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Cemal Süreya, Doğan Hızlan’la TRT’de yaptıkları bir 
söyleşide şöyle der: “1931 yılında doğdum. 1937 yılında 
annem öldü. 1944 yılında Dostoyevski’yi okudum. O gün 
bugün huzurum yoktur. Biyografim bu kadar.” 

Şüphesiz Dostoyevski, çağın ötesine geçmiş, gerçek bir 
‘huzursuzluğun’ yazarıydı. 

Bu sayımızda Rus edebiyatının büyük ismi Dostoyevski’yi 
kapağımıza taşıdık. 

Akademisyen-yazar Fırat Mollaer, ‘yakın’dan ve ‘uzak’tan 
Dostoyevski’nin metinlerini, etrafında dönen felsefi ve 
edebi tartışmaları ele aldı. 

Dostoyevski’nin en dikkat çekici romanlarının başında 
Yeraltından Notlar’ı sayabiliriz. Dostoyevski’nin metninin 
başarısı budur; Yeraltı Adamı’na dair olumlanabilecek pek 
çok özelliğin, aslında modern öznenin benliğiyle, kendini 
gerçekleştirme kaygısıyla ilgili olması ve tüm bunları 
imkândan kaçış için bir kılıf gibi kullanması! Emek Erez 
inceledi…

Dostoyevski’nin, cezasını çekmek üzere gönderildiği 
Sibirya’daki kamptan gözlemler içeren “Ölüler 
Evinden Notlar”, Çarlık Rusyası’nın gerçek yüzünü 
ve tüm yurttaşlarına yaşattığı adaletsizliği aktarıyor. 
Dostoyevski, mahkûmları psikolojik tahlilleri, bakış açısı 
ve çarpıcı yorumlarıyla ele alarak, bir bilim insanı tavrıyla 
izliyor. Soner Sert ele aldı. 

Dostoyevski'nin yarım kalan ilk büyük roman denemesi 
olan “Netoçka Nezvanova”, küçük bir kızın yoksullukla 
geçen hayatındaki üç evreye odaklanır. Okan Çil yazdı. 

Doğuş Sarpkaya ve Ali Bulunmaz bu sayımıza katkıda 
bulunan diğer isimler oldular. 

Marifet iltifata tabidir! 

İyi okumalar... 

Anıl Mert Özsoy
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'Güzel ruhlu' 
Dostoyevski okuru

Konu Dostoyevski olunca, aceleyle kesin bir karara 
varmanın riskler taşıdığı ince bir çizgi var gibi görünüyor. 
Aslına bakılırsa, düşünürler konusunda açıklamaya 
direnen egzantrik tutumlara ılımlı yaklaşmakta hiçbir 
sakınca yok. Düşünür bazen bir aracı olur düşünce 
sevgisine, kişi düşünürü sevdiğini düşünürken düşünceyi 
sevmiş olur. Hegel’in aklın kurnazlığı dediği şeyin en 
hoş formlarından biri olabilir bu. Diğer yandan, bir okur 
için Aristoteles’in trajediye özgü olduğunu söylediği, 
anagnorisis, bir tanıma anı da var sanki: Yakından uzağa, 
kendinde’den kendi için’e. Öyle sanıyorum ki, bu kritik 
andan geçmeyen bir okur, yazarını tam olarak tanıyamaz. 
Kaybetmekten endişe duyduğu bir nesneyle iş görür, 
endişe düzeyi arttıkça hırçınlaşır.

Fırat Mollaer
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“Geçen yıl Puşkin Festivali’nde Dostoyevski, 
Puşkin’in bir peygamber olduğunu söylemişti 

ama o bu sıfatı daha çok hak ediyor.”

V. S. Solovyev

“Bir tanrıyla karşılaşacağımızı sanırız.”

André Gide

“Schiller’in güzel insanlarında hep böyledir: 
Son ana dek yüceltirler insanı…madalyonun 

öteki yanını sezinler gibi olsalar bile…”

Dostoyevski, Suç ve Ceza

EDEBİYAT CUMHURİYETİ PATHOS'U 

Cemal Süreya, Doğan Hızlan’la eski TRT’de 
yaptıkları söyleşide şöyle diyordu: “1931 yı-
lında doğdum. 1937 yılında annem öldü. 
1944 yılında Dostoyevski’yi okudum. O gün 
bugün huzurum yoktur. Biyografim bu ka-
dar.” Bu yalın ve çarpıcı biyografide şaire has 
bir öznellik seziliyor. Dostoyevski okuma de-
neyimi, şair ve yazar biyografilerini süsleyen 
edebi tecrübelerden biri olmuştur. Fakat şu-
raya da dikkat: “Doğdum”, “öldü”, (bu belir-
leyici yaşam döngüsünün hemen ardından) 
“okudum” ve “o gün bugündür huzurum 
yoktur.” Tekil bir şairin öznelliğinin yanı 
sıra büyülenmiş bir okurun deneyimi de var 
bu sözlerde.

Bu deneyim, çoğu zaman, tek bir okurdan 
ziyade bir topluluğu, okurlardan müteşekkil 
bir edebiyat cumhuriyetini ifade eder: Dosto-
yevski okurları cumhuriyeti ve pathos’u. Ba-
zen klişeye de dönüşebilen “bir kitap okudum 

“Cemal Süreya, 
Doğan Hızlan’la eski 
TRT’de yaptıkları 
söyleşide şöyle 
diyordu: “1931 yılında 
doğdum. 1937 yılında 
annem öldü. 1944 
yılında Dostoyevski’yi 
okudum. O gün bugün 
huzurum yoktur. 
Biyografim bu kadar.”

Dostoyevski Çağının Yazarı, Jo-
seph Frank, Çev: Ülker İnce 
997 syf., Everest Yayınları, 2016.
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hayatım değişti” öykülerinin kaynağı olarak 
modern dönemde tek bir yazar gösterilmeliyse, 
o yazar Dostoyevski olacaktır herhalde. Dosto-
yevski sadece metniyle değil metne belli bir pat-
hos’la yönelen okurda yarattığı deneyimlerle de 
tarihin en özgün yazarlarından biri olmalı. Na-
sıl Dostoyevskiyen diye bir metinsel tutum var-
sa, belli bir Dostoyevski okuma deneyiminden 
(ya da deneyimlerinden) de söz edilebilir pekâlâ.

GÜZEL RUH

Dostoyevski, Çara karşı suikast planlayan ya-
sadışı bir örgütün üyesi olduğu suçlamasıy-
la atıldığı cezaevinden 1854’te çıktıktan sonra, 
sağlığına kavuşuncaya kadar bir süre geçirdiği 
Omsk’ta yazdığı mektuplarda, Hegel’in bir kita-
bını özellikle ısmarlar: “Carus’u gönder, Kant’ın 
Saf Aklın Eleştirisi’ni, bunları gizlice göndere-
bileceksen aralarına kesinlikle Hegel’in Felsefe 
Tarihi’ni de sıkıştır. Bütün geleceğim buna bağ-
lı.” En kapsamlı Dostoyevski biyografisi yazarla-
rından biri olan Joseph Frank, bu son cümledeki 
aciliyeti, Dostoyevski’nin “çeviri yoluyla, dikkat 
çekmeden yeniden yayın dünyasına girme pla-
nının parçası” olarak yorumluyor. Frank’ın be-
lirttiği gibi, Dostoyevski diğer mektuplarında 
Hegel çevirisi planlarından söz eder.

Hegel mevzusu pek çok Dostoyevski yorum-
cusunun kafasını kurcalamıştır yine de. Hattâ 
Dostoyevski’nin sanatı Hegelci felsefeye o kadar 
fazla sıkıştırılmaya çalışılmıştır ki, Mihail M. 
Bahtin ünlü kitabının daha ilk bölümünde bu 
sorunları ele almak ve “Dostoyevski poetikası”-
nın özgünlüğünün Hegelci diyalektiğin çerçe-
vesiyle anlaşılamayacağını ayrıntılı bir biçimde 
ortaya koymak zorunda kalmıştır. Bahtin, “fel-

“Hegel mevzusu 
pek çok Dostoyevski 
yorumcusunun 
kafasını 
kurcalamıştır 
yine de. Hattâ 
Dostoyevski’nin 
sanatı Hegelci 
felsefeye o kadar 
fazla sıkıştırılmaya 
çalışılmıştır ki, 
Mihail M. Bahtin 
ünlü kitabının daha 
ilk bölümünde bu 
sorunları ele almak 
ve “Dostoyevski 
poetikası”nın 
özgünlüğünün 
Hegelci diyalektiğin 
çerçevesiyle 
anlaşılamayacağını 
ayrıntılı bir biçimde 
ortaya koymak 
zorunda kalmıştır.
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sefi monolojikleştirme” olarak adlandırdığı 
yaklaşımın Dostoyevski romanının çoksesli ve 
diyalojik doğasını kavramaktan aciz olduğunu 
vurgular. Dostoyevski romanı, karşıtlıkları ni-
hai bir sentezde aşmaya yönelen diyalektiğin 
dünyası değil, seslerin bastırılmadığı daimi di-
yalog evrenidir.

