostoyevski Anna’ya evlenme teklifinde 

bulunmak için kendini hazır hissetmiştir. Anna, çocukluğundan beri Dostoyevski’nin bir 

hayranı olduğu için bu teklifi çok sevinerek kabul etmektedir.   

15 Şubat 1867’de Dostoyevski Anna ile Trinite Kilisesi’nde evlenmektedir. 

Dostoyevski çalışmalarını sürdürmek için 14 Nisan’da karısı ile yine yurt dışı seyahatine 

çıkmaktadır. Dostoyevski “Budala”yı yazmaya başlar fakat bir türlü kendisini bu işe 

veremez. Bu sürgün yaşamından da bir süre sonra bıkmaya başlayan Dostoyevski kendini 

kumara vermektedir. Karısı onur kırıcı bir fakirliğe ve Dostoyevski’nin sara hastalığına 

dayanarak Dostoyevski’ye duyduğu gerçek aşkı ispatlamıştır. 22 Şubat 1868’de bir kızları 

olur, ismini de Sonya koymaktadırlar. Fakat ne yazık ki bu çocuk sadece üç ay 

yaşamaktadır. Mayıs’ın sonunda Sonya’ yı anımsatan Cenevre’yi terk etmişlerdir. 

1868 Ocak ayıyla birlikte Dostoyevski “Rus Ulağı” dergisinde “Budala” eserini 

basmaya başlamıştır.  

2.13. Bir kız çocuk 

Dostoyevski’nin 1869’da bir kızı daha dünyaya gelmektedir, ismini Lyubov 

koymaktadırlar. Dostoyevski’nin masrafları kızının da olmasıyla birlikte artmıştır. Bu 

masrafları karşılamak için “Ebedi Koca” (1870) [Вечный Муж] öyküsünü kaleme 

almaya başlamaktadır. Öyküyü yazıp bitirdikten sonra “Tan” dergisine postalamıştır.   

“Bütün büyük temalarının özeti olan bu romanda, karısını baştan çıkaran kişiden 

öç almaya çalışan bir kocanın psikolojik çözümlemesini yapar. Başarısızlığa uğrayan 

öldürme sahnesi, Dostoyevski’nin en büyük sahneleri arasında yer alır. “Budala”ya göre 

çok daha yalın, kolay anlaşılır ve kısa olan bu şaheser o zamanın eleştirmenleri tarafından 

beğenilmez” (Düz, 2001:44). 

“Ebedi Koca” eserini bitirdiğinde “Büyük Bir Günahkarın Hayatı” (1877) [Житие 

Великого Грешника] adı altında birbiriyle ilişkili beş roman içeren bir eser ortaya 

koymaya çalışmaktadır. “Tanrı’ya ve insanlığa karşı iğrenç suçlar işleyen, ama geçirdiği 
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çetin manevi hesaplaşmalar sonunda, gerekli acıları çekerek kurtuluşa eren bir 

kahramanın çevresinde kurmayı tasarladığı bu yapıtı hiç yazamadı”. Notlarında, “Bu 

düşünce için yaşadım ben, ama yazmam için Rusya’ya dönmem gerek... Bir manastırı 

sadece görmek değil, orada ayni zaman bir süre yaşamam gerek” diye yazıyor” (Düz, 

2001:44). Fakat daha sonra yazacağı eserlerinde barındırdığı fikirlerinin kayda değer 

sahnelerini oluşturmuştur.   

Anna’nın kardeşi okulu tatil olduğunda Dresden’e, ablasını görmeye gelmiştir. 

Petrovsk Tarım Enstitüsü’nin öğrencisi olan Snitkin üniversitelerdeki nihilist akımların 

düşünceleri hakkında anlattıklarını Dostoyevski merak ve hayretle dinlemektedir. 

Snitkin’in bahsettiklerinden yola çıkarrak “Ecinniler” (1872) [Бесы] eserini kaleme 

almaya başlamıştır. Ve aynı zamanda bir başka olay daha olmaktadır. Alman ordusu 

Fransa’yı ele geçirmeye başlamıştır. Dostoyevski bu durumdan olumsuz etkilenerek bazı 

zorluklar yaşamaya başlamışlardır. Hayat koşulları gitgide kötüye gitmektedir ve artık 

Rusya’ya dönmeyi arzulamaktadırlar. 1871’de Saint Petersburg’ a dönmektedirler. 

2.14. Bir Yazarın Günlüğü 

 “Yurttaş” [Гражданин] dergisinin sahibi olan Prens Vladimir Meşerski 1872’den 

beri bu işi yapmaktadır. Yılda (1839-1914),  üç bin rublelik gibi bir miktarla gazetesinin 

başyazarlığını Dostoyevski’nin yapması için teklifte bulunmaktadır. Bu sıralarda da “Bir 

Yazarın Günlüğü” (1873-1876 1877-1881) [Дневник Писателя] adlı bir dergi 

yayınlamayı düşünen Dostoyevski için bu teklif, düşüncelerini gerçekleştirmek için 

bulunmaz bir fırsattır. 

İlk başlarda Dostoyevski’nin arkadaşı olan, sonra da “edebiyat düşmanı” haline 

dönüşen Nikolay Nekrasov (1821-1878), ona ziyaret bahanesiyle giderek, “Vatan Yıllığı” 

[Отечественные записки] dergisi için planladığı yeni eserin her baskısı için 250 ruble 

gibi bir para önermektedir. “Vatan Yıllığı”nın sol kesime ait bir dergi olarak bilinmesi ve 

dergideki diğer yazarların çoğunun ona karşı olumsuz ve düşmani duygular 

barındırmasına rağmen Dostoyevski, düşüncelerinden asla vazgeçmemek koşuyla bu 

teklifi kabul etmektedir.” “Delikanlı” (1875) [Подросток] adlı eserini yazmak için 

“Yurttaş” dergisinin başyazarlığı görevinden vazgeçmektedir. (Düz, 2001:47) Ve bu eseri 

eleştirmenler ve okuyuculardan olumlu bir şekilde değerlenmeye alınmaktadır. 
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İkinci çocuğu olan Aleksey’in doğmasıyla birlikte “Delikanlı”nın artık sonuna 

yaklaşan  Dostoyevski, “Bir Yazarın Günlüğü”nü yeniden yazmayı planlamıştır. Günlüğü 

hakkında şunları söylemektedir: “Sözcüğün tam anlamıyla içten bir günlük diyeceğim, 

beni kişisel olarak ilgilendiren şeylerin bir tutanağıdır” (Düz, 2001:48). 22 Aralık’ta, 

kendisinin yazmayı planladığı “aylık bir yayın organı” için “Basın Yüksek Kurulu”ndan 

basım izni alarak bu yayını da hazır hale getirmektedir. İlk sayısı Ocak 1876’da basılır. 

Dostoyevski’nin hayatında bambaşka bir sayfa açılmaya başlamıştır. 

1878’de, Bilimler Akademisi Dostoyevski’ye bir mektup yollamıştır. Orada: 

“Çarlık Bilimler Akademisi, edebiyat çalışmalarından ötürü saygısını belirtmek isteğiyle, 

sizi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümüne muhabir üye olarak seçmiştir” ifadesi yer almaktadır 

(Düz, 2001:51). Bu yazı artık Dostoyevski’nin ünününresmi bir şekilde kabul edildiğinin 

bir göstergesidir. Dostoyevski’nin eşi Anna maddi durumu toparlamayı başararak, 

borçları kapatmaktadır. 1878’de, oğulları Alyoşa, çok ağır bir sara nöbeti geçirerek hayata 

gözlerini kapatmıştır. Bu ölümle birlikte ciddi şekilde sarsılan Dostoyevski, suçu hep 

kendisinde bulmuştur. Bu ölüm “Kramazov Kardeşler” romanın Dostoyevski tarafından 

kaleme alınmasına neden olmaktadır. 

2.15. Karamazov Kardeşler 

 Dostoyevski “Bir Yazarın Günlüğü”nün Aralık sayısında, planladığı bir eser  

üzerinde çalışması gerektiği nedeniyle dergisinin yayımlanmasına bir süre için ara 

vereceğini bildirmektedir. 1878’de yapıtı hakkında şunları ifade etmektedir: “Bu kitabın 

bütün bölümlerinde izlenecek olan başlıca sorun, benim ömür boyunca bilinçli ya da 

bilinçsiz olarak acısını çekmiş olduğum sorundur: Tanrı’nın varlığı” (Düz, 2001:51). 

 Dostoyevski, genç ve akıllı bir profesör olan Vladimir Solovyov (1853-1900) ile 

tanışıp arkadaşlık kurmaya başlamıştır. Solovyov ile Dostoyevski’nin arasında sıkı bir  

dostluk oluşurve bu yeni dostu olan profesör sayesinde Dostoyevski fikirlerini 

geliştirmektedir. 

 1878’de Anna Grigoryevna eşine, Solovyo ile birlikte “Optima Pustin” 

manastırını ziyaret için ikna etmektedir. Yerli keşişler bu ziyaretçileri hoş bir şekilde 

karşılarlar. “Karamazov Kardeşler”deki (1880) [Братья Карамазовы] bir çok karakter 

bu yolculukla birlikte oluşmaya başlamıştır. 
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2.16. Puşkin’i anma şenlikleri 

1880’in ilkbaharında  “Rus Edebiyatı Dosyaları Derneği” Dostoyevski’ye bir 

davet yollamıştır. Moskova’da, Aleksandr Puşkin için oluşturulan bir anıtın açılış 

töreninde bir konuşma yapmasını istemektedir (Düz, 2001:53). Moskova’da Slavcılar 

Dostoyevski’yi karşılayarak onu memnuniyetle misafir ederler. 5 Hazıran’da 

Dostoyevski “Batı Çıkmazı: Puşkin Üzerine Konuşma” [Речь о Пушкине] başlığı ile 

yaptığı söylevde Rusya’nın tarihteki önemine ve Puşkin’in sembolleştirdiği evrensel 

insan ülküsüyle ilişkili fikirleri ile halka hitap etmiştir.  

Bu arada “Batılılaşma” problemini de ele alarak, bilimsel gelişmelerin yanı sıra, 

Batının değerler sistemini bir bütün olarak içselleştirmenin, Rus halkında nasıl bir 

yozlaşmaya neden olduğunu aktarmıştır. Puşkin, Dostoyevski’ye göre Rus geleneklerini 

Batılılaşma için yozlaştırmayan, gelişmeye açık, ama kendi milli bilincinin de gerekli 

olduğunu düşünerek bir aydın sanatçı duruşuyla ortaya çıkmaktadır. 

2.17. Ölüm 

 1880’de Moskova’dan ayrılarak “Bir Yazarın Günlüğü”nün bir sayısında yaptığı 

söylevini bir metin olarak bastırır ve çok büyük bir başarı elde etmektedir. Kasım da 

“Karamazov Kardeşler”in son bölümü “Rus Ulağı” derginin yazı işlerine bir notla 

göndermektedir: “Hele şükür bitti roman. Üç yıl çalıştım üzerinde, iki yılda yayımladım. 

Benim için görkemli bir dakika bu” (Düz, 2001:55). 

Dostoyevki, “Bir Yazarın Günlüğü”nü yazmayı ve sonra “Karamazov 

Kardeşler”in devamını getirmeyi planlamıştır. Fakat ne yazık ki 25-26 Ocak gecesi sağlık 

durumundan dolayı rahatsızlanarak çalışmalarına ara vermek zorunda kalmaktadır. Son 

sözleri şu şekildedir: “Zavallı sevgilim, ne sorunlarla bırakıyorum seni... Ne güç olacak 

yaşamak senin için!..” (Düz, 2001:55). 

Çar, Dostoyevski’nin dul karısı ve çocuklarına iki bin rublelik bir onur ödeneği 

şeklinde destekleyici bir para ayırmıştır. Laure d’Alexandre Newsky’nin keşişleri, cenaze 

törenin giderlerini kendilerinin temin edeceğini söyleyerek Dostoyevski’yi kendi 

mezarlıklarına defnetmeyi önermişlerdir. 31 Ocak 1881 Cumartesi günü cenaze 

Rusya’nın o güne dek hiç şahit olmadığı bir törenle kaldırılmaktadır. Bir cenaze 

arabasının olmasına rağmen  hayranları Dostoyevski’nin tabutunu manastıra dek 

omuzları üzerinde taşımışlardır. 
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Dostoyevski son dönemleriyle kıyaslanamayacak kadar büyük olan ününe, 

sonsuza uzanan kalıcılığına ve evrenselliğe ölümünden sonra sahip olmuştur. 
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III. BÖLÜM

“SUÇ VE CEZA” ROMANINDA KARAKTER ÇERÇEVELERİ 

"Şimdiye kadar yazdığım bütün şeyleri gölgeleyecek bir roman." 

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski 

1849-1854 yıllarında F.M. Dostoyevski, sürgünde suçlularla birliktedir. Onların 

hayat hikayelerini dikkatlice dinler, inceler ve bir çıkarım yapar; insanların suç 

işlemelerinin ilk nedeni, sosyal hayatlarından memnun olmamalarıdır. Halk, toplumsal 

eşitsizlikten memnun değildir. Köleliğin kaldırılışıyla yoksul ve muhtaç köylüler, büyük 

şehirlere gidip içki içip soygun yapıp cinayet işlemeye başlamışlardır.  

Dostoyevski bu durumdan çıkış yolunun, Rusya otokrasisini devirmekten çok 

inanç ve ahlak yoluyla Rus halkının manevi değerlerinin gelişim ve içselleşmesinde 

görmektedir. O zamanlarda, kardeşi Mihail'e yazdığı mektubunda; "İtiraf" [Признание] 

adında öykü yazmayı planladığını anlatır. Daha sonra edebiyat eleştirmeni M.N. Katkov'a 

yazdığı mektubunda: "Ben bunu, sürgünde, acının en zor zamanlarında planladım. 

Düşüncelerim üniversiteyi bırakan ve hayat tecrübesi olmayan bir öğrenci hakkında 

havada uçan fikirlerle kaplandı" diye söylemektedir. Bu arada o dönemdeki genç kuşağın 

düşünce akımına da çok ilgi duymaktadır (Friedlander, 2010:532).  

Ne yazık ki, 22 Haziran 1864'te kardeşi Mihail vefat etmektedir. Onun ailesine 

yardım etmeye ve borçlarını ödemeye söz vermektedir. Fakat cebindeki son parayla 

kumar oynar ve hepsini kaybetmektedir. Paraya ihtiyacı hissetmektedir... (Friedlander ve 

Hrapçenko, 1982:312). 

8 Haziran 1865'te Dostoyevski, yurtdışına çıkmadan önce “Anavatan Notları” 

[Отечественные Записки] edebiyat dergisinin yayıncısı A.A. Krayevski’ye Ekim ayında 

yayımlamak için yeni bir öykü önermektedir. “Öyküme 'Sarhoş' [Пьяненькие] ismini 

vereceğim ve bügünkü sarhoşluk konusu ile alakalı olacaktır. Öyküde özellikle 

sarhoşların arasında yetişen çocuklara yer verilecektir. Dostoyevski “sayfa sayısı 

yirmiden fazla olabilir” diye söylemektedir. Krayevski önerisini kabul etmez ve “Sarhoş” 

romanı yayımlanmadan kalmaktadır (Friedlander, 2010:534).  
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“Suç ve Ceza” romanında Dostoyevski, bu iki öyküyü birleştirmektedir. Arkadaşı 

A. E. Vrangel'e yazdığı mektubunda anlattığı "Bugüne kadar yazdığım her şeyi 

gölgelendirecek şey"i kağıda dökmeye başlamaktadır. Marmeladov ile ailesinin trajik 

hayatını da yazmayı planladığı "Sarhoş" öyküsünden almaktadır (Friedlander ve 

Hrapçenko, 1982:534).  

Rusça'da "Suç - Prestupleniye" [преступление], “birisini, bir şeyi aşmak/ihlal 

etmek anlamı da taşımaktadır” (Kuznetzov, 2014:115). Raskolnikov'a göre bir insanın 

hatırı için elini kana bulaması gerekiyorsa vicdanına danışarak bu yapılabilir. Elbette 

bütün bunlar düşüncenin boyutlarına bağlıdır.  

Dostoyevski, romanlarında suçlu için mahkeme tarafından cezalandırılmanın 

mahkemedekilerin tahmin ettiği kadar ağır olmayan bir ceza olduğunu ileri sürmektedir. 

Sürgünde olduğu dört sene içinde bunu birlikte kaldığı insanlardan iyice anlamaktadır: 

"Eğitimli yeni nesilin buna benzer zor durumlarda davranışlarının nasıl olacağını görmek 

isterdim" diye söyler (Friedlander ve Hrapçenko,1982:536). 

Rus yazarı ve felsefeci Konstantin Moçulsky, “Dostoyevski: Hayatı ve 

Yaratıcılığı” (1947) [Достоевский: Жизнь и Творчество] eserinde Dostoyevski'nin 

eserlerini en detayli şekilde inceleyenlerden biridir. Dostoyevski'nin cinayeti 

kullanmasına, toplumsal sorunları çözmek için kullandığı rasyonel bir araç olarak 

bakmaktadır: “Raskolnikov, insanın tüm davranışlarını rasyonel kullanımına getiren 

faydacı ahlaktan hoşlanır” diye eklemektedir (Moçulsky, 2014:22).  

3.1. Karakterlerin kişilik özellikleri 

Rodion Raskolnikov 

20. yüzyılda en çok okunan, tartışılan ve eleştirilen romanlarından biri olan bu

romanda Dostoyevski, umutsuzluğa kapılmış insanların psikolojisini araştırıp 

anlatmaktadır. Bu roman, suç işleyen birinin psikolojik tasviridir. Genç bir insanın 

zihninde doğan korkunç fikirler, bulunduğu zor şartlardan kurtulmak için, ufak tefek, 

kurumuş, altmış yaşlarında olan, egoist, hasta bir tefeci kadını öldürmeye itmektedir . 

Kendi kendine, “Ona hiç kimsenin ihtiyacı yoktur” die söylemektedir (Dostoyevski, 

1998a:88). 

Yazar cinayet temasını, Fransız yazar Pierre François Lacenaire’nin hayat 

hikayesinden alıp kendi romanındaki ana kahraman olan Rodion Romanoviç 
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Raskolnikov’a uyarlanmış olsa da “Suç ve Ceza” adını koyduğu romanını yazmaktaki asıl 

amacı o günkü toplumun manevi değerlerini, zayıflıklarını bir üniversite öğrencisi olan 

ve fakirlikle baş edemeyen, yoksulluğun neden olduğu ahlaki çöküş karşısında 

kahramanının tepki ve eylemlerini göstermek olmuştur. Yazarın calışması üç ciltlik 

defterden oluşmaktadır. Defterlerden anlaşıldığı üzere Dostoyevski, eserin ilk kısmını ana 

kahramanının itirafı şeklinde yazmaya başlamaktadır. Çalışması sırasında ana kahramanı 

Raskolnikov'un ağzından anlatmayı tercih etmektedir. Böylece yazar, kahramanın iç 

dünyasını psikolojik olarak incelemek için daha fazla fırsatı olduğunu hissetmektedir.   

 Rus felsefecisi, edebiyat eleştirmeni ve yazar Nikolay Strahov (1828-1896)'un, 

"Suç ve Ceza" romanıyla ilgili incelemeleri özellikle ana kahraman Raskolnikov, onun 

teorisi ve romanın kompozisyonu üzerinde durduğu noktalar çalışmamız açısından 

önemlidir.  

 Strahova göre Dostoyevski, Raskolnikov'a sempati duymaktadır. Onun 

gençliğinin tecrübesizliğine, işlediği günahına gülmez, onu eleştirmez ve suçlamaz: 

"Dostoyevski'nin Raskolnikov'u şefkatle yarattığı bellidir. O, genç kuşağı kınayıp 

suçlamaz; fakat bu yeni nesil için acır, göz yaşları döker. Talihsiz, katil ve 

teorisyen olan Raskolnikov onurludur. O diğer katillerden bin kat daha iyidir. 

Onlarla karşılaştırmamız mümkün bile değildir. O, bir teoriden değil de öfke, 

açgözlülük, kıskançlık, intikam ya da günlük yaşamın uyandırabileceği herhangi 

bir sebepten dolayı cinayet işleseydi onun için çok daha kolay, rahatlatıcı olurdu, 

bu kadar acı çekmezdi." (Strahov, 2013:6). 

  Raskolnikov, yaşlı tefeci kadını tanımadan çok önceden toplumsal bir soru 

zihninde tasarlamıştır. Sorunu matematiksel yolla bir sisteme koymaya çalışmaktadır. 

İnsanlığı bir düzene sokmak için bir canlıyı öldürerek onu daha doğru ve günahsız duruma 

getireceğine inanmaktadır.  

“Ben yalnızca sıradan olmayan insanın bir hakkı olduğunu ima ettim, resmi bir 

hak değil elbette, yalnızca inancının uygulanmasında temel olduğu durumlarda 

(bazen de belki bütün insanlığın yararınadır), belli engelleri çiğneme amacıyla 

kullanılacak, kendi vicdanıyla başbaşa olarak karar vereceği bir iç hak” 

(Dostoyevski, 1998a:297). 
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Bunun yanı sıra Raskolnikov, annesini ve kız kardeşini zor yaşam şartlarından 

kurtarmak, üniversiteden mezun olabilmek için ayrıca kendisi gibi zor durumda bulunan 

binlerce genç insanlara kadının parası ile yardım edebileceğini düşünmektedri. Buna bir 

insani bir görev olarak bakmaktadır ve böylece işlediği suçtan aklanabileceğini 

düşünmektedir. 

Raskolnikov’un kafasında “Ne için yaşadığını bilmeyen, yakında da ölecek olan 

ve herkesin hayatını özellikle de kendi hayatını mahveden yaşlı bir kadını öldürmek suç 

mudur?” (Dostoyevski, 1998a:86) sorusu dönüp durmaktadır.  

Fakat ayni zaman: “Tanrı’m, bana bundan vazgeçmenin yolunu göster” 

(Dostoyevski, 1998:82) diye de söylemektedir. Tam o aralar annesinin yolladığı mektup 

onu suçu işlemeye iten noktalardan biri olarak düşünülebilir. Kötülükten alıkoyması 

gerekirken tam tersi olmaktadır: 

“Dunya'nın ve benim, sen bizim daha iyi ve daha parlak bir gelecek için tek 

umudumuzsun... Küçük kız kardeşinin aşağılanmasına hiç bir zaman izin 

vermeyeceğini bilirim. Eğer sen mutlu olursan biz de mutlu olacağız. Sev 

Dunya'yı Rodya, çünkü o seni kendinden çok seviyor...”(Dostoyevski, 1998a:48). 

Raskolnikov, Dunya'nın Pyotr Lujin'in evleme teklifini kabul etmesine bir 

fedakarlık olarak bakmaktadır. Bir kadında bulunduğu cesareti kendisinde de görmek 

istemektedir. Bir açıdan kendisini aşağılanmış hissetmektedir. Mektuptan sonra içi 

bunalır ve kendisiyle şu şekilde konuşmaya devam etmektedir: “Niçin ruhunu 

satmaktansa, su ekmekle yaşamayı yeğlemiyor? Ahlaksal özgürlüğünü rahat bir yaşama 

değişmemeli...” (Dostoyevski, 1998:62). 

Annesinin yolladığı mektubundaki, her sözcük keskin bir bıçak gibi, onun bu 

cinayeti işlemesi sebeplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz: 

“Sev Dunya'yı Rodya, çünkü o seni kendinden çok seviyor. Sakın kızını oğluna 

kurban ettiği için gizlice vicdanı sızlıyor olmasın? Ah, anne, anne!” (Dostoyevski, 

1998a:60). 

Birdenbire odasından çıkar ve sokaklarda dolaşmaya başlar.  Odası ona iğrenç 

gelir. O biçimsiz delikte geçen zamanda onu öldürmeyi kafasında şekillendirmiştir. 
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Raskolnikov'u suç işlemeye iten diğer bir unsur da; Ot pazarında, Lizaveta'nın 

hangi saatlerde evde bulunmayacağını birden bire öğrenmesidir. İlerleyen zamanlarda 

Raskolnikov'da bazı batıl inançlar zihninde şekillenmeye başlamaktadır: 

“Bu batıl inançların izleri uzun süre içinde kök salmış ve sökülüp atılamaz duruma 

gelmişti. Beyninde garip bir düşünce yuvalanıyordu, yumurtanın içindeki civciv 

gibi, gittikçe daha büyüleyici bulmaya başladığı bir düşünce...” (Dostoyevski, 

1998a:86).  

Son nedeni de lokantada bir üniversite öğrencisinin bir subay ile konuşması 

olmaktadır. Burada Raskolnikov gibi düşünen genç birine yer vermesiyle o dönemin Rus 

gençlerinin düşüncelerini aktaran bir imge oluşturduğu düşünebilir. Raskolnikov'un fikri 

bu şekilde güçlenmektedir. Tam bir matematiksel işlem gibi, "o"yu yapmaya iten kırılma 

noktası olduğu söylenebilir:  

“Bir Yahudi kadar zengin. Kolayca sana beş bin ruble verebilir ama bir ruble için 

bile rehin alır. Yaşlı bir dişi şeytandır!” (Dostoyevski, 1998a:86). 

“Yaşlı kadın vasiyetini de yapmıştı: Bütün para, onun her ölüm yıl dönümünde 

ruhuna bir dua okunması koşuluyla Novgorod'da bir manastıra bırakılmıştı” 

(Dostoyevski, 1998a:87). 

“"Şimdi bana bak, sana ciddi bir soru soracağım" dedi öğrenci gittikçe daha çok 

heyecanlanarak. "Şaka ediyorum elbette, ama bir kez de şöyle düşün: Bir tarafta 

ahmak, duygusuz, değersiz, kötü, eli ayağı tutmaz yaşlı bir cadı kadın var, 

kimseye yararı olmadığı gibi herkese de zararlı, ne için yaşadığını bilmiyor ve 

yakında ölecek zaten. Öte yanda birçok genç, ilerisi için umut veren ama 

mahvolmaya gittikleri halde kimsenin yardım etmek için parmağını oynatmadığı 

insanlar var, ve onlardan her yerde binlerce var. Şimdi onların yüz tanesinin hatta 

bin tanesinin bile bu yaşlı kadının manastıra gidecek parasıyla yaşamları yoluna 

konabilir ve çalışmalarının başında kendilerine yardım edilebilir. Yüzlerce hatta 

binlerce yaşam kurtarılabilir, düzünelerle aile yoksul bir yaşamdan, 

mahvolmaktan, kötülükten, cinsel hastalıklar yüzünden hastanelere gitmekten 

kurtarılabilir ve bunların hepsi onun parasıyla yapılabilir. Öldür onu, parasını al, 

ve o paranın yardımıyla kendini insanlığın hizmetine, bütünün iyiliğine atar. Bir 

küçük suçun binlerce iyi işle silinip temizleneceğini düşünmüyor musun? Bir 
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yaşamın karşılığında binlerce yaşamı çürümekten bozulmaktan kurtaracaksın. 

Yüz yaşama karşılık bir ölüm, evet, bu basit bir aritmetik sorunudur! Ve 

düşünürsen, insanlığın genel iyiliğiyle ölçüldüğü zaman hastalıklı, kötü bir yaşlı 

kadının yaşamı ne yazar? Bir bitin ya da hamam böceğinin yaşamından fazla nesi 

var, çünkü yaşlı cadı gerçekten zararlı. Bir kere başka bir insanın yaşamını perişan 

ediyor, gerçekten kötü diyorum” (Dostoyevski, 1998a:88). 

Ama subay, düzenin koruyucusu olmasına rağmen, öğrencinin düşüncelerini 

yanlış  bulmaz ve şu sözleri söylemektedir:  

"Evet, ben de yaşamayı hak etmediği düşüncesindeyim, ama burada üzerinde 

durduğumuzun insan doğası olduğunu unutma. Ben yalnızca adalet açısından 

sorunu tartışıyordum. Kişisel olarak, bu işle hiçbir ilgim yok" (Dostoyevski, 

1998a:89). 

Bu arada Raskolnikov durmadan kendi kendine konuşmaktadır. Gençlerin bu tür 

tartışmalar yaptığını sık sık duyar ve bu tartışmalar onu kışkırtmaktadır. Bir yandan zevk 

de almaktadır.  

Dostoyevski’nin Raskolnikov’a karşı tutumu 

Strahov, romanın dikkat çekici bir diğer özelliğine de vurgu yapmaktadır: 

Romandaki karakterler hissederler, düşünürler ve hareketlilerdir. Bu şekilde 

karakterlerini ve zekalarını ortaya koymaktadırlar. Ayrıca Strahov, karakterlerinin 

başarısının, Dostoyevski'nin onları yaratırken ruh hareketlerini göstermedeki  yeteneğine 

de bağlamaktadır.  

"Görüldüğü gibi, insanın asıl gücü, görüntüden çok ruhunun hareketlerini 

derinden göstermesidir. Bu anlamda yeni romanıyla okurun zihinsel zevkine 

derinden ulaşıp şaşırtarak yeteneğini tamamlamış olduğunu söyleyebiliriz" 

(Strahov, 2013:10). 

Okuyucunun, Raskolnikov'la cinayeti işlemeden hemen önce "iyi-doğru" 

zamanında tanışmış olması, onun zihnindeki planlarının nasıl ve hangi durumlarda 

geliştiğine tanık olmalarını sağlamaktadır. Romandaki olayların da tam bu süreç içinde 

gelişmeye başlamasıyla hikayenin harika bir şekilde uyarlandığını söylemektedir.  
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“Raskolnikov özellikle bu ikinci ve tamamen beklenmedik cinayetten sonra daha 

fazla paniğe kapılıyordu. ...yalnızca korktuğundan değil asıl yaptıklarından ötürü 

derin bir dehşete kapılıyor ve iğrenme duygusu her an artıyordu. Artık, dünyada 

onu hiçbir şey, tabut gibi odasına asla geri döndüremezdi” (Dostoyevski, 

1998a:104). 

 Dostoyevski'nin Raskolnikov cinayet işlenme anını mükemmel bir şekilde 

tasarlayıp anlattığını da söyleyebiliriz. Raskolnikov'un mekanik eylemlerini ve düşünme 

yetersizliğini çok doğru ve net bir şekilde olması bunu kanıtlamaktadır. 