Bizim asıl meselemiz şu: Dostoyevski’nin He-
gel felsefesiyle ilişkisi -özellikle tarih felsefesi 
açısından- bir muamma olsa bile Dostoyevski 
okurunun bu felsefenin bir kavramıyla akra-
balığı oldukça açık görünür: “Güzel ruh.” Gü-
zel ruh, Hegel’in fenomenolojisinde eylemden, 
temsilden ve aktüel varoluştan yoksun, içerik-
siz bilinç durumlarından biridir. Hakiki bir 
bilinç ve tanıma durumuna ulaşmak için ka-
çınılmaz olan somutlaşma, nesnelleşme veya 
içerik kazanma süreçlerinden uzak duran, fa-
kat böyle yaparak kendi gerçekliğini kaybeden, 
salt tikel, olumsuz ve sınırlı bilinç biçimine 
gerileyen öznelliktir. Güzel ruh, gerçekleşmiş 
(aktüel) varoluştan, eylemden ve dolayısıyla çe-
lişkiden kaçan, sözde güzelliğini bu kirlenme-
mişliğe borçlu olan “cici” varlıktır.

GÜZEL RUHLU OKUR 

Hegel farklı felsefi amaçlar için kullanmış olsa 
bile, güzel ruh, bir yazar-düşünürün etrafın-
da oluşan hâlede, o sıcak aurada da bir yaşam 
bulur. Kudretli yazar-düşünürlerin okurları-
nın kendileri hakkındaki algıları üzerinde ya-
rattıkları etkiden söz ediyorum. Dostoyevski 
okuru bu okurların bilinen en iyi örneklerin-
den biri olsa gerek. Bahsettiğim okur aynı za-
manda “güzel ruh”lu bir varlıktır.

“Bizim asıl 
meselemiz şu: 
Dostoyevski’nin 
Hegel felsefesiyle 
ilişkisi özellikle 
tarih felsefesi 
açısındanbir 
muamma olsa 
bile Dostoyevski 
okurunun bu 
felsefenin bir 
kavramıyla akrabalığı 
oldukça açık 
görünür: “Güzel ruh.”

Dostoyevski'nin Batı Eleştirisi, 
Bruce Ward, Çev: Güneş Ayas 270 
syf., İthaki Yayınları, 2018.
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Bu okur Dostoyevski’nin gerçek siyasi varoluşu 
ve eylemiyle hesaplaşmaz. Ona göre Dostoyevs-
ki’ye aktüel varoluştan bağışık, kirlenmemiş bir 
güzellik nazarıyla bakılması gerekir. Dostoyevs-
ki bu varoluştan ne kadar bağışıksa o kadar cici-
dir: Cici Dostoyevski.

Ateşli Dostoyevski-Tolstoy tartışmalarından aşi-
nayız. Dostoyevski okuru bir parça fanatik de 
olabilir. Dostoyevski, kendinde, açıklanamaz, 
metafizik bir büyüyle sizi yakın okumaya doğru 
yönlendirir. Hattâ ahir zaman peygamberi gibi 
bir misyonla tutar, kaldırır. Varoluşçu ve meta-
fizik Dostoyevski yorumlarının peygamberane 
yazarı. Hayatının sonuna doğru yaptığı Puşkin 
konuşması bu imgenin tecessüm etmiş halidir. 
Stefan Zweig bu imgenin oluşumunu şöyle kay-
deder: “Büyülü bir sarhoşluk içerisinde, büyük 
bir coşkunlukla başladı konuşmasına (…) derin 
bir heyecanla (…) Toplulukta bulunanlar, duy-
dukları heyecandan dize geldiler önünde; bir se-
vinç ve heyecan dalgası titretmişti bütün salonu; 
kadınlar ellerini öpüyorlardı; öğrencilerden biri 
ayaklarının dibine düşerek bayıldı.” Dostoyevs-
ki konuşma hakkında Tatyana’ya yazdığı mek-
tupta bunu teyid eder. Dinleyiciler Dostoyevs-
ki’ye yaklaşırlar ve “siz, siz, siz, bizim azizimiz, 
peygamberimizsiniz” derler, kalabalık “peygam-
ber, peygamber” diye cezbeye gelir. Dostoyevski 
bunları büyük bir coşku ve sevinçle aktarır.

MİSTİK OTORİTEDEN SANATSAL YETKİN-
LİĞE

Berlin’de felsefe dersleri veren Hegel’in büyük 
ihtimalle hiç karşılaşmamış olduğu bir pathos 
ve teveccüh! Felsefeyi bırakın, herhalde başka 
hiçbir yazar kendisine yönelik adeta huşû duy-

“Ateşli 
Dostoyevski Tolstoy 
tartışmalarından 
aşinayız. 
Dostoyevski okuru 
bir parça fanatik de 
olabilir. Dostoyevski, 
kendinde, 
açıklanamaz, 
metafizik bir 
büyüyle sizi 
yakın okumaya 
doğru yönlendirir. 
Hattâ ahir zaman 
peygamberi gibi 
bir misyonla tutar, 
kaldırır. Varoluşçu 
ve metafizik 
Dostoyevski 
yorumlarının 
peygamberane 
yazarı.
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gularıyla akan böyle bir yücelik selini ya-
ratmayı başaramaz. André Gide, erken bir 
tarihte kaleme aldığı “Yazışmalarına Daya-
narak Dostoyevski”de (1908) bahisleri yük-
seltir: “(Dostoyevski’ye yöneldiğinizde) Bir 
tanrıyla karşılaşacağımızı sanırız.”

Anlaşılabileceği gibi söz konusu cazibede 
Max Weber’in “karizmatik” diyebileceği 
türden bir otorite var gibi görünüyor. Bu 
otorite tıpkı Dostoyevski’nin Rusyası gibi 
“bunalım dönemlerinin doğal önderleri” 
olan, doğaüstü yeteneklere sahip oldukla-
rına inanılan, sadece “taşıdığı misyona da-
yanarak itaat ve yandaş kitlesi isteyen” ve 
bazen ilahi misyona da yasalanabilen bir 
etkide temellenir. Fakat Dostoyevski’nin çe-
kiciliğinin nedenleri bununla sınırlı sayıl-
maz. Söylemesi bile gereksiz, bir de tartışıl-
maz sanatsal yetkinlik ve yaratıcılık boyutu 
var. İlk büyük Dostoyevski yorumcuların-
dan biri olan Bahtin’in Dostoyevski Poeti-
kasının Sorunları eserindeki Dostoyevski’si 
mesela. Bahtin, Dostoyevski romanının 
Batı’daki en etkili edebi-sanatsal “model” 
olduğunu yazar. Buluş, monolojik roman 
biçimlerine karşı “çoksesli roman”dır. Bah-
tin’e göre, birbirinden çok farklı ideolojilere 
sahip, hattâ Dostoyevski’ninkine düşman 
bir ideolojinin içinde düşünen isimlerin 
onun izinden yürümelerinin nedeni tam da 
bu buluşu mümkün kılan “sanatsal irade” 
ve “yeni sanatsal tahayyül ilkesinin çekicili-
ği”dir. Bahtin’in okuması, Dostoyevski’nin 
sanatının kuramsal sorunlarıyla sınırlı 
olan, tarihsel sorunları tümüyle ve bilinç-
li bir analitik tutumla dışarıda bırakan bir 
okumadır.

“Anlaşılabileceği 
gibi söz konusu 
cazibede Max 
Weber’in “karizmatik” 
diyebileceği türden 
bir otorite var gibi 
görünüyor. Bu otorite 
tıpkı Dostoyevski’nin 
Rusyası gibi “bunalım 
dönemlerinin doğal 
önderleri” olan, 
doğaüstü yeteneklere 
sahip olduklarına 
inanılan, sadece 
“taşıdığı misyona 
dayanarak itaat ve 
yandaş kitlesi isteyen” 
ve bazen ilahi misyona 
da yasalanabilen bir 
etkide temellenir.
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YAKIN OKUMA: BİRİCİK DOSTOYEVSKİ 

Yakın okuma bundan farklı bir okumadır. Ya-
kın okumanın Dostoyevski’sinde de bir hakikat 
anı var, olmalı, bunu her okuru hissetmiştir. 
Özelleştirici ve kamusal olandan yalıtan bir an 
da var ama. Bu okuma sınırlı bir tanımaya işaret 
eden kendinde Dostoyevski’yi varsayar. Hegelci 
anlamda kendinde’dir, kamuya, öznelerarasılığa 
açılmaz. Benim Dostoyevskim dersiniz, biricik-
tir. Gecelerin, kamusal alanlardan çekildiğimiz 
anların Dostoyevski’si. Odasına çekilmiş, mu-
hayyilesi geniş, yalnız kitap kurtlarının, o naif 
erkekler ve kadınların Dostoyevski’si. Rusya’da 
Çarlık otokrasisinin iyice palazlandığı bir dö-
nemde milliyetçi muhafazakârlığın muhtemelen 
en ateşli söylevlerinden biri olan Puşkin konuş-
masını yapmamış, Bir Yazarın Günlüğü'ndeki 
siyasi yazıları kaleme almamış, Slavcılarla dirsek 
temasında bulunmamış, popülist “halkın doğ-
ruları” tezini evsiz olduğunu iddia ettiği modern 
Rus aydınının yabancılaşmasına reçete olarak 
ileri sürmemiş (tarihsiz) bir Dostoyevski.