“...konuk gerçekten dördüncü kata geliyordu, birdenbire şiddetli bir atılımla, 

çabucak, tam zamanında sahanlıktan kata koştu, kapıyı arkasından kapadı. Sonra 

sürgüyü sessizce hiç gürültü çıkarmadan yerine sürdü. İçgüdüsü ona yardım 

ediyordu. Bütün bunları yaparken soluğunu tutarak kapının yanına  sokulmuştu. 

Şimdi ikisi birbirlerinin karşısındaydı, aralarında yalnızca kapı vardı, tıpkı kısa 

süre önce yaşlı kadınla olduğu gibi, yalnızca kapı onları ayırıyordu ve 

Raskolnikov kulak kesilmiş dinliyordu” (Dostoyevski, 1998a:107). 

 Strahov'a göre, suç işlerken de Raskolnikov gerçek bir Rus insanıdır. Başladığı işi 

yarım bırakmaz. Yetenekleri ve istekleri ile fikirlerini gerçekleştirmek için sonuna kadar 

çalışması, gerçek bir Rus özelliğidir:  

"Dolambaçlı aklının dikenli yollarında giderek fikrinin peşinden gitmesi 

Raskolnikov'u gerçek bir Rus adamı yapar. Rus halkına ait bir diğer özelliği de 

aşırı ciddiyettir. Ciddiyeti de dini inancı kadar güçlüdür, hatta halk içinde 

hastalığa dönüşen bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. 'Biz yolun yarısında taviz 

vererek durmayı sevmiyoruz. Bizde hile yoktur. Gücü eline alanların 

düşüncelerimize herhangi bir şey yapılmasına da tahammülümüz yoktur. Rus 

ruhumuzun bu değerli özelliklerinin bir emelde gerçekleşip kendini göstereceğini 

umuyoruz. Ama bugünkü ahlaki kargaşada yaşayan toplumumuzun bazı 

kesimlerinden dolayı bize ait - her şeyi sonuna getirme alışkanlığımız - insan 

hayatlarını yok ediyor" (Strahov, 2013:14). 

 Eleştirmen Dmitri Pisarev (1840-1868) ise, ünlü ve kritik makalesi "Yaşam 

Mücadelesi"nde [Борьба за жизнь] Raskolnikov teorisi ve romandaki diğer unsurlar 

üzerinde derin bir analiz yapmıştır. 
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 Pisarev, Raskolnikov'un teorisinin, "Suç ve Ceza" romanın en önemli 

unsurlarından biri olduğunu söyler ve bu şekilde teorisinin anlamına ve özüne 

bakmaktadır: 

"Raskolnikov, teorisini eline geçirdiği parayla herkesin önünde en önemlisi kendi 

gözünün önünde haklı çıkarmak için hızlı ve kolay bir şekilde uydurur. 'Teorimi 

nasıl açıklayabilirim?' sorusu zihninde doğar. Güç ile zayıflık arasında kalır. 

Zayıflığından kaynaklandığını söylemek çok kolay ve daha doğru da olabilirdi. 

Ama Raskolnikov, kendisini güçlü bir insan olarak görür. Güçlü bir adam içinse 

elinin başkasının cebinde gezmesi çok utanç vericidir. Buna Raskolnikov'un 

cinayet işlemesinin nedeni olarak bakmamalıyız. Bu teori, zor koşullarda bulunan 

Raskolnikov'un hastalanmış zihninin ürünüdür" (Pisarev, 1981:11).  

“Tek ve gerçek nedeni, zor şartlardır. Birkaç ay önemli ihtiyaçlarını ele alır. 

Yorucu ve karanlık hayatı ile mücadele etmeye gücü yoktur. Karanlığın 

uçurumuna atlamak, sinirli ve sabırsız Raskolnikov için daha kolay bir seçimdi. 

Raskolnikov, bilinçli olarak felsefi düşünceleri kendinde uyandırmaya başlar. 

Teorisini sanki kendisi için sipariş etmişti. O saf hakikat uğruna teorisini 

tasarlamadı. Sonucun beklenmedik ya da tatsız bir şekilde çıkmasına razı olmaz” 

(Pisarev, 1981:12).  

 Raskolnikov'un teorisinin doğruluğuna inanması ne kadar güçlüydü? Bu soruyu 

Pisarev şu şekilde ele almaktadır:  

"Raskolnikov, teorisine şüpheyle yaklaşır. Suç işleme anı ve ondan sonra onun 

yaşadığı duygular bu şüphenin varlığını kanıtlar. Eğer Raskolnikov teorisine 

inansaydı, kesinlikle kardeşine veya Razumihin'e anlatma çabasına girerdi. Bunun 

yanı sıra, suç işledikten sonra Raskolnikov, teorisine hayran biri olarak davranırdı. 

Oysa, teorisi aşırı mantıksal dizi eylemleri içermekte değil miydi? Her geçen 

dakika korkuyla dolan sinirli ve önemsiz bir dolandırıcı gibi davranmaya başladı” 

(Pisarev, 1981:12).  

 Suçu işledikten sonra Raskolnikov, her şeyin aptalca yapıldığını ‘itiraf’ etmek 

zorunda kalmaktadır. Bir an için neden yaptığını bile anlamaz. Yaptığı işin sonucunun acı 

verici olmasına rağmen katlanmak zorunda kalmaktadır. Her şeyden önce “dürüst” 

insanların toplum dışına atılmasından, gelecekte saygın ve rahat bir hayatın yok 
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olmasından ve cezasından sonra onu bekleyen geleceğinden korkmaktadır. Kısacası, 

Raskolnikov’un, oyuncudan daha çok iyi bir eleştirmen olduğu söylenebilir. O yüzden 

rolünü başaramadığını düşünebilir. Oyunundaki tüm kusurlarının farkında olmasına 

rağmen kendinden mükemmelliği talep etmektedir. Cezasının yanı sıra yakınlarının, 

sevdiklerinin, onun yaptığına dehşetle bakmalarından da korkmaktadır. Ve insanlar 

arasında, bu kocaman dünyada yalnız kalacağını düşünmektedir. Bu korkunç gerçeğin 

ortaya çıkmasının annesini öldüreceğini düşünür ve bütün arkadaşlarının, kız kardeşinin 

onun gibi mağdur, korkunç insanlardan uzaklaşmasının sebebi olacağına inanmaktadır. 

Bu nedenle hiç kimseye sırını söylemeye cesaret edemez. 

 Suç işlemeden önce, prova yapmaya gider ve babasından kalan saati tefeciye 

götürmektedir. Bu esnada Dostoyevski, saatın yaşam simgesi olduğuna vurgulamaktadir. 

Onu kadına götürünce zaman boşluğunda bilinçsiz kalmaktadır.  

 Kaldığı evin yapısı kuyu şeklindedir. Evinin altında fısıltıyla konuşsalar bile 

yukarıdan her şey duyulmaktadır. Saati olmamasına rağmen, saati öğrenir ve planını 

gerçekleştirmeye gitmektedir: "Gidip bir bakayım! Nedir bu hep düş kurmak?" sorusu 

içinden geçmektedir. Bütün çözümlemeler, sorunun ahlaksal yanını mantıksal kalıplara 

oturtarak keskinleşir ve artık kafasındaki planlara hiçbir şekilde çıkış bulamaz:  

 “...görüşüne göre bunun temel nedeni, suçlunun kendisinde olduğu gibi, suçu 

 fizik olarak ertelemekte yatmıyordu; suçlunun kendisi için hiç değilse hemen 

 hemen her suçlu, suç anında bütün istem gücünün ve akli meleklerinin bir tür 

 kırılma noktasındadır, bu en çok önleme ve akla gereksinmesi olduğu anda 

 şaşırtıcı bir çocuksu dikkatsizliğe düşer. Raskolnikov'un kanısına göre bu 

 yüzden, aklın sapması ve istem gücünün yitirilmesi insana bir hastalık gibi 

 saldırıyor, yavaş yavaş artıyor ve suç anında kısa birsüre önce en uç noktasına 

 varıyordu, suç anında ve suç işledikten kısa bir süre sonra da aynı biçimde 

 devam ediyor, her bireye göre değişken bir yol izleyerek, sonradan herhangi bir 

 hastalık gibi geçiyordu” (Dostoyevski, 1998a:94-95). 

 Sonuç olarak Raskolnikov, kendisi söz konusu olduğu sürece bundan acı 

çekmeyeceğine karar vermektedir. Doğal olarak planını uygulama esnasında aklının ya 

da istem gücünün tehlikeye düşmesi olacak şey değildir. Bunun nedeni de çok basittir; 

“çünkü onun yapmayı tasarladığı eylem 'bir suç değildi” (Dostoyevski, 1998a:95). Şunu 

ekleyelim ki, işin pratik tüm güçlükleri onun zihninde ikinci planda yer almasıdır: "Eğer 
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yalnızca istemimi ve akli melekelerimi zarara sokmamayı başarabilirsem, işin tüm 

ayrıntılarına girdiğim anda tüm güçlüklerin de hakkından gelinecektir..." (Dostoyevski, 

1998a:95).  

Raskolnikov, suçu işledikten sonra baygın halde, üç-dört gün boyunca, tabuta 

benzeyen odasında ateş içinde kıvranarak hasta yatmaktadır. Kendine geldiği sabah, hava 

güneşlidir ve  karakoldan celp gelmiştir. İkinci bölümden itibaren, aç bir insanın hasta 

zihninde doğan psikolojik oyunlara tanık olmaktayız: 

“Gelen celp sıradandır. Artık her şeyin çabuk bitmesini istemektedir! Hatta diz 

çöküp  dua edecekti, ama gülmekten kendini alamadı, duaya değil, kendine” 

(Dostoyevski, 1998a:118). 

"Sorarlarsa herhalde anlatırım. İçeriye gireceğim, diz çökeceğim ve her şeyi 

anlatacağım" (Dostoyevski, 1998a:123) diye düşünüyor karakola yaklaşırken. Ama 

kendisini motive etmez, sorumluluğu başkalara yüklemektedir. Karakoldan çıktıktan 

sonra çok keyifli hissetmektedir:  

“Olanca ağırlığıyla zihnine çöken, güvenlik içinde olmanın zafer kazanma 

duygusu, tehlikeden uzak olma duygusuydu. O anda bütün varlığını dolduran  

buydu; geleceğe aldırmıyordu, durumunu çözümleme girişiminde bulunmuyordu, 

hala onu bekleyen tehlike ve zorlukları engellemeye ya da onları nasıl çözeceğini 

araştırmaya çalışmıyordu, hiçbir soruşturma ve kuşkuyla endişelenmiyordu. Bu 

tam, saf, katıksız bir hayvansal sevinç anıydı” (Dostoyevski, 1998a:123-124).  

Bir süre sonra, şiddetli bir şekilde hissettiği sonsuz ve sıkıntılı bir yalnızlık 

duygusunun altında ezilmektedir. Şimdi ona hiç alışılmadık, yeni ve ani bir şey olmuştur: 

“Daha önce hiç böyle müthiş ve garip bir durum yaşamamıştı. Ve işin en ürkütücü 

yanı da bu bilinçli bir düşünce olmayıp daha çok bir duyumsamaydı, doğrudan bir 

duyumsama, yaşamında bildiği en ürkütücü duyumsama” (Dostoyevski, 

1998a:129). 

3.2. Karakterlerin toplumsal ve ahlaki değerleri 

Raskolnikov’un vicdan değerlendirmesi: Sonya Marmeladova 

Sonya Marmeladova, romanın diğer bir suç işlenen kahramandır. Üvey annesinin 

baskısı nedeniyle, ekmek parası kazanmak amaçla fahişelik yapmak zorunda kalır. 
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Böylece toplumun çizdiği ahlaki sınırı aşmaktadır. Romanın sonunda Raskolnikov’un 

ruhunun kurtuluşu için onun peşinden sürgüne gitmektedir.     

Ayrıca Raskolnikov, Dunya ile Sonya'nın kendilerini kurban ettiği düşünce, onun 

yüreği ile zihnini bunaltmaktadır. İki genç kadın için endişelenen Raskolnikov, tamamen 

acı çekme ve ötekileri düşünme yeteneğini kaybetmemiştir. Aynı zamanda bu ikisinin 

durumunu da karşılaştırmaktadır.  

“Sevgili Dunya, sevgili küçük Sonya'nın yazgısının, senin Bay Lujin'le olan 

yazgısından daha alçaltıcı olmadığının farkında mısın? "Burada bir aşk sorunu 

olamaz," diye yazıyor annesine. Ama, orada olmayan yalnızca sevgi değil, saygı 

da yoksa ne olacak? Tam tersine, yalnızca sevgisizlik, tiksinme, küçümseme varsa 

 ne olacak? Elbette ki bunu yalnızca "derli toplu bir görünüşü kurtarma" 

sorunu  izleyecek. Öyle değil mi? Farkında mısın bu 'derli topluluğun, temizliğin' 

ne anlama geldiğinin? Lujin 'temizliğinin' Sonya'nın 'temizliğiyle' aynı anlama 

geldiğinin farkında mısın ve hepimizin bildiği gibi belki daha da kötü 

Sonya'nınkinden, daha tiksindirici ve daha iğrenç olduğunun? Çünkü, bildiğin 

gibi sevgili Dunya'm, sen hala belli bir rahatlık umabiliyorsun, oysa Sonya'nın 

olayında sorun, yaşama ya da ölme sorunu. Bu, çok pahalı bir 'temizlik' türüdür 

sevgili Dunya!” (Dostoyevski, 1998a:64). 

Raskolnikov’un ızdırabı 

Annesi ile Dunya artık onun yanındadırlar ve Razumihin ile eskisinden daha yakın 

olmaktadırlar. Fakat Lujin, Porfiri Petroviç, Katerina İvanovna, Doktor Zosimov ve Bay 

Svidrigaylov gibi bir sürü insanın arasında kendisini yalnız hissetmektedir. En çok ihtiyaç 

duyduğu kişi Sonya Marmeladova'dır.  

 Ona bir yakınlık duymaktadır ve birbirlerini mıknatıs gibi çekmektedirler. Çünkü 

Sonya, Raskolnikov gibi bir suçludur; başkaları için kendisini ve ahlaki değerlerini 

aşmaktadır. Kendisini, babası, üvey annesi ve çocuklar için kurban etmektedir. Fahişelik 

yapmaktadır. Ahlaki bir günah işlemektedir. 

 Sonya, Raskolnikov'u çok iyi anlamaktadır. Onu suçlamaz tam tersine ona 

acımaktadır. İtirafını dinler ve bir kurtuluş yolu bulmaya çalışmaktadır. Sonya ile 

karşılaşınca hayatındaki sonsuz yalnızlığa son vermektedir:   
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 “Eğik şamdandaki mumun titrek ışığı çok garip bir biçimde kutsal sonsuz kitabı

 okumak için bir araya gelmiş katil ve fahişenin bulunduğu, yoksulluğun 

 darbesini yemiş odayı donuk bir ışıkla aydınlatıyordu” (Dostoyevski, 1998b:57). 

 Sonya, Raskolnikov’un kalbinin kötülükle dolu olduğunu söylemektedir. İnsanın 

kalbi sevgiyi bilmediği zaman boşluk ve öfkeyle dolmaktadır. Bu da doğal olarak zihinsel 

köleleşmeye götürür ve düşünme yeteneğini kaybetmesine yol açmaktadır.  

 Raskolnikov, çektiği acıları bilinçli olarak yaratır ve artık sadece Sonya'da bir 

kurtuluş görmektedir. Sonya'nın söylediklerine önem vermektedir. Porfiri Petroviç'e 

gidip itiraf etmektedir. Kendisini yeterince cezalandıran Raskolnikov, aslında 

sürgündeyken özgür olduğunu anlamaktadır.  

Eleştirmen Pisarev, Raskolnikov'un suçu işledikten sonra çektiği acılara şöyle 

bakmaktadır:  

“Yakınları tarafından küçümsenme korkusu, her adımda insanlardan gizlenme 

gereksinimi ve er ya da geç yaptıklarının hesabını vermenin yararsız olacağına 

inanması; Raskolnikov'un zihinsel acılarının kaynağıdır. Yaşadığı acıların 

etkisiyle Raskolnikov'un zihinsel gücü ve karakteri şaşırtıcı bir hızla değişip” 

kaybolmaktadır (Pisarev, 1981:15). 

 Raskolnikov aracıyla Dostoyevski kendi düşüncesini nasıl açıkladığına bakarsak, 

“Yoksullar Hastanesi”nde dünyaya gelen yazar, kaderin onu hangi sınıfa ayırdığını 

öğrenmek istediğini düşünülebilir. Nasılsa bu iki sınıfa ait insanların her ikisini en  iyi 

anlayan olduğunu yazdığı eserlerinden fark edilebir.    

“İnsanların sıradan olmayanlar ve sıradanlar diye ayırma ölçüme gelince, bunun 

biraz keyfi olduğunu kabul ediyorum, ancak bunun kesinlikle değişmezliğinde de 

diretmiyorum. Ben yalnızca kendi düşünceme inanıyorum. Ve bu düşüncede 

insanların genelde bir  doğa yasası tarafından iki kategoriye ayrıldığını öne 

sürüyor: Alt (sıradan) kişi: bu yalnızca türünü yeniden üretmeye hizmet eden 

materyaldir; bir de üstün insanlar, yani yeni bir söz söyleme yeteneği bahsedilmiş 

insanlardır. Bu arada doğallıkla sayısız ara bölümler vardır, ama bu iki türün 

belirleyici çizgileri iyice ortaya konulmuştur. Birinci kategori, genel konuşursak 

yığınlardır, bunlar tutucu, namuslu, uysal kişilerdir, denetim altında yaşarlar ve 

denetlenmeyi severler. Düşünceme göre, denetlenmek onların görevidir, 
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yaşamdaki işlevleridir ve onlar için aşağılanacak hiçbir yanı yoktur. İkinci 

kategoriye giren insanlar, değişik kapasitelerine göre bütün yasa bozucuları, 

yıkıcılar ve yıkıcılığa eğilimli olanlardır. Bu insanların suçları elbette göreli ve 

çeşitlidir ama çoğunlukla şu ya da bu biçimde, daha iyi bir geleceğin adına 

şimdinin yıkılmasını isterler” (Dostoyevski, 1998a:298-299). 

 Aslında Raskolnikov'dan şüphe duyan hiç kimse yoktur. Sadece onun zihninde  

suç işlemesinden kaynaklanan psikolojik bir değişim gerçekleşmektedir. Gerçek 

duyguları ile karşılaşınca sorunları çözemez ve daha önce hissetmediği duygular kalbini 

sarar ve acı çekmeye başlamaktadır. Bunun sonucu olarak insanların içinde tekrar 

yaşamak için suçunu itiraf etmekten başka çare bulamaz.  

 Dikkatimizi çeken diğer bir nokta da iktisadi güçtür. Suç işlemeye iten en güçlü 

nedenlerden biri de budur. Bu noktada Raskolnikov'un ekonomik durumunu sadece 

kendisi için düzeltmek istemediğine tekrar vurgulamaktayız. Onun hümanist olduğu ve 

suç işledikten sonra insanoğluna hizmet etmeye razı olduğu bellidir.  

 Dostoyevski, hümanist faydacılığın gerçeğini de göstermeye çalışmaktadır. 

Kanıtlamaya çalıştığı da ekonomik sabitliğin, toplumsal refaha yol açamayacağıdır; fakat 

karşılıklı imhaya getireceğidir. Suç işlemesinde ekonomik-siyasi durumunun kırılma 

noktası olduğunu ileri sürmektedir. 

 Romanın adını ilk okuduğumuzda hemen kriminal ve polisiye aklımıza gelebilir. 

19. yüzyılda, Rusya'da okur yazar oranı orta seviyeden daha düşüktür. Tarihe bakarsak, 

hem 19. yüzyılda hem de bugün en çok okunan kitaplar arasında polisiye romanlar yer 

almaktadır. Ciddi şeyler hakkında konuşmak için birçok insanın en çok tercih ettiği yazı 

tarzını kullanmak gereklidir.” 

 Dostoyevski'nin amacı sıradan bir polisiye yazmak değildi, polisiye de onun 

tarzında olan bir yazı türü değildi. Fakat romanını yazarken, polisiye eserlerde olan 

unsurları kullanarak psikolojik-felsefi bir roman yazmaktadır.  

 Katilin kim olduğunu baştan bilmemiz de öylesine değildir. Dostoyevski en 

baştan Raskolnikov'da oluşan psikolojik değişimi bize adım adım sunmaktadır. 

Romanında iki sıradışı akıllı insan arasındaki psikolojik mücadeleyi de bize 

göstermektedir: Raskolnikov ile araştırmacı Porfiri Petroviç. 
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Bir çok araştırmacı, Bay Svidrigaylov'un, Raskolnikov'un psikolojik çifti 

olduğunu söylemektedirler. Bazıları ise; Porfiri Petroviç'in, Raskolnikov'un çifti 

olduğunu söylemektediler.  

Yurii Karyakin, araştırmacı Porfiri Petroviç üzerinde inceleme yapmaktadır ve 

“Porfiri ilgimizi çeken esrarengiz bir karakterdir. Porfiri Raskolnikov'un katil olduğunu 

hemen anlar. Büyük ihtimalle Porfiri, Raskolnikov'un anti ikizi olduğu içindir. O da 

Raskolnikov gibi bir teoriyi uygulamış olabilir. Fakat Raskolnikov'dan onu ayıran şey ise, 

onun cinayet işlemeyip zamanında kendisini durdurmasıdır” diye söylemektedir 

(Karyakin, 1976:162). 

Raskolnikov’un özgürlüğü 

Romanda dikkatimizi çeken bir diğer nokta ise Raskolnikov'un dört tane cinayet 

işlemesidir; yaşlı tefeci kadını, onun hamile kız kardeşi Lizaveta'yı, Lizaveta'nın 

karnındaki bebeğini ve de annesinin üzüntüden, genç sayılabilecek yaşta vefat etmesinin 

nedeni olmaktadır.  

Raskolnikov dört kez katil olmasına rağmen romanın sonunda kurtarılmaktadır. 

Fakat cinayet işlemeyen Porfiri: “Ben kimim? Yaşamdan fazla bir beklentisi olmayan bir 

adamım, hepsi bu." diyor ve ekliyor: Ama siz değişik bir olgusunuz, yaşam sizi bekliyor. 

Uzun zaman sizi kimse görmezse ne olur sanki? Önemli olan zaman değil siz 

kendinizsiniz. Güneş olun herkes sizi görecektir. Güneş her şeyden önce güneş olmalıdır.” 

(Dostoyevski, 1998b:199) diye söylemektedir.  

Bir açıdan Raskolnikov'u, cinayet işleme teorisini tamamlamış biri olarak 

görebiliriz. Porfiri ise, teorisini tamamlayamayan güçsüz biridir. Bu yüzden de kendisinin 

beceriksiz olduğunu ve cesaret etseydi neler olacağını hiçbir zaman öğrenemeyeceğini 

söyler. Raskolnikov, Porfiri açısından iki sınııfın ikisine de ait olandır.  

Bazı filmlerde yönetmenlerin filme kendilerinden bir şeyler katması gibi 

Dostoyevski de eserlerinde kendisine de bir rol vermeye bayılır. “Suç ve Ceza” romanında 

da o Pyotr Porfiri'dir. Romanını yazdığı sırada Dostoyevski 44 yaşındadır, Porfiri de 

onunla yaşıttır. Porfiri'nin Raskolnikov'la yaptığı sohbetinde; Dostoyevski de kendisini, 

Anna Grigorevna'ya evlenme teklif ettiği sırada söylediği: “Ben bitmiş bir 

insanım”cümlesini söyler. Dostoyevski kendisini, üst sınıfa ait olmayan ama üst 

sınıftakileri anlayan birisi olarak görmektedir (Dostoyevskaya, 2004:40). 
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 Porfiri Petroviç, bazı durumlardan dolayı Raskolnikov'un katil olduğunu hemen 

anlar. Raskolnikov, suç katili değildir, o ideolojik bir katildir. Bu yüzden, onu 

mahkemeye zorlayarak götürünce onun ideolojisinin başarısız olduğunu ve itiraf etmesi 

gerektiğini düşünür. Raskolnikov'un hiçbir yere kaçamayacağından emindir. Çünkü hiç 

kimse hiçbir zaman ideolojilerinden kaçamamıştır: 

“Bir köylü kaçar, başkasının düşüncesinin dalkavuğu moda muhaliflerden biri 

olsa kaçar, çünkü böyle adama parmağınızın ucunu göstermeniz yeter, ömrünün 

sonuna kadar ne dersiniz inanmaya hazırdır. Ama siz artık kendi kuramınıza bile 

inanmıyorsunuz, o zaman neyin uğruna kaçacaksınız? Kaçmakla ne 

kazanabilirsiniz? Kaçakçılık pis ve zor bir iştir ve sizin yaşamda en çok 

gereksindiğiniz şey belirli bir durum ve uygun havadır, peki aradığınız havayı 

orada bulacak mısınız? Kaçarsanız kendinize döneceksiniz. Bu acı verici bir 

şeydir” (Dostoyevski, 1998b:200). 

 Burada Dostoyevski, fikrin her zaman önde olduğunun üzerinde durmaktadır. 

Fikir, çoğu zaman bir teoriye dönüşür. Sonra kendisini sahibine bağlar ve özgürlüğünü 

yavaş yavaş kaybetmesine neden olur: 

“O zamanlar düşlerine pek öyle güvenmezdi, yalnızca onların korkunç ama 

büyüleyici ataklığıyla heyecanlanırdı. Ama bir ay sonra, güçsüzlüğü ve 

kararsızlığı hakkında kendisiyle yaptığı bütün o acı konuşmalara karşın, düşlerine 

farklı bir ışıkta bakarak saygı duymaya başlamıştı, bunu yapabileceğine hala 

inanmamakla birlikte “korkunç” düşüncesine bilinçsizce, pratik bir öneri olarak 

bakmaya da alışmıştı” (Dostoyevski, 1998b:18). 

 Özgürlük nedir? Özgürlüğün sınırı nerede başlayıp nedere biter? Dostoyevski için 

bu sorular bir aksiyomdur. O bu soruya farklı bir taraftan bakmaya çalışır ve fedakarlığın 

da ruh özgürlüğüyle olduğunu söyler. 
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Dostoyevski, Raskolnikov için özgürlük, yasaların çizdiği sınırlar içinde 

sevgi ile birlikte olursa özgürlüktür diyor. Sürgüne gittiğinde Sonya yanında 

olmasaydı, herkes için acı duyan bu genç, sevginin gerçek anlamını anlayamaz ve 

ruh özgürlüğünü bulamaz. Çünkü sürgünde bulunduğu zaman, diğerleri 

tarafından da dışlanılmaktadır. Fakat onun peşinden gelen Sonya herkesce 

sevilmektedir çünkü Sonya'nın kalbi sevgi, fedakarlık ve acıyla doludur. 

Raskolnikov’un yakarışı 

Yukarıda Raskolnikov'un dört cinayet işlediğinden bahsettik: Dördüncü cinayet 

ise annesinin varlığını görmezlikten gelişidir. Anne evladına karşı duyduğu özlemi, uzun 

süren ayrılıktan sonra gideremez. Oğluna çocukluğundan beri yüklenmesinin, her şeyin 

başlangıç noktası olduğunu düşünülebilir. Raskolnikov'un bir ağabey olması, hayatı 

boyunca taşıması gereken bir mesuliyet olmuştur ve o, suç işlemeye, sınırsız özgürlüğe 

kavuşmanın bir fırsatı olarak bakar. Fakat özgürlüğü hiç  bulamaz.  

Annesinin yazdığı mektuba tekrar bakarsak, onun o dönemin gençlerine karşı kötü 

bir bakışı olduğu belli. Duanın, Tanrı’yla konuşma olduğunu da hatırlatır. Tanrı, yürekte 

olduğu zaman, suçların olmayacağını söyler. Mutluluğa dayanır. Mutlu yüreğe sahip olan, 

kötülük yapamaz der. Annesi, onun aşırı bir insan olmasını engellemeye çalışmaktadır. 

Mektubu da Raskolnikov'u çok üzer. Annesine hep "kurnaz kadın" der. 

 “Hala dua ediyor musun Rodya, alıştığın gibi, iyiliğe ve Tanrı'mızın, 

Kurtarıcı'mızın merhametine inanıyor musun? Ben, yüreğimden, senin çağdaş 

tanrısızlık ruhunun etkisinde kalmasından korkuyorum. Anımsa, sevgili Rodya, 

çocukken, baban daha bizimleyken, dizlerimde dua ederdin ve biz o zamanlar ne 

kadar mutluyduk” (Dostoyevski, 1998a:58). 

3.3. Karakterlerin kişilik oluşumunda toplumsal yapı 

19. yüzyılda sarsılmaya başlayan Rus İmparatorluğun yıkılım ile Rusya’da

alışılagelmiş her şey yavaş yavaş ölçüsünü ve değerini kaybetmeye başlamıştır. Batılı 

aydınlara kıyasla geri kaldıklarını düşünen aydın sınıf, geleneğin yeni etkileşim ile 

birleşimine büyük bir yenilenme umuduyla bakmaktadır. Sanat ve bilimin çeşitli 

alanlarında ışık hızıyla aktifleşmeye başlatılmıştır.  

Dostoyevski’nin yaşadığı dönemlerde, bireyin özgürlük anlayışından uzak duran 

Rus aydınlarının varlığının yanında, köylüleri düşünce merkezine yerleştiren Slavcılık 
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akımı da yaygınlaşmaya başlamıştır (Howe’den akt. Düz, 2001:271). Onlar köylülerin 

düşünme  tarzını nasıl etkileyip harekete geçirebilecekleri sorusuna odaklanmışlardır. 

Köylülerle birlik olmadıkları, ortaklaşa hareket etmedikleri zaman ulusun geleceğinin 

belirsiz ve karanlık kalacağına inanmaktadırlar. Bunu doğal yöntemlerle çözemeyecek 

durumda kaldıklarında ise ulaşmak istedikleri hedef için müdahaleden kaçınmamışlardır. 

Bu durumda kurbanların verilmesi de öngörülmüştür.  

Slavistlerin endişenlediği konulardan biri ise Rusya’nın Batı düşüncesinde var 

olan bölünmezci bireyciliğin şüpheli sonuçlarından çok fazla etkilenmesidir. Ticaret 

toplumunda yaşanılan adaletsizlikleri din aracılığıyla çözememenin, halkta uyandıracağı 

isyandan korkmuşlardır. Dostoyevski’nin sosyalizme karşı olmasının diğer bir nedeni de 

insanın, ekmek parası kazanma uğruna toplumsal baskıyı kabullenip özgürlüğünü 

yitirmesine sebep olan sosyalizmin tercih edilmesinden endişelenmesidir. Dostoyevski, 

sosyalizme “bilimsel” olduğu için şüpheyle bakmıştır. “Suç ve Ceza”da bu konuyu şu 

şekilde tartışmaktadır: “Niçin ruhunu satmaktansa, su ekmekle yaşamayı yeğlemiyor? 