UZAK OKUMA: TARİHSEL DOSTOYEVSKİ

Frank’ın bir ustalık eseri olan Dostoyevski kita-
bının alt başlığı sanki böyle yorumlara karşı bir 
tutum alma niyetiyle belirlenmiştir: Çağının Bir 
Yazarı. Zweig’ın naklettiği, kitlesel ve dinî bir 
cezbeyle dinlenen Puşkin konuşmasının ideolo-
jik arka planını Frank aydınlatır. Aslında o fes-
tivalde Dostoyevski’nin tarihsel rakibi olan Tur-
genyev’in konuşması da büyük bir tezahüratla 
karşılanmıştır. Festival gitgide Turgenyev ile 
Dostoyevski arasında bir meydan savaşına dön-
müştür. Bu mücadelenin ardında ise, on doku-
zuncu yüzyıl Rusyası’na damgasını vuran büyük 

“Benim 
Dostoyevskim 
dersiniz, biriciktir. 
Gecelerin, kamusal 
alanlardan 
çekildiğimiz anların 
Dostoyevski’si. 
Odasına çekilmiş, 
muhayyilesi 
geniş, yalnız 
kitap kurtlarının, 
o naif erkekler 
ve kadınların 
Dostoyevski’si.
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bir ideolojik çatışma cereyan etmektedir: 
“Tartışma, dinleyenlerin çok iyi anladı-
ğı gibi, ancak pek küçük bir bölümüyle 
bir edebiyat adamıyla (Puşkin’le) ilgiliydi; 
aynı zamanda Rus kültüründe bütün bir on 
dokuzuncu yüzyıl boyunca sürmüş, uzun 
zamandır var olan Batılılaşma-Slavcılık 
tartışması da yeniden ısıtılmıştı. Bu olay-
da tarihsel davayı kimin kazandığı açıktır: 
zaferi Dostoyevski kazanmıştır! Dinleyici 
kitlesine o kitlenin duymak istediği şeyle-
ri söyledi, kendisini bile şaşırtan bir zafer 
kazandı.”

Bu zaferde Rus düşünce tarihi uzmanı 
Andrzej Walicki’nin “Dostoyevski’nin Or-
todoks ütopyası” olarak adlandırdığı olgu-
nun Rusya’daki hâkim ideolojik eğilimlerle 
kesişmesi başrolü oynamıştı: “Dostoyevs-
ki’nin Ortodoks ütopyasının ikide bir kar-
şılaşılan nakaratı (aynı zamanda Slavse-
verlerin ütopyasının bir teması olan) halka 
dönme, ‘yerli toprağa’ dönme düşüncesiy-
di.” Puşkin konuşmasının amacı da, Puş-
kin’in eserlerinde var olan (yabancılaşmış) 
“Rus avareleri” ile “halkın doğruları”nı 
temsil eden müspet Rus kahramanları ara-
sındaki çatışmaların esas gayesinin halka, 
toprağa, Rus tarihsel misyonuna dönüş ol-
duğuna dinleyicileri ikna etmekti.

Güzel ruhlu okura sevimsiz ve soğuk görü-
nen uzak okumanın alanındayız. Burada 
yazar tarihselleşir ve ideolojilerin dünyası-
na açılır. Okur ise, bir gündüz okurudur. 
Büyüye kaptırmaz kendisini, sanatsal yet-
kinliğe hayranlık duysa ya da düş görse de, 
gündüz düşleri bunlar. Uzak okuma, Dos-
toyevski literatüründe sorunu tarihselleş-

“Güzel ruhlu okura 
sevimsiz ve soğuk 
görünen uzak okumanın 
alanındayız. Burada 
yazar tarihselleşir ve 
ideolojilerin dünyasına 
açılır. Okur ise, bir 
gündüz okurudur.

Dostoyevski Poetikasının 
Sorunları, Mihail Bahtin, Çev: 
Cem Soydemir 400 syf., Metis 
Yayıncılık, 2015.
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tirmeye uğraşan çalışmalarda ortaya çıkar: Naif 
okurun idealleştirdiği kişi, bir on dokuzuncu 
asır adamıdır, o asrın tarihsel eğilimlerinden ve 
ideolojilerinden bağımsız değildir. Böylece de-
yim yerindeyse ayakları havada olan Dostoyev-
ski’nin ayakları yere basar, bir tür büyüyle ya da 
dini cezbeyle tanrılaştırılan yazar insanlaşır.

Burada Dostoyevski okurun niyetlerini tartışır-
ken, Bahtin’in yaratıcı sanatkâr Dostoyevski’sini 
yeniden hatırlamalı ve bunları birbirinden ayırt 
etmeli. Bahtin sonrasında yirminci yüzyılda-
ki en yetkin Dostoyevski yorumcularından biri 
olan René Girard’ın terimleriyle Dostoyevski 
“romantik yalan”ın değil “romansal hakikat”in 
peşindedir. Bunu yaparken arzuyu, ötekinin ko-
numunu, benin ötekiye tinsel ve varoluşsal ih-
tiyacını, aynı zamanda nasıl bir on dokuzuncu 
yüzyıl insanı olduğunu açık kılar. Girard, varo-
luşçu ve romantik okurlarının Dostoyevski’nin 
bildirimini temelden yanlış anladıklarını, ro-
mansal yapıtı romantik yapıtla birbirine karış-
tırdıklarını ikna edici bir biçimde dile getirir. 
Nasıl güzel ruhlu okur onu tarihselliğinden 
yalıtıyorsa, bu okur da yazara kendi romansal 
hakikatinde bulunmayan bir kendiliğindenlik, 
ötekisiz özgürlük, tanrısallık, tek kelimeyle bir 
“romantik yalan” atfediyordur. Bu romantik 
ruhlu okur, güzel ruhlu Dostoyevski okurunun 
ikizidir.

DOSTOYEVSKİ OKUMALARININ SEYRİ 

Bu uzak okumanın bilincine bir kez varıldığın-
da, önceki Dostoyevski, tarihsiz bir kozadaki 
yazar gibi görünmeye başlar. Ancak şu da var 
ki, egemen olan popüler Dostoyevski imajı ya-
kın okumanınkidir. Dostoyevski yorumlarında 

“Burada 
Dostoyevski 
okurun niyetlerini 
tartışırken, 
Bahtin’in 
yaratıcı sanatkâr 
Dostoyevski’sini 
yeniden hatırlamalı 
ve bunları 
birbirinden ayırt 
etmeli. Bahtin 
sonrasında yirminci 
yüzyıldaki en 
yetkin Dostoyevski 
yorumcularından 
biri olan 
René Girard’ın 
terimleriyle 
Dostoyevski 
“romantik yalan”ın 
değil “romansal 
hakikat”in 
peşindedir.
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edebi-metafizik boyutla siyasi-tarihsel boyut 
arasındaki bir irtibatsızlık vardır ve ilk boyut 
diğerine galebe çalar. Siyasi-tarihsel yönüyle 
karşılaşılmak istenmediğinden üzeri örtülen bir 
yazar: “Hayır, hayır, benim Dostoyevskim öyle 
düşünüyor olamaz...” Dünyanın gerçekleriyle 
karşılaşmak istemeyen Hegelci “güzel ruh” ve 
onun soyut evrenselciliği.

Oysa iyi bakıldığında Dostoyevski’nin evrenselciliğindeki emperyal tavır da 
ayırt edilebilir. Dostoyevski, büyük bir yankı uyandıran o konuşmada Puş-
kin’e evrensel bir mahiyet arz eden büyük Rus tarihsel misyonunun habercisi 
olarak saygı duruşunda bulunur. Bu konuşmanın kitlelerde uyandırdığı pat-
hos da büyük ihtimalle Puşkin’in Rusya’nın değerleriyle ve Mesihlik misyo-
nuyla özdeşleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Na-
mık Kemal’in karakterlerinin şematikliğini ve cansızlığını anlatmak amacıyla 
(Raskolnikov’u kastederek) “ama Dostoyevski böyle yapmıyordu (…) roma-
nında insan ızdırapları namına orospunun ayağını öpen bir kahramanı vardı” 
der. Tanpınar’ın meramı açık olsa bile ekleyelim: Ayağı öpülen Sonya, Tanpı-
nar’ın anlatmaya çalıştığı canlılığı ve somutluğu yerel boyutlarıyla da yansıtan 
bir karakterdir. Mâlûm, Raskolnikov bir fikrin peşinden koşar, bu yolda “Suç 
Üzerine” başlıklı bir yazı da kaleme almıştır: Olağan insanlardan ya da halk-
tan keskin bir biçimde ayrışan “olağanüstü insanlar”ın yasayı ihlal etme ya da 
“suç işleme hakkı.” Düşüncede kalmaz, on dokuzuncu yüzyılda Schiller’den 
Napolyon’a Batıda dolaşıp duran, yani Batı menşeili olduğu açık görünen bu 
fikri dener, uygulamaya koyar bilindiği üzere. Çağdaşı olan Rus aydınlarının 
sosyalizmden anarşizme birçok Batılı fikri denediği gibi. (Dostoyevski'nin ro-
man kahramanları bir ideolojiler çağı olan on dokuzuncu yüzyılın deneysel-
liklerinin panoraması gibidir.) Sonuç: Raskolnikov’un modern Batılı bir fikir 
neticesinde meydana gelen sarsıntılı ruh buhranları ve ardından Sonya’ya ve 
ailesine, olağan insanlara, halka daha farklı bir anlayışla yönelmesi. Sonya ve 
ailesi neredeyse bütün Dostoyevski romanlarında geçen, düşkün ama kendin-
de bir cevher taşıyan, potansiyellerinin harekete geçmesi için yapısal bir dönü-
şüme ihtiyaç duyan tipler. Tıpkı Dostoyevski’nin Rusya’nın tarihsel misyonu 
için düşündüğü gibi: Bir tutam “yalnız ve güzel ülkem” kalıbından alınız, ona 
bir ölçü Oğuz Atay’ın Günlükler’indeki “Batıdan farklı bir fikri ifade etmeyi 
nasıl becermeli?” sorusunu katınız, popülist heyecanlara sahip bir Dostoyevs-

“Oysa iyi 
bakıldığında 
Dostoyevski’nin 
evrenselciliğindeki 
emperyal tavır da 
ayırt edilebilir.