Ahlaksal özgürlüğünü rahat bir yaşama değişmemeli...” (Dostoyevski, 1998a:62). 

Farklı grupların oluşması ile birlikte, farklı düşünceler yayılmaya başlamıştır. Rus 

halkının yanlış bir yol seçeceğinden endişelenen Dostoyevski bu farklı insanların, hayat 

anlamına ancak bir hata yaptıktan sonra ulaşabileceğini tahmin etmiştir. Toplumun bir 

kısmı çoktan kibir ile kendilerini beğenme duygularına kaptırmıştır. Diğeri ise küstahlık, 

endişe ve kendi ırklarından utanma duygularına. Ama bir bütün olarak onların önünde 

tanımadıkları bir gelecek var. Her şeye sıfırdan başladıkları için, her biri kendisini 

Napolyon veya Sezar olarak görmüş, dünyayı yeniden kurma ve kurtarma görevinin 

kendisine verildiğini sanmışlardır (Zweig, 2000:161).  

Dostoyevski, aristokrat bir geçmişe sahip yazarların eserlerine “toprak 

sahiplerinin edebiyatı” adını veriyor (Howe, 1957:54). En iyi bildiğimiz Lev Tolstoy, 

İvan Turgenyev gibi o dönemin önemli temsilcilerinin yapıtları bu sözlerin doğruluğunu 

kanıtlıyorlar. Dostoyevski, onların, köylüleri romantizm ile etkileme girişimlerini doğru 

bulur fakat onlara çok katılmaz. Çünkü o, eserlerinde hem şehir yaşamına ayak 

uydurmaya çabalayan köylü insanları ve onların ruh hallerini, hem de taşıdığı 

düşüncelerinin derinliğini kavramaya çalışan şehir insanının yaşadıklarını anlatmayı 

amaçlamaktadır. 
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Raskolnikov’un din anlayışı 

Strahov, Dostoyevski'nin Raskolnikov aracılıyla mutsuz ve acı çeken bir nihilisti 

tasvir ettiğine de dikkatimizi çekiyor. Nihilizm ise, insanların hayatlarındaki trajik 

olayların nedeni olarak gösterilmiştir: 

"İlk defa derin insani acılar çeken, talihsiz bir nihilist gösterilmiştir. Yazar, 

nihilizmin vahşi, acımasız bir fenomen olmadığını tam tersine trajik bir yaşam 

biçimi olarak anlatması, onun geniş bir gönüle sahip olduğunu gösterir. 

Dostoyevski'nin sürekli anlatmaya çalıştığı şeyi biz burada yine görüyoruz. Katil, 

fahişe ve sarhoşların da bir birey olduğunu ve insani değerler taşıdığını 

göstermeye çalışmıştır" (Strahov, 2013:8). 

Ama Raskolnikov, sürgünde de kendisinden kat kat ağır suç işlemiş olanlar 

tarafından dışlanır. O zamanlarda onun peşinden sürgüne giden Sonya günlerce hastalanır.  

Raskolnikov iyileştikten sonra onun yanına giden hasta ve zayıflamış Sonya'yı 

gördüğünde  aklı başına gelir. Sonya ise, Raskolnikov'un kalbinin sevgi ile dolmaya 

başladığını hisseder. O akşam, Raskolnikov barakaya döndüğünde, Sonya'nın ona verdiği 

ve yastığının altında uzun zamandır tuttuğu İncil'i çıkartır. Şimdiye kadar hiç açmamıştır 

kitabı çünkü hazır değildi. Sevgiyi bilmiyordu kalbi, oysa “Tanrı, sevgidir.”   

“Raskolnikov şimdi de kitabı açmadı ama aklından bir düşünce geçti: "Acaba 

şimdi  onun inançları aynı zamanda benim de olabilir mi? Onun duyguları 

özlemleri hiç değilse..."” (Dostoyevski, 1998b:296).  

“Raskolnikov yeni yaşamın ona bir şey karşılığında verildiğini henüz ayırd 

etmemişti, oysa yeni yaşama yüksek bir fiyat ödemeyecekti, bunu gelecekteki 

büyük bir kahramanlık eylemiyle ödeyecekti” (Dostoyevski, 1998b:296). 

“Ama bu, yeni bir öykünün başlangıcıdır, bir adamın yavaş yavaş yeniden 

doğuşunun, gelişiminin, bir dünyadan başka bir dünyaya yavaş yavaş geçişinin; 

yeni, bilinmeyen bir gerçeklikle tanışmasının öyküsüdür bu” (Dostoyevski, 

1998b:296).  

Dostoyevski, romanını burada bitirir. Güzel bir son olduğunu düşünebiliriz. Ana 

kahraman Raskolnikov, sevgiye kavuşur ve kendisini kurtarır. Ama bir soruya hala cevap 

bulamayız; Raskolnikov gerçekten tövbe etmiş midir?!  
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 Romanın ana fikirleri 

Romanın üç ana fikir taşıdığını söyleyebiliriz: 

1. İdeolojiden sonra hareket 

2. Ahlaki suç işleme ve ahlaki ceza; vicdan azabı 

3. Dini boyutu  

 Roman altı bölümden oluşmaktadır: 1. bölüm, Dostoyevski için en önemli 

bölümdür. Burada tüm olaylar mantıksal ve matematiksel bir sistem içinde olmalıdır. 

Sadece sonraki bölümleri etkilediği için değil; taşıdığı anlam yükü de çok olduğu içindir. 

 Yelena Gariçeva, doktora tezinde, Dostoyevski'nin Petersburg üzerinde çizdiği 

rotaya dikkatimizi çekmektedir. “Raskolnikov'un dolaştığı sokak ve caddelerin seçimi 

çok iyi düşünülmüş. Görüş alanına her zaman bir kilise girer. Fakat suç işlemeye gittiği 

zaman yolda hiçbir kilise çıkmaz karşısına” (Gariçeva, 2008:91).   

 Ayrıca, Dostoyevski’nin kadının doğasındaki fedakârlık niteliğine eserinde ele 

alması 19. yüzyılının eserlerinin ayrılmaz, en çok üzerinde durulan unsurdur:       

 “O hiçbir zaman kendini kendi için, kendi rahatı için satmaz - hayır, yaşamını 

 kurtarmak için bile yapmaz bunu, ama başka birisi için yapar! Dunya, kendini 

 sevdiği, taptığı birisi için satar! İşte bütün işin aslı bu! Kardeşi ve annesi için 

 kendini satacak! ...bir olayda ahlaksal değerlerimizi bastırmaya aldırmayız! 

 Özgürlüğümüzü, kafa huzurumuzu, vicdanımızı bile her şeyi pazara satılık diye 

 çıkarmayı zevkle isteriz. Sevdiklerim mutlu oldukça, zararı yok benim yaşamım 

 mahvolsun!” (Dostoyevski, 1998a:62-63). 

Dostoyevski, bu eserinde insan hayatının sürdürülmesi için bir tür anlam ve 

zevkten de bahsedip tartışmaktadır:  

 “Boyun eğip yazgımı kabul etmek, olduğu gibi ve sonsuza kadar her haktan, 

 eğlenmekten, yaşamaktan, sevmekten vazgeçmek” (Dostoyevski, 1998a:65). 

Aslında suçu işlemeye hazır ama bunu suç olarak görmüyor, hem ailesine yardım 

edecek hem de toplma zararlı birisini yok edecek, yardım edecek, onun için de olayı 

düşünürken cinayet demez.  
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Rus dili öğretmeni Natalya Moskovtseva, "o" ve "bu" sözcüğüne dikkatinizi 

çekmektedir. "O" ve "bu"nun kullanışı, onu tasarlayanda korkunç duygular uyandırmaz, 

nötrdür (Moskovtseva, 2014:34). Romanın ilk bölümde "O" ile "Bu" suç anlamı, sonraki 

bölümlerde ceza anlamı taşımaktadır. Raskolnikov, "bu"ndan kurtulup ve tüm 

insanoğlunu atlatıp Napoleon gibi olmak istemektedir. Ama gerçekte, sınırlarını 

aşamayan sadece bir katile dönüşmektedir. Bu aşamada tüm acısı başlamaktadır. O sadece 

yaşlı tefeciyi öldürseydi, bu kadar bunalmazdı çünkü burada bir sebep vardır: Fakat 

Lizaveta'nın hamile olması, Raskolnikov'un zihninde bir değişim ve dönüşüm meydana 

getirmektedir. Aslında bu uslu kadına acımaktadır. En önemli nokta da onun bu dünyaya 

gelmeden ölen bebeği olmaktadır. Hiçbir zaman yeryüzüne kavuşamayacak bu minicik 

bebeğin, var olmaya başladığı ilk nokta da onun tabutu olmaktadır.  Büyük ihtimalle bu 

düşünce Raskolnikov'un zihnini en çok sarsan nedenlerden biridir.  

Dostoyevski, "Suç ve Ceza"yı bitirdiğinde çoktan yeni romanını tasarlamıştır. 

Gururlu bir gencin tövbe etmesi hakkında olacaktır bu eser. Raskolnikov'un 

mütevaziliğinden de bahsedecektir eserde. Dostoyevski kurtuluş yolunun her zaman 

sevgide olduğunu anlatmıştır. Bu yüzden yeni romanında aşkı da anlatacaktır. Adı da 

"Budala" (1867-1868)dır.   
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IV. BÖLÜM

“BUDALA” ROMANINDA KARAKTER ÇERÇEVELERİ 

Dostoyevski'nin edebi hayatı, güncel olayların akışı, gerçekliğin derin etkileyici 

detayları olağanüstü olgularla doludur. Yazar, "hayatın gerçeği"nin her tonunu izleyerek 

Rus kültürü ve yabancı kültürlerde yer alan toplumsal gerçeklerin değerini eserlerinde 

anlatmaya çalışmıştır.  

Yazarlık kariyerini tercümanlığıyla başlatan Dostoyevski, çevirdiklerini farklı 

gazeteler ve dergilere göndermektedir. Her gün çıkan gazeteleri ve dergileri son sayfasına 

kadar okumaktadır. Okuduğu her satırda hem kendi çevirdikleri hemde diğer çeviriler 

üzerinde yapılmış olan eleştiriler ve yorumları ayrıntılı şekilde incelemektedir. Ayrıca 

satırlar arasında saklanmış gerçeklerin sosyo-psikolojik temelleri, manevi ve ahlaki özü, 

felsefi ve tarihsel zenginliğini yakalamaya çalışmaktadır. 

Dostoyevski'nin bu okumalarının sonucunu onun çalışmalarındaki özgünlüğünde 

görmekteyiz. İnsan hayatında sonsuz tartışılan küresel sorunları ve gündelik hayatın 

temalarını düşünce dünyasında canlandırıp dile getirdiğini görmekteyiz. “Budala” 

romanında Dostoyevski bireyin, gönül ile zihninin sınırsız gücü, sabır ve sevgi ile küresel 

ve gündelik tüm zorlukları aşayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ana kahramanı Prens 

Mışkin ile göstermektedir. 

Ayrıca, Dostoyevski kendi eserlerinin çoğunda Rus ulusunun yazgısını da temel 

konu olarak almıştır. Rus milletinin geleceği için endişelenen Dostoyevski, Rus milletinin 

kurtuluşunun ahlaksal değerlere sahip çıkarak ulaşabileceği düşüncesini bu romanında da 

savunmaktadır. Dostoyevski bu sorunu sanat hayatının ikinci yarısında daha sık ele 

almıştır. Örneğin “Suç ve Ceza”da bu konuyu derin, felsefi bir boyut içinde tartışmaktadır. 

“Budala” romanında da benzer şekilde Ortodoks Hristiyanlığını ana konu yapmıştır. 

Roman son derece derindir. Gerilimler ve boşalmalarla yüklü psikolojik ögelerin ağırlıklı 

olduğu bir eserdir.  

Budala 

“Budala” romanını Dostoyevski’nin yaşadığı dönemin insanlarından çok, çağdaş 

insanlar için yazdığı söylenmektedir. Bunun yanı sıra Dostoyevski, “Budala” romanını 

yeğeni S.A. İvanova için yazmaktadır. Bu nedenle roman, yazarın hayatında özel bir 
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önem taşımaktadır. Eğer yazar diğer eserlerinde trajik olaylar anlattıysa, “Budala”daki 

ana kahraman, olumludur, ideal bir insandır, toplumdaki anlaşılmazlığı anlamaya 

çalışandır ama “Karamazov Kardeşler”deki Alyoşa'dan farklıdır. “Budala” romanının 

ana kahramanı Prens Mışkin, “Suç ve Ceza” romanındaki Raskolnikov’un anti-ikizidir. 

Mışkin’i Raskolnikov’dan ayıran en belirgin özelliği ise suç işlemeden daha doğru ve 

günahsız bir yaşam yaratma arzusu taşımasıdır. Oysa Raskolnikov suçtan ve günahtan 

kaçma çabasında değildir. Bu üç kahramanı birleştiren ortak nokta ise insanoğluna daha 

iyi bir gelecek sağlamak için kendilerini kurban edebilme gücüdür.  

1867 Nisan ayında, Dostoyevski eşi Anna Grigorevna ile yurtdışına gittiği sırada 

romanının ana temasını kafasında oluşturmaya başlamaktadır ve kağıda dökmektedir. 

Berlin, Drezden, Hamburg, Baden-Baden gibi şehirleri ziyaret ettikten sonra, İsveçre'den 

arkadaşı A.N. Maykovski'ye yazdığı mektubunda: "Cenevre'ye yeni fikirlerle geldim. Bir 

roman oluşturdum. Eğer Tanrı yardımcı olursa, fena olmayan bir şey çıkar. Yazmak 

istediğim romanımın konusunu çok sevdim, büyük bir zevkle yazacağıma eminim" 

demiştir (Friedlander ve Hrapçenko,1982:345). 

Kasım 1867'de yine arkadaşı A.N. Maykovski'ye mektup yazmaktadır: "Ne olursa 

olsun. Kafamda oluşan yeni fikirlerimle romanımı yaratacağım. Ama bunların sayısı çok 

fazla. Doğru olanı seçmekte zorlanıyorum" demiştir (Friedlander ve Hrapçenko, 

1982:346). Ve sadece üçüncü girişiminden sonra roman bugünkü şeklini almıştır. 

Fakat Dostoyevski, romanı ile ilgili fikirleri ve düşüncelerinden memnun olmaz. 

31 Aralık 1867'de arkadaşı Maykovski'ye yazdığı mektubunda: "Artık sadece 

bulunduğum zor şartlar ve umutsuzluk bu romanı yazmama neden olmaktadır. Bu tam bir 

Rus ruletidir. Kader oyunudur" demiştir (Friedlander ve Hrapçenko, 1982:346). 

Rus ruletinin kader oyunu olduğunu söyleyen Dostoyevski için, bu oyun, sınır 

oyunudur, tam anlamıyla ölümün yüzüne bakmış birisi olduğu için bu oyunu en belirgin 

şekilde romanında anlatmaktadır. “Budala” romanında sürgüne gitmeden önce yaşanılan 

idam cezası sahnesini anlatması, insanın yaşayabileceği en korkunç ıstırabın dakikalarıdır. 

Günümüzde zaman ile yarışma içinde yaşayan insanların akıllarının bir ucundan 

geçmeyeceği noktalara Dostoyevski değinmektedir. Bunlar mutluluğun anlamını 

bilmeyen, kendi varlığıyla memnun olmayan insanların anlaması zor olan noktalardır. 

Bilinçli veya bilinçsiz olarak ıstırabın nedeni kendimiz olmaktayız. Onun peşinden 

koşmaktayız. Ona ihtiyaç duyarız. Dostoyevski’nin gizemli bir biçimde hem geçmişte 
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hemde gelecekte yaşadığını söyleyebiliriz. Bu iki zaman ayrımı arasında yaşayan yazarın 

eserlerinden geçmişte tanık olduğu ıstırablarının gelecekte tekrarlanmasından korktuğunu 

hissedilmektedir. Dostoyevski, Prens Mışkin aracıyla belki kendi adına hiçbir zaman 

anlatmadığı duyguları bu şekilde aktarmıştır: 

“İşkence sırasında çekilen ıstırap açılan yaralar, bedenin katlandığı acılar insana 

duyacağı ruhsal ıstırabı untturuyor. Yani ölünceye kadar yaralarının ağrısıyla 

kıvranır insan. Ama aslında acıların en büyüğü, en şiddetlisi bu değildir. Asıl acı 

bir saat, on dakika, yarım dakika sonra, hemen o an ruhunun bedeninden kesinlikle 

ayrılacağını, insan olmaktan çıkacağını bilmendir...” (Dostoyevski, 2015:25) 

Dostoyevski, romanındaki idam cezası ile kendi yaşadıklarını bizlerle 

paylaşmaktadır. Yazarın ölüm ile doğrudan doğruya yüzleştiği tarihi kayıtlardan 

bilinmektedir. Ölümün doğal olarak gerçekleşmesi ile devlet tarafından uygulanması 

arasındaki farklılığa, ayrıca insanın yaşayabileceği tüm duygularını, içinde tuttuğu 

umudunun derinliğini kendi yaşadıkları üzerinden bize aktarmaktadır. Bunun yanı sıra, 

devlet tarfından uygulanan ölüm cezasının sadece suç işlenene karşı yapılan bireysel bir 

ceza infazı olmadığına bunun ötesinde tamamen halka karşı, yani suçsuz sıradan 

insanlarıda korkutarak onları gizlice uyaran ve onlara karşıda uygulanan dolaylı bir eylem 

olduğu hukuktada tartışma konusudur. Dostoyevski “Suç ve Ceza” romanında ana 

kahramanı Raskolnikov’u halkın egemen sınıfa karşı bir başkaldırı imgesi olarak 

göstermiştir. Son yapıtı olan “Karamazov Kardeşler” romanında ise egemen sınıfın yok 

olma nedenleri üzerinde durmuştur. Dostoyevski’nin eserlerinin çoğunun felsefi ve 

psikolojik anlamlar barındıran siyasi eserler olduğunu söyleyebiliriz.  

Dostoyevski idam hükmünün devlet tarafından verilmesinin kişi için daha ağır 

olduğunu özellikle belirtmektedir. Bu durumu şu şekilde de gerekçelendirdiğini 

düşünebiliriz. Kamu otoritesi, insanı sosyal olarak daha büyük bir güçle kuşatmakta ve 

bu otoritenin verdiği hüküm insanı daha fazla çaresiz bırakmaktadır. Aynı durum bir suç 

grubunun kişiye yönelik eyleminde söz konusu olduğunda, böyle kuşatıcı bir sosyal güç 

oluşmaması nedeniyle insanın içinde her zaman bir kurtuluş umudu taşıyabileceğidir. 

Kamu otoritesinin verdiği hükmün, insanı sudan çıkmış bir balık gibi daha çaresiz 

bıraktığını ve insanın içindeki son umudunu bile kaybetmesine sebep olarak mutlak bir 

ölüm duygusu ile yüzleşmesine neden olduğunu belirtmektedir. Bu kişinin 
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bağışlanmasının bile onun içindeki bu yüzleşmeden kaynaklanan travmayı kolay kolay 

atlatamayacağını“Budala” eserinde şu şekilde anlatmaktadır.  

“Bana kalırsa, birini öldürdüğü için adam öldürmek, suçun kendisinden kat kat 

ağırdır. Bir karara uyarak adam öldürmek ise haydutça adam kesmekten daha 

korkunçtur. Geceleyin haydutların eline düşüp öldürülen kimse son ana kadar 

kurtulacağı umuduyla yaşar... Ama bizde ölümü çok daha kolaylaştıran bu son 

umudu esirgerler insandan; orada hüküm vardır, bu hükme muhakkak uyulacaktır. 

İşte en korkunç acı, acıların en büyüğü!.. Savaş alanında bir askeri getirip topun 

karşısına dikin, ateş ederken bile kurtuluş umudu taşır, fakat aynı askere 

kesinleşmiş bir hükümü okuyun; ya aklını oynatacaktır ya da ağlayacak... Öyle 

bir adam düşünün ki, kendisine ölüm kararı okunduktan ve bir süre acı 

çektirildikten sonra, “Hadi git, bağışlandın” diyerek salıverilmiş olsun. Ondan 

sonra bu adamın anlatacaklarına kulak verin... Bu korkunç acıyı İsa bile dile 

getirmiştir. Hayır, insanlara böyle davranılmamalıdır” (Dostoyevski, 2015:25).  

Rus yaşamını, Güney-Batı Avrupa yaşamıyla karşılaştırırken, Dostoyevski 

Rusya'nın geleceği için endişelenmiştir. Dostoyevski, Rusya'dan 1860 yılının ortasında 

ayrıldığında, geleneğin yeni etkileşim ile birleşimine "büyük yenileme" umuduyla 

bakmaktadır. O zamanlarda "olumlu-güzel" karakterler ile toplumsal sorunları çözme 

imkanını İ.S. Turgenyev, N.G. Çernişevski, L.N. Tolstoy, N.S. Leskov gibi ünlü yazarlar 

da amaçlanmışlardır. Bu noktada Dostoyevski’nin bazı yazarların eserlerine şüpheyle 

baktığına dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü Dostoyevski, “toprak sahiplerinin 

edebiyatı”nda asıl Rus yaşamından bir kopuş görmektedir. “Budala”da bu durum ile ilgili 

şöyle yorum yapmaktadır:   

“Lomonosov, Puşkin ve Gogol dışında bizde ulusal edebiyat yoktur. Evet bu üç 

Rus yazarı, ötekiler arasında yalnız bu üçü, başka yerden alınmamış, gerçekten 

kendimizden olanı yazarak ulusal yazarlık onurunu kazandılar. Rusçası ne kadar 

bozuk olursa olsun bir Rus insanı başkalarından aktarılıp apartılmamış, kendimize 

özgü şeyler söylemiş, yaşamış ya da yapmışsa o bizdendir ve ulusaldır” 

(Dostoyevski, 2015:350).    

14 Eylül 1867'de, Cenevre'de, “Budala” romanının ilk satırlarını yazmaya başlar 

ve 17 Ocak 1869'da, Floransa'da, romanını bitirir. Fakat Dostoyevski, romanı için 
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tasarladığı yakıcı ve inanılmaz çekici tüm fikirlerinin onda birini bile dile getiremediğini 

söylemektedir (Friedlander ve Hrapçenko,1982:347). 

Fransız yazar ve tarihçi Henri Troyat, Dostoyevski’nin romanı “Budala”daki ana 

kahraman olan Prens Mışkin’in Dostoyevski’nin tasarladığı kahramanlar arasında en az 

insancıl olanın Prens Mışkin olduğunu söylemektedir. Prens Mışkin’i Alyoşa 

Karamazov’la karşılaştırırsak Alyoşa Karamazov’un gerçek hayata Prens Mışkin’den 

daha fazla uyum sağladığını  görmekteyiz. Alyoşa Karamazov hayatın kötülüklerinin 

farkında olan, tutkularına ve tutkularının kışkırtmalarına hakim olabilen, bedeninin 

arzularına teslim olmayan fakat bedeninin ve isteklerinin farkında olan bir kahramandır. 

Fakat Prens Mışkin ise normal bir insanın arzu ve isteklerine bir o kadar yabancıdır. 

Hayata karşı saf ve temiz duyguları olan Prens Mışkin’in şehvet ve bedeni arzuları asla 

aklına gelmemektedir. Hasta olduğu için  hiçbir kadınla evlenemeyeceğini dile 

getirmektedir.  

 Romanın adına bakarsak, “İdiot”, Yunanca'dan gelme bir kelime olup başlangıçta 

anlamı "özel yeteneklerden yoksun kişi'dir". Latince'de ise "sıradan kişi" anlamındadır. 

Geç Latince'de "eğitilmemiş insan" demektir. 19. yüzyılda kelime, psikolojik bir terim 

oldu ve zeka seviyesi 0-25 arasında olan, özbakımını hiçbir şekilde sağlayamayan kişileri 

tanımlamaktadır.  

 N.K. Kirilov 1845'te çıkardığı Rusça'ya giren yabancı sözcüklerin ilk "Cep 

Sözlük"ünde "İdiot-Budala" sözcüğünü "Nazik, eğitimli öfke hissi bilmeyen biridir" 

olarak anlatmıştır. Prens Mışkin bu formülü tamamen gösteren biridir (Kirillov, 2009).  

Yazar romanında, insanların hem o zamanlarda hem de bugünlerde çok fazla 

tartışılan ve endişelendiren sorunlarını ele almaktadır. 1960-70'lerde gençler arasında en 

çok ele alınan siyasi ve ahlaki konulara değinmektedir. Romandaki karakterlerin son 

derece devrimci ve halkçı olduklarını söylenebilir: Birbirlerine zıt olmalarına rağmen 

benzer düşünceleri taşıyan Rus aydınların iki psikolojik tipi, iki sosyo-etik problemin 

çözümünü bulmaya çalışmaktadırlar. 

 Dostoyevski, “Ses” [Голос] dergisinde okuduğu iki suçu da “Budala”da 

anlatmaktadır: Biri Polonya kökenli on sekiz yaşındaki öğrencinin soyma amaçlı tüccar 

Vitold'un ailesini öldürmesidir (altı kişi öldürülüyor). Diğeri Moskovalı on dokuz 

yaşındaki öğrenci Danilov'un tefeci Popov'u ve uşağı Nordman'ları soyup öldürmesidir. 
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İlk suçtaki ayrıntılar Dostoyevski'yi şaşırtmıştır. Katil-öğrenci Gorski öğretmenleri 

tarafından okumayı, edebiyatı çok seven akıllı bir genç olarak tanımlanmıştır. Gorski 

mahkemede kendisinin ateist olduğunu söylemiştir. Dostoyevski bu gençte o dönemin 

yani 1860ların "nihilizm"in gelişimini göstermeye çalışmıştır (Ses [Голос] dergisi 10 

Mart 1868 sayı #70). 

Üstelik yazar Rus toplumunun çeşitli sınıflarını da romanında göstermeye 

çalışmıştır. Romanda, Ippolit Terentyev'in "gerekli bir açıklama"sı da yer almaktadır. 

"Ayaklanma" bölümü romanın önemli ideolojik-felsefi rolünü üstlenmektedir. 

 Roman, baş kahraman olan  Prens Mışkin’in yaşamının bir kesitinden ibarettir. 

Prens Mışkin’in hayatının başlangıç ve bitiş dönemlerine eser de yer verilmediği için 

okuyucunun zihninde karanlık olmakla birlkte Dostoyevski  Prens Mışkin’in  gerek 

önceki, gerekse sonraki yıllarını İsviçre’deki klinikte geçirdiğini okuyucularına 

bildirmektedir. Alman edebiyat eleştirmeni ve kültür tarihçisi Walter Benjamin 

“Dostoyevski’nin “Budala”sı” yazısında Prens Mışkin’in Rusya’ ya dönüşünü şu şekilde 

yorumlamaktadır: 

“Bu insanı, hangi zorunluluk Rusya’ya götürür? Rusya’daki yaşamı, tayfın 

(spektrumun) göze görünen şeridinin karanlıktan yükselişi gibi, Rusya dışındaki 

karanlık yılların içinden yükselir. Ama Prens Mışkin’in Rusya’daki yaşamı 

sırasında parçalanan ışık, hangi ışıktır? Davranışlarındaki çok sayıda yanılgıların 

ve bazı erdemlerin dışında, Prensin bu dönemde ne yaptığını söyleyebilmek 

olanaksızdır. Yaşamı yararsız biçimde akıp gider, en iyi zamanında bile beceriksiz 

ve hastalıklı bir insanın yaşamından farklı değildir. Salt toplumun ölçütüne göre 

başarısızlığa uğramış değildir. Prens Mışkin; en iyi dostunun bile (aslında hiç 

dostu bulunmayışının gerekçesi, olayın bütününün derinliğinde vardır) bu 

yaşamda bir düşünce, yön verici bir hedef bulabilmesi olanaksızdır. Buna karşılık 

Prensin çevresi, göze çarpmayan, ama en mutlak anlamda bir yalnızlıkla sarılıdır; 

Prense yönelen tüm ilişkiler, sanki hemen daha da yaklaşmalarını yasaklayan bir 

alanın çekim gücüne kapılırlar. Bu insan, sonsuz alçak gönüllülüğüne, dahası 

yazgısına boyun eğmiş olmasına karşın, kimsenin yaklaşamadığı bir insandır; 

yaşamından kaynaklanan düzenin odak noktasını, Prensin neredeyse yitip gidecek 

denli olgunlaşmış olan kendi yalnızlığı oluşturur. Böylece gerçekte çok tuhaf bir 

olgu sergilemektedir. Prensin ne denli uzağında kalırsa kalsın, olayların tümü de 
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ona doğru giden bir çekim gücünün etkisinde, tek bir kişiye doğru yönelişi, kitabın 

içeriğini oluşturur. Bu arada ne bu nesnelerle insanların Prens Mışkin’a yaklaşma 

eğilimleri vardır, ne de Prens onlardan kaçma eğilimindedir. Gerilim, hem 

giderilmesi olanaksızdır, hem de yalın bir nitelik taşır; yaşamın gerilimi ise 

sonsuzluğa doğru giderek daha canlı biçimde devinen, ama yine de dağılmayan 

bir gerilimdir” (Benjamin’den akt. Düz, 2001:240-241).  

4.1. Karakterlerin kişilik özellikleri 

Prens Mışkin’in kurtarıcı rolü: Nastasya Filippovna 

 Dostoyevski, Nastasya Filippovna'yı yaratırken, o zamanlarda yaşayan iki 

kadından esinlenmektedir. Birisi on beş yaşındaki, mahkeme işleri ile yazarın ilgisini 

çeken Olga Umetskaya'dır [Ольга Умецкая]. Umetskaya, evlatlık olarak alınmış ailesi 

tarafından hep ezilir ve sürekli dayak yemektedir. Yaşadığı evini dört kez ateşe verir. 

"İntikamcı bir melek" olarak nitelendirilmektedir. Diğeri ise Schakespear'in “Hero”sudur. 

Aglaya İvanovna'da da Hero'nun bazı niteliklerini görünmektedir (Friedlander ve 

Hrapçenko, 1982:348). 

“Bu iki kadının benzer olması da “Hero”dan gelmektedir diyebiliriz: "Harika 

Yüzü biraz değişik olsa da, Nastasya Filippovna'nınki gibi harika!.."” 

(Dostoyevski, 2015:96). 

Nastasya Filippovna'nın hayatının trajik bitişi en baştan bellidir: 

“Kiliseye giderken; “Bir ölü gibi solgunum” diyor. Bu günahkar ruhun, kurtuluşu 

tek ölümde midir sorusu okuru meraklandırabilir. Nastasya Filippovna, bir 

hayvanın, bir diğer hayvan tarafından kokusuyla çekildiğini hissetmesi gibi 

seviyor Rogojin’i. Rogojin’i sevmekle birlikte, onun kendine yaraşır olmadığını 

da biliyor. Sadece Prens Mışkin’in onu alçalmadan kurtarabilceğine inanır. Fakat 

Prens Mışkin’in aşkı, onu memnun etmek ereğini güttüğünden, acımaya çok 

yakındır” (Troyat, 2000:370).  

Nastasya Filippovna inanılmaz gururlu ve onurlu bir kadındır. Kendisine 

acınılmasına dayanamaz. Bunun etkisiyle, anlaşılmak istenen Nastasya Filippovna 

gerçekten sevilmesini engelleyen kirli geçmişinden bir türlü kopamaz: 
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“Siz, yüz karanızı sevebilirsiniz sadece, diyor ona Aglaya, değerden düşmüş 

olmanızın, herhangi birisinin sizi mahvolmuş bir kadın yerine koymasının, bitip 

tükenmeyen düşünüsünü sevebilirsiniz ancak. Daha az kirli olsaydınız, ya da hiç 

lekelenmemiş olsaydınız daha mutsuz olacaktınız” (Dostoyevski’den akt. Troyat, 

2000:370).  

Nastasya Filippovna’daki alçakgönüllülük isteği, onda doğuştan bir şekilde olan 

sonsuz onurla ilginç bir şekilde birleşmektedir. Gerçekten, “alçalmak çok istiyor, 

alçaltılmak istemiyor.” Ve bu durum zaten Dostoyevski’nin eserlerindeki çoğu karakter 

için gerçekleşmektedir. 

 Gerçekten de Prens Mışkin'in ana amacı Nastasya Filippovna'yı yani "bitmiş bir 

insanı kurtamak"tir. En başta Mışkin Nastasya'yı "çok sever" fakat onun yanında kaldığı 

günlerde, ona sadece  "acı duyduğunu" anlamaktadır. Nastasya Filippovna, romanda 

hakaret ve istismar edilen güzelliğin simgesidir. Duygusal vasi Totskiy'in kurbanı olur ve 

daha sonra para pazarlığının alayı olmaktadır. 

“Nastasya Filippovna'nın geleceğini içtenlikle düşünerek ona yetmiş beş ruble 

önermeyi arzuladığını açıklarsa Nastasya Filippovna'nın onu aşağılamayacağını 

ummaktan kendini alamadığını sözlerine ekledi” (Dostoyevski, 2015:57-58). 

“...yetmiş beş bin rubleyi aldıysa, bu onun hiçbir suçu olmadan kırılan genç kızlık 

gururunun bedeli değil, düpedüz, berbat edilmiş yaşamının karşılığıymış” 

(Dostoyevski, 2015:57-58).  

  Nastasya Filippovna ise böyle "cehennemden” temiz çıkabilmiştir. Prens Mışkin 

onun portresini gördüğünde derinden etkilenmektedir:  

“"Nastasya Filippovna bu demek?” diye mırıldandı ve hemen heyecanla ekledi: 

“İnanılmaz bir güzellik!" Portredeki gerçekten olağanüstü güzel bir kadındı. 

Üzerinde son derece sade, şık, siyah ipek bir giysiyle fotoğraf çektirmişti. Besbelli 

koyu kumral olan saçları evdeymiş gibi güzelce toplanmıştı. Derin bakışlı gözleri 

koyu renk, alnı düşünceliydi. Yüz ifadesi tutkulu, sanki mağrurdu. Yüzü hafif 

zayıf, belki de soluktu...” (Dostoyevski, 2015:35). 

Romanın başka bir yerde Nastasya Filippovna bu şekilde betimlenmiştir:  
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“Harika bir yüzü var! Yazgısının da sıradışı olduğundan kuşkum yok. Neşeli bir 

yüzü var, ama çok acı çekmiş, öyle değil mi? Gözleri söylüyor bunu. İşte şu iki 

küçük kemik çıkıntısı, gözlerinin hemen altında yanaklarındaki şu iki nokta. 

Mağrur, çok mağrur bir yüz bu, ama iyi olup olmadığını bilmiyorum.Ah, bir de 

iyi olsaydı! Her şey harika olurdu!” (Dostoyevski, 2015:42).  

Nastasya Filippovna'yı tanıdıkça, ona acıyan Mışkin, duyduğu bu hissini sonra 

Aglaya'ya anlatmaktadır. Ama hangi amaçla anlattığı tartışılır bir konudur. 

Ayrıca, Dostoyevski’nin romanlarında, kadının her zaman ikinci planda olduğunu 

görmek mümkündür. Yapıtın merkezsel güdüsü olacak bir kadını yani L.N. Tolstoy’ daki  

“Anna Karenina”yı (1877) [Анна Каренина] ya da “Savaş ve Barış”taki (1869) [Война 

и Мир] Nataşa’yı, A.S. Puşkin’in “Yevgeni Onegin”deki (1832) [Евгений Онегин] 

Tatyana’sını bulmak imkansızdır.  

“Berdyayev’in deyimiyle, Dostoyevski’nin insanbilimi (antropoloji) erkekler 

antropolojisidir. Ona göre kadınların kendilerine öz değerleri yoktur. Onlar 

araçlardır. Onlar bir son değildirler. Çoğu kez, bir kadın, aynı anda iki erkeğe 

“yarar”. Bu adamlardan her biri, çeşitli nedenlerle bu kadının çekimine kapılırlar. 

Tıpkı bir erkeğin aynı anda iki kadını sevebilmesi gibi. Kadın, erkek kişiliğinin 

ikiye bölünmesine sebep olur. Acıma aşkı, şehvet aşkı, Prens Mışkin hem 

Nastasya Filippovna’yı seviyor, hem de General Yepançin’in güzel kızı Aglaya’yı. 

Aglaya’yın güzelliği onu çekiyor. Fakat Nastasya Filippovna’nın yürekler acısı, 

onun yaşamına amaç katıyor. Eğer o bir erkekse, Nastasya’yı kurtarmalı fikri 

taşımaktadır: “Yüzüne dayanamıyorum, yüzünden korkuyorum. Onu aşkla değil, 

acımayla seviyorum” (Troyat, 2000:365). 

“İki kişiyi sevmek ne menem şey ki? Yoksa her birini ayrı sevgiyle mi? Doğrusu 

çok ilginç!” (Dostoyevski, 2015:611) 

Nastasya Filippovna her zaman saf ve temiz olan, namuslu Prens ile  şehvetinin 

esiri olmuş Rogojin arasında kararsız kalmaktadır. Bir taraftan Prens Mışkin ona acırken 

Rogojin ise onda tutkulu bir şehvet bulmaktadır. Kendi alın yazılarını Nastasya 

Filippovna’nın kaderine bağlamış bu iki adam kadının sayesinde hayatlarına bir anlam ve 

renk katmaktadırlar (Troyat, 2000:366). 
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Lev Nikolayeviç Mışkin 

Roman ile ilgili üç tane günlüğü bulunmaktadır. O notlarında, “Budala” - ana 

kahraman, savurgan, general ailesinin sevilmeyen en küçük çocuğu olarak çizilmiştir. 

Dostoyevski, çocukluğundan beri istenilmeyen çocuğun, içinde oluşan bir birine zıt hisler 

aracılığıyla toplumsal problemlerin oluşum sürecini derinden anlatmayı amaçlamıştır. 

“Budala”, hasta olmasına rağmen ailesi için hem ekmek parası kazanır hem de 

aşağılanmaktadır. Karakter olarak “Suç ve Ceza” romanındaki Raskolnikov'a 

benzemektedir. Sınırsız onur ve gururla doludur. Ateş gibi yanan bir aşığa ihtiyaç 

duymaktadır. Toplumda kendisini gerçekleştirmeye çalışan bu genç, zeka ile yeteneğini 

ispatlamak için hem sınırsız iyiliğe hem de sınırsız kötülüğe hazırdır. 

Kasım ayında Dostoyevski ana kahramanı prens Lev Nikolayeviç Mışkin'nin 

psikolojik görüntüsünü yaratmayı bitirmiştir. Prens Mışkin, doğa üstü bir varlıktır. 

Dostoyevski Prens Mışkin’in karakterini çeşitlendirmek için kendinden yararlanır yani  

öz kişiliğini kullanmıştır. Bunu kitaptaki şu benzerliklerden çıkarabiliriz: 

“Prens Mışkin saralıdır. Dostoyevski gibi o da nöbetten önceki büyük sevinci 

duyuyor. Onun gibi o da, bir şimşek parıltısı içinde; dünyanın en üstün uyumunu 

açığa vuran çok değerli dakikayı bekliyor, ona umut bağlıyor: “Bu dakikada, 

havarinin olağanüstü sözcüklerini anlıyorum gibi geliyor bana: Zaman 

varolmayacak artık!” (Troyat, 2000:367).    

Sara hastası Prens Mışkin, hayata karşı aşırı bir  onur sergilemekte, ayrıca aşırıya 

kaçmadan terbiyeli bir duruş var etmektedir. Yaşamın dürüstlük ve doğrulukla, saf bir 

insan olarak ne kadar zor olduğuna değinmekte ve toplum düzeninin iki yüzlü bir duruş 

sergileyerek var olduğunu göstermektedir. Dostoyevski bu dünyada dürüst olmanın 

“budala olmak”tan geçtiğini söylemektedir.  

Yirmi altı yaşında olan Prens bir iyiliksever profesörün yardımıyla tedavi gördüğü 

İsviçre’den St. Petersburg’a döndüğünde elinde küçük bir giysi çıkınından başka bir şey 

yoktur. Prens Mışkin uzaktan akrabası olan Lizaveta Prokofyevna’yı görmek için ziyarete 

gitmektedir. Petersburg’da Prens ilginç kişiliği ile tanıştığı tüm insanları etkilemektedir. 

Lizaveta Prokofyevna’nın evinde onu karşılayan uşağa karşı uzun ve etkileyici 

konuşmalar yapmaktadır; generalin sekreterine karşı istemeden incitir; ayrıca, hevesli bir 
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konuşma sırasında bir Çin vazosu kırmaktadır. Klinikten Prensin ayırılmasından önce 

onun hekimi şunları söylemektedir:  

“Mutlak kanıya vardım ki, siz gerçek bir çocuksunuz, demek istediğim, sözcüğün 

mutlak anlamıyla tam bir çocuk; yetişkin bir insanın sadece boyunu posunu ve 

yüzünü taşıyorsunuz. Karakterin, ruhun ve belki de zekanın gelişmesiyle siz tam 

bir insan değilsiniz ve böyle kalacaksınız, altmış yaşına dek yaşasanız bile...” 

(Dosroyevski’den akt. Troyat, 2000:358). 

 Dostoyevski, yeğeni S.A. İvanovna ile sık sık mektuplaşmıştır. Yeğeni S.A. 

İvanovna ile fikirlerini paylaştığı gibi arkadaşı Maykovski ile de paylaşmıştır. Bir sonraki 

mektubunda ana kahramanı hakkında şöyle yazmaktadır: "Romanımın ana fikirlerini çok 

önceden beri belleğimde tutuyorum. Onlar hem en sevdiğim fikirlerim hem de en zor 

olanlarıdır. Bu yüzden uzun zamandır, bu fikirlerimi arka plana koymuştum. Ana fikrim, 

olumlu-güzel bir insanı yaratmakta yatıyor. Bu kadar zor bir iş olamaz. Özellikle bu 

günlerde. Olumlu-güzel bir karakteri yaratmaya kalkışan bildiğim tüm yazarlar (Avrupa 

yazarları dahil) sonuçta bu işten vazgeçtiler. Çünkü "güzellik - bir hayaldir, idealdir". 

Hem bizim toplumuz için hem de gelişmiş Avrupa için ulaşmaya çalıştığımız "ideal" 

henüz belirlenmemiştir (Friedlander, 2010:299).  

 Dostoyevski olumlu-güzel karakterin, umutsuz, bitmiş biri olabileceğini de 

düşünmüştür. Örneğin; Miguel de Cervantes Saavedra'nın Don Kişot’u, Charles 

Dickens'in Pikvik’i ve Victor Hugo'nun Sefiller’i gibi bazı romanların baş kahramanı Jean 

Valjean'ları sıralamıştır.  

 1862 yılında çevirmeyi bitirdiği “Notre Dame'ın Kamburu” romanının 

önsözünde: "19. yüzyılın bitmiş insanının zihnini diriltecek bir yapıttır" demiştir. Örnek 

olarak alınan Don Kişot (Don Quijote) ile Pikvik, olumlu-güzel kahramanlardır, çünkü 

gülünçtürler. Kendi değerini bilmeyen bu karakterler okurda merhameti 

uyandırmaktadırlar. Jean Valjean ise toplum tarafından yaşadığı haksızlık ile okurunu 

duygulandırmaktadır, böylece o da olumlu-güzel bir kahramandır. Dostoyevski “Budala” 

romanındaki olumlu-güzel kahramanını: "Ciddi bir Don Kişot aynı zamanda Puşkin'in 

Zavallı Şövalye'sidir demiştir (Friedlander, 2010:238). 

Belirtmemiz gereken diğer bir nokta ise Dostoyevski, en sevdiği kahraman Prens 

Mışkin’i, gerçek insanların otobiyografilerinden almaktadır: “Rus Kelime” [Русское 
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Слово] dergisinin sahibi Kont G.A. Kuşelyov-Bezborodko'nun hayatından esinlenerek, 

Prens Mışkin ile Nastasya Filippovna'ların ilişkisini anlatmaktadır. Bu arada Kont’da 

kendi soyundan sonuncu kişiydi, o da büyük bir araziye sahipti ve ağır bir sinir hastalığı 

da vardır. Hayatı boyunca hayır çalışmaları yürüten biridir (Dostoyevskaya, 1923:111-

114). 

Dostoyevski, yeni gösterimlerin büyüklüğü ile etkilenen şaşkın prensin 

düşüncelerini "değişim içinde olan Rusya'nın durumunun, sıradan insanların kaderlerine 

yansımasıyla" anlatmaya amaçlamaktadır. Romanın en baştan Mışkin'in Rusya'ya olumlu 

beklentilerle dolu ruhuna hitap ettiğini görmekteyiz: Batı ile Rus insanının içini 

karşılaştırdığını düşünebiliriz.        

“Burada evler yurtdışındakinden daha sıcak. Dışarısı ise buradakinden ılık, ama 

evlerin içi biz Rusların alışık olmadığı kadar soğuk” (Dostoyevski, 2015:23). 

 Üstelik Dostoyevski, Mışkin ile kendi düşüncelerini de aktarmaktadır. Saint 

Petersburg'a döndüğünde "Rusya'da yapılacak çok şeyi olduğunu söyler" (Zweig, 

2000:203). Batı medeniyeti, burjuva konforun rahatlığına asıl Rus hayatın özgün şeklini 

aşağılayan üst sınıf Rusları bir açıdan eleştirmektedir. Bu üst sınıfta oluşan burjuva 

ideallerini kırmak istercesine yazmaktadır.  

 Mışkin, General Yepançin'in evindeki uşağı, onu kandırdığını düşünen sarhoş 

asker ile açıkça ve özgürce konuşmaktadır. Aynı zamanda, modern yaşamın çeşitli güncel 

konular üzerinde yapılan tartışmalara tanık ve katılımcı olmaktadır: yeni mahkeme ve 

avukatlar hakkındaki görüşleri, hümanizm kavramını "sapkınlığa" getiren nedenleri, 

"endüstriyel" ilerlemenin sağlık durumu ile ilgili tartışmaları, Rusya'nın geleceği ile ilgili 

Rus liberallerin aşırı nüfus teorileri gibi konuları tartışılmaktadır. 

Prens Mışkin’in sevdiği kadını: Aglaya Yepançina 

 Dostoyevski Aglaya Yepançina'yı, Anna Vasilyevna Korvin-Krukovskaya'dan 

esinlenerek yaratmıştır. Aglaya'yın karakteri tamamen Anna'yı göstermektedir. 

Dostoyevski bir zamanlar Anna'dan hoşlanır, onun yazdığı “Rüya ve Mihail” eserlerini 

“Epoha” [Эпоха] dergisinde 1864'de yayınlanmalarına yardımcı olmaktadır. Anna’ya 

evlenme teklifinde bulunmuştur. Fakat Anna reddedmiştir. Dostoyevski yaşadıklarını, 

Prens Mışkin'in General Yepançin'in evinde anlattığı sahnelere tamamen dökmektedir. 

Özellikle ölüm sahnesini: 
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“Çok tuhaf, sık rastlanmayan bir olay geçmişti başından. İdam edilecek öteki 

mahkumlarla birlikte onu da idam sehpasına çıkarmışlar. Siyasi bir suçu nedeniyle 

kurşuna dizilerek idam edileceği kararı okunmuş kendisine. Yirmi dakika sonra 

da bağışlandığı, ölüm cezasının başka bir cezaya çevrildiğinin karar yazısı... İki 

karar arasındaki yirmi dakikayı ya da en azından bir çeyrek saati birkaç dakika 

sonra kesinlikle öleceğini düşünerek yaşamış... Yirmi yedi yaşındaydı, sağlıklıydı, 

güçlü kuvvetliydi, ama ölecekti... bilinmezlik ve beklediği değişikliğe duyduğu 

nefret korkunçmuş: "Ya ölmezsem! Ya tekrar yaşamaya başlarsam! Upuzun bir 

hayat olursa önümde! Her dakikasını yüzyıl yapardım, bir anını boşa 

harcamazdım, her dakikasını hesaplı kullanırdım, bir dakikasının bile değerini 

bilirdim!" Bu düşüncenin onu sonunda sinirlendirdiğini, öyle ki bir an önce onu 

idam etmeleri için sabırsızlanmaya başladığını söylüyordu” (Dostoyevski, 

2015:72). 

Dostoyevski, Aglaya'yı Mışkin için hiçbir zaman yararlanılamayacak bir "ışık, 

aydın" olarak göstermektedir. Aglaya ise bunun farkındadır. Mışkin'i kurtarmayı amaçlar 

fakat hiçbir şey elinden gelmez.  

 Prens Mışkin'i en iyi anlayan  odur. O yüzden de dürüstlüğü ile tanıdığı Prensin 

sadık bir adam olduğunu anlamıştır ve Puşkin'in “Zavallı şövalye”si (Dostoyevski, 

2015:318:434) ile karşılaştırmaktadır. 

“Aglaya diyor ki: "Bu anlattıklarınıza değer hiç kimse yok burada! Buradakilerin 

hiçbiri, hiçbiri tırnağınıza da, aklınıza da, kalbinize de değmez sizin! Hepsinden 

dürüst, hepsinden soylu, hepsinden iyi, temiz yürekli, zekisiniz! Yere 

düşürdüğünüz mendilinizi eğilip yerden almaya değecek bir kişi yok aralarında... 

Neden küçültüyorsunuz kendinizi, herkesten aşağı görüyorsunuz? Neden yıkılmış 

bir insan olarak gösteriyorsunuz kendinizi? Neden hiç gurur yok sizde?” 

(Dostoyevski, 2015:433).             

 Dostoyevski Aglaya'yı "çocuk" ile "aşırı gururlu bir kadın" ve saflık ile tevazunun 

kombinasyonu olarak yaratmaktadır. Romanın "Rakipler" bölümünde, Prensi en iyi 

anlayan saf Aglaya, Nastasya Filippovna'yı suçlayıp onun bilincini kaybetmesine de 

isteyerek sebep olmaktadır. 
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Prens Mışkin’in dostu: Parfyon Semyonoviç Rogojin 

 Dostoyevski, romanın dördüncü kahramanı; Parfyon Rogojin'in psikolojik 

durumunu yaratmakta da bayağı zorlanmıştır. Nastasya'ya beslediği aşk-tutkusu onun 

normal yaşamını parçalayıp mahvetmiştir. Rogojin'in karakterinden, davranışlarından 

gerçek bir Rus adamının özelliklerini görebiliriz. Cömerttir bir de asil biri olduğunu 

söyleyebiliriz. Eğitim görmemiş olmasına rağmen geniş zekaya, her şeyin özünü 

kavrayabilme yeteneğine sahiptir. Atalarından gelen bir kıskançlık duygusu vardır. 

Parfyon biraz sakin olsaydı ve kendisini böylesine kaptırmasaydı bu aşka, tıpkı babası 

gibi olurdu, hem de çok kısa bir zamanda ondan çok daha zengin. Söz dinleyen, sesi az 

çıkan bir kadınla baş başa oturur, sakin bir hayat sürerdi. Kim ne diyor dinlemezdi, 

dinlemeyi gerekli görmezdi belki de. Hiç sesini çıkarmadan habire para biriktirirdi. Çok 

eski kitapları beğenir, ‘iki parmakla mı üç parmakla mı haç çıkarmak daha uygun’ gibi 

şeylerle ilgilenirdi, o da ancak yaşlandığında (Friedlander ve Hrapçenko, 1982:352). Bu 

arada Nastasya Filippovna’nın da benzer görüşlere sahip olduğunu söylememiz 

gerekmektedir: 

“Parfyon Semyonoviç, tutkuların çok güçlü, o kadar güçlü ki, zekan olmasaydı, 

bu tutkular Sibirya'da küreğe boylatırdı seni. Çünkü çok akıllı bir insansın” 

(Dostoyevski, 2015:271). 

 Nastasya Filippovna'nın Prens Mışkin'la yaşamayı hayal ettiğini ve onunla hiçbir 

zaman evlenemeyeceğini bilmek Rogojin’in sürekli öfkelenme nedenidir. Bu arada 

zaman zaman Nastasya Filippovna Rogojin'a saygı duymaktadır. O anlarda Rogojin 

kendisini "gerçek bir adam" olarak hissetmiştir. Fakat Prens Mışkin de Rogojin'in "büyük 

gönül"lü bir adam olduğuna inanmak istediği anlarda hemen bu düşünceden 

vazgeçmektedir. Prens, Rogojin'in iyi bir "kardeş" veya "arkadaş" olamayacağını 

anlamaktadır o dakikalarda. Çünkü Prens, onun nefret dolu aşkını yüreğinde 

kaldıramayacağını bilmektedir.  

Dostoyevski’nin bütün eserlerinde Tanrı sorusunu dile getirdiğini görmekteyiz. 

İnsanın ya Tanrı’dan daha güçlü olduğunu, ya Tanrı’sız hayatının bir kabuse döneceğini 

ileri sürmüştür. Rus’ları Rus yapan ana ögelerden biri de onların Hristiyan olmalarıdır. 

Hristiyanlığın etkisi ile düşünce akımlarının boyutunun Katolikten daha derin olduğunu, 

yine Hristiyanlığın sayesinde insanın her zaman kurtuluş yolunu bulacağını düşünen 

Dostoyevski, bu durumu şu şekilde romanında aktarmaktadır: 
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“Rus’lara özgü sınır tanımazlığımız yalnız bizi değil, bütün Avrupa’yı şaşkına 

çevirmektedir. Bizde bir Katolikliği kabul ederse, oradan da hemen cizvitliğe 

geçer; hem de cizvitlerin en koyusu olur. Bizim Tanrıtanımazlarımız insanlarda 

din duygusunun zorla, yani kılıç gücüyle sökülüp atılmasını istemeye kadar 

vardırırlar. Nedendir bu, bu çılgınlığın sebebi nedir? Bilmiyor musunuz? Öyleyse 

ben size söyleyeyim: Çünkü bizimkiler burada farkına varmadıkları yurtlarını 

orada bulmuşlardır. Bir tutanak bulup karaya çıkmak sevinci içinde ayak bastıkları 

toprağı şapur şupur öpmeye başlarlar. Rus Tanrıtanımazların, Rus cizvitlerinin 

davranışı yalnız çirkin bir şöhret düşkünlüğü, yalnız kendini gösterme duygusuyla 

açıklanamaz. Bu davranışın başka bir nedeni de ruhsal boşluk ve manevi 

susuzluktur. Bir zamanlar bütün inançlarını yitirdikleri ya da zaten böyle bir inanç 

taşımadıkları için içlerinde büyük işler yapmak özlemi vardır. Ayaklarını sağlam 

bir yere basmak, yurt tutmak isteğiyle yanarlar. Rus insanı Tanrı’yı dünyanın 

başka bir yerinde yaşayan bir insandan daha kolay reddeder. Bizimkiler yalnız 

Tanrıtanımazlığa yeni bir dinmiş gibi sarılırlar. İşte bizim susuzluğumuz bu 

derece güçlüdür! Yolculuk sırasında karşılaştığım bir eski tarikat mensubu, 

“Ayağını sağlam yere basmayanın Tanrı’ya inancı da yoktur” demişti. Yani 

demek istediği buydu, aslında onun sözleri aynen şöyledir: “Yurdunu bırakanlar 

Tanrı’sını da yitirirler”” (Dostoyevski, 2015:571). 

 1867 yılının Kasım ayında, gazetelerde yayınlanan tüccar-katil V. F. Mazurin'in 

kuyumcu Kalmikov'u öldürdüğü ile ilgili detaylı raporlar Dostoyevski'ye “Budala”yı 

sonlandırma fikri vermiştir. Rogojin, Mazurin gibi ünlü tüccar bir aileden gelmektedir. 

Mazurin babasının ölümünden sonra iki milyonluk bir sermayenin sahibi olmaktadır ve 

annesi ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadığı evde kurbanını jilet ile kesmiştir. Rogojin ise 

İncil'in sayfalarını ayırmak için kullandığı kutsal bıçak ile delicesine sevdiği kadını 

öldürmektedir (Bıkov, 2015:89). 

“Rogojin, ışığa dayanamaz mı?” diye Prens Mışkin kendi kendine sormaktadır. 

Rogojin’in ruhunda sadece körü körüne bir tutku yok mu? Acı çekmeyi ve acıyla 

ilgilenmeyi beceremiyor mu? “Rogojin suskundur, korkunç derecede susar, diyor 

Nastasya Filippovna, gözleri konuşur sadece.” Bu adam kendisine ait değilmiş gibidir. 

Romanın başlangıcından beri onun bir şeye takıldığı, yapışıp kaldığı, suçuna doğru 

yöneldiği sezilmektedir. Çok uzun zamandır arzuladığı kadını, kendisine teslim olduğu 

sırada öldürmektedir. Çünkü onu, bedenlerinin sarılışı içinde anlayacağını ummuştur. 
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Oysa asıl bu sarılış onları birbirlerinden uzaklaştırmaktadır. Bu ten, bu korku, hiçbir 

okşamanın açıklamadığı bir varlığı saklamaktadırlar. Rogojin ile Nastasya Filippovna, 

her biri kendi yalnızlığı içine gömülmüşlerdir. İnsansal davranışlar onları yaklaştırmaya 

yetmez. Bu yüz, bu soluk üzerine eğilmiş Rogojin, göğsünde sıktığı bir yaratığın, 

kendisinden bu denli uzak oluşunu sezmekten üzüntü duymaktadır. O, tamamıyla onun 

değildir. O hiçbir zaman tamamıyla onun olmayacaktır. Günün birinde nasıl olsa onu 

bırakıp gidecektir. Sadece ölüm onu kendisinden alıkoyabilir. Yüreğine sapladığı bir 

bıçak darbesiyle öldürüyor sevdiği kadını” (Troyat, 2000:369). 

“Ak bir çarşaf uyuyanı örtüyordu, ama organları belli belirsiz çıkıntılar yapıyordu. 

Ortalık altüst olmuştu: Karyola üstünde, koltukların üzerinde, döşemede, her yerde, 

darma-dağınık giysiler, ak ipekten göz kamaştırıcı bir entari, çiçekler, kurdelalar 

sürünüyordu. Karanlıkta ak bir leke gibi duran bir dantel yığının altından çıplak bir ayağın 

ucu görünüyordu: Bu ayak mermer bir heykelin ayağı gibiydi. Kımıltısız duruşu ürküntü 

veriyordu insana. Prens daha çok dikkat ettikçe odanın sessizliğinin yarattığı etki daha 

çok korkunç oluyordu. Birden, bir sinek uyandı, yatağın üstünde vızıldayarak uçtu ve 

yastığa kondu. Prens titredi” (Dostoyevski’den akt. Troyat, 2000:369). 

Yazar, romanda Mazurin ile doğrudan atıf yapmaktadır: Nastasya Filippovna'nın 

doğum gününün Kasım ayının sonunda olması ve misafirlerine gazeteden kriminal bir 

hikaye anlatması uğursuz bir alamet gibidir.  

Mazurin'in hikayesinden etkilenerek Rogojin'i yaratmasına rağmen, Dostoyevski 

Rogojin'i Mazurin’e göre daha insancıl ve iç dünyası daha zengin biri olarak çizmektedir. 

Romanın trajik finaline rağmen insanlar ile hayata karşı sevgi konusu romanda 

hakimdir. Dostoyevski hayattayken, romanın önemini en derin Rus hicivci M. Ye. 

Saltıkov-Şedrin takdir etmiştir. Dostoyevski hakkında Şedrin şöyle demiştir: 

"Romanlarında ele aldığı ahlaki sorunların derinliği ile Dostoyevski tamamen ayrı bir 

yazardır. Оnusadece çağdaş toplumu ilgilendiren çıkarımlar düşündüremez. Daha çok 

insanlığın beklenen geleceğini hedefliyor" (Friedlander ve Hrapçenko, 1982:355). 

4.2. Karakterlerin toplumsal ve ahlaki değerleri 

Budala romanında dinsel yaklaşım 

Klasik Rus Edebiyatı, genellikle Hristiyanlığı daha doğrusu Ortodoks 

Hristiyanlığını ana konu olarak uzun zaman kullanmıştır. 19. yüzyıla ait edebi herhangi 
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bir yapıtta bu konuyla karşılaşabiliriz. “Budala” romanında da Dostoyevski, bu konuya 

değinmektedir. Fakat bu kez Katolikliği Hristiyanlik ile karşılaştırmaktadır. Ve insanın 

Tanrı’sız hayatı seçmenin bir alternatifini Prens Mışkin aracıyla yazar tartışmaktadır. 