14

ki tadı elde edeceksiniz. Farklı politik coğ-
rafyalarda birbirine benzer tezahür eden 
modernlik eleştirisi kalıpları. Dostoyevs-
ki’de popülizm, modernlik eleştirisine bi-
tişik durur. Peki Raskolnikov’un yabancı-
laşmadan kurtuluşu, Rus evine dönüşe hiç 
mi benzemiyor? Sonya ve ailesine yönelişi, 
Rus evini de temsil ediyorlar veya başka 
bir yerde dediği gibi halkın doğrularını. 
Dostoyevski’nin eve dönme kalıbı.

Sonuç olarak, Dostoyevski’de hep iki düzeyli örülür iş: Evrensel-tikel. Soyut 
evrenselciliği kof bulan bir yazar/düşünür için tutarlı bir örgü. Bu örgüyü 
ıskalayıp Dostoyevski’yi kendi yorumunun hilafına okuyanlar, güzel ruhlu 
okurlar. Bruce K. Ward, Dostoyevski’nin Batı Eleştirisi’nde bizi bu metafizik 
ve siyasi olmak üzere iki uca dağılmış Dostoyevski okumalarına karşı uyarır. 
Ward, Batı sorunu Dostoyevski’de öyle merkezidir ki der, Budala’nın önemli 
sayfalarından birinde Prens Mişkin’i Batının krizine yönelik uzun uzun ko-
nuşturmasının oluşturduğu estetik uyumsuzluk da, Dostoyevski sanatının 
ve genel olarak roman sanatının en güzel örneklerinden biri olan Karamazov 
Kardeşler’in “Büyük Engizisyoncu” bölümü de doğrudan bu sorunla ilişkilidir.

Sonsöz: Sevgi ve Tanıma

Konu Dostoyevski olunca, aceleyle kesin bir karara varmanın riskler taşıdı-
ğı ince bir çizgi var gibi görünüyor. Aslına bakılırsa, düşünürler konusunda 
açıklamaya direnen egzantrik tutumlara ılımlı yaklaşmakta hiçbir sakınca 
yok. Düşünür bazen bir aracı olur düşünce sevgisine, kişi düşünürü sevdiğini 
düşünürken düşünceyi sevmiş olur. Hegel’in aklın kurnazlığı dediği şeyin en 
hoş formlarından biri olabilir bu. Diğer yandan, bir okur için Aristoteles’in 
trajediye özgü olduğunu söylediği, anagnorisis, bir tanıma anı da var sanki: 
Yakından uzağa, kendinde’den kendi için’e. Öyle sanıyorum ki, bu kritik an-
dan geçmeyen bir okur, yazarını tam olarak tanıyamaz. Kaybetmekten endişe 
duyduğu bir nesneyle iş görür, endişe düzeyi arttıkça hırçınlaşır.

“Sonuç olarak, 
Dostoyevski’de hep 
iki düzeyli örülür iş: 
Evrensel tikel.
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‘Yeraltından Notlar’: 
Yeraltı insanı kimdir?

Dostoyevski’nin metninin başarısı bu; Yeraltı Adamı’na 
dair olumlanabilecek pek çok özelliğin,  aslında modern 
öznenin benliğiyle, kendini gerçekleştirme kaygısıyla 
ilgili olması ve tüm bunları imkândan kaçış için bir kılıf 
gibi kullanması! 

Emek Erez
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Dostoyevski’nin ünlü metni “Yeraltından Not-
lar” üzerine çokça yazılmış, neredeyse her bölü-
mü sorunsallaştırılmış, yorumlanmış bir metin. 
Kitabın ilk bölümü bir manifesto gibi algılanıyor 
bile diyebiliriz modern bilim ve yaşama getirdiği 
eleştiri, modern insanın bireysel kaygıları, var-
lık ve hiçlik arasındaki sıkışmışlığı, her okurun 
kendisinden bir şey bulup özdeşleşmesine sebep 
olurken,  metni yazardan ayrı tutamayan eleştirel 
okumalarla da sıkça karşılaşıyoruz. Benim fik-
rimce bu kitabın başarısı bir tip olarak “yeraltı 
insanını” ve mekân olarak “yeraltı”nı yaratması. 
Bu güçlü yaratımın etkileyiciliği sanatsal yapıtın 
her alanında karşılığını bulmuştur çünkü “ye-
raltı insanı” günümüz insanının olduramadığı 
kaygılı varlığının tezahürüdür bir bakıma. “Ye-
raltı insanı” denince, edebiyatta da çok sık karşı-
laştığımız özne özellikleri gelir akla; yabancılık, 
yalnızlık, gücenmişlik, gurur, hırçınlık, yüzleşe-
meme, uyumsuzluk… Bu da metnin en çok tartı-
şıldığı konular olarak karşımıza çıkar. 
 

“Yeraltı İnsanı”nda dikkat çeken özelliklerden biri sıradanlık ve kahramanlık 
arasında sıkışıp kalmadır, metinde bu konudaki serzenişlere çok sık rastla-
rız. Bir yandan bazen “tiksinti” duyduğu o sıradandır karakter, diğer yandan 
birilerini kurtarmayı uman, kahraman olma arzusunu gizleyemeyendir. Bir 
yandan “soylu ve yüce” olanı olumlar diğer yandan buna has olan her şeyden 
nefret edermiş gibi görünür. Bir yandan otoriteye bir omuz atıp yıkıp geç-
mek, diğer yandan güç eline geçtiğinde efendi olarak kendini kurmak ister. 
Yaşamında dönüp dolaşıp geldiği yer ise kendisiyle bitmeyen sorunu olur. Bu 
kendi olmaya dair olan ise kurulmuş bir öznelliğe başkaldırı olmaktan çok, 
diğerleri ile kuramadığı ilişki ile ilgilidir bu nedenle istediği kişi olamadıkça 
hırçınlaşan ve bundan duyduğu suçlulukla baş edemeyen bir tip olarak ede-
biyat tarihinde yerini alır “yeraltı insanı”.  Geriye kendi içinde kaybolmuş, 
öfkesine yenik düşmüş, onaylanmadıkça hıncı artmış, kendi dışında kalan 
dünyayla arasına sınır çizerek yabancılaşmış bir temsil kalır.
 

“Yeraltı 
İnsanı”nda dikkat 
çeken özelliklerden 
biri sıradanlık 
ve kahramanlık 
arasında sıkışıp 
kalmadır, metinde 
bu konudaki 
serzenişlere çok 
sık rastlarız.
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SORUN OTORİTE Mİ? 
 
Dostoyevski’nin Yeraltı Adamı kendini var et-
mek için etrafındaki her şeyle mücadele verir, 
bir otorite olarak gördüğü ve varlığını umur-
samadığı için kafayı taktığı subay meselesini 
hatırlayalım, Nevski Bulvarı’nda karşılaştığı 
subaya herkesin yol vermesi, subayın gördüğü 
saygı karşısında kendisini görünmez hisset-
mesi, karakteri günlerce onu alt etmenin yo-
lunu aramaya iter. Burada başlangıçta otori-
teyi yıkıp geçme isteği hissedilse de başarısız 
olunca konunun aslında otoriteden çok kendi 
varlığıyla ve “onurunu kurtarmakla” ilgili 

olduğunu görürüz: “Bir santim bile yana çekilmedim, onunla tam bir eşitlik 
içinde geçtim gittim! Herif başını çevirip bakmadı bile. Beni gördüğü halde 
görmezlikten gelmişti, bunu adım gibi biliyordum. Şu ana kadar da bundan 
zerrece kuşkulanmadım. Benden daha güçlü olduğu için çarpışmadan gene 
ben zararlı çıkmıştım, fakat bunun ne önemi vardı! Amacıma erişmiş, bir 
adım bile yana çekilmeden, herkesin gözü önünde kendimi onunla aynı dü-
zeye çıkararak onurumu kurtarmıştım ya!...” “Kendini onun düzeyine çıkar-
mak”, burada sadece görülme arzusundan kaynaklı kaygıyla karşılaşmıyoruz 
bana kalırsa, burada aynı zamanda onun gibi olma arzusuyla karşılaşıyoruz. 
Yani bir yıkıcılıktan çok benliğinin tanınması, onaylanması, gözünde üst 
olarak gördüğüne erişme çabası var. Bu nedenle Yeraltı Adamı’nın kendilik 
kaygısı onun kurulmuş özneliğine bir karşı çıkış olmaktan çok bir üst figür 
olarak kurduğu otorite ile eşitlenme kaygısıyla daha çok ilişkileniyor. “Onu-
runu kurtarmış” gibi hissetse de yüzleşemediği ve yıkamadığı otorite karşı-
sında güç kaybı yaşadığı gerçeği bir yerde asılı kalıyor. Çünkü arzu edilene 
ulaşamama varlığını derinden etkiliyor, benzer durumları daha sonra da 
görüyoruz, tatmine erişemeyen kendini “onurunu kurtarmış” olmakla oyala-
yan hâli, benlik kaygısı olarak devam ediyor.
 