Bilindiği gibi Rus toplumu Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlıdır. 

Ortodoksluk, milli kiliseler şeklindeki örgütlenmesinden dolayı Hristiyanlık içinde 

milliyet kavramı ile iç içe geçmiş bir inanç olarak görülmektedir. Bu nedenle de din 

olgusu dışında milliyetçiliğide ifade eden bir kavram olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında 

Ortodoksluk mezhebine bağlı Hristiyan halklarda başlayan milliyetçi bağımzıslık 

hareketleri ya kilise desteği ile ya da doğrudan kilisenin önderliğinde gelişmiştir. 

Dostoyevski’nin “Budala” adlı eserinde de görüldüğü gibi Rusya’da ateizm eyleminin 

doğrudan Rus Ortodoks Kilisesi’ne değil de genel din düşüncesine bir tepki olarak 

anlatıldığını görmekteyiz. Bu durum kendi içinde ciddi bir çelişki paradoks 

oluşturmaktadır gibi görünsede bu Rus kimliğinin bir çok çelişkisinin devamından başka 

bir şey değildir. Bu çelişkiler Rus kimliği için normal bir durumdur çünkü Rus toplumu 

için önemli bir çok değer kendi içinde birden fazla değeri temsil ettiği için (Rusya’da 

kilise hem dini hemde milli bir kurum hüviyetindedir) bu değerler ile yaşayacağı herhangi 

bir konudaki negatif düşüncelerinide hep dolaylı olarak anlatma eylimi görülmektedir. 

Rus toplumunda dini temsil eden kilise, aynı zamanda Rus yazı dilinden Rus kültürünün 

bir çok unsuruna kadar Rusya’yı Rusya yapan çok sayıda değeri yaratan geliştiren bir 

konumada sahip olmasından dolayı Rus toplumunda din ve Tanrı algısı Rus milli kimliği 

ile beraber gelişmiştir. Rus Toplumunun diğer milletlerden ayrı bir şekilde Din ve Tanrıyı 

algılama biçiminindeki farklılıkların izlerini aşağıdaki örneklerde de görmekteyiz. 

“Katoliklik hiçbir zaman Hıristiyanlık değildir... Birincisi Hıristiyanlık’la hiçbir 

ilgisi yoktur. İkincisi, benim inancıma göre, Tanrıtanımazlıktan daha kötü bir 

şeydir. Evet, ben öyle düşünüyorum! Çünkü Tanrıtanımazlık hiçliği öneriyor; 

oysa Katoliklik daha da ileri giderek çarpık düşünceli, düzmece bir İsa’yı, İsa’nın 

karşıtı bir peygamberi öğretiyor insanlara. Evet, yemin ederim İsa’yla taban 

tabana zıt bir peygamberdir bu dinin öğrettiği. Çoktan beridir böyle düşünüyorum, 

böyle inanıyorum, bundan dolayı da büyük tedirginlik duyuyorum... Roma 

Katolikleri bütün dünyayı buyruklarının altına almadıkça kilisenin ayakta 

duramayacağını ileri sürerek, “Non Posumus!” (Mümkün değil! Lat.) diye 

bağırıyorlar. Hatta bence Roma Katolikliği bir din bile değildir, olsa olsa Batı 

Roma İmparatorluğu’nun bir uzantısıdır. Din başta olmak üzere her şey bu temel 
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üzerine kurulmuştur. Papa, kılıcına kuşanıp tahtına kurularak dünyayı yönetmekle 

işe başladı. O günden beri de hep böyle gidiyor. Yalnız, kılıcın yanına 

yutturmacılığı, yobazlığı, kör inançları, canavarlığı eklediler. İnsanların en kutsal, 

en içtenü el değmemiş, ateşli duygularıyla oynadılar. Her şeyi para karşılığı, bu 

aşağılık dünya değeriyle değiştirdiler. Peki, İsa’nın yadsınması değil de nedir bu? 

Tanrıtanımazlık böylelerinin arasından çıkmaz da ne yapar? Evet, 

Tanrıtanımazlığın kaynağı Roma Katolikliği’dir. Çünkü inançsızlık Katolikler’in 

kendi kendilerine inanmamalarıyla başladı. Katolikliğe duyulan nefretle de pekişti. 

Tanrıtanımazlık Katolikliğin yutturmacılığından, inanç yetersizliğinden doğmadır” 

(Dostoyevski, 2015:568). 

Dostoyevski, bu eserinde kendisini hayat boyunca düşündüren, onun yaşam ve 

düşünce biçimini şekillendiren konuyu ele almıştır:  

“Toplumculuk bile Katolikliğin ürünü, Katolikliğin özünden çıkmadır. 

Toplumculuk da kardeşi Tanrıtanımazlık gibi bir umutsuzluk sonucu, ahlaksal 

yönden Katolikliğe bir tepki olarak doğdu. Dinin toplumlar üzerindeki manevi 

etkisinin yerini alarak insanoğlunun manevi susuzluğunu giderecek ve insanlığı 

İsa’yla değil de zor kullanarak kurtaracaktı. Bu da bir çeşit zorbalık yoluyla 

bağımsızlık, insanları kılıç gücüyle, kan dökerek birleştirme değil mi? “Sakin 

Tanrı’ya inanma, sakın mülk edinme, sakın kişiliğini yüceltmeye çalışma, 

‘Fraternite ou la mort’ (Ya kardeşlik ya ölüm! Fr.). İki milyon da kelle!” İşte 

bunların söyledikleri! “Onları yaptıklarından anlayacaksınız,” diyor kitabımız. 

Sakın ola ki, bu yoldan sapmışların masumluğunu, tehlikesizliğini 

düşünmeyesiniz. Hayır, bunları bir an önce, en sert biçimde kınamalıyız! Bizim 

gözümüz gibi sakladığımız İsa’mız Batı’ya karşı bir zafer meşalesi gibi 

parlamalıdır”” (Dostoyevski, 2015:569). 

Ayrıca, Prens Mışkin’in tam da bu konuşma sırasında madde dünyasının 

simgesini taşıyan Çin vazosunu kırması herkesin düşüncelerinin değişme zamanın 

geldiğinin, burjuva hayatının temelini oluşturan değerlerin de bu şekilde yıkılabileceğini 

uyaran önemli nokta olduğunu düşünebiliriz.   

 Prens Mışkin’a kimse kızmaz, halbuki Çin vazosu, Lizaveta Prokofyevna için çok 

değerlidir. Henry Troyat “Dostoyevski” kitabında bu duruma şöyle değinmektedir: 
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“Bir yabancının dil yanlışlarına göz yumulduğu gibi, onun da görgü gereklerine 

kösteklenmeleri bağışlanıyor. Bir başka yerden kabul ediyorlar onu. Onun ülkesinde 

bilinmeyen bir davranışı bir anlatış biçimini ondan istemeyi gereksiz buluyorlar. Ve sonra, 

ilk karşılaşmada her çeşit bilgiden yoksun görünen bu gezgin, bu yolcu, gerekte, özel bir 

bilimden yana zengindir. Bu dünyanın “dört duvar arasında kapatılmışları”nın 

anlamayacağı bir bilimdir. General Yepançin’in kızı: “Baş zeka sizde, başkalarından daha 

çok gelişmiş. Onların hiçbir vakit, düşlerinde bile sezinlemediği bir derecede sahipsiniz 

ona; çünkü iki çeşit zeka vardır: Birinci zeka ve ikinci derecedeki zeka...” (Troyat, 

2000:359).   

4.3. Karakterlerin toplumsal kimlik değerlendirmeleri  

Prens Mışkin’de insan sevgisi 

Dostoyevski “Suç ve Ceza” romanını, Rusya’da yaşarken, iki zihinsel hasta insanı 

kabul etmeyen sağlıklı bir toplum hakkında yazmaktadır. İki hasta: Raskolnikov ile 

Svidrigaylov'dur. Fakat “Budala” romanında ise iki sağlıklı insanın hastalanmış toplumda 

yaşayamadıklarını anlatmaktadır: Prens Mışkin ile Nastasya Filippovna.  

 Romanın en başından Prens Mışkin ile Nastasya Filippovna birbirine yakınlık 

duymaktadırlar çünkü ikisi de ruhsal açıdan romanın en temiz insanlarıdır. Birisi 

hastalanmış ülkeyi kurtarmak için yurtdışından gelmektedir. Diğeri ise hasta toplumda 

boğulmaktadır. 

 Prens Mışkin'in Nastasya Filippovna'ya karşı beslediği duygu aşk değildir. Bu 

duygu merhamettir. Nastasya onun kurbanlığını kabul edemez. Prensin sefaleti için 

üzülüyor çünkü o Prensi gerçekten sevmektedir. Nastasya’nın ölümünü sevgiye dayalı 

kurbanlığı diye gören araştırmacılar da bulunmaktadır (Friedlander ve Hrapçenko, 

1982:323). 

 Dostoyevski, romanını yazdığı sırada: "Benim için romanın sonucu en önemlisi" 

dermiş. Neden Rogojin Nastasya'yı kurtarmaz? sorusunun cevabı en baştan bellidir. 

Çünkü onun beslediği duygu tutkudur. Yazarın ispatlamak istediği şey ise: “Güzellik 

insanlığı kurtaramaz, fakat gerçek sevgi kurtarır.” 

              "Don Kişot ile Pikvik, komik görüntüleri ile okurların ilgilerini çekmişlerse de, 

benim kahramanım "ahlaki saflığı ve özverisiyle" duygulandıracaktır. İsviçre ile Rusya'da 

hayatını sürdüren Prens Mışkin ataerkil bir toplumda, çocuklarla doğaya yakın "gerçek 
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bir insandır". Mışkin çocukluğundan beri hasta ve öksüzdür. Onun yaşadığı zorluklar 

insanları anlama gücünü güçlendirip geliştirmiştir. Artık o insanları sevmeden, onlara 

yardım etmeden yaşayamayan birisine dönüşmüştür. Onun yaşama sebebi de budur" 

demiştir (Friedlander ve Hrapçenko, 1982:347).  

Bu arada Dostoyevski Avrupa'da yaşadıkça, insanların uygar olmasına rağmen 

bencil davranmalarından nefret etmiştir. Gelişimin seviyesi yükseldikçe insan doğasında 

gizlenen kötülüğün gücünü günlüğünde tartışmaktadır. Romanında mükemmel bir insan 

yaratmaya çalışmaktadır ve ana kahramanına "Prens İsa" diye söylemektedir. Yazar ana 

kahramanını hem edebiyat ve sanat çerçevesi içinde hem de o dönemin felsefi ve tarihi 

bilimlerine uygun yaratmaya çalışmıştır. Prens Mışkin'i yaratırken özellikle 1863'te 

Fransız yazar, felsefeci ve tarihçi E. Renan'ın yazdığı “İsa'nın Hayatı” kitabından 

etkilenmektedir. Bir de Alman ressam Hans Holbein’in 1520-1522’de çizdiği “Mezardaki 

Ölü İsa’nin Bedeni” [The Body of the Dead Christ in the Tomb] tablosunu, romanının 

son bölümünü yazarken saatlerce inceleyip kendi düşüncelerinde kaybolmaktadır 

(Friedlander ve Hrapçenko, 1982:347).  

Bu noktada, kişisel bir ayrıntı vermemiz gerekmektedir: Henri Troyat’ın 

“Dostoyevski” eserinde Alman ressam Hans Holbein’in “Mezardaki Ölü İsa’nin Bedeni” 

[The Body of the Dead Christ in the Tomb] adlı tablosunu şu şekilde yorumlamaktadır: 

Prens Mışkin, Rogojin’in evinde asılı duran, Alman ressam Hans Holbein’in  bir 

kopyası olan tabloyu görmeye katlanamaz... “Bu tabloya dikkatle bakarak insan inancını 

yitirebilirdi!” diye bağırmaktadır Prens. Öte yandan, Anna Grigoryevna’nın anıları 

sayesinde bu bilgilere tanık olmaktayız:  

“Bir gün Cenevre yolu üzerinde, Bal’de durduk. Kocamın bana önceden sözünü 

ettiği bir tablonun bulunduğu müzeyi gezdik. Bu Holbein’in bir tuvaliydi. İnsanlık 

dışı bir işkence yapıldıktan sonra, haçtan çözülen ve çürümeye bırakılan İsa’yı 

gösteriyordu... Ona daha uzun süre bakmaya dayanamadığımdan başka bir salona 

gittim. Döndüğüm vakit kocam hala oradaydı, aynı yerde, zincirle bağlanmış gibi. 

Heyecanlı yüzünde, daha önceleri, çoğu kez sara nöbetlerinin başlangıcında 

gördüğüm ürküntünün aynı ifadesini taşıyordu.” Ve Dostoyevski ona şu tümceyi 

söylemiş: “Böyle bir tablo insanın inancını yok edebilir...” (Dostoyevskaya’dan 

akt. Troyat, 2000:368). 



81 

 

 

 

 Mışkin, etrafındakilerin hastalanmış olan zihinlerini, korkunç düşüncelerini 

anlamaktadır. Onun bilincini yitirmesi, hastalığının tekrar etmesi derin felsefi bir anlam 

taşımakta olduğunun göstergesi olduğunu düşünülebilir. Yazar, toplum veya birey olarak 

kaderine yazılan ama istenilmeyen kaos ve uyumsuzluğa rağmen sadece insanın 

mutluluğa ihtiyaç duyduğunu göstermeyi amaçlamıştır. 

Bununla birlikte, Dostoyevski, romanı boyunca, yabancı bir dünyanın öyküsünü, 

yalan bilgilerle aldatılmış halkın gözünde temize çıkartmak için ayrıntıları ve belirlilikleri, 

kendi gözlemlerini bir araya getirmeye çabalamaktadır. ““İki kere iki dört eder” evrenine, 

“iki kere iki üç eder” kavrayışı altında tasarlanmış kişileri sokuyor” (Troyat, 2000:368). 

Bir araya getirilemeyen şeyleri bir arada görmek için çok çaba sarf etmektedir. Ayrıca, 

Prens Mışkin, romanda kendine güvenen ve gerçekçi bir kişi özelliğindedir. Mışkin ile 

Rogojin, Nastasya Filippovna ile Aglaya, İpplolit ile "modern nihilistler"in grubu, 

Rusya'nın farklı düşünce ve değerlere sahip, iç içe olan toplumsal durumunun 

temsilcileridir.  

Bunun yanı sıra Lebedev onursuz bir memur, sahtekar ve tefeci bir tanıktır; ama 

dünyanın sonunu açıklarken etkileyici ve hatasız cümleler dile getirerek hüznünü açığa 

vurmakta çok başarılıdır. 

 Ayrıca, Dostoyevski romanında maddi ve manevi durumun değişmesinin 

toplumsal ahlaki bozulmanın nedeni olabileceğine de dikkatimizi çekmektedir. 

Toplumun bazı kısmının kolayca ve çabuk zenginleşmesinin, diğerlerinin 

yoksullaşmasına neden olduğunu ele almaktadır. Okura, birbirine aşırı zıt görünen yoksul 

Lebedev'in hayatını gösterirken General Yepançin ile tüccar Rogojin'lerin zengin evlerini 

de göstermektedir. Nastasya Filippovna'nın doğum günü partisine de tanıklık etmiştir. 

 12 Mart 1868 yılında, romanın ikinci düzenlenmesi sırasında Dostoyevski'nin 

aklına sevginin üç boyutuna yer vermek gelmiştir. Böylece “Budala” romanı, 

Dostoyevski’nin ilk büyük aşk romanı olmuştur. “Budala”nın yaratılmasına katkı 

sağlayan aşklar, gerçek aşkın yanından bile geçmez. Bu aşklar kahramanlarına umut 

vermekten ziyade her zaman, aşılması gereken engellerdir. Onlar gerçeğe ulaşma 

yolundaki  duraklardır.  

“Dostoyevski’de aşk, hiçbir zaman ruhun, ya da bedenin dinlenmesini göstermez. 

İstek hiçbir zaman yerine getirilemez. Dostoyevski’ye göre kadın, ancak bir tepki 
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yaratıcısıdır. Kadın, erkeği acıya uyandırmak için, ona işkence etmek için, onu 

yıkmak için, onu yükseltmek için, onu ahlaksal yasalarınn dışına çekmek için, onu 

toy, şaşkın bir durumda, soluk soluğa, özgürlüğün sözle anlatılamaz dünyasına 

atmak için vardır. Son yatışıklığı haber veren iç kışkırtısını temsil eder o” 

(Troyat,2000:364-365).   

1) Rogojin'in Nastasya'ya beslediği, tutkuyla dolu aşkı aşağıdaki cümlelerden 

görebilmekteyiz:  

“General: "Sanırım bir milyon gibi bir para ve... tutku var ortada... Tutalım ki 

gerçekten çirkin bir tutkudur bu, ama yine de bir tutkudur"” (Dostoyevski, 

2015:36). 

“Prens Mışkin: "...çok tutkulu, hatta hastalıklı derecede tutkulu biri gibi geldi 

bana."” (Dostoyevski, 2015:36). 

“Gavrila: "Rogojin evlenir miydi böyle bir kadınla? Ne dersiniz?" Prens: 

"Evlenmez olur mu; bence hemen yarın evlenir; bir hafta sonra da boğazını 

keserdi"” (Dostoyevski, 2015:43). 

 2) Gavrila Ardalionoviç'in içinde kibir ile açgözlülüğünden doğan paraya karşı aşkı, 

onun kötü niyetli, kıskanç, kendini akıl almaz derecede beğenen biri olmasının 

sebeplerinden biridir. Ayrıca Gavrila’nın Nastasya Filippovna ile sözde "iğrenç kadınla" 

sadece parası için evlenmeyi arzulaması sonra da kadından intikamını almaya yeminler 

etmesi bir nevi madiyata karşı dengesiz tutumudur: 

“İnsan gururunun ne numaralar yapabileceğini bilemezsiniz: Bakın, başkasının 

sevgilisi olduğunu bile bile onunla açıkça parası için evlendiğimi bildiği için 

benim alçağın teki olduğumu düşünüyor. Ama öte yandan bir başkasının onu daha 

kötü aldatacağından haberi yok.” (Dostoyevski, 2015:154) 

“Başlangıçta seviyordum. Ama yeter artık... bazı kadınlar yalnızca metres olmaya 

yarar, başka bir şey olmaz onlardan. Onun metresim olduğunu söylemek 

istemiyorum. Sessiz sakin bir yaşam sürmek isterse ben de öyle olacağım. 

Başkaldırırsa hemen bırakırım onu, para da bende kalır. Her şeyden önce komik 

olmak istemem.” (Dostoyevski, 2015:155)    
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 3) Prens Mışkin'in tüm karakterlere karşı beslediği Hristiyan sevgisi aşağıdaki cümleler 

ile ispatlamaktadır:  

 Yazar acıyla kutsanmış manevi güzelliği, birbirine benzeyen iki kadınla 

yansıtmayı amaçlamıştır. Onlar ise Nastasya Fillipovna ile Aglaya'dır. Yazar boşu 

boşuna: "Güzellik güçtür" demez. Bu dünyanın kurtuluşunun ne olduğunu da 

tartışmaktadır.  Romanın üçüncü bölümünde İppolit Terentyev'in "olmak ya da olmamak" 

konuşmasında bu düşüncesini açıkça yansıtmaktadır. 

Dostoyevski İppolit karakteriyle yaşamın son anlamına vurgu yapmaktadır. 

İppolit  ile Dostoyevski arasında bir benzerlek vardır. Bu benzerlik ise her ikisininde 

düşünce ve maddenin savaşı ile tedirgin edilmeleridir (Troyat, 2000:371).  

İppolit’in doğanın yasalarına karşı duracak bir gücün olup olmadığı ve ölüm 

hakkında düşüncelerini “Mezardaki Ölü İsa’nin Bedeni” tablosu üzerinde yaptığı 

konuşmasından öğrenmekteyiz. Ayrıca “iki kere iki dört eder” gibi doğanın bir kuralının 

olması, onu bir nevi umutsuzluğa düşürdüğünü, içinde bir mucize’nin gerçek olmasını 

içtenlikle dilediğini tahmin edebiliriz: 

“İsa’nın yüzü, yediği darbelerle, korkunç bir biçimde bozulmuştur; kanayan, 

kabaran müthiş yaralarla şişmiştir; gözleri açıktır, şaşı bakıyorlar; ölü ve donuk 

bir parlaklıkla parlıyorlar. Ama işin garibi şu ki: O denli çok acı çeken bu insanın 

ölüsüne baktığınız vakit, ilgi çekici, tuhaf bir soru çıkıyor karşınıza: Havarilerinin, 

müritlerinin, haçın dibinde duran ve ondan gözlerini ayırmayan kadınların, ona 

inanan, ona tapan herkesin gördüğü beden eğer bu ise (bunun tıpatıp benzeri 

olmalıdır), nasıl oluyor da onlar böylesi bir cesedi gördükten sonra bu şahidin 

yeniden dirilebileceğini düşünebildiler? Eğer ölüm bu denli çirkinse –elinde 

olmadan söylenir insan-, eğer doğa’nın yasaları bu denli güçlüyse, bunlarla nasıl 

utkuya ulaşılır? Nasıl yenebilir insan onları, İsa bile yenemedikten sonra? O İsa 

ki, yaşadığı sürece, doğaya boyun eğdiriyor, doğa da razı oluyordu buna; o İsa ki, 

Lazare’a çıkmasını söylediği vakit Lazare mezarından çıkıyordu.” (Troyat, 

2000:372).  

İppolit için “Doğa, değeri sınırsız olan, hayran olunacak bir varlığı budalaca ezen, 

parça parça eden, yutan, yok eden modern bir makina görünüşünü alıyor; oysa, o 
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tek başına bütün doğadan da, onun yasalarından da daha değerlidir. Belki de doğa, 

salt onu doğurmak için yaratılmıştı” (Troyat, 2000:372).  

İppolit yaşam hakkında Prens Mışkin’i sorguladığı vakit Prens Mışkin onu şu 

şekilde yanıtlamaktadır: “Yolunuzu seçiniz ve mutluluğumuzu bize bağışlayınız.” İppolit 

akıl  dışı bu mutluluğu görmez ve artık Prens Mışkin’in yolundan çekilmeli ve rahat 

bırakmalı. İnanç hiçbir zaman “iki kere iki dört eder” kadar kesin değildir ve bunun 

düşmanıdır. Bu yüzden, inançsız kişi’nin kalbinde, “iki kere iki dört eder”in ilkelerini 

gerçekleştirilerek bir inanç uyandırılamaz. İşte, İppolit’un olgusundan ortaya çıkan sonuç 

budur (Troyat, 2000:373-374). 
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V. BÖLÜM 

“KARAMAZOV KARDEŞLER” ROMANINDA KARAKTER ÇERÇEVELERİ 

Nobel edebiyat ödüllü Türk romanci Orhan Pamuk, "Bana göre geçen bin yılın 

kitabı Dostoyevski'nin “Karamazov Kardeşler”idir. Bu dünyada yaşamın, öteki insanlarla 

birlikte olmanın ve öteki bir dünyayı düşlemenin bütün sorunlarını, neredeyse 

ansiklopedik bir boyuta varan bir genişlik ve yürekten gelen böylesine sarsıcı bir 

yoğunlukla dramlaştırabilen bir başka kitap bilmiyorum. Kilise ve devlet, ideolojiler ve 

güzellik, özgürlük ve sorumluluk gibi her zamanın sorunlarıyla, taşradaki küçük bir Rus 

ailesinin para, aşk, baba korkusu, kardeş kıskançlığı, itibar gibi iç sorunları arasında bu 

roman öylesine bir ahenk ve güçle gidip gelir ki; insan, okumanın verebileceği en büyük 

armağanı alır. Kendi hayat deneyimimizin de insanoğlunun deneyiminin bir parçası 

olduğunu derinden hissetmek...".    

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Rus milli “Karamazov Kardeşler” romanını, 

oğlu Alyoşa'nın ölümününden sonra yazmaya başlamaktadır. Ana kahramanına da Alyoşa 

adını koyması buradan kaynaklanmaktadır.  

Bu romanından Dostoyevski'nin ruhsal, zihinsel ve yaratıcı evriminin 

aşamalarının hangi dereceye ulaştığını görmekteyiz. Yazar, eserinde insanın derininde 

kötülük ve iyiliğin var olduğunu ve bunların hangi derecede olduğunu tartışmaktadır. 

Hayatı boyunca insanı anlatmaya çalışan Dostoyevski, karakterleri ile ahlaki 

düşüşün suç işlemeye yol açtığını söylemektedir. Eserlerindeki kahramanlarının yaptığı 

gibi yazar da hem yaratıcı hem de yıkıcı "gizemli Rus ruh"unu ölçmek amacıyla bir 

formülü, teoriyi açıklayıp kanıtlamaya çalışmaktadır. Tezimizde ele aldığımız üç romanın 

üç an kahramanı da yazarı bu amacına ulaştırmıştır. Dostoyevski Rus insanının, bilinçli 

olarak inanca ihtiyaç duyduğunu, kendisini kurban edebileceğini ve yanlış değerlere 

tutsak olarak sonsuz göçebe bir hayat içinde yaşayabilen biri olarak görmektedir. 

Ayrıca, Dostoyevski gerçek kimliğini bulmaya çalıştığı sırada, farklı kimlikleri 

giyip onlarla yaşamaya devam eden, gerçek "ben"inin peşinden koşan insanları 

romanında anlatmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki; Dostoyevski eserlerinde hiçbir 

zaman insanın hayatını anlatmamıştır, o hayatı boyunca insanın susuzluğu içinde 

hissettiği dayanılmaz acısını anlatmıştır.  
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Dostoyevski ile ayni dönemde yaşanmış ve çağdaş araştırmacılar, “Karamazov 

Kardeşler”i Dostoyevski'nin tüm yaşamının değerlendirmesinin bir sonucu olarak 

görmektedirler. Çocukluk anıları ile yaşamının son yıllarındaki düşüncelerini ve 

deneyimlerini yazar burada birleştirmektedir. Dmitri, İvan ve Aleksey, yazarın ruhsal 

gelişiminin üç aşamasının simgeleridir, Smerdyakov ise Dostoyevski'nin içindeki 

Tanrı’sız gizli ruhun simgesidir. 

Romandaki olaylar iki hafta içinde gerçekleşmesine rağmen, 1721 yılında kurulup 

1917'deki Rus Devrimi'ne kadar var olan Rusya İmparatorluğun hikayesini de anlatıyor 

diyebiliriz. 1864'te II. Aleksandr'ın hükümdarlığı (1855-1881) sırasında yargı reformu 

yapılmaktadır. 20 Kasım 1864'te yapılan yargı reformu, ekonomik açıdan ülkeyi 

geliştirdiği için Avrupa'nın en iyileri arasında kabul edilmektedir. 

Batı ülkelerinin gelişmesinden, özellikle de Fransa'dan etkilenen Rusya 

İmparatorluğu'nu, taptığı ideolojilerin yok etmesi de yazarı düşündürmüştür. 

Kahramanlarının ideolojik önderleri olarak boşuna Napolyon Bonaparte veya Jül Sezar'ı 

seçmez.  

“Fyodor Pavloviç, pek büyük olmamakla birlikte pek ince, kemerli burnuna 

dikkatiçekerek 'tam Romalı burnu, şu gıdık da eklenince Roma'nın eski 

günlerindeki,  eski soylu yüzünün ta kendisi...' diyor. Herhalde gurur duyuyordu” 

(Dostoyevski, 2000a:24). 

Karamazovluk nedir? 

Dostoyevski, romandaki Karamazov aileyi şöylle açıklamaktadır: “Kösnük, 

kazanç düşkünü ve akıldan eksik insanlar...” (Dostoyevski, 2000a:88). 

“Bu yaşama hırsını kimi sümüklü, veremli ahlakçılar hele şairler alçaklık diye 

adlandırıyor, öte yandan yaşama hırsı dediğimiz özellik az çok Karamazov'ların 

hepsinde var” (Dostoyevski, 2000a:256). 

Oğulları, Fyodor Pavloviç'e ahlaki bir sınır koymaya çalışırlar fakat berecemezler. 

Fyodor Pavloviç dahil herkes işin kötü yöne gitmekte olduğunun farkında olsa da hiç 

kimse onu engellemek, ölümden kurtarmak için bir şey yapmaz ve onlardan biri Fyodor 

Pavloviç'i öldürmektedir. Yazarın, romanındaki baba cinayetini anlatması, bir milletin 

yöneticisine karşı başkaldırısı olarak gösterdiğini düşünülebilir.  
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 Rusya İmparatorluğu döneminde, babaya el kaldırma en ağır suçlardan biridir. 

Puşkin Mihailovsk'dan gönderdiği bir mektubunda: "Babamla konuşurken sesimi biraz 

yükselttim, şimdi beni mahkemeye vereceğini söyleyip tehdit ediyor" ....diye yazmıştır 

(Hrapçenko, 1982:611). 

Karamazov-Karakozov ilişkisi 

 Karamazov soyadının seçilmesi de o dönemdeki devrim olaylarıyla ilgili 

olduğunu söylenebilir. Çünkü çarlık düzeninin temel dayanağı, çara bağlılık inancıyla 

örgütlenmiş bir bürokrasidir. Rus bürokratları arasında paye ve statü önde geldiğinden, 

katı hiyerarşik sistem, yetenekli kişilerin yükselmesine pek olanak vermez. 19. yüzyılın 

ilk yarısında alt kademe memurların sayısının üç kat artmasıyla bürokraside büyük bir 

şişkinlik başlamıştır. Genelde yetersiz bir öğrenimden geçen ve düşük ücretler alan geniş 

memurlar ordusunda kayırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk son derece yaygındır. Yetki ve 

sorumlulukların aşırı merkezileşmesi nedeniyle bürokrasi çok ağır işlenmektedir (Heller, 

1965:123). 

 1866 yılının baharında Dmitri Vladimiroviç Karakozov (1840-1866) adında ilk 

devrimcilerden biri bu işleyişe karşı tepkisini göstermek amacıyla Petersburg'a 

gelmektedir ve Çar II. Aleksandr'a saldırarak devrimi başlatmaktadır.    

 Ülkenin iç politikasının sabit ilerlememesi halk içinde başkaldırıyla 

sonuçlanabileceği korkusuyla yazar, Rus milletinin geleceğini önceden görmüştür. 

Dostoyevski, Fyodor Pavloviç'in ölümünü, Rus İmparatorluğu rejiminin sona ermesiyle 

aynı olarak düşünmüştür. Öyleyse, bu iki durumu bu sonuçlara sürükleyen nedenlerin 

benzer olması da düşünülebilir.  

 Ayrıca roman, adalet mahkemesinin de hata yaptığını söylemektedir. Çünkü baba 

katili olmayan biri mahkum edilmiştir. Fyodor Pavloviç'in ilk evliliğinden olan, yirmi 

sekiz yaşındaki Dmitri Fyodoroviç, baba katili olarak suçlanıp sürgüne gittiğini 

söylemektedir. Gerçek katil olmamasına rağmen suçu kendi üstüne almaktadır. Burada, 

Dostoyevski, Dmitri'nin hareketi ile kendi babasına karşı bir zamanlar taşıdığı olumsuz 

hisslerini açığa vurup, yaşadığı pişmanlığını açıklamaya çalıştığını tahmin edebiliriz. 

Bunun yanı sıra, Dmitri’nin mahkemeden sonra değişmesi “Suç ve Ceza” romandaki 

Raskolnikov’un gerçekten pişmanlık duyup, İncir’i açıp okuması kadar gizli kalmaktadır.  
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5.1. Karakterlerin kişilik özellikleri 

Fyodor Pavloviç Karamazov 

Fyodor Pavloviç Karamazov, yalnız kötü ve ahlaksız değil, üstelik kafasızdır da. 

Ama kendi mal mülk işlerini çok iyi beceren tiplerdendir. Yazar onun herkes tarafından, 

ömrü boyunca tutarsız, delibozuk biri olarak sanıldığını söylemektedir. Ama budala 

değildir: 

“Böyle delibozukların çoğu hayli zeki, kurnaz kimselerdir. Delibozukluğu da 

kendine özgü, neredeyse ulusal bir karakter taşıyordu” (Dostoyevski, 2000a:7).  

Hayatını haz duyduğu güzelliğe feda eden Fyodor Pavloviç'i, yazar hem bir 

palyaço olarak göstermektedir hem de onun iyi bir filozof ve psikolog olduğunu 

eklemektedir: 

“Bu durum daha ilk gençliğimde, soylu kişilerin yanında dalkavukluk ederek

ekmeğimi kazandığım sıralarda olurdu. Bu temelden anadan doğma bir paskalım 

aziz ve saygı değer Pyotor, tıpkı bir meczup gibiyim... Belki içimde bir şeytan

da var, yok sayamam. Ama gene inancım var, Tanrıya inanırım ben. Yalnız son 

zaman inancım sarsıldı; şimdi oturup büyük sözler bekliyorum. Filozof Diderot 

gibiyim..” (Dostoyevski, 2000a:43). 

“Benim her zaman böyle yalancılık, paskallık ettiğimi mi sanıyorsunuz? 

Deminden beri yalnızca sizi denemek için böyle haller takındığımdan haberiniz 

olsun. Sizinle geçinmenin olası olup olmadığını anlamak için yokluyordum. Sizin 

gururunuzla benim gönülsüzlüğümün bağdaşıp bağdaşmayacağını saptamaya 

çalışıyordum. Ne denli geçimli olduğunuzu görerek size bir başarı belgesi 

veriyorum. Artık susuyorum...” (Dostoyevski, 2000a:49). 

Fyodor Pavloviç'in dört oğlu; Dmitri, İvan, Aleksey ve Pavel, farklı karakterlere 

sahiptir. Yazarın dört farklı kimlik seçmesinin sebebi, insanı neyin mahvedip 

neyin ona hayat verdiği üzerinde düşündüğünü göstermektedir. 

Alyoşa Fyodoroviç Karamazov 

Alyoşa dışında diğer karakterlerin Fyodor Pavloviç'e benzer yönleri vardır. Belki 

de Dostoyevski, romanın başında, Alyoşa'yı ana kahraman olarak çizdiği içindir. Uzun 

süre yaşayamayan oğlu Alyoşa'yı bir melek olarak düşünmesi de olası bir sonuçtur. 
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 Genellikle dünyanın bütün eserlerinde yer alan olumlu karakterler, olumsuz çevre 

ile bazen ideolojik bazen fiziksel mücadele vermektedirler. Ama burada Alyoşa,  

kötülüklere karşı değil, onun yerine, onun manevi akıl hocası olan aziz Zosima'nın 

öğrettiklerini insanlara ulaştırmayı amaçlamaktadır. Alyoşa, herkesi, özellikle ahlaksız 

babasını, aniden parlayan Dmitri'yi ve de ateist İvan'ı anlamaya ve affetmeye 

çalışmaktadır. Onların kendisine ihtiyacı olduğunu, onun sevgi ve desteği olmadan 

Karamazov ailesinin sonsuz karanlığa düşeceğini ve sevdiklerinin ruhlarının orada  

kalacağını düşünmektedir.  

Dmitri Fyodoroviç Karamazov 

 Dostoyevski, “Karamazov Kardeşleri” romanında Dmitri’yi eski Rusya’yı temsil 

eden biri olarak yaratır ve şu şekilde betimlemektedir: “Orta boylu, sevimli Dmitri 

Fyodoroviç, yaşından çok büyük gösterir ama düşünceleri olgunlaşmamıştır, babası gibi, 

'düzensiz' kafalı bir adamdır. Karamazov'luk  kavramını ilk özetleyen de kendisidir: 

kösnük, kazanç düşkünü ve akıldan noksan insanlar...” (Dostoyevski, 2000a:88). 

 Romanın karakterleri incelenirken, yazarın kendisini ve kişiliğini tüm 

Karamazov’larda görebiliyoruz. İşin ilginç tarafı, en büyük oğlu Dmitri'nin, 

Dostoyevski'den daha genç, en küçük oğlu Alyoşa'nın da yazarın olgun hali olduğu 

düşünülebilir. 

Emekli subay olan ve kuvvetli bir şekilde Tanrı’ya inanan Dmitri, Fyodor 

Pavloviç'i öldürmekle suçlanmaktadır. Durmadan zihninde öz babasına karşı korkunç 

düşünceler taşımaktadır ve bunun için kendisini affedememektedir. Alyoşa ise ağabeyinin 

suçunu kabul edip sürgüne gitme kararını doğru bulup desteklemektedir: 

“Mahkemenin bitmesinden önce bir karara varılamaz. Mahkemeden sonra kendin 

karar verirsin. Yeni bir insan bulacaksın kendinde, kararı o versin” (Dostoyevski, 

2000b:263). 

Dmitri, mahkeme sırasında düşünce ve davranışlarıyla aniden değişmektedir. 

Özellikle İvan'dan farklı olduğunu göstermek istemektedir. Bu noktada Dostoyevski'nin 

“Suç ve Ceza” romanındaki Nikolay gibi cinayeti üstlenerek ruhsal açıdan tövbe edip 

kendisini aklamak istemektedir.  

 “Suç ve Ceza”daki Nikolay, masum ve çabuk etkilenen bir gençtir. Hayatının ilk 

yılları Dmitri'den farklı bir şekilde geçmektedir:  
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“Köyde bir mürşitin yanında iki yıl geçirmiş olan Nikolay, bir zamanlar kırlara 

çıkıp bir münzevi olmak istemiş. Petersburg, Nikolay'ın üzerinde büyük bir 

etki yaratmış. Özellikle kadınlar ve elbette içki. Mürşidi ve her şeyi unutmuş” 

(Dostoyevski, 1998a:193). 

İnancını yitirdiğine, günah işlediğine inanmakta ve kendisini aklamak için de 

cezalandırılmayı istemektedir. Yitirdiği kimliğini kendisini cezalandırarak elde 

edebileceğine inanıyor diyebiliriz.  

“Nikolay galiba hapishanede mürşidi anımsadı. İncil okumaya da başladı. Bu 

insanların bazıları için acı çekmek ne anlama gelir bilir misiniz sevgili dostum? 

Bu birisi için acı çekmek değildir, yalnız acı çekmek için acı çekmektir. İnsan acı 

çekmelidir ve bu acı devletten geliyorsa çok daha iyidir” (Dostoyevski, 

1998a:193). 

Dmitri'nin kişilik kimliğinin kalitesini, onun hareketlerinden çok söyleyişlerinde 

görmekteyiz. Mokroye'ye giderken Dmitri'nin arabacısı Andrey'e söylediği şu sözlerden, 

onun onur hakkındaki fikirlerini öğrenmekteyiz:  

“İnsanları çiğnemeye, başkasının yaşamını hiçe saymaya hakkın yok; bunu 

yaptıysan cezalandır kendini... Birisinin yaşamını zehirlediysen, mahvettiysen 

cezalandır kendini” (Dostoyevski, 2000a:58). 

19. yüzyılın Rus insanının tarifi

İlk oğlu Dmitri Karamazov’un hayat tecrübesi ve gözlemlerine göre Rus insanı şu 

şekilde tanımlanmaktadır: 

“'Karamazov'lar namussuz değil, filozoftur' dedim, çünkü bütün köklü Ruslar 

filozof olur. Sen okumuşsun ama filozof değilsin, avamdansın” (Dostoyevski, 

2000a:253). 

Dostoyevski'nin Rus milleti hakkındaki düşüncesi ile kendi yarattığı karakteri 

Dmirtri Fedoroviç'in düşüncesi farklıdır. Bununla yazarın bir bunalım içinde olduğunu 

söylenebilir. 
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 İvan Fyodoroviç Karamazov 

 Orta kardeş, entelektüel, ateist ve felsefeci İvan da suçludur. Birçok insan onun 

şiddet ve cinayet karşıtı olduğunu söylemektedirler, ama içindeki kötülüğün dışa 

yansımasına engel olamadığı zamanlar da olmaktadır. İnsanlara kasıtlı-kasıtsız zarar 

vermek bu yansımanın en önemli görüntüsüdür. Kendince hak ettiğini düşündüğü 

kişilerin ölmesini istemek, öldürmek veya öldürülmesine teşvik etmek, adına cinayet 

denilmeyen ama özünde cinayet olan eylemlerdir: İvan'ın, Smerdyakov'un  ruhsal 

bunalımından faydalanması gibidir. Onun, Smerdyakov'a: “...her şey yani dünyada ne 

istersen her şey yapılabilirmiş, hiçbir şey yasak olmamalıymış...” (Dostoyevski, 

2000b:378) söylemesi, Smerdyakov'a cinayet işleme fikri vermektedir. İşin tuhaf yanı, 

Smeryakov'dan duyana kadar İvan kendisinin bir katil olduğunun farkında değildir ve 

kabul edemez.   

 “Öldüren ben olduğum halde ikinci derecede suçluyum. Resmi katil sizsiniz!” 

 (Dostoyevski, 2000b:298). 

 “Babamın ölmesi için içimde gizli bir istek vardı, ama düşündüğün kadar suçlu 

 değilim, belki de hiç kışkırtmadım seni!” (Dostoyevski, 2000b:302). 

 Smerdyakov'la yaptığı konuşmalardan sonra şiddetli bir bunalımının etkisinde 

olmasına rağmen "kendisini aklamak" için savaşmaktadır. İvan'ın hastalanması ve 

Smerdyakov'a göre katil olması birbiriyle hem çatışan hemde birbirini tamamlayan bir 

olgudur. Bir insanın başka bir insanı öldürebilmesi için karşısındaki kişiyi insan gibi 

görmemesi, kendisinde kabul edemediği tüm olumsuzlukları ona yüklemesi anlamına 

gelmektedir. Bunun en güzel örneğini de romandaki sıradan bir Rus ailenin dramasında 

görmekteyiz. Sıradan bir yaşam süren  kişilerin katil olabilmeleri hatta toplu katliamlar 

yapabilmeleridir. 

 “Ateistlerin ruhunda katillik olması ihtimali ne kadar yüksek olabilir?” sorusu 

ortaya çıkmaktadır. Dostoyevski'nin bir sonraki çağda dinin zincirlerinden kurtuluş 

yoluyla "yeni insan" geliştirme düşüncesi son derece popülerdir. Yazar, İvan'ı Rus 

aydınlar için, bir uyarı simgesi olarak kullanmaya çalıştığı ve yarı okumuş, ruhsal açıdan 

tamamen olgunlaşmamış zihinler için bu yıkıcı teorinin, dünyayı mahvedebileceğini, 

kendi romanları aracılığıyla topluma sunduğunu düşünülebilir. 
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 Ayrıca, “Başkaldırı” bölümü romanın ideolojik merkezi olabilir: Burada,  idealist, 

rasyonel düşünen, yirmi dört yaşındaki İvan'ın, Tanrı'ya cehenneme giriş biletini geri 

vermesi ve kendisinin uydurduğu yine ateist kahraman Büyük Engizisyoncu'yu Tanrı'yla 

aynı seviyeye hatta daha yüksek seviyeye koyması, romanın merkez argüman 

noktlarından da biridir. “Karamazov Kardeşler”deki İvan, tipik bir Raskolnikov'dur. 

Onun yaptığı gibi; kendisinin ortaya attığı teoriyi kanıtlama çabasında ve kendisinin de 

namuslu olduğunu söylemektedir. Aslında kendisiyle çok açık konuşmayan odur. 

Kısacası, kendini denetlemektedir. Dostoyevski'nin tüm kahramanları suç, günah yoluyla 

Tanrı'ya inanıp, onu kabul etmektedirler. Şeytan olmadan, İvan Tanrı'yı bilmesi mümkün 

değildir. Tanrısız yaşayıp, aklına gelenleri hiçbir vicdan azabı çekmeden büyük 

konuşarak otuzuna kadar yaşamayı tercih ederdi.  

 “Namuslu bir adamsam eğer, bunu bir an önce yapmam gerekir. Ben de 

 yapıyorum işte. Tanrı’yı inkar etmiyorum Alyoşa, yalnız giriş biletini üstün 

 saygılarımla geri veriyorum” (Dostoyevski, 2000a:273). 

 İvan'ın düşüncelerinin yoğunluğunu her satırda görmekteyiz. Özellikle, onun 

Alyoşa'yla paylaştıkları zamanlarda; Tanrı ile şeytan arasında kalarak birisini seçmesi, 

baba evine dönmesi, farklı seçenekler varken kendisini zora sokan seçimler yapması 

düşündürücüdür: 

 “Düşünüyorum da şeytan gerçekten yoksa, demek ki onu insan yaratmıştır; hem 

 de kendi benzeri olarak yaratmıştır...” (Dostoyevski, 2000b:265). 

 “Tıpkı Tanrı gibi, değil mi? İnsanın yarattığı Tanrı da kendine benziyorsa nasıl 

 bir Tanrı’dır bilmem” (Dostoyevski, 2000b:265). 

Ivan’ın otuz yaş sendromu 

 Uzman psikologlar, her yaşın bir sendromu olduğunu ve en zorlusunun otuzlu 

yaşlarda olduğunu söylemektedirler. Bu yaşlar ruhsal gel gitlerin başladığı ve iç 

sorgulamaların yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. “Yaşam Evreleri” kavramının babası 

Erik Erikson (1902-1994), “yaşamdaki her evrenin kritik öğrenme deneyimleri 

sunduğunu söylemektedir. Her dönem insanlara yeni kapılar açmaktadır, yeni beklentiler 

getirmektedir ve farklı kararlar aldırmaktadır. Bu açıdan insan hiçbir zaman sabit bir 

kimliğe sahip olamaz. Fiziksel değişim ile psikolojik değişim arasında kimliklerimizi 

kıyafet gibi değiştirip durmaktayız” (Erikson, 2003:52). 
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 Yaş sendromu, insanın gençken sanki sonzuza kadar hayat yaşayacakmış gibi bir 

düşünce içindeyken bir anda yaşın ilerlemesi ile beraber fiziksel olarak yaşlandığını 

farketmesinin getirdiği bir travmadır. İnsan hayatının bir limitinin olduğunu, bunun bir 

kısmını kullandığını ve kalan süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiğini düşünmeye 

başlamaktadır. İleriye ve geriye doğru bir muhasebe yapmaya başlamaktadır ama bu 

durum her zaman reel bir kabullenme şeklinde sakince olmaz. Bu durum bir çok travmatik 

geçişler ve hesaplaşmalar içinde de olabilmektedir. 

Alman edebiyatçı Johann Wolfgang Von Goethe’nin (1749-1832) 1808’de 

yazdığı “Faust” romanı bunu en güzel anlatan romanlardan biridir. Bu konular bu nedenle 

edebiyatta da geniş bir şekilde yer almıştır. Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” adlı 

eserinde Fyodor Pavloviç’in oğlu Dmitri’nin sevdiği kadına  olan ilgisinde de kısmi bir 

yaş sendromunun izleri farkedilmektedir. 

 “Otuz yaşıma kadar da gençliğimin her şeye, her türlü düş kırıklığına, yaşama 

 karşı nefrete üstün geleceğini kesin olarak biliyorum. Çoğu zaman kendi 

 kendimi 'dünyada, şu içimdeki azgın, belki de utanmazcasına yaşama hırsını 

 yenecek bir umutsuzluk var mı acaba?' diye sorduğum oldu” (Dostoyevski, 

  2000a:256). 

Pavel Fyodoroviç Smerdyakov 

 Smerdyakov, Fyodor Pavloviç'in eski uşağı, belki de evlilik dışı oğludur. 

Romandaki en ilgi çekici karakterlerinden biridir. İntihar etmeden bir gün önce cinayeti 

nasıl işlediğini İvan'a büyük bir zevkle anlattığı sahne, onun gerçek kimliğiyle bizi 

tanıştırmaktadır. Aslında Smerdyakov, hep olduğu gibidir, hiçbir zaman düşüncelerini 

saklamaz, açık bir şekilde söylemektedir. Fakat çevresindekiler onu hiç ciddiye almazlar. 

Ona bir uşak ve zihinsel hasta olarak bakarmaktadırlar.  

 İvan, Smerdyakov üzerinde deneyimler yaptığı gibi bu işe Alyoşa üzerinde de 

devam etmektedir. Ona “General ve Köpekleri”nin sekiz yaşındaki bir çocuğa nasıl 

haksızlık ettiğiyle ilgili bir öyküyü anlatarak tepkisini ölçmektedir ve istediği sonucu 

almaktadır: ‘Aziz’ Alyoşa'nın ağzından “Başkaldırı” sözcüğü çıkartırmaktadır. Adaletin 

Tanrı’sız da olabildiğini Alyoşa'ya kanıtlamak istemiştir. Onun da kendisi gibi olduğunu 

Alyoşa'ya ispatlamaya çalıştığı düşünülebilir. Çünkü, insan yalnızlığa dayanamayan bir 



94 

varlıktır. Ama yakın olanları sevmenin imkansız, uzaktan sevmenin daha gerçekçi 

olduğunu da söylemektedir: 

“Başkaldırarak yaşanır mı, oysa ben yaşamak istiyorum. Açık söyle bana, yanıt 

istiyorum; düşün ki sen, sonunda bütün insanları mutlu edecek, onları, özellikleri 

barış ve huzura kavuşturacak bir azap olan yapısının inşasını üzerine almışsın. 

Ancak temeli atarken bir kurbana ihtiyaç olacak; o küçük göğsünü yumruklayan 

yavruya kıymak gerek; öcü alınamayacak gözyaşlarını temele akıtarak bu yapının 

mimarı olmaya razı olur muydun, yalansız söyle!” (Dostoyevski, 2000a:273). 

“Yapıyı kendileri için hazırladığın insanların da mutluluklarını küçük kurbanın 

haksızca dökülen kanı pahasına kabul edip temelli mutlu kalabileceklerini 

düşünebilir misin?” (Dostoyevski, 2000a:273). 

5.2. Karakterlerin toplumsal ve ahlaki değerleri 

Dostoyevski’nin arzuladığı örnek insan 

Bulundukları ortam gibi, Dostoyevski'nin karakterleri hep örnek bir insana ihtiyaç 

duymaktadırlar, onların yarattığı etki neticesinde kafalarında bir teori tasarlanmakta ve 

çevresindekileri de kendileriyle birlikte mahvetmektedirler.  

Fyodor Pavloviç'in kendi çocuklarına iyi örnek olamaması onun da hayatında iyi 

bir baba figürü eksikliği ihtimalini doğumaktadır. Dmitri'nin hareketlerine, Roma dönemi 

beyfendiliği yansımıştır. İvan, kabul etmek istemese de birine hep ihtiyaç duymaktadır. 

Hayalinde bir şeytan görmesi de bu ihtiyacını kanıtlıyor diyebiliriz. Smerdyakov'un örnek 

aldığı kişiler Napolyon ile İvan’dır. Alyoşa için ise Aziz Zosima örnektir. Bu dört kişiden 

üçü, Tanrı’ya başkaldırmakta, onu küçümsemekte ve onun kanını taşımalarına rağmen 

ondan aklanmak istemektedirler. Alyoşa da babasının tehlikede olduğunu bilmesine 

rağmen durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmamaktadır. Sonuçta Karamazov ailesinin 

bütün üyeleri cezalandırılmaktadır: Fyodor Pavloviç'in vefatı, Smerdyakov'un intiharı, 

Dmitri'in sürgünü ve İvan'ın aklının karışması buna örnektir. Alyoşa ise hayatı boyunca 

bunlarla yaşayacaktır.     

Dostoyevski'nin hayatı boyunca tek roman yazdığını söyleyenler vardır. O, hayatı 

olduğu gibi kabul etmemizi söylemektedir. Bunu becereyemenler de zihinsel köleye 

dönüşmektedirler. Oysa ortaya  kendisini her zaman doğrulayan şeytan çıkabilir. "İvan'ın 
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Kabusu" adlı bölümde yer alan şeytanın söylediklerine bakarsak, şeytanın insan 

hayatındaki yerine ve kimliğine daha derinden bakmamız gerekmektedir.     

 “Yeryüzünde her şey sütliman olunca devinim kalmaz. Nedensiz hiçbir olay 

 çıkmaz, oysa olaylara ihtiyaç vardır. "İşte böylece, dişlerimi sıkarak olaylar 

 uğruna çalışıyor, buyruk altında akla sığmaz işler yapıyorum. İnsanlar, inkar 

 edilemez zekalarına karşın bu gülünçlüğü ciddiye alıyorlar. Kötülük bunda zaten. 

 Elbet acı çekiyorlar... Ama hiç olmazsa yaşıyor, gerçek, düşsel olmayan bir 

 yaşam sürüyorlar, çünkü yaşam aslında acı demektir. Acısı olmasa zevki de 

 olmaz; her şey sonu gelmez bir övgü ayinine dönerdi: kutsal ama sıkıcı... Ya 

 ben? Ben hem acı çekiyorum, hem yaşamıyorum... akıldan başka şey istediğin 

 yok, bense yeniden söylüyorum: yüz kiloluk bir tüccar karısı gövdesine girerek 

 Tanrıya mumlar adamayı, yıldızlar dünyasındaki yaşamda da, bütün rütbelerle 

 şan ve onura da değişirdim"” (Dostoyevski, 2000b:316). 

 Bulunduğumuz ve yaşadığımız olayların etkisiyle şeytan karşımıza çıkmaktadır. 

Onu ya kendimiz hayal edip canlandırmaktayız ya o kesin bir varlıktır. Şeytanın insanla 

aynı felsefeye sahip olması, insanın onun hakkında düşünmesi gerçekliğini kanıtlıyor 

dememiz mümkündür: 

“Yüzyılımızda Tanrıya inanmak gerilik sayılır ama ben şeytanım, bana 

inanılabilir...” (Dostoyevski, 2000b:315). 

 Dış görünüşün de insan kimliğini ne derecede etkileyebildiğini yine burada 

görmekteyiz. Giydirilmiş kimliklerle karşılaşmaktayız: 

“... karşına kırmızı alevle içinde 'gök gürültüsü ve şimşekler arasında' kanatlarım 

kavrulmuş olarak değil de bütün yalınlığımla çıktığı için kızıyorsun. Kırılmışsın, 

estetik duyguların bakımından bir, gururun yönünden iki” (Dostoyevski, 

2000b:321). 

 Burada şeytan figürünü incelersek, onun da bir insan gibi kendinden daha güçlü 

olana bağlandığını görmekteyiz. Yazar “Suç ve Ceza” romanını yazdığı sırada kullandığı 

kavramı burada şeytanın diliyle bize yine aktarmaktadır. “Suç ve Ceza”da genç bir 

öğrenciyle aktarırken bu eserinde de orta yaşlarda olan bir karakterle aktarmaktadır. Peki, 

“Suç ve Ceza”da bu korkunç düşünceleri Raskolnikov'un zihninde uyandıran şeytanın 

kendisi olamaz mıdır!? Şeytan diyor ki: "Er geç, ben de boyun eğerek, katrilyonumu 
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tamamlayacak... Şimdilik bunlar olana dek dişimi sıkarak kös kös ödevimi 

yapmaktayım;bir kişinin kurtuluşu için binlercesini mahvediyorum” (Dostoyevski, 

2000b:321). 

 Dostoyevski, Ortodoks bir Hristiyan olmasına rağmen hiçbir zaman Tanrı'yı haklı 

çıkarmaya girişmez. "Benim inancımın fanatiği olduğumu söyleyenler var. Fakat bu 

inancımın gerçekleşmesi için nasıl bir şüpheyle filtre edildiğini bilen yok." (Bıkov, 

2015:34). Aslında yazarın dini düşüncelerinin ne zaman ve nasıl yol katederek 

gerçekleştiğini eserlerinden hissetmekteyiz. Dostoyevski, inanç konusunda rasyonel bir 

açıklama olmadığını bilmektedir ve inançsız yaşamının katastrofik ve antropolojik bir 

çürümeye götürebileceğini kendi tecrübesinden de çok iyi bilmektedir.  

“...bence yalnız insanların kafasındaki Tanrı düşünü yok etmeli; işe bundan 

başlamalı. İnsanlık tüm olarak Tanrısızlığı benimserse -Tanrısal bir insan 

doğacak. Hepsi, sonradan dirilmesi olmayan ölümlüler olduklarını öğrenerek 

ölümü ağırbaşlı, Tanrısal bir soğukkanlılıkla karşılayacaklar. Yaşamın kısacık bir 

andan oluştuğunu anlayarak, gururun doğurduğu sitemleri unutacak, türdeşlerini 

çıkar gözetmeden sevecekler. Bir gün böyle bir dönem gelmesine olanak var mı, 

yok mu? Varsa -sorun yok, insanlığın yaşam sorunu çözülmüş demektir. Ama 

insanların kökleşmiş ahmaklığı yüzünden sorun belki daha bin yıl 

çözülemeyeceğine göre düzenlemek özgürdür. Bu anlamda onun için her şey 

geçerlidir. Dahası var: böyle bir dönem hiç gelmese bile Tanrı ve ölümsüzlük 

olmadığına göre yeni insan, bir başına bile kalsa Tanrısal insan olacak ve yeni 

sıfatına dayanarak gerekirse yürek dinginliğiyle eski köle -insanın bütün ruhsal 

engellerini aşabilecektir. Tanrıya yasa yoktur! Her yer Tanrınındır; ayak bastığı 

her yer yücelir... Kısacası 'her şey geçerlidir,' bu kadar işte. Ama zamanımızın Rus 

insancığı gerçeğe öyle düşkündür ki, onamasız bir hileyi hiç göze alamaz” 

(Dostoyevski, 2000a:324). 

 “...on sekizinci yüzyılda yaşlı bir günahkar, 'Tanrı olmasaydı onu yaratmalıydık' 

 diye bir hikmet savurmuş. İnsan gerçekten Tanrıyı yarattı. İşin tuhafı şaşmaya 

 değer yanı, Tanrının gerçekten var olması değil, böyle düşüncenin, Tanrı 

 ihtiyacına ait düşüncenin, insan gibi yabanıl, zararlı yaratığın beyninde yer 

 edebilmesi... Bu derece kutsal, duygulandırıcı, yüksek ve insana onur veren bir 

 düşünce bu” (Dostoyevski, 2000a:261). 
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 “Benim zavallı ölümlü Euclide’m! Çerçeveli aklımla bildiğim yalnız şunlardır; 

 dünyada azap var, suçlular yok; her şey bir zincirin halkası halinde tam bir 

 basitlik ve yalınlıkla geçip gidiyor ve sonunda dengeye varıyor. Ama bu 

 yalnızca Euclide çerçevesinde hezeyandır, bunu biliyorum, bunun üzerine 

 yaşamımı kuramam ben!” (Dostoyevski, 2000a:271). 

 “Ben, eden bulur karşılığı peşindeyim, bulamazsam kendimi yok etmem gerek. 

 Hem bu karşılık ilerde, sonsuzlukta değil, hemen burada, yeryüzünde olmalı, 

 bunu gözlerimle görmeliyim” (Dostoyevski,  2000a:271). 

Romanda şeytan algısı 

Dostoyevski’nin hayatı boyunca insanı anlamaya çalıştığını yukarıda söylemiştir. 

O insanı, bu evrende hiçbir zaman cevabı bulunmayacak bir sır olarak düşünmüştür. Bu 

sırı saçma bulduğu halde; “Yeryüzünde saçmalıklara çok ihtiyaç var. Dünya saçmalıklar 

üzerine kurulmuş, belki onlar olmasa hiçbir şey olmazdı. Bunu biliyorum” demiştir 

(Friedlander ve Hrapçenko, 1982:531). 

“Kuşkusuz, her insanda bir hayvan gizlidir... illetlerin hayvanı, zincirinden 

boşanmış bir canavar...” (Dostoyevski, 2000b:268). 

“Bir tahta kurusundan başka şey değilim, aczimi açığa vuruyor, her şeyin niçin 

böyle  olduğunu zerrece anlamadığımı, olduğu gibi söylüyorum. Demek ki, suçlu 

olan insanların kendileri; onlara cennet verildiği halde, özgürlük istemişler, 

mutsuz olacaklarını bildikleri halde gökten ateş çalmışlar” (Dostoyevski, 

2000b:271). 

Dostoyevski, eserlerinde şeytan ve ona benzeyen, gerçek olmayan varlıklara çok 

yer vermektedir. Dostoyevski’nin eserlerinde şeytan bir satranç etütüdür, gizemli bir 

anlam katıp, daha derinleşmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Şeytanın bir 

hayal ya da gerçek biri olması çok düşündürücüdür. Şeytanın gerçek olup olmadığını 

İvan'la paylaştığı ayrıntılı konuşmalarından sadece tahmin edebilmekteyiz. Üzerinde 

durdukları konuların, İvan'ın aklına hiçbir zaman gelmediğini İvan'ın kendisi de 

söylemektedir ama onun bir hayalet olduğu fikrinden de ayrılamaz. Kimliği de çok ilgi 

çekicidir. Hem beyfendi hem de sığıntının birisidir. İnançla inkarcılık arasında gidip gelen 

İvan'ın yüreğine minicik bir inanç tohumu atmaya çalışmaktadır ve İvan'ın kurtarıcı 
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olduğunu da söylemektedir. İvan'ın ruhunun gizliden gizliye kurtuluş uğruna can attığını 

en iyi o bilmektedir. 