BEN VE DİĞERLERİ
 
“Yeraltı Adamı”nın benliği ben ve diğerleri arasında kalıyor. Kendisiyle yüz-
leşememenin de getirisiyle, dünyaya karşı bir ben tahayyül ediyor: “En kü-
çüğünden en büyüğüne kadar dairedekilerin hepsinden nefret ediyor, onları 
bir yandan küçümserken, bir yandan da onların karşısında ürkeklik duyu-

“Yeraltı Adamı’nın 
kendilik kaygısı onun 
kurulmuş özneliğine 
bir karşı çıkış 
olmaktan çok bir üst 
figür olarak kurduğu 
otorite ile eşitlenme 
kaygısıyla daha çok 
ilişkileniyor.
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yordum. Daire arkadaşlarımı kendimden üstün 
gördüğüm de oluyordu. Bu hal durup dururken 
geliyordu başıma. Onları ya küçümsüyor ya da 
kendimden üstün görüyordum.” Kendisi ve di-
ğerleri arasında sıkışıp kalan benlik kaygıyı ka-
çınılmaz kılınca karakterin “ben ve diğerleri” 
olarak kurduğu düşünce de aşınıyor bir bakıma. 
Çünkü bu düşüncenin yaşadıklarında karşılığı 
yok onun diğerlerine duyduğu öfke ve “kendi-
ni bazen üstün hissetme” sadece rahatlatıcı bir 
işleve sahip. Burada asıl mesele, olmak istenen 
ama becerilemeyenin ironisi ki bu aynı zaman-
da metnin tamamında karşılaştığımız bir du-
rum. Eleştirilen şey genellikle olunmak istenenle 
ilişkileniyor. Subay ile girdiği ve beceremediği 
yüzleşmede olduğu gibi, farkına varılmak, saygı 
görmek, varlığının başkaları tarafından kabul 
edilmesi isteği. Bunun olmayacağını bildiğinde 
ve başaramadığında dünya ve ben olarak tezahür 
eden, tamir edilmeye çalışılan benliğin daha da 
yaralanması. 
 

Benzer bir durumu kitabın üzerine epey konuşulan bölümlerinden olan 
davette de görürüz. Çok sevmediği, hattâ tiksindiği bile söylenebilecek bir 
arkadaşının vedası için verilen yemeğe kendisini zorla davet ettirdiğinde, 
kahramanın kaygısı, istenmediğini bile bile gideceği bu yerde kendi benliğini 
varetmek olarak çıkar karşımıza. Yine bir kabul görme ve tanınma arzusuy-
la kendisini bu karşılaşmaya hazırlar. “Çok sevinmiş demesinler diye erken 
gitmemeye” gayret ettiği toplantının daha başında saatin değiştiğinin kendi-
sine haber verilmemesi, topladığı tüm gücünü kaybetmesine, dışlanmışlığın 
getirdiği öfke ile birlikte ukalaca davranmasına neden olur. Ancak hâlâ orada 
kalması, her şeye rağmen “onlardan” olma arzusunu yıkamadığını göste-
rir, “bir omuz vurup” geçilemeyen burada da karşımıza çıkar ve ferdi ben’in 
dürtüsel davranışıyla karşılaşırız. Mead’e göre: “Dürtüsel davranış kontrolsüz 
davranıştır. Burada ‘sosyal ben’in yapısı, “ferdi ben’in ifadesini belirlemez. 
Freudyen bir tabirle ‘sosyal ben’ bir sensör işlevi görür. Sergilenebilecek ifade 
türünü belirler, sahneyi kurar ve repliği verir. Dürtüsel davranışta ise ‘sosyal 
ben’ bu kontrolü sağlamaz. Benliğin diğerleri karşısında kendini savunduğu 
bir durumu düşündüğümüzde, duygusal baskı öyle şiddetlidir ki kabul gören 
davranış kalıplarını yıkar ve böylece birey kendini sert bir şekilde ifade eder” 

“Eleştirilen 
şey genellikle 
olunmak istenenle 
ilişkileniyor. 
Subay ile girdiği 
ve beceremediği 
yüzleşmede 
olduğu gibi, 
farkına varılmak, 
saygı görmek, 
varlığının başkaları 
tarafından kabul 
edilmesi isteği.
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(2017: 226). Bu sahnede durum buna evrilir, 
yüksek düşünceleri, yadsınamaz nükteciliği 
ile  Zverkov’u bir köşede unutturup, kendini 
sevdirme hayali kuran Yeraltı Adamı durum 
tersi yönde gelişince “duygusal baskının şid-
deti” ile davranış kalıplarını yıkar, belki hiç 
olmadığı kadar cesurca masadaki varlığını 
olaylı hale dönüştürür, erken gelmesi nede-
niyle kendisine alaycı bir biçimde; “keşke 
kendinize bir şeyler getirmelerini söyleseydi-
niz ya da bizi beklemeden oturup yemeğinizi 
yeseydiniz!” diyen Zverkov’a hırçın bir sesle; 
“sizden izin almadan da öyle yapabilirdim!” 
derken, kendisine bir güç alanı yaratmak 
istese de içten içe düştüğü durumu bilmesi 

yine o alanı koruyamamasına sebep olur. Gece boyunca da kendisine varlık 
imkânı verecek o alanı kovalar, başarısız oldukça hırçınlaşır ve âdeta isten-
mediği, onay beklediği, sevilme hayali kurduğu topluluğa yapışır. Bu da öz-
nenin varlığını değerli görme isteğinde grup kimliğinin önemine işaret eder, 
grup içinde kabul görmeme varlığın kendisini “hiç” olarak kurmasına neden 
olur. Böylece, “ben” ve “diğerleri” arasına çekilen sınır, karakterin kendini 
kibirle ve üstünlükle varetme çabası boşa çıkar, metin boyunca kurulan her-
kese karşı kendim tavrı yara alır çünkü tüm bunların altında yatan tanınma 
ve kabul görme arzusudur ve tatmin olmadıkça çıkmaza sürükler. 
 
KAHRAMAN OLMA ARZUSU 
 
En başta bahsettiğimiz gibi Yeraltı Adamı’nın sıradanlığı kabul edemeyip bir 
kahramana dönüşme arzusu olduğu da inkâr edilemez. Bunun yansımasını 
Liza ile olan ilişkisinde görürüz. Sadece genel ev olduğunu tahmin ettiğimiz 
bir yerde çalıştığı için onu “kurtarma” misyonu biçer kendisine. Sonunda 
kendisinden daha güçsüz birini bulduğunu düşünür. Sözde eleştirdiği bay-
lara, aydınlara dönüşme imkânını yaşamı üzerine ahkâm kesebileceğini 
düşündüğü Liza üzerinden gerçekleştirmeye çalışır. “İstediği biçime sokabi-
leceği maden” olarak gördüğü Liza’ya hayatının nasıl bir çıkmazda olduğu 
hakkında süslü cümleler kurarken; “ne mutlu, huzurlu ve namuslu bir ya-
şam!” diyerek onun hayatını ahlâkçı bir üslupla yargılarken, kendisini kah-
raman hissetme duygusuna kapılır. Ama bilir ki aslında “sıradandır”,  hâttâ 
hayatı Liza’nın ona göre sefil hayatından daha sefildir. Burada ayrıca gerçek-
ten o kadına dair bir “kurtarma” hissi de görmeyiz. Yeraltı Adamı aslında 

“En başta 
bahsettiğimiz gibi 
Yeraltı Adamı’nın 
sıradanlığı kabul 
edemeyip bir 
kahramana dönüşme 
arzusu olduğu da 
inkâr edilemez.
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yine kendi derdindedir, sonrasında Liza her 
şeyi bırakıp geldiğinde, ona çektiği nutuk iyi-
ce değersiz hâle gelir. Liza’nın onun yaşadığı 
şartları görmesi daha da küçük hissetmesine 
ve kendini kaybedip, günlerce yolunu gözle-
diği hâlde ona kötü davranmasına sebep olur. 
Çünkü Yeraltı Adamı kendi dışında kalana, 
başkasına dair olana yabancılaşmıştır, -“ 
‘Bana çay içmek mi istersin, yoksa dünyanın 
batmasını mı?’ diye sorsalar, hemen ‘Dün-
yanın batmasını isterim!’”-  kendi düşeceği 
durumların üzerine düşüne düşüne kaybol-
muştur. Bu nedenle zaten başkanın sesine 
kapalıdır anlatı; bir ben vardır tamir edil-
meyi bekleyen, bir de ona karşı herkes. Şim-
diden bakınca Yeraltı İnsanı bana, Salecl’in 
şu cümlelerini hatırlatıyor: “Kişiliğimiz ko-
nusunda suçluluk duymakla ve sürekli ken-
dimizi ‘geliştirmeye çalışmakla meşgulken, 
herhangi bir toplumsal değişim başlatmak 
için gereken perspektifi kaybediyoruz. Ken-
dimizi geliştirmek için bu kadar uğraşırken, 
herhangi bir toplumsal değişime katılacak 
enerji ve beceriyi kaybediyoruz ve bir şekilde 
başarısız olduğumuzda kaygılanıp duruyo-
ruz” (2014: 16).  Yeraltı İnsanı kendi içinde 
o kadar boğulmuştur ki devamlı hata yapıp, 
sonra onun suçluluğunu duymaktan, kendi-
sini onaylatma çabasından ne kendisine ne de 
başka bir şeye dair değişim başlatamayacak 
hâle gelmiştir, eleştirel baktığını düşünebi-
leceğimiz toplumla olan derdi aslında onun 
gözetimiyle, yaşamını belirlemesiyle değil, 
onun tarafından kabul görmemesiyle ilişki-
lidir. Bu keşmekeşte sıkışıp kalır, eleştirdiği 
şeyden kaçamaz tam tersine o olma arzusunu 
sonuna kadar hisseder. Mesela, efendilerle 
derdi varmış gibi görünen Yeraltı Adamı’nın 
uşağı olarak gördüğü Apollon’a tavrında gör-
düğümüz üst olma isteği bu açıdan değerlen-

“Yeraltı Adamı 
aslında yine 
kendi derdindedir, 
sonrasında Liza 
her şeyi bırakıp 
geldiğinde, ona 
çektiği nutuk iyice 
değersiz hâle gelir.

Yeraltından Notlar, Fyodor Mi-
hayloviç Dostoyevski, Çev: Hasan 
Ali Yücel, 140 syf., İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 2016.



22

dirilebilir: “ ‘Aylığını vermek istemedi-
ğim, evet yalnızca vermek istemediğim 
için vermiyorum!’” diyecektim.  Çünkü 
efendisinin canı böyle istiyordu, çünkü 
bir uşak efendisine karşı saygısız, terbi-
yesiz olmamalıydı”. 
 
Uşağından, kendisini efendi hisset-
tirecek saygıyı göremiyor, sevdiğini 
düşündüğü kadının “kurtarıcı”sı olup, 
kahraman olmayı başaramıyor, arka-
daşları tarafından benliği onaylanmı-
yor, eleştirdiği aydınlar gibi eline fırsat 
geçtiğinde “biçimleyecek maden” ola-
bilir mi düşüncesine kapılıyor… Yeraltı 
İnsanı bu durumda kendilik kaygısı 
taşıyan, düzenle uzlaşmaz biri mi yok-
sa eline fırsat geçmediği için öyleymiş 
gibi mi davranıyor? İşte bu ironi metnin 
de ironisi bana kalırsa, dahası Dosto-
yevski’nin metninin başarısı bu, Yeraltı 
Adamı’na dair olumlanabilecek pek çok 
özelliğin,  aslında modern öznenin ben-
liğiyle, kendini gerçekleştirme kaygısıyla 
ilgili olması ve tüm bunları imkândan 
kaçış için bir kılıf gibi kullanması.  
 
Kaynaklar
 
Dostoyevski, F., M., (2018), “Yeraltından 
Notlar”, (Çev. Mehmet Özgül), İstanbul: 
İletişim Yayınları. 
Salecl, R., (2011), “Seçme İkilemi”, (Çev. 
Barış Engin Aksoy), İstanbul: Metis.  
Mead, G. H., (2017), “Zihin, Benlik, 
Toplum”, (Çev. Yeşim Erdem), Ankara: 
Heretik.

“Dostoyevski’nin 
metninin başarısı bu; 
Yeraltı Adamı’na dair 
olumlanabilecek pek 
çok özelliğin, aslında 
modern öznenin 
benliğiyle, kendini 
gerçekleştirme 
kaygısıyla ilgili 
olması ve tüm bunları 
imkândan kaçış 
için bir kılıf gibi 
kullanması.
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Dostoyevski'nin yarım kalan ilk büyük roman denemesi 
olan “Netoçka Nezvanova”, küçük bir kızın yoksullukla 
geçen hayatındaki üç evreye odaklanır. Dostoyevski 
“Netoçka Nezvanova’da”, okuru küçük bir kızın yaşadığı 
zorluklarla karşı karşıya bırakırken, aynı zamanda dönem 
Rusya’sının da bir fotoğrafını çeker.

Kırmızı perdeli evler

Okan Çil
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“30 Ekim 1821’de 
doğan Dostoyevski 
önce annesini, 
akabinde babasını 
kaybeder. O sıralarda 
Askerî Mühendislik 
Akademisi’nde 
okumaktadır. Yaşadığı 
bunalımın çaresini 
edebiyatta bularak 
kendini kitaplara 
kapayan Dostoyevski 
ilk yazarlık 
denemelerine de bu 
yıllarda başlar.

Dostoyevski, çağları aşan eserleri ve yarattı-
ğı karakterleriyle hâlâ daha başucumuzdadır. 
Edebiyata gönül veren, eline kalem alan herke-
sin uğraması gereken bir durak olan Dostoyev-
ski, oluşturduğu ahlaki çatışmaları öyle derin-
likli şekilde işlemiştir ki değişen sosyokültürel 
şartlara rağmen bu çatışmaların yansımalarını 
şimdilerle bile hissetmek işten değildir.

Genelde Suç ve Ceza, Ecinniler, Karamozov 
Kardeşler gibi uzun romanlarıyla bilinen 
Dostoyevski’nin görece arkada kalmış kimi 
romanları da en az bu kitaplar kadar önem 
arz etmektedir. Bu kitaplardan biri de Netoç-
ka Nezvanova’dır.

Netoçka Nezvanova aslında yarın kalmış bir 
roman olması hasebiyle Dostoyevski külliya-
tında farklı bir yerde durur. Peki niye yarım 
kalmıştır? Bunun için büyük yazarın hayatı-
na kısaca bakmakta fayda var.

ÖLÜME BEŞ KALA

30 Ekim 1821’de doğan Dostoyevski önce 
annesini, akabinde babasını kaybeder. O sı-
ralarda Askerî Mühendislik Akademisi’nde 
okumaktadır. Yaşadığı bunalımın çaresini 
edebiyatta bularak kendini kitaplara kapa-
yan Dostoyevski ilk yazarlık denemelerine 
de bu yıllarda başlar. İlk romanı olan İn-
sancıklar’ı 1845’te yayımlatır. İnsancıklar her 
ne kadar iyi eleştiriler alsa da devam eden 
Öteki, Ev Sahibesi, Beyaz Geceler gibi kitapla-
rı beklediği etkiyi yaratamaz. Bunlar görece 
kısa kitaplardır. Dostoyevski de bu kez ilk 
defa uzun roman yazma niyetine kapılır. İşte 
bu romanın adı Netoçka Nezvanova’dır.
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Yıl 1848. Fransız Devrimi’nin etkisi bütün 
dünyaya yayılırken Dostoyevski ve arka-
daşları da esmeye başlayan özgürlük rüz-
garına kapılırlar. O sıralarda Durol adlı 
siyasal bir örgütle beraber hareket etmek-
tedirler.

Yaklaşık bir yıl sonra, Netoçka Nezvano-
va’nın ilk cildinin yayımlanmasının ar-
dından bütün örgüt yakalanıp hapsedilir. 
Rus Çarı I. Nikolay’a suikast düzenlemeyle 
suçlanırlar ve tahmin edileceği üzere ce-
zaları ölümdür. Ne var ki son anda çar ta-
rafından bağışlanırlar ve kürek cezası ile 
orduya süresiz hizmet cezası alarak sürgü-
ne gönderilirler.

SANATSAL KİBİR

Tüm bu gelişmeler yüzünden Netoçka Nez-
vanova romanına devam etmeyen Dosto-
yevski, hapishane yaşantısını konu edinen 
Ölüler Evinden Anılar adlı yeni bir romana 
başlar ve Netoçka Nezvanova öylece yarım 
kalır.

Netoçka Nezvanova, küçük bir kızın yok-
sullukla geçen hayatındaki üç evreye 
odaklanır. İlki çocukluk, ikinci ilk genç-
lik, üçüncü olarak da yetişkinlik olarak 
ayırabiliriz bunu sanıyorum ve her bölü-
mün odak noktasında Netoçka’dan ziyade 
onun ilişki kurduğu insanlar ön planda 
konumlanır. Öyle ki Netoçka sadece anla-
tıcı gibi edilgen bir konumda tutar kendi-
ni, olaylara müdahale etmez, oradan oraya 
savruluverir.

“Yaklaşık bir 
yıl sonra, Netoçka 
Nezvanova’nın ilk 
cildinin yayımlanmasının 
ardından bütün örgüt 
yakalanıp hapsedilir. 
Rus Çarı I. Nikolay’a 
suikast düzenlemeyle 
suçlanırlar ve tahmin 
edileceği üzere cezaları 
ölümdür.
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İlk dönemde işlenen üvey baba Efi-
mov’dur. Efimov öyle büyük çatışmalar 
yaşayan, gerçekçi bir karakterdir ki ro-
mandaki etkisi neredeyse bütün karak-
terlerden fazladır. Bir arazi sahibinin 
himayesinde kurulan orkestrada vasat 
bir klarnet müzisyeni olan Efimov’un, 
İtalyan bir kemancıyla tanışmasıyla bü-
tün hayatı altüst olmaya başlar. Müziğe 
yatkınlığı sebebiyle kemanı kısa sürede 
kavrar ancak kemanla beraber yükse-
len farklı bir şey daha vardır ruhunda; 
kibir ve kıskançlık.

Efimov’da her geçen gün daha da büyüyen kıskançlık öyle bir noktaya ulaşır 
ki kendini şehrin en iyi kemancısı olarak kabul etmesine dek varır. O kadar 
iyidir ki keman çalmasına dahi gerek yoktur. Onun kemanını dinlemeye layık 
kulaklar yoktur çünkü.