Dostoyevski, ayni zamanda şeytanın, İvan'ın bölünmüş kişiliğinin aşırı biçimi 

olduğunu da söylemektedir. Şeytan, İvan'ın günahla kutsallık arasındaki sınır çizgisidir. 

Ayni biçimde: “Tanrı, İblis’in ya kendisi...” (Dostoyevski, 2000b:316)  İvan kendisini en 

çok şeytan ve Smerdyakov'la konuştuğu anlarda keşfetmektedir. Hiçbir zaman kötülüğe 

tanık olmadan ön yargıda bulunulmaması gerektiğini yazar bize gizlice aktarmaktadır.  

“İvan Fyodoroviç: "Öldüren Dmitri değil de Smerdyakov olsaydı ondan yana 

çıkardım... Çünkü onu kışkırtıyordum. Pek iyi bilmiyorum ya, kışkırtıp 

kışkırtmadığımı... Ama öldüren oysa, Dmitri değilse - kuşkusuz ben de katilim” 

(Dostoyevski, 2000b:287).  

İvan, şeytanı; kendisinin kabusu,  onun benliğinin, daha doğrusu bir parçasının, 

düşünceleriyle duygularının en kötü, en anlamsızlarının belirlenmiş biçimi olduğunu 

söylemektedir: "Sen bensin; değişik bir yüzle kendimsin. Aklımdan geçenleri dile 

getiriyorsun, yeni şeyler söyleyecek durumda değilsin" (Dostoyevski, 2000b:311). 

Şeytan ise, centilmence, nazik ve gururlu: "Seninle hemen içli dışlı oluşumuzu 

beğendim..." (Dostoyevski, 2000b:309). "Düşüncelerimizde birleşmemiz benim için 

onurdur" diye söylemektedir (Dostoyevski, 2000b:311).  

Şeytan, İvan'ın içindeki diğer insanın karakteri, aynı zamanda İvan’dan ayrı bir 

insan olarak düşünülebilmektedir. Burada, yazarın olağanüstü yeteneğini yine 

görmekteyiz. Sonuna kadar şeytanın gerçekliğini ve cinayeti kimin işlediğini 

(Smerdyakov'un anlattıkları dışında) öğrenemediğimiz gibi kesin bir fikir de 

edinemekteyiz. Sıradan bir hayata, üst düzey bir mistisizm yazar sokmaktadır. 

Şeytanın konuşma tarzı, hayali fantazileri İvan'ınkinden farklı ve kabalaştıkça da 

çok daha nükteci olmaktadır. İvan'a anlattığı şaka onu hayrete düşürmektedir. Kendisinin 

insani duygulara ve düşüncelere tanık olduğunu söylemesiyle davranışlarını 

açıklamaktadır. Kısacası, onun kaba, nükteci, kötü olmasının aslında insanlardan 

kaynaklandığını söylercesine: 

“Kimi vakit insanlaştığıma göre, maddi bir bedenle birlikte bütün özelliklerime 

de sahip olurum. Şeytana ve insanlara ait hiçbir şeyi kendime yabancı 

saymıyorum."  "Nasıl nasıl? Şeytana ve insanlara ait hiçbir şeyi... Bir şeytan için 
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 akıllıca bir söz! Ama bunu benden ezberlemedin... aklıma gelmemişti bu... 

 Tuhaf...” (Dostoyevski, 2000b:311-312). 

 “Yeni şey bu, değil mi? Bak dinle; uykuda, en çok da kabuslarda, mide 

 bozukluğunda falan -insan kimi vakit bayağı bir sanat yapıtı gibi düşler görür; 

 karışık, gerçek yaşama uygun şeyler... Bunları birbirine birtakım entrikalar 

 bağlar, içinde en ince duygularımızdan gömleğimizin düğmelerine kadar  öyle 

 ayrıntılar vardır ki, yemin ederim sana Lev Tolstoy bulamaz bu kadarını... Öte 

 yandan bu çeşit düşleri yazarlar falan değil, sıradan insanlar -memur, gazeteci, 

 papaz filan görür. Bir sorunsaldır bu; bir bakan; en parlak düşüncelerin kafasına 

 uykudayken geldiğini açıklamıştı bana. Şimdi de aynı şey, ben yalnız gördüğün 

 bir düşüm ama kabustaymış gibi, yepyeni, şimdiye dek senin aklına gelmeyen 

 şeyleri söylüyorum. Hiç düşündüklerini yinelemiyorum, oysa ben yalnızca bir 

 kabusum, başka bir şey değil” (Dostoyevski, 2000b:313). 

 Şeytan, İvan'ın vicdanlı olduğunu söylemektedir ve inancını bulandırmak için on 

yedi yaşında lisedeyken onun uydurduğu ve hiçbir zaman hiç kimseye anlatmadığı 

öyküsünü İvan'a anlatmaktadır. Şeytanın gerçekliğini, İvan'ın Smerdyakov'la yaptığı 

sohbetinden: “Hayal falan yok burada. Siz, ben, bir de öteki... Kuşkusuz o da şimdi burada, 

ikimizin arasında. Üçüncü dediğim Tanrı, Ulu Tanrı; şu anda burada, ama siz boşuna 

aramayın, bulamazsınız” (Dostoyevski, 2000b:294) ve de Alyoşa'nın geldiği sırada 

şeytanla ilgili yaptığı konuşmayla kanıtlayabiliriz. Alyoşa'nın şeytanı gördüğünü de “Sen 

Değilsin, Değilsin.” bölümünden anlayabiliriz.  

 Yazarın, romanını yazdığı sırada en küçük ayrıntıları en ince şekilde düşünüp 

tasarlamasının yanı sıra, yazarın kendisinin de dengeli düşündüğünü görmekteyiz 

(Dostoyevski, romanını yazdığı sırada çok ağır zihinsel hastaymış). Uzaydayken soğuk 

almış olan şeytanın inanılmaz edebi gerçekçiliği, onun İvan'a anlattığı öyküsündeki 

atomlar, protoplazmalar ve katrilyon kilometreler kanıtlamaktadır. Onun dışında şeytanın, 

kozmozdan dünyaya nasıl ulaştığını anlatan hikayede de bunu tekrar görmekteyiz. Yazar 

burada eleştirel bir şekilde sorgulamaktadır. Burada Fyodor Pavloviç'in ölümünü, “Suç 

ve Ceza”daki Alyona İvanovna'nın cinayetiyle benzetmektedir. Dostoyevski, burada yine 

baltaya yer vermektedir. 'Eğer balta uzay boşluğuna düşseydi ne olurdu?' diye 

sorgulamaktadır. Bu soruya şeytan, yazarın yazılarında olan korkutucu taklitleri taşıyan 
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çok yırtıcı bir cevap vermiştir. Uzayın boşluğuna düşen balta, aslında yazara göre zihnin 

dinsel görüşüdür. Aynı balta, “Suç ve Ceza”da da kader rolündedir. 

 “Cinayeti işleyen kimdir?” sorusu yine dikatimizi çekmektedir. Uşak Smerdyakov 

mu yoksa Tanrı’sız yaşayabileceğini kanıtlamaya çalışan ateist İvan mı? Çabuk parlayan 

Dmitri mi yoksa herkesi anlayan ve affeden melek yüzlü Alyoşa mı?  

 Romanda İvan'la şeytan arasındaki konuşmada, İvan'ın şeytana bir uşak olduğunu 

söylediği bir kısım vardır. İvan, uşak sözcüğü ile ne demek istemiştir!?  

Dostoyevski'nin akıl hocası Gogol'un ilerleyen yaşlarında şeytan hakkında 

söylediği bazı notları bulunmaktadır. Orada Gogol şeytandan şöyle bahsetmektedir: 

“Eğer bir şeytanla karşılaşırsanız, ona karşı çıkmayın. Ona aptal olduğunu söyleyin. 

Çünkü o aptalın tekidir. Ve aptala da karşı çıkmanın anlamı yok. Çünkü ihtilafta kazanan 

hep o oluyor” (Bıkov, 2015:53). 

 Şeytan neden aptalın tekidir, neden uşaktır? Eğer yazarın “Karamazov 

Kardeşler”le ilgili yorumuna bakmazsak, bu soruya kesin bir cevap bulamayız. 

Dostoyevski diyor ki; "İvan Tanrı olmayan bir vicdan davası yaşıyor. Tanrısız hayatını, 

vicdanı aklamaya çalışıyor, mazeret buluyor ve planlar yapıyor." Kısacası, rasyonel bir 

yorum çıkarmaya çalışmaktadır ama beceremez. Dünya, onun için anlamını kaybetmiş ve 

çetindir. Masum ve işkence altında kıvranan bir çocuğun gözyaşlarından bahsedersek, bu 

o dönemdeki günlük hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda şeytan, İvan'ın vicdan 

duygusu olmayan, acıya aşık ve dayanılmaz kabusudur. İvan rasyonel olarak yaşadığı 

dünyayı anlatmaya çalışandır. Şeytan da onun felsefeci aynı zamanda maddi yorumu 

olabilmektedir. Burada şeytan, Tanrı’nın düşmanı değil, anti ikizi de değil; o Tanrı'nın bir 

alternatifidir. Tanrısız dünyayı temsil etmektedir.  

 Şeytan insanı kuşkulandıran bir yorum yapmaktadır: Gerçekte Tanrı olmasa da 

şeytan olabilir diye söylemektedir. “...şeytanın varlığının kanıtlanmasıyla Tanrı varlığı 

doğrulanmış değildir. Gerçekçiyim, maddiyatçı değilim” (Dostoyevski, 2000b:309). Bu 

yorumdan Dostoyevski'nin şeytan, uşak ve aptalla ne demeye çalıştığını sezmekteyiz.  

 Şeytan, uşak ve aptal, aynı zamanda beyfendi İvan'ın korkunç ikizidir, Pavel'in 

korkunç gölgesidir ve doğal kişiliğidir. Dinsiz ve rasyonel bir düşünme girişimine sahiptir. 

Düşünme, zihinsel olarak yaşayan fakat anlamayan ve hissetmeyen bir düşüncedir. Diğer 

sözle Tanrı’sız bir düşüncedir. Burada yazarın Karamazovlarla hiç ahlaki bağlantıları 
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olmayan Büyük Engizisyoncu'ya neden yer verdiğini anlamak zor olabilir. Birbirine zıt 

olmasına rağmen İvan'ın zihninde doğan şeytan ile Engizisyoncu, bizim tek bir kişiliğe 

sahip olmadığımızın, düşündüğümüzden çok daha farklı olduğumuzun, iyi ya da kötü 

olmadığımızın, sahip olmaya çalıştığımız kimliğe hiçbir zaman sahip olamayacağımızın 

göstergesidir. Yazarın aktarmak istediği ana fikrin anahtarı burada gizlenmiş olabilir. 

Romanda çocuklara verilen değer 

Dostoyevski'nin eserlerinde en çok önem verdiği konulardan biri çocuklardır 

diyebiliriz. Çünkü onlarda Karamazovluk yoktur. Onların düşünce ve davranışları 

biçimlenmemiştir. Farkında olmadan acımasız olmalarına rağmen merhametlidirler. 

Dostoyevski, insanoğlunun kurtuluşun onların elinde olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden 

Alyoşa, çocuklara yakınlık duymaktadır ve onlara yaklaşmaktadır. Ama çocukların 

Alyoşa’nın peşinden gidip gitmeyeceklerini kesin olarak bilmeyiz. ‘Giderlerse de 

Alyoşa’nın onlara örnek olabilme ihtimali hangi derecede, Alyoşa’nın neyi onlara 

etkileyici gelebilir, Alyoşa, gerçekten de onlara doğru yolu gösterebilir mi?’ gibi sorular 

yine Dostoyevski'ye ait belirsizlikle yüz yüze gelmekteyiz. Dostoyevski'nin yazılarında 

olan bu mistisizm, aslında onun zamanla yarışan yaşam tarzından gelmektedir. Fakat son 

romanı "Karamazov Kardeşler"i yazdığında daha rahattır. 

“...çocuklar suçsuzdur; büyüklerden söz açmamamın nedeni iğrenç oluşları, 

sevgiyi zaten hak etmemiş bulunmaları... Buna karşılık elmayı tadarak iyiliğin ve 

kötülüğün ne olduğunu öğrendiler. 'Tanrılaştılar...' Elma yemekten vazgeçmeyi 

düşündükleri de yok” (Dostoyevski, 2000b:264). 

“Çocuklar bir şey bilmedikleri için henüz suçsuzdurlar. Yeryüzünde acı çekmeleri 

babaları yüzündendir, elma yiyen babaları yüzünden ceza görüyorlar. Ama bu 

öbür dünyadan gelme, yeryüzünde insan yüreği için büsbütün yabancı bir görüştür. 

Bir suçsuza, hele bir derece masum bir yaratığa başkasının günahları ödetilemez!” 

(Dostoyevski, 2000b:265). 

5.3. Karakterlerin toplumsal kimlik değerlendirmeleri 

Dostoyevski’nin mekan anlayışı 

Dostoyevski, aynı zamanda mekana büyük önem vermektedir. Mekanlar sadece 

aktivitelerin gerçekleştirildiği yerler değildir, aynı zamanda kişiler arası ilişkileri önemli 

oranda belirleyen ve insanların sosyal statülerini etkileyen yerlerdir.  
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Mekanın insan davranışları üzerine etkileri ele alındığında, mekan etki alanına 

göre gruplandırılmaktadır; büyük alan (macrospace) ve küçük alan (microspace) olarak. 

Yazar, romanında, her iki alana da  önem vermektedir. Karakterlerin çocukluğundan, 

birey olarak büyüyüp mahkeme sonrasına kadar zihinsel değişim yaşamalarına, 

bulundukları coğrafi özelliklerin, iklimin oldukça derin etki oluşturabileceğini ele 

almakta, bunun yanı sıra, insanın hakimiyet alanını mülkiyetiyle yansıtmaktadır. 

Bulundukları şehri, binaları, evleri, içindeki eşyaları ve bunun gibi sosyal alanların 

tasarımlarını, kullandıkları renklere, materyallere kadar, en ufak şeyin etkisine 

dikkatimizi çekmektedir. Nemli, boğucu ortamda Smerdyakov doğar, Dmitri ise 

Mokroye' ye (ıslak şehre) sevdiği kadının peşinden gitmektedir. 

İvan Karamazov’un mekansal kimlik değişimi 

Dostoyevski, yurtdışında yaşamanın insanın; kimlik, psikolojik ve ruhsal 

değişimini çok fazla etkileyen unsurlardan biri olduğunu bilmektedir. Yaşamın değerini 

öğrenme, kendini keşfetme ve ufkunu genişletme fırsatını insan tam o zamanlarda 

öğrenmektedir. Bulunduğu toplumlardan dolayı ister istemez çoğu zaman kimlik 

değiştirmektedir. Doğuştan sahip olduğu ve bugüne kadar taşıdığı kimliğini 

çıkarmaktadır. Hatta bazen eski kimliğinden nefret eder ya da ona iyice sarılır bazen de 

yurduna dönene kadar onu bir kenara koymaktadır. Asıl benliğini itip kendisine yeni bir 

kimlik yaratma sürecindeki değişimlere bağlı olarak olumlu ve olumsuz zihinsel 

yoğunluğuyla birlikte yaşamaya başlamaktadır. Bazı insanlar için yurtdışında yaşamak, 

kendini geliştirme, hayat standartlarını yükseltme gibi muhteşem bir imkan olurken 

bazıları için bir işkence olmaktadır. İvan Fedoroviç  ise bu duruma şöyle bakmaktadır:  

“Avrupa'ya gitmek istiyorum Alyoşa. Biliyorum, orda yalnız bir mezarlık 

bulacağım. Aziz ölüler gömülü orada, her bir mezar taşı ateşli yaşamdan; ülküye, 

gerçeğe, savaşıma, bilgiye candan inançların öylesine içten övgüleriyle dolu 

olacak ki, şimdiden biliyorum, yere kapanarak bu taşları öpecek, gözyaşları 

dökeceğim; hepsinin çoktandır öbür dünyaya göçtüğünü bildiğim halde. Ama 

üzüntümden ağlayacak değilim, gözyaşlarım bana mutluluk vereceği için 

ağlayacağım. Duygulanmamla mutlu olacağım” (Dostoyevski, 2000a:256). 

Aslında yaşam nerede, nasıl ve ne kadar kaliteli sürerse sürsün hepimiz onu 

sevmeliyiz. Onu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. Oysa hep iç ve dış 

çatışmalar yaşayarak kendimizi yiyip bitirmekteyiz. Toplumda oynadığımız rollere 
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aldırmadan, yaşadığımız dünyanın hepimizin olduğunu kabul ederek, sınıflandırma 

yapmadan hayatımıza devam etmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. Oysa sürekli kimlik 

değişimlerinin getirdiği zorunluluktan kendimizi kabul etmeyip aynı kökten gelen 

kendimizi ezip durmaktayız. 

 Yazar toplumsal kimliği de eserlerinde çok fazla ele almaktadır. Ruslar, Avrupa'yı 

özellikle de Fransız milletini örnek almaktadır. Dostoyevski, eserleri ile özellikle üst sınıf 

Ruslarda milliyetçilik duygusunu uyandırmayı amaçlamıştır. Milliyetçilik duygusuna 

sahip olan yazar; "...gerçek Rusları ilgilendiren başlıca konular Tanrı ve ölüm sözlüğü 

bir de biraz önce söylediğin gibi, bunların karşıtı olan sorunlardır; böyle olması gerekir 

zaten" (Dostoyevski, 2000a:260) demiştir. 

“Bak Alyoşa, Rus adamı olmak her zaman pek akıl işi olmasa gerek. Öte yandan bugün ki 

Rus gençliğinin uğraştığı konular kadar anlamsızlık da düşünülemez, ama ben gene de 

Alyoşka adında bir Rus çocuğu pek severim!” (Dostoyevski, 2000a:260-261) 

“Rusluğum yüzünden; bu konular üstüne Rus konuşmaları genel olarak alabildiğine 

anlamsızca yapılır. İkincisi, ne kadar anlamsız olursa, öze o derecede yakın ve açık olur. 

Budalalık kısa, kurnazlıktan yoksundur; zeka hileye, sinsilliğe başvurur. Akılda namussuzluk, 

aptallıkta doğruluk, namus vardır” (Dostoyevski, 2000a:263). 

5.4. Karakterlerin kişilik oluşumunda toplumsal yapı 

Baş kahramanların yalnızlığı 

 Çocukluklarından beri anne-baba sevgisi görmeyen Dmitri, İvan, Alyoşa ve Pavel 

(Smerdyakov)'un yaşlarının büyümesi ve duygularının değişim ve gelişimiyle beraber 

yalnızlığı da hissetmektedirler. Reddedilmiş, ailesinin dışında kalmış bu dört genç, yalnız 

yaşam tarzlarıyla ilgili olarak varsayımlar kurmaya başlamaktadırlar: Yalnızsam demek 

ki bende yanlış bir şey vardır. Yalnızlık benim güçsüzlüğümün, olgunlaşmamışlığımın, 

yetersizliğimin belirtisidir gibi. Özgüvenleri düştüğü için onları bu duruma getirenlerden 

de nefret etmeye başlamaktadırlar. Alyoşa'yla Smerdyakov'un durumu 

ağabeylerininkinden biraz farklıdır. Alyoşa, çocukluğundan beri kimseyle pek konuşmaz. 

Ama bu, çevreye güvenmemesinden, çekingenliğinden ya da insanları sevmemesinden 

değil, tam tersine kişisel ve Alyoşa'ya çevreyi hatta her şeyi unutturabilen iç kapanıklıdır. 

Yine de hiç kimse ona saf biri gibi bakmaz. 

“Halinden ömrünün sonuna kadar insanlara yardımcı olacağını ve onları 

suçlamayacağını belirten bir ifade anlaşılırdı. Sanki her davranışı hoş karşılayıp, 
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ayıplamaz gibi görünür, ama yine de kendisini acı acı üzülmekten alamazdı. Bu 

bakımdan gitgide kendisine öyle hakim oldu ki çocukluğunda bile hiçbir şeyi 

yadırgamaz, şaşkınlığa düşmez, kolay kolay ürkmez hale geldi. Yirmisine 

bastığında, ahlak düşkünlüğü yuvası olan baba evinin tutsağıydı. Bu yüzden ruh 

saydamlığı içindeki temiz çocuk, karşılaştığı bayağılıklara dayanamadığı için 

oradakileri küçümsemeden, ayıplamadan sessizce çekilip gitti” (Dostoyevski, 

1998a:275). 

 Alyoşa'yı, tanıyan herkes onu sevmektedir. Alyoşa da kendini sevdirmek için 

birtakım hesaplı hilelere başvuracak yaşta değidir. Okulda tek başına bir köşeye çekilip 

sessizce kitap okumayı sevmektedir. Okulda, Alyoşa gibilerin kuşkuyla, alayla bazen de 

nefretle karşılandığı olmaktadır. Ama Alyoşa’yı yine de öğrencilerin çoğu sevmektedir. 

Herkes tarafından sevilmesi onun başkaları için yaşama isteğinin artmasını kesinlikle 

etkilemiştir. 

 Smerdyakov ise, doğduğundan beri Fyodor Pavloviç'in yanında büyümektedir. 

Onun bütün hayatına tanık olandır. İvan'ın söylediği şu sözler: "Bir insanın sevilmesi için 

kendini göstermemesi gerekir; yüzünü gösterdi mi sevgi gönüllerden silinir” 

(Dostoyevski, 2000a:263) aynı şey burada da gerçekleştirmektedir. Fyodor Pavloviç'i 

tanıdıkça ondan nefret etmektedir. Bu sözler de Smerdyakov'un durumda 

gerçekleşmektedir.    

 Yirmi dört yaşında olan, Pavel Fyodoroviç Smerdyakov, romanın en esrarengiz 

karakteridir. Alçak, katil, Lizaveta Smerdyaşçaya ile Fyodor Pavloviç'in ilişkisinden 

doğduğu düşünülen dördüncü gayrimeşru oğludur. Üvey ağabeyi İvan ile Napoleon'u 

örnek olarak almaktadır. Her ne kadar Fyodor Pavloviç'e her fırsatta dalkavukluk etse de 

ona karşı hep öfke beslemektedir.  

 Kişiliği karmaşık olan Pavel, sanattan hem nefret etmektedir, hem de 

bayılmaktadır; Gogol'ü okumaktadır, (Dostoyevski, kendisi de Gogol'dan çok etkilenmiş), 

komşuları, Marfa İgnatyevna'ya da onun şiirlerini okumaktadır, gitar çalmaktadır, ama 

bütün bunları saçma bulmaktadır. “Fyodor Pavloviç, titiz Pavel'i Moskova'ya ahçılık 

öğrenmesi için yollamaktadır. Moskova onu pek ilgilendirmez. Ruhsal yönden 

Moskova'ya gitmeden önce nasılsa aynı şekilde kalmaktadır. İnsanlardan kaçmaktadır ve 

çevresinde hiç kimseye gereksinim duymaz” (Dostoyevski, 2000a:141). 
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“Moskova'da -nasılsa- bir kez tiyatroya gitmiş ama dönüşte hiçbir şey söylememiş, 

memnun kalmamıştı” (Dostoyevski, 2000a:140). Moskova’dan güzel bir giysi giymiş 

olarak dönmektedir. Giysisini her gün, hem de iki kez eliyle fırçalamaktadır. Daha 

derisinden pek şık ayakkabısını özel bir İngiliz boyasıyla ayna gibi parlatmaya 

bayılmaktadır. Olağanüstü iyi bir ahçı olmuştur. Fyodor Pavloviç ona aylık bağlamaktadır. 

Pavel Smerdyakov, paranın hemen hepsini giymine, krem, koku gibi şeylere 

harcamaktadır. Öte yandan, erkekleri hor gördüğü gibi kadınları da küçümsemektedir, 

hiçbirini yanına yaklaştırmaz. Fyodor Pavloviç'in, "Evlendireyim seni, ister misin?" 

(Dostoyevski, 2000a:141) sorusuna, ses çıkartmaz, ama kızgınlığından sararmaktadır. 

Ayrıca, Pavel herkese karşı olduğu gibi efendisine de bön bön bakmaktadır. Ama bütün 

hareketleriyle beyfendiliğini göstermeye çalışmaktadır:  

 “Bana birisi, kız Smerdyaşaya'dan babasız dünyaya geldiğim için 'alçak' dedi mi, 

 hemen düelloya çağırır, tabancayla vururdum” (Dostoyevski, 2000a:249). 

 Milliyetçilik duygusu eksiktir. Fransa'ya ve Napolyon'a karşı hayranlık 

duymaktadır. Rusya'ya lanet okumakta ve alaya almaktadır. Fransız uyruğu olabilmek 

için oraya gitmeyi düşlemektedir: 

“Bir Rus köylüsü okumuş biri gibi duygulu olabilir mi? Cahilliği yüzünden duygu 

nedir bilmez o... Rusya'nın tümünden nefret ederim ben...” (Dostoyevski, 

2000a:249). 

 “On iki yılında (1812yılı), bugünkünün babası olan İmparator Birinci Napolyon, 

 Rusya'yı istila etmişti; keşke o zaman yenseydiler bizi: akılı bir ulus bir hımbıl 

 yığınını yenerek kendine katmış olurdu” (Dostoyevski, 2000a:250). 

 Smerdyakov, Dmitri ve İvan'la konuştuğunda Alyoşa'yla kendisini 

karşılaştırmaktadır ama onunla hiçbir zaman bağlantı kurmaz. Romanda Alyoşa'nın da 

Pavel'e kardeş gibi davrandığını hissettirmez. 

  Rus Devrimi sırasında gerçekleşen olayların belirsizliği ile cinayetin belirsizliği 

birbirine benzemektedir. Smerdyakov'un anlattıkları dışında kafamızda bir fikir 

oluşturamamaktayız: Nikolay Vasilieviç Gogol (1809-1852): "Yatkın olmadığı halde yer 

verdiği monolog sayısı, olduklarından daha derin düşünen karakterler ve olaylar tam Rus 

Devrimi dönemindeki gibi" demiştir roman ve Dostoyevski hakkında (Friedlander, 

2010:607). 
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Karamazov’larda din algısı 

Dostoyevskinin “Karamazov Kardeşler” adlı eserinde din algısı “insan din için 

değil din insan içindir” yaklaşımına daha yakındır. Organize, otoriter ve ibadet merkezli 

bir din anlayışının yerine Alyoşa karakteri üzerinden ahlaki ve insani anlam arayışları 

içerisinde olan felsefi bir yaklaşım görülmektedir. Din konusu, dünya nimetlerinde gözü 

olmayan, Hristiyanlık’taki “keşiş” ya da İslamiyet’teki “derviş” karakterine yakın bir 

dinsel yaklaşımı olan Alyoşa karakteri üzerinden tasavvufi bir şekilde ele alındığı 

görülmektedir. İnsanın Tanrı’nın yarattığı en değerli varlık olduğu, onun mutluluğunun 

herşeyin üstünde olduğu ve bu nedenle insanın ne kadar günahkar olursa olsun içten bir 

pişmanlıkla Tanrı’nın merhametine sığınırsa iç huzurunu yakalayabileceği verilen 

örneklerde açıkça belirtilmektedir. 

“İçten pişmanlık duyan için Tanrının bağışlamayacağı hiçbir günah yoktur, 

olamaz. İnsanoğlunda, ulu Tanrının kullarına karşı sonsuz sevgisine üstün 

gelebilecek bir günah olabilir mi? Ama pişmanlıktan uzaklaşma, korkuyu 

yüreğinden çıkar. Tanrı seni günahınla birlikte, günahkar olarak, umduğundan çok 

sever” (Dostoyevski, 2000a:55). 

Dostoyevski, her zaman efsanelerin insanlarda rasyonel düşünce oturtmamak için 

dinleri ile yönetmek amacıyla uydurduğunu söylemiştir. İşte romanındaki Büyük 

Engizisyoncu da aynı şekilde kullanılan yazarın kuklasıdır.   

Tüm bunlara felsefi bakışla bakarsak, Tanrı’sızlık girişimi olarak algılayabiliriz. 

Kabaca söylersek İsa'sız Hristiyanlık da diyebiliriz. Bunun Rusya İmparatorluğunu yok 

eden ve onun korkunç kaderi olduğunu söyleyen araştırmacılar da vardır.  

Dostoyevski aktarmak istediği düşünceyi, okurda iki zıt düşünceyle 

uyandırmaktadır. Hem dinin insanları köleleştirdiğini, hem de Tanrı’sız vicdanın kabus 

olduğunu söylemektedir. Alyoşa'ya kurtarıcı rolünü, diğer kardeşlerine ise yıkıcı rolünü 

vermektedir.  

Dostoyevski'nin en çok korktuğu şey, Rus insanın zihinsel köleleşmesi ve onların 

uşağa dönmesi olduğunu düşünülebilir. Buna kölelik adı koyması dikkatımız çekmektedir. 

Çünkü kölelik, acıtasyon yapmaktan başka bir şey bilmeyen, kendisi dışında kimseyi 

duymayan, diğerlerini kendisiyle aynı seviyede kabul etmeyen ve kendisi dışındakilere 
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sevgi ve saygı beslemeyen bir akıl olduğu için de olabilir. Pavel Smerdyakov, eserde 

köleliğin en belirgin simgesidir. 

“İvan: "Ama sen hep kötü, en önemlisi de, en ahmakça düşüncelerimi alıyorsun. 

Ahmak ve bayağısın. Son derece ahmaksın. Dayanamıyorum artık sana!"” 

(Dostoyevski, 2000b:311).  

Söz konusu insanoğlunda var olan en ağır duyguya gelince; sevgiden kaçmak, 

sadece ve sadece uşağa ait bir niteliktir. 

“Sevgi bütün dünyayı satın alacak bir değerdir. Onunla yalnızca kendinin değil, 

başkalarının günahlarını da bağışlatabilirsin” (Dostoyevski, 2000a:55).  