Bu şartlar altında hiç çalışmayan, yoksulluğa ve içkiye düşen Efimov her ne 
kadar muhtaç halde görünse de kibrinden en ufak şey kaybetmez. Netoçka’nın 
annesiyle de işte bu sıralarda evlenir. Neden bilinmez anne onun büyük bir 
müzisyen olduğuna çoktan iknadır.

Şehirdeki bütün kemancıları bilen Efimov, onların arkasından verip veriştir-
diği yetmiyormuş gibi tertip edilen konserleri de büyük bir dikkatle takip eder. 
Ta ki bir hata, en ufak bir hata yaptıklarını duyduğu ana kadar. İşte o zaman 
rahatlar ve en iyinin hâlâ kendisi olduğunu düşünür fakat yine de çalmaz, hep 
bir bahanesi vardır.

“… bugünlerde fakirliği onun mutluluğu için bahane sağlıyor. Şimdi onu engel-
leyen şeyin sadece fakirlik olduğuna, eğer zengin ve sorunlardan uzak olsaydı, 
çok boş zamanı olsaydı hepimizin onu sanatçı olarak kabul edeceğimize herkesi 
inandırabiliyor.”

Efimov’un bu hali, Netoçka’da üvey babasına karşı bir acıma duygusunun doğ-
masına sebep olur. Her n’olursa olsun bu duygudan çıkamaz. Eşinin tutumuy-

“Bu şartlar altında hiç 
çalışmayan, yoksulluğa ve 
içkiye düşen Efimov her 
ne kadar muhtaç halde 
görünse de kibrinden en 
ufak şey kaybetmez.
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sa hepten farklıdır. Efimov’u dövmekten 
beter eder, hakaretler, aşağılamalar hava-
da uçuşur ancak söz konusu müzik oldu-
ğunda ya da iyi giyimli biri kocasını ziya-
ret ettiğinde, Efimov’u elinde kemanıyla 
gördüğünde her şey değişiverir; kocasını 
yeniden hayranlıkla izlemeye başlar.

HAYAL KURMAK KÖTÜDÜR

Romanın ikinci bölümü olarak değerlen-
direbileceğimiz kısmındaysa Efimov’un 
yerini Katya alır. Katya, Netoçka için bir 
idole dönüşür neredeyse ama bunu kıs-
kançlıkla değil hayranlıkla açıklayabili-
riz. Netoçka’nın kendi yaşlarında, zengin, 
sevgiye doymuş, şımartılmış bir kıza hay-
ranlık beslemesinin en büyük sebeplerin-
den biriyse “besleme” olarak alındığı evin 
devasa kırmızı perdeleridir.

Netoçka, Efimov’u bir gün kırmızı perdelerle örtülü bir malikanenin önünde 
hayranlıkla bekler halde bulur. İçeriden yükselen keman sesi ve perdeye göl-
geleri vuran çok sayıda insan vardır. Bu perdeler Efimov için de Netoçka için 
de bir arzu neşesine dönüşür çünkü o perdenin ardı saygınlıktır, mutluluk ve 
şöhret demektir. Öyle ki kaldıkları izbe tavan arasının penceresinden sürekli 
o eve bakarak hayal kurar Netoçka ve eski püskü kıyafetlerinden nefret etmeye 
başlar.

“Bir gün annem beni azarladı ve pencereden aşağıya inmemi söyledi. O anda o 
eve bakmamdan hoşlanmadığı, onun düşünmemi istemediği, mutlu olacağımız 
düşüncesinden nefret ettiği ve bu kadarcık da olsa onu engellemeye çalıştığı his-
sine kapıldım.”

Annesi kötü biri değildir, kızıyla kocasına göre daha katı ve realisttir sadece. 
Hayal kurmayı tehlikeli bulur, özellikle doğru düzgün yiyecekleri yokken.

“Romanın ikinci 
bölümü olarak 
değerlendirebileceğimiz 
kısmındaysa Efimov’un 
yerini Katya alır. Katya, 
Netoçka için bir idole 
dönüşür neredeyse 
ama bunu kıskançlıkla 
değil hayranlıkla 
açıklayabiliriz.
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Efimov’un deliliğe giden olağanüstü finalinin 
ardından, ikinci kısımda Katya’ya olan hay-
ranlığını kontrol edememeye başlar Netoç-
ka. Kendine kötü davransa da onu alttan alır, 
hakaretlerine karşı kendini savunamaz, en 
sonunda da onun işlediği bir suçu üstlenerek 
büyük bir cezaya çarptırılır ve ancak bu olay-
dan sonra Katya’yla gerçekten arkadaş olurlar 
çünkü Katya “mutlu olmak için doğmuştu ve 
mutlu olmalıydı.”

Romanın üçüncü bölümündeyse Netoçka, 
Katya’nın üvey ablası olan Alexandra Mikha-
ilovna’ya taşınır ve onlarla yaşamaya devam 
eder. Yavaş yavaş büyümektedir. Özel dersler 
alarak kitap okumaya ve kendini bulmaya ça-
lışır. Hatta ilerleyen günlerde çok iyi bir şarkı-
cı olma yolunda ilk adımlarını dahi atar ancak 
büyümenin, sandığı kadar güzel bir durum 
olmadığını da anlamaya başlar. Belki de deva-
mı yazılsaydı, sanatla delilik arasında bir dizi 
bağlantı kurarak Netoçka’yı hepten sarsacaktı 
Dostoyevski, kim bilir…

Netoçka Nezvanova, sadece küçük bir kızın 
yaşadığı zorluklarla karşı karşıya bırakmaz 
okuru, dönem Rusya’sının da bir fotoğrafını 
çeker. Sınıf farkını göz ardı etmeden insanın 
ikiyüzlülüğüne, ahlaki çelişkilerine, çıkarcı 
yanına usulca dokunur ve Dostoyevski’nin ne-
den bu denli büyük bir yazar olduğunu hepi-
mize yeniden hatırlatır. 

“Netoçka 
Nezvanova, sadece 
küçük bir kızın 
yaşadığı zorluklarla 
karşı karşıya 
bırakmaz okuru, 
dönem Rusya’sının 
da bir fotoğrafını 
çeker.

Netoçka Nezvanova, Fyodor Mi-
hayloviç Dostoyevski, Çev: Ergin 
Altay, 324 syf., İletişim Yayınları, 
2014.
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Dostoyevski’nin, cezasını çekmek üzere gönderildiği 
Sibirya’daki kamptan gözlemler içeren “Ölüler Evinden 
Notlar”, Çarlık Rusyası’nın gerçek yüzünü ve tüm 
yurttaşlarına yaşattığı adaletsizliği aktarıyor. Dostoyevski, 
mahkûmları psikolojik tahlilleri, bakış açısı ve çarpıcı 
yorumlarıyla ele alarak, bir bilim insanı tavrıyla izliyor.

Dostoyevski'nin 
'ölüler evi' 

Soner Sert
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Henüz 25 yaşındayken yayımlanan ilk 
romanı İnsancıklar (1846) ile dikkat çe-
ken ve hemen ardından yayımladığı İkiz 
(1846) adlı kısa romanı ile yaygın bir 
çevrede ismi anılan Dostoyevski, eleştir-
men Belinski’nin de çabasıyla genç ya-
şına rağmen edebiyat camiasında –şim-
diden- saygın bir yer edinir. Ardından 
kaleme aldığı Ev Sahibesi (1847), Beyaz 
Geceler (1848), Yufka Yürek (1848) ve 
Netoçka Nezvanova (1849) ile –döne-
minde- istediği etkiyi pek yaratamasa 
da, 1849 yılı yaşamını tümden değiştirir. 
 
Bu tarihte, dönemin ilerici gruplarından 
Petraşevski’nin üyesi olmaktan dolayı 
tutuklanan Dostoyevski, aynı yapıda yer 
alan diğer kişiler gibi, zorba ve baskıcı 
Çarlık yönetiminin Rusya’yı dev bir ha-
pishaneye çevirdiği düşüncesini benim-
ser. Bu bağlamda, Rusya’nın sömürge 
topraklarında bulunan kampların (ce-
zaevlerinin) bile merkezde yaşamaktan 
daha iyi olduğunu düşünür. Zira tutuk-
landıktan sonra –sanki nazire yaparlar-
mış gibi- Dostoyevski’yi, bu kamplara 
sürgüne gönderirler. 
 
İlk olarak 22 Aralık 1849 tarihinde ölüm 
cezasına çarptırılan fakat sonra infaz 
kararı bozulup, suçu on bir yıl hapis (ve 
sürgün) cezasına çevrilen Dostoyevski, 
bugün Kazakistan sınırları içinde yer 
alan Omsk’ta bulunan kampa gönderilir. 
Cezası bitince Semipalatinsk’te kalmaya 
devam eden Dostoyevski, 1861 yılında 
yayımladığı Ölüler Evinden Notlar’a 
kadar sürgünde kalır. 
 

“Dostoyevski, 
eleştirmen Belinski’nin 
de çabasıyla genç 
yaşına rağmen edebiyat 
camiasında saygın bir yer 
edinir.
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ÖLÜLER EVİ
 
Bir Fransızca öğretmeninin, kamp yaşa-
mını “not alması” ve geriye dönüşle başla-
yarak ölümüne değin uzanan süreci an-
latmasıyla oluşan -kurgusal- kamp hayatı 
kitabın ismiyle müsemma bir çalışma. Bir 
cezaevini anlatan kitap, Ölüler Evi olarak 
niteleniyor. Klasik Hristiyan yaşamında 
ölü evi, kilisenin yanına inşa edilen ve 
cenazelerin belli bir süre saklanmasına 
yarayan binalara verilen ad anlamına 
gelirken, Fransa’da tutukluların dağıtı-
mı yapılmadan önce bir araya geldiği yer 
olarak tanımlanıyor. Notlar –zapinski- 
ise anılar, hatıralar anlamına gelmektedir 
ve tıpkı Yeraltından Notlar’da da kulla-
nıldığı gibi kullanılmıştır. Kitabın, geç-
miş yıllarda yapılan Türkçe çevirilerinde 
(1933 Haydar Rıfat, 1939 Halikarnas 
Balıkçısı, 1946 Nihal Yalaza Taluy) “not-
lar” yerine “hatıralar” kelimesinin kulla-
nılması rastlantı değildir.
 
Bir entelektüel olarak nitelenen Fransızca 
öğretmeninin, “ölüler evinde” adi suç-
lularla da bir araya gelmesinden ve on-
ları (soylular da var) gözlemleyip kâğıda 
geçirmesinden oluşan kitapta yazar, Rus-
ya’da ve Rusya’nın hâkim olduğu başka 
bölgelerde yaşayan –her kesimden- insanı 
birebir anlatır. Öyle ki, bu kişilerin varlı-
ğına inanır, gerçekliğinden emin oluruz. 
Zulümle, acı ve kederle tanışan yazar, 
Rusya’da yaşayan insanların başına gelen 
talihsiz olaylarla nasıl baş ettiğini, mane-
viyatla olan meselesini ve istenç gücünü 
ustalıkla kaleme alır. 
 

“Bir entelektüel olarak 
nitelenen Fransızca 
öğretmeninin, “ölüler 
evinde” adi suçlularla da 
bir araya gelmesinden 
ve onları (soylular da 
var) gözlemleyip kâğıda 
geçirmesinden oluşan 
kitapta yazar, Rusya’da 
ve Rusya’nın hâkim 
olduğu başka bölgelerde 
yaşayan her kesimden 
insanı birebir anlatır.
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DOSTOYEVSKİ’NİN UFKUNDA 
BAMBAŞKA DEHLİZLER
 
Bu husus Dostoyevski’nin kaleminin 
değişmeye başladığının en nesnel ispa-
tı bizce. Sömürge topraklarında geçen 
ve birbirinden farklı onlarca insanla 
bir araya gelme “şansına” erişen yazar, 
-sıradan- halkın entelektüellere olan 
tavrını, kültür ve sosyal yaşamla olan 
bağlarını öylesine derin bir gözlem 
gücüyle irdeler ki şaşmamak olanak-
sızdır. Sonraki yıllarda ele aldığı Tanrı 
sorunsalı, inanç meselesi ve vicdan 
kavramları ilk kez bu “notlarda” ma-
saya yatırılır. Yazarın, suçla, suç dün-
yası ve suçlu insanla cezaevlerinde bir 
araya gelmesi, hastanede uzun süre 
yatması ve o anları kâğıda dökmesi, 
aciz ve zavallı insanların yaşamına do-
kunması ve -onun gözlemiyle- Tanrıya 
sığınması, yazarın ufkunda bambaşka 
dehlizler açar. Bu kamp hayatından 
sonra Dostoyevski, geçmiş yıllarda 
içinde bulunduğu yapının aksine, ha-
yata karşı farklı sorular sormaya, baş-
ka cevaplar aramaya başlar. Petraşevs-
ki grubundan arkadaşı A. P. Milyukov, 
Dostoyevski’nin o yıllarda da ayrı bir 
yapısı olduğunun üzerinde durur: 
“Hepimiz sosyalistleri inceliyorduk, 
ama planlarının pratikte gerçekleş-
tirilebileceğine herkes inanmıyordu. 
Dostoyevski de bu inanmayanlar ara-
sındaydı. Öğretilerinin temelinde iyi 
bir amaç olduğunu kabul ediyor, ama 
onları dürüst hayalperestler sayıyor-
du.” 
 

“Petraşevski grubundan 
arkadaşı A. P. Milyukov, 
Dostoyevski’nin o 
yıllarda da ayrı bir yapısı 
olduğunun üzerinde durur: 
“Hepimiz sosyalistleri 
inceliyorduk, ama 
planlarının pratikte 
gerçekleştirilebileceğine 
herkes inanmıyordu. 
Dostoyevski de bu 
inanmayanlar arasındaydı."



33

Ölüler Evinden Notlar’ın, ilgiye değer 
bir diğer yönü de, Rus edebiyatında mer-
kez-çevre ilişkisini ve edebiyatın sömürge 
topraklarına uzanmasını ele alışıdır. Çe-
virmen Sabri Gürses, bu hususu, -Ölüler 
Evinden Notlar- “…klasik Rus edebiyatını 
Moskova-Petersburg ekseninden çıkaran 
ve sömürge deneyimini ele alan ilk eser de 
olmaktadır” sözleriyle dile getirir. Bu bağ-
lamdan yola çıkarak, Rusya’nın çok uluslu 
etnik yapısının üzerinde duran Gürses, 
sürgün yerinin Çarlık yönetimi tarafın-
dan Rusya’da değil de bir başka ülkenin 
toprağında kurulmuş olmasının üzerinde 
durur. 
 
1861-1862 yılında yazarın, kardeşiyle bir-
likte kurduğu Vremya adlı edebiyat dergi-
sinde tefrika edilen roman, 20. yüzyılında 
ilk çeyreğinden başlayarak Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde operaya, televizyon di-
zilerine ve sinemaya uyarlanır.

“1861-1862 yılında 
yazarın, kardeşiyle 
birlikte kurduğu 
Vremya adlı edebiyat 
dergisinde tefrika 
edilen roman, 
20. yüzyılında ilk 
çeyreğinden başlayarak 
Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerinde operaya, 
televizyon dizilerine ve 
sinemaya uyarlanır.

Ölüler Evinden Anılar, Fyodor 
Mihayloviç Dostoyevski, Çev: Sabri 
Gürses, 222 syf., Can Yayınları, 
2019.
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Dünya yıkıma 
sürüklenirken…

Colson Whitehead ve Niccolò Ammaniti, dünya hızla 
yıkıma sürüklenirken kendi bencilliğimize sarılıp 
zombileşmek, şiddete ve gaddarlığa yaslanıp vahşileşmek 
ile özgürlük, adalet, eşitliği inadına savunmak arasında 
bir seçim yapmamızı anımsamamız gerektiği uyarısında 
bulunuyor. İçinde olduğumuz bu süreçte, Bu süreçte 
“Bölge Bir” ya da “Anna” gibi romanlar, kendi egoizmimize 
ve yarattığımız konfor alanlarımıza ayna tutmaları 
açısından önemli eserler arasında yer alıyor.

Doğuş Sarpkaya
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Korona virüsü, uzakta yaşanan bir teh-
like olmaktan çıkıp, Avrupa’da ardın-
dan da Türkiye’de hızla yayıldı. Avrupa, 
virüsün yeni merkezi konumunda olsa 
da tüm dünyayı esir alan bir tehlikeden 
bahsetmemiz mümkün. Virüs yayıldık-
ça, kaygı, korku ve çaresizlik hissi de 
kitleleri sarmaya başladı. Tüm ülkelerde 
alınmaya başlanan olağanüstü önlemler 
ise distopik bir hikâyenin içinde yaşıyor-
muşuz hissini çoğalttı. 
 
Bu dönemde farklı düşünürlerin öner-
melerini okuyoruz. Mesela Slavoj Žižek, 
korona virüsünün egoizme, güçlü olanın 
hayatta kalması gerektiğini savunan-

lara karşı yeniden icat edilmiş bir komünizme neden olabileceğini savundu. 
Agamben ise, henüz salgın yayılmaya başladığında yazdıklarıyla tepki çek-
mişti. Korona virüsüne karşı alınan tedbirlerle istisnanın kural haline geti-
rilmesini eleştiren Agamben’in mesleki deformasyona kapıldığı fikri egemen 
oldu sosyal bilimler aleminde. Jean-Luc Nancy’nin, istisnanın viral olduğunu 
vurgulayan yazısının iyi bir cevap olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. Oysa 
Agamben’in tartıştırmaya çalıştığı şey toplumun hızla otoriter önlemleri ka-
bul etmesiydi. Ki buna benzer bir uyarıyı daha sonra Yuval Noah Harari de 
yapacaktı. Harari’nin uyarısının daha az tepki çekmesinin nedeni, otoriter re-
jimlerin gelişebileceğini söyleyerek endişe edilen durumu belirsiz bir geleceğe 
havale etmesiydi belki: Korkulan şey ne kadar uzakta hayal edilirse o kadar 
rahatsız edici olmaktan uzaklaşıyor kuralı burada da kendini gösterdi.*
 
DÜNYANIN YIKIMI
 
Korona virüsü etrafında süren bu tartışmaları farklı şekillerde destekleyen 
edebi üretimlerin, salgından çok önce yayımlanmış olması ise sanatın öngö-
rü yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunu anımsattı hepimize. Teorisyenlerin 
tartışmalarını izlerken aklımıza sürekli edebi eserlerin gelmesi şaşırtıcı değil. 
Teorisyenlerin öngörü