Dostoyevski hayatının son yıllarında, kaleme aldığı “Karamazov Kardeşler” 

romanın ikinci bölümünü tasarlamıştır fakat sağlık durumu nedeniyle tasarladığı 

fikirlerini kağıda dökmeye fırsatı olmaz. Bu eserinin yaşamı boyunca hep saygı besleyip, 

hayranlık duyduğu fakat hiçbir zaman yüzyüze gelemediği Lev Tolstoy’un baş ucu kitabı 

olduğunu öğrenseydi deha yazar kesinlikle mutluluk duyardı. “Karamazov Kardeşler” 

romanın okurlarına gelince: Prof. Dr. Bıkov’un sınıflandırmasına göre 4 tane farklı okur 

vardır: Okuyup anlayan, okuyup anlamayan, okumaya başlayan fakat bitirmeye fırsatı 

olmayan (Lev Tolstoy bu katagoriye girer) ve bitiremeden bırakıp okunmasını gereksiz 

bulan. Bana kalırsa, kesinlikle okunması gereken, hem Rusya İmparatorluğunun son 

yıllarını anlatan hemde 19. yüzyılın edebiyat gelişiminin seviyesini gösteren, en önde 

gelen yapıtlardan biridir (Bıkov, 2015:64).  

Dostoyevski, insanın bir sır olduğunu söylemiştir. Hayatı boyunca bu sırı 

çözmeye çalıştığını yazdığı tüm yapıtlarından görebilmekteyiz. Hiçbir zaman insanı 

eleştirmeden, ön yargıda bulunmadan kendi dönemi insan hayatını kağıda döküp bir 

sonraki nesillere örnek sunmaktadır. Kesinlikle yazarın ön görü yeteği vardır. Yaklaşık 

iki yüz sene geçmesine rağmen dünya çapında en çok okunulan yazar olması da bunun 

kanıtıdır. Bu dünyada kaldığımız geçici süreçte karşılaşabileceğimiz, yaşayabileceğimiz 

tüm insani, hayvani duyguları ve düşünceleri bize sunmaktadır. 21. yüzyılda olmamıza 

rağmen dünyaca hepimiz genç Raskolnikov’larız. Farklı yerlere, eğitim için giden, 

hayatımızı sürdürebilmek için kendimiz için yarattığımız ideallerin peşinden gidenleriz. 

Bu süreç içerisinde de kendimizi anlayıp, kendimizin ait olduğu yeri bulmaya 

çalışmaktayız.  
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VI. BÖLÜM

SONUÇ 

Müthiş bir psikolojik ve antropolojik inceleme yeteneğine sahip olan büyük Rus 

edebiyatçısı Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin, dünya edebiyatının gelişimine katkısı, 

Rusya’nın insanlık tarihinde oynadığı rol ile temsil ettiği evrensel insan ülküsüne ilişkin 

görüşleriyle iz bırakmadığı okur kalmamıştır. Ömrü boyunca insan doğasını araştıran 

yazar, insanı farklı durumlarda, farklı boyutlarda incelemiştir. Dostoyevski, dindar 

ailesinin etkisi ile kuvvetli dini düşünceye sahip olmuştur. Eserlerinde dini değerlerin yol 

göstericiliğinde bireye açılan kapıları ve Tanrısız hayatın nasıl bir kabusa döneceğini 

anlatır. O, insanın kendini yöneten inançsız bir akıntıya kapılmasından korkuyordu. Bu 

yüzden de eserlerinde, hayatta kalabilmek için adaletsizliğe sessiz kalan karakterleri 

anlatmaktadır. Yazar, okuyucunun “insanoğlu bu bitmeyecek gibi görünen acılara nasıl 

çözüm bulur?” sorusu üzerine düşünmesini sağlayarak onları eserlerinin içine, daha da 

derine çekmektedir. İfadeyi düzelt 

Bu durumu yine Dostoyevski’nin karmakarışık kişiliğine etki eden doğuştan sara 

(epilepsi) hastası olması, duygusal hayatında yaşadığı gerilimler ve içgüdüsel isteklerini 

ancak yazı ile dile getirebilmesi faktörleriyle açıklayabilmemiz mümkün. Buna rağmen, 

içgüdüsel isteklerini, bulunduğu toplumun beklentisi ile kuvvetli bir denge içinde 

tutabilmesi, Dostoyevski’nin güçlü bir karaktere sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Yazarın 

eserlerine yansıyan zihinsel yoğunluk, yaşadığı toplumda oynadığı farklı rollerin yani 

benliğinin düzensizliğinin bir sonucudur. Benlik değişimindeki yoğunluğu, eserlerinde 

yer alan ıstıraplara çeşitlik veren bir unsur olarak da değenlendirebiliriz.türkçe ifade 

düzelt 

Sürgünde geçirdiği dört sene, Dostoyevski’nin hayata bakışını tamamen 

değiştirmiştir. Birlikte kaldığı suçluların hayat hikayelerini dinler, onları inceler ve bir 

çıkarımda bulunur: Onların çoğu işledikleri suçlar için kötü düşünceler barındırmaz ve en 

ufak pişmanlık duymazlar. Büyük kısmı, içlerinden gelen duyguyla kendilerini 

tamamıyla haklı görür. Böyle düşünmelerinin temel sebebi toplumsal eşitsizliktir. 

Dostoyevski’nin gözlemlediği diğer ilgi çekici ama aynı zamanda dehşet verici faktör ise, 

bu insanlar için mahkeme cezasının önem taşımamasıdır. Düşünce merkezinin en önemli 
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unsuru olan insanın bu davranışını, eğitimli bir Rus gençte görme düşüncesi artık “Suç ve 

Ceza” romanını yazmasına dek onu rahat bırakmamıştır (Volgin, 2010:120).  

1863’te İtalya’ya yaptığı seyahat sırasında, sıradan ve sıradışı olan insanlar 

hakkındaki romanının ana fikri olgunlaşır. 1865’de “Suç ve Ceza”sını yazmaya başlar. 

Dostoyevski, romanında karakterlerinin, ekonomik, sosyal ve zihinsel sebeplerden dolayı 

otoritenin önünde güçsüz olmalarına rağmen iç dünyalarında bağımsız, özgür olduklarını 

anlatmaktadır. Bunun yanı sıra, Dostoyevski, kendisini uzun zaman düşündüren; yaratıcı 

ve yıkıcı “gizemli Rus ruhu”nu ölçmek amacıyla bir formülü, düşünceyi açıklayıp 

kanıtlama arzusunu da bu romanında gerçekleştirir. Dostoyevski burada karakterleri ile 

ahlaki düşüşün suç işlemeye yol açtığını söylüyor. Rus insanının onur ile gururundan 

dolayı kendisini kurban edebileceğini ve yanlış değerlere tutsak olarak sonsuz göçebe bir 

hayat içinde yaşayabileceğini göstermektedir. 

Ana kahramanı hukuk fakültesi eski öğrencisi, 23 yaşındaki Raskolnikov, 

insanoğlunun hayatı yöneten ve emirlere uyan olmak üzere iki sınıftan oluştuğunu 

söylemektedir. Raskolnikov, insanın kaderini eline geçirmeye çalışır, fakat sırf korkaklığı 

yüzünden beceremez: İnsanların en çok kortuğu şeyin atılacak her yeni adım ve özellikle 

de söylenecek yeni bir söz olduğunu söylemektedir. Raskolnikov tasarladığı fikri ile 

hayatın mantığının sınırını bulma niyetindedir. 

İnsanoğlunu kurtarmaya amaçlı bu genç adamla ilk karşılaştığımızda onu 

anlamakta zorlanabiliriz. Fakat teorisi uğruna hayatını mahveden bu genç, utanç verici, 

gülünç ve absürd olarak görünmez. Çünkü onun bu düşüncesinde gerçeğin parçası 

bulunmaktadır; “Raskolnikov ıstırap ve acı çekmenin, geniş bir akıl ile derin duygulara 

sahip biri için bir mecburiyet olduğunu, büyük olan insanların yeryüzünde büyük üzüntü 

ve acılara maruz kalmak zorunda olduklarını düşünmektedir” (Dostoyevski, 1998b:387). 

İşte burada, sis içinde “ben”ini bulmaya çalışan Dostoyevski’nin karakterlerinin sıradışı 

olduklarını anlayabiliriz. Şunu belirtmek gerekir ki; Dostoyevski eserlerinde hiçbir zaman 

insanın hayatını anlatmamıştır, o hayatı boyunca insanın susuzluğu içinde hissettiği 

dayanılmaz acısını anlatmıştır.  

Sonya Marmeladova, Prens Mışkin ve Alyoşa Karamazov’lar, dünya için 

kendilerini kurban edebilen, Dostoyevski’nin yarattığı fedakarlığın simgeleri olan 

karakterleridir. Kendilerini mahvedip, sevdikleri için kurban olan bu insanlar, acı 
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çektikleri ölçüde, kendilerinin önemi ve yaşam sebeplerini anlayıp kavrayanlardır. Üç 

karakterin üçü de çocuklarla birlikte ya yaşamışlar ya da yaşamaktadırlar. Bu küçük 

varlıklar geleceğin ve umudun kendi ellerinde olduklarını düşünemezler. Bundan dolayı 

Dostoyevski, büyüklerin kendi geleceklerinin de onların ellerinde olduklarını kavrayacak 

güce ve sağduyuya sahip olmasını istemiştir. Dostoyevski, bu gibi gençlerin, 

kendilerinden önceki nesilden farklı olduğunu ve onlar gibi bencil, şikayetçi, herhangi 

olumsuz bir bağımlılığa sahip olmadıklarını eserlerinde söylemektedir. Dostoyevski, bu 

tür gençlerin çoğalmasını kesinlikle istemiştir. Bu tür genç insanların güçlü yanlarının 

nedenlerini araştırmış ve kendi yaşam tarzı, düşünce biçimi ve edindiği tecrübesi üzerinde 

düşünüp tartışıp eserlerini yazmıştır.  

Ayrıca, Dostoyevski, Raskolnikov, İvan Karamazov, İppolit gibi karakterlerin er 

ya da geç, bir şekilde düşünce tarzını değiştireceklerini ummuştur. Yalnızlık içinde, kendi 

ulaşılması zor hatta imkansız diyebilecek ideallerine göre beyinlerinde bir simge besleyip 

büyüten bu tür insanların bir açıdan ne kadar zavallı olduklarını da eserlerinde 

tartışmaktadır. Üstelik her insan için güven hissi veren bir kaynağın olması gerektiğini de 

düşünmektedir. Bu genç karakterler, sosyal ve doğa bilimlerine dayanarak kendi düşünce 

tarzlarını ispatlamaya çalışmaktadırlar. Bir bakımdan da başarılı oluyorlar fakat bir 

zihinsel ve ruhsal bunalıma da uğrarlar. Romanların sonunda kesin bir sonuca varıp, bu 

bunalımdan kurtulamazlar. Fakat, çıkış yolunun nerede olduğunu keşfedip öğrenirler.  

Onur ve gururundan dolayı kendi ve yakınlarının hayatlarını mahvetmeye hazır 

bu karakterlerden günümüz medeniyet ve toplumunun oluşmaya başladığını 

söyleyebiliriz. Bencil, egoist düşünce tarzına sahip bu yeni nesil, Sonya Marmeladova, 

Prens Mışkin ve Alyoşa Karamazov ile kesinlikle buluşması gereklidir. Zaman geçtikçe 

ilerlemektense geriye giden bir medeniyete ulaştığımızı söyleyebiliriz.  

O dönemde gerçekleşen toplumsal yapının değişimlerden dolayı, sahipsiz kalan 

köylüler, işçi sınıfı arasında sarhoşluk ve fakirliğin artışı toplumun tüm sınıflarında 

keskin bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. İnsanların yaşam kalitesinin hızla düşmesi, 

ölüm sayının artması bunun göstergesidir. Dostoyevski romanlarının kahramanı 

Marmeladov ile Lebedyev’in sarhoşluk ile fakirliğin simgesi olduğunu, Gruşenka ile 

Nastasya Filippovna’nın fakirlikten doğan geleceğe yönelik güvensizliğinin ve bundan 

dolayı psikolojilerinin ne denli acımasız, maddiyata düşkün olabileceğini söylemektedir. 

Rusya’nın o dönemini, iktidara sahip olmayan sınıfın durumunu şu şekilde Marmeladov 
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aracıyla yorumlamaktadır: “İçkide merhamet ve duygu arıyorum ben... İçiyorum, çünkü 

çektiğim ızdırabı daha da artırmak istiyorum!” (Dostoyevski, 1998a:36) Yazar güçlü 

devleti oluşturan alt veya işçi sınıfın fakirlikten dolayı içkide boğulması Rus milletinin 

kaderinde yazılı mıydı? diye de tartışmaktadır. Dostoyevski, sarhoşluğun Rusya’nın bir 

laneti, Tanrı’nın cezası oduğunu da düşünmüş olabilir.  

Bunun yanı sıra, içki, ceza ve lanetin ilerlemeye iten en etkili özendiricilerinden 

biri olduğunu da düşünmüş olabilir: “‘Fakirlik ayıp değil,’ diyenler doğru demişler. Hem 

sarhoşluğun erdem olmadığı da en az onun kadar gerçektir. Fakat sefalet, sefalet bir yüz 

karasıdır. Fakirlikte doğuştan getirdiğimiz asil duygularımızı hala koruyabiliriz. Sefalet 

söz konusu olduğundaysa, insan toplumdan elde sopayla kovulmaz; burnu daha çok 

sürtülsün, daha da aşağılansın diye süpürgeyle süpürülür. Hem bu adaletsizlik de değildir, 

zira bir sefil olarak, kendimi aşağılayacak ilk kişi benim” (Dostoyevski, 1998a:32). 

Dostoyevski, Rus insanına verilen bu ceza ile lanetin üstlenilmesi için hangi 

karakterlere sahip olunması gerektiğini de tartışmaktadır. İnsanoğlunun tüm bunları 

atlatmak için yeterince zeki olduğunu fakat, aklın tutkunun kölesi olduğu için insanın 

kendini koruma ve yok etme içgüdülerinin aynı derecede güçlü olduğunu söylemektedir. 

Bunun yanı sıra, insanın her şeye alışan varlık olduğu için bulunduğu zor durumundan 

dolayı çok acı çekmeyeceğini de söylemekte ve ayrıca akıllı insanı tuzağa düşüren şeyin, 

basit, küçük ayrıntılar olduğunu da belirtir. İnsan ne kadar akıllı olsa, basit şey yüzünden 

yok olacağına da o kadar az ihtimal verdiğini de söylemektedir.  

İnsan bulunduğu koşullara göre davranışlarını değiştirir. Bazen kukla olur. 

Dostoyevski’nin karakterleri, akıllı ve yetenekli olmalarına rağmen iyilik ile kötülüğün 

sınırını aşan, mantıksız yerde gurur ile onurlarından dolayı kurban olmaya hazır birtakım 

saf çocuklardır. Hayat gerektirirse kukla da olurlar. Fakat onlar ipliği görebilen 

kuklalardır. Bu da onların hayatta başaracaklarının simgesidir.  

Dostoyevski’nin karakterleri, inanılmaz acımasız ve sınırsız yalancı toplum içinde 

yaşadıkları için ahlaki değerlerinin kaybolmasına izin vermek istemeyenlerdir. İnsanlar 

doğasındaki ikizlikten dolayı, inanmadıklarına inanan, şiddetle diğerlerini kınamaktan 

kendini alıkoyamayan insanı, kendilerinin yaratıcısı gibi severler. Sonya’nın 

Raskolnikov’un tövbe etmesi için yanından ayrılmaması, Prens Mışkin’in Rogojin’i en 

zor zamanında Nastasya Filippovna’nın cesedi ile yalnız bırakmaması, Alyoşa’nın, 
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kardeşlerinin ve tüm insanoğlunun ruhlarının onsuz sonsuz karanlıkta kaybolmalarından 

korkması bunu açıkça kanıtlamaktadır.    

Yanılarak hayatını sürdürenlerin yanında, yalancı mutluluklarla aldatılmadan 

kendi ideolojilerine karşı dürüst dururlar. İlk ve son amacı mutlu olma arzusu olan rutin 

hayat insanlarını Dostoyevski’nin romanlarında bulamayız. Onlar kendi kendine eziyet 

eden, hayatın ve acı çekmenin anlam arayışı içinde olan asil insanlardır. Mutluluğun ne 

olduğunu bilmezler, onu bulurlarsa da tatmin olmadan yollarına devam ederler. Hayalleri, 

tüm insanlığın arzu ettiklerinden ötedir. Ayrıca maddi zenginliği hor görürler ve bu 

dünyadan hiçbir beklentileri yoktur. 

Raskolnikov, yaşlı kadının parası ile üniversitesinden mezun olup insanoğluna 

hizmet etmek ister. Prens Mışkin ile Alyoşa Karamazov, miras parası ile herkese 

yardımda bulunmaktadır. Rogojin ile Dmitri Karamazov sevdiği kadını için tüm servetini 

harcamaya razıdır. 

Bunun yanı sıra, Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterler, bize toplumun tüm 

sınıflarını sunmaktadır. “Budala” romanındaki, zengin general Yepançin, varlıklı tüccar 

Totski, genç ve ateşli Rogojin,  “Suç ve Ceza”daki, yaşlı tefeci Alyona İvanovna, karısını 

öldüren Bay Svidrigaylov ve “Karamazov Kardeşler”deki, kendi oğlu ile birlikte aynı 

kadına aşık olan Fyodor Pavloviç Karamazov. Bunlar hepsi zenginliğin simgeleri. Yazar 

zenginliğin,sapkınlık ve sapıklık, her şeyi ve herkesi sahipleme arzusu gibi bazı psikolojik 

problemlere de neden olduğunu eserlerinde tartışmaktadır. Sonuçta bu karakterler ya 

ulaşmak istedikleri şeyleri ellerine geçiremezler ya da sahip olduklarını kaybederler.  

“Budala” romanından yüzlerce sene geçmesine rağmen insanoğlunun hala bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak ilkel davranışlarından ayrılmadığını görüyoruz. Zulüm, ile 

sahiplenme hala tüm eylemlerde özellikle düşüncede bulunmaktadır. General Yepançin 

ile tüccar Trotski’ları arasında yapılan anlaşmaya tanık oluyoruz. General, Nastasya 

Filippovna’nın babası olabilecek yaşta olmasına rağmen gizlice onunla evlilik dışı ilişki 

kurmaya arzuludur. Bunun için yoksul, soyundan utanç duyan sekreteri, Gavrila 

Ardalionoviç İvolgin ile evlendirilmek ister. O zaman istediği zaman, istediği kadar 

kadına sahip olacağını düşünür. Tüccar Trotski ise, Nastasya Filippovna’yı çocukken 

bilinçsiz yaptırdığı cariyesine, 75 bin rublesini miras olarak verdiğinde kendisinin 
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kurtulmuş olacağını düşünür. Böylece soylu, saygı değer bir ailenin kızıyla 

evlenebileceğini düşünür. 

Romanın sonunda, kimse Nastasya Filippovna’yı sahiplenemez; General 

Yepançin’in eşi durumu öğrenir, tüccar Trotski soylu, saygı değer bir ailenin bakire 

kızıyla evlenemez, Gavrila ise Nastasya Filippovan’nın 75 bin rublesini ve Aglaya 

Yepançina ile evlenmeyi hayal etmekle kalır. İnanılmaz hırs taşıyan bu karakterler 

Aleksandr Puşkin’in 1833’te yazdığı  “Balıkçı ile Balığın Masalı”nda [Сказка о Рыбаке 

и Рыбке] olduğu gibi sonuçlanır.  

“Balık hiçbir şey söylemezden, vurur gider kuyruğunu derinliklere. Baka kalır 

ardından ihtiyar, uzunca bekler kıyıda cevabını almaya, fakat balık dönmez artık 

bir daha. Evinin yolunu tuttuğunda görürki, kendisine kalan saray yerine yine eski 

bir harabe. Evinin eşiğinde yaşlı karısı ve önünde kırık bir leğen” (Puşkin, 2012). 

“Budala”daki kahramanlar, birbirlerinin ıstırap yaşamalarına neden olmaktadırlar. 

Nastasya Filippovna, Rogojin’in tutku dolu sevgisini kabul etmez. Onun hem 

kişiliğindeki hem de hayatındaki tahribatın nedeni olur. Prens Mışkin, Nastasya 

Filippovna’nın sevmediği adamla evlenmesini engellemeye çalışır. Çünkü ikisinin 

birbirlerinin canına kıyacaklarını bilir. Rogojin aşırı sevgisi ile Nastasya Filippovna’nın 

şımarmasına neden olur. Aglaya Yepançina, Prens Mışkin’e karşı sevgi beslemesine 

rağmen onurundan dolayı kendi duygularını kabul etmez. Budala denilen, aşırı çocukça 

saf Prens Mışkin ise herkesin kıskançlık kaynağıdır. Romanda mutlu, umutla dolu bir 

hayat kurma hayali olan tek kişinin olmadığı söylenebilir. Herkes acımasızca birbirinin 

ıstıraba uğramasını istemektedir. Gururlarından dolayı kendinden daha bilgili, ileri 

zekaya sahip ve yanındakini sınırsızca, karşılıksız sevebilecek kadar geniş gönüllülükte 

olanları hemen gömmek istemektedirler. Her birinin konuşmasından sonra bir eleştiri 

muhakkak vardır. Dostoyevski’nin kahramanları, eleştirinin, ceza gibi insanı geliştiren 

güçlü bir özendirici olduğunu da düşünmektedirler.   

Son romanı, “Karamazov Kardeşler”de yazarın tüm hayatının raporunu verdiği 

söylenmektedir. Bu romanı Dostoyevski'nin ruhsal, zihinsel ve yaratıcı evriminin 

aşamalarının hangi dereceye ulaştığını, insan için duyulan tüm endişe ve kuşku ile 

hislerinin olgunlaşmış halini bize sunmaktadır. Yazar, eserinde insanın derininde kötülük 

ve iyiliğin var olduğunu ve bunların hangi derecede olduğunu da tartışmaktadır.  
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Dostoyevski’nin yazma tarzının şekillenmesiyle, eserlerinde onun duygu ile 

tutkusuna daha kuvvetli kapılırız. Yazarın öz kişiliğindeki değişikliklerin tam yazma 

sırasında gerçekleştiğini düşünebiliriz. Geriye dönülmez şekilde gerçekleşen 

Dostoyevski’nin karakterindeki bu değişiklikler daha da kuvvetli biçimde tüm hayatını 

etkilemiştir. Tam Smerdyakov’un İvan’ı tanıdıkça, ona daha sık sarılma isteği duyduğu 

gibi. İvan’la sohbet etmek için her imkanı değerlendirip kendisinden daha da ilgi çekici 

karaktere sahip olduğunu göstermek istemesi gibi. Veya Liza’nın düşlediği gibi: “‘Her 

şey yok olsun diye. Dünyada hiçbir şey kalmasın - oh ne iyi olur! Biliyor musunuz Alyoşa, 

kimi vakit içimden olabildiğince kötü, pis şeyler yapmak gelir. Bunu uzun bir süre 

kimseye sezdirmeden yapacağım, sonra birdenbire patlak verecek... Hepsi beni sarıp 

parmaklarıyla gösterecekler, ben de karşılarına geçip bakacağım. Ne hoş şey! Niçin bu 

kadar zevkli bu?’” Aziz kadar temiz Alyoşa’nın da bu düşüncesinin desteklemesi: “‘Öyle 

işte. İyi bir şeyi yok etmek ya da ateşe vermek bir çeşit ihtiyaçtır...’” (Dostoyevski, 

2000a:246). Yazar bunlarla insan doğasının ilkbahar havası gibi değişim hareketinde 

olduğunu göstermektedir.  

Dostoyevski, eserlerinde yeni nesili kınayıp suçlamaz, onlara acır ve onlar için 

endişelenir. Çocukların insanoğlunun geleceği için bir kurtuluş olduğunu da 

söylemektedir. Onların temiz yüreklerinin, insan ruhunu iyileştirecek bir ilaç olduğunu 

vurgulamaktadır. “Suç ve Ceza”da, Sonya Marmeladov’un kardeşi Lidya’nın 

öpücüğünün Raskolnikov’a bir şifa gibi gelmesi bunun güzel bir örneğidir. Fakat 

çocukların büyüdükçe, belli düşünceye sahip olana kadar yetişkinlerden daha da acımasız 

olabileceklerini Liza’nın örneği ile de göstermektedir.  

“Liza: "Bir kitabım var: orada bir yargılama okudum. Yahudinin biri dört yaşında 

bir çocuğun iki elinin parmaklarını bir bir kestikten sonra yavrucağı çarmıha gerer 

gibi duvara çivilemiş. Mahkemede çocuğun çabuk, dört saat içinde öldüğünü 

söylemiş. Ne de çabuk değil mi! Hep inledi, demiş. O da durup onu seyretmiş. İyi 

etmiş." "İyi ya. Kimi vakit düşündükçe, çocuğu çivileyenin ben olduğumu 

sanıyorum. O, asıldığı yerde inliyor, ben de karşısına geçip ananas kompostosu 

yiyorum... Bayılırım ananas kompostusuna"” (Dostoyevski, 2000b:248) 

İnsan kendini tanıyıp, toplumda belli bir yere sahip olana kadar arayış içindedir. 

Dostoyevski bu arayış esnasında insanın geçtiği yolların ve çektiği zorlukların karakterine 

etki edeceğine de değinmiştir. Raskolnikov Dostoyevski için talihsiz, katil teorisyendir. 
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Onu diğer katillerle karşılaştırmamızın mümkün olmadığını söylemektedir. Raskolnikov, 

bir düşünce için değil de öfke, açgözlülük, kıskançlık, intikam ya da günlük yaşamın 

uyandırabileceği herhangi diğer bir sebepten dolayı cinayet işleseydi onun için çok 

anlamsız olacaktı. 

Dostoyevski uygar insanın ölümlü bedeninden ebedi insan yaratmayı bir görev 

olarak da görür. Yazar hastalığından dolayı, insanın bölünmüş kişiliği hakkında 

yazmaktan büyük tat aldığını tahmin edebiliriz. Çünkü kendi içindeki diğer kişiliğin dışarı 

çıkması tam da o anlarda sağlanabiliyor. İşte kendilerini mahvetmekle ancak içlerinden 

doğan “öteki”nden kurtulabildiğini düşünen karakterler bunun en güzel kanıtıdır. Bay 

Svidrigaylov’un intihar etmesine neden olan, onun öldürülmüş karısının ruhu, ve ya 

Raskolnikov’un zaten yeterince hastalanmış zihni ile oynayan yabancı bir adamın silueti. 

İvan Karamazov’un sohbet ettiği şeytanın gerçekliğini öğrenmemiz, Prens Mışkin’in yine 

bunalım geçirmesi… Hepsi insanın zihnini boşaltmanın bir yoldur. Bir rahatlamadır. Bir 

kurtuluştur. 

Ayrıca, Dostoyevski’nin eserlerindeki karakterleri, toplumun beklentilerinin 

ötesinde kaderin beklentisinin ne olduğunu, sınırlarının nereye kadar ulaştığını anlamaya 

çalışırlar. Yazar, toplumun tüm sınıflarını birbirine karıştırır, hayatın hiç kimseyi bir yana 

itmeyeceğini, her varlığın kendinde bir anlam taşıdığını eserlerinde anlatmaktadır. Katil 

ya da fahişe olsun, hain ya da kutsal insan olsun, prens ya da suçlu olsun, onların var 

olmalarının gizli sebebinin arayışta olduğunu anlatır. Onların ulaşmaya çalıştıkları 

insanlığın derecesi bile Dostoyevski ile aynı seviyededir: Raskolnikov ile İvan 

Karamazov, Prens Mışkin ile Alyoşa Karamazov, Sonya Marmeladova ile Nastasya 

Filippovna, Svidrigaylov ile Fyodor Pavloviç.   

Genel olarak insan, tüm davranışlarını yönetebilme ve onların sonuçlarını 

açıklayabilme yeteneğine sahiptir deniliyor. Dostoyevski’nin eserlerini okuduğumuzda 

rasyonel, insancıl düşüncelerden daha çok ilkel duygularımıza tanık olduğumuzu 

söyleyebiliriz. Zulüm ile acının tarafını tutmadığımıza rağmen bazen Dostoyevski’den 

dehşet verici zevk aldığımız dakikalar da var. O anlarda yaşadığımız zevk hüzünle karışıp 

vicdan azabı çekmemize de sebep olabilmektedir. Eserlerinin bazı kısımlarında, hiçbir 

zaman tanık olmayacağımız koşullarda makul bir insan olarak davranmanın zorluğuyla 

da karşı karşıya geldiğimiz vadır. İnsanın iç huzurunu sabit tutabilme ihtimalinin, bazen 
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kinin, zulmün dışarıya patlamasıyla mümkün olduğu da eserlerinde hissedilmekte ve  

karakterlerin davranışları da buna kanıt olabilmektedir. 

Sonuç olarak Dostoyevski, kendini tanımadığı sırada, eline aldığı kalem ile 

kimsenin başkasını yargılama, suçlama ve eleştirme hakkı olmadığını, acı çeken ve 

ıstıraba saygı duyan kimsenin merhametin ne olduğunu bildiğini ve insanın var oluşunun 

sırrına ulaşacağını anlatmaktadır. Hayatı boyunca insanoğlunun varlığının sırrını 

çözmeye çalışan yazar, eserlerinde insanın karşılaştığı zorluklarla, yaşadığı 

ümitsizliklerle ve hayal kırıklıklarıyla nasıl baş edebileceğini, ne kadar güçlü olduğunu 

da göstermektedir. Onun gözünde insan bir olanaklar varlığıdır ve insanın merkezinde 

“değişim” hüküm sürmektedir. Bunun yanı sıra Dostoyevski’nin karakterleri, insan 

davranışlarının oluşturmasını etkileyen önemli sonuçlara varma imkanlarını tanımaktadır. 

İnsan doğasını anlamamız için inanmadıklarımıza inanmamızı da sağlamakta ve 

muhteşem bir hayat tecrübesi edinmemize olanaklar sunmaktadır. 

Danimarkalı filozof ve teolog Soren Kierkegaard’ın (1813-1855) söylediği gibi: 

“Paradoksları olmayan düşünür bir profesördür.” Ben ancak Dostoyevski’yi onun 

eserlerinde arayan, onun insan hakkında düşüncelerini anlamaya çalışan biriyim. Bu 

yüzden beynimin paradokslarla dopdolu olduğunu söylüyorum. Yaptığım çalışmanın, 

Dostoyevski üzerinde çalışacak olanlar ve çalışanlar için ufak da olsa bir kazanç  

sağlayabileceğini içtenlikle umut ediyorum. 
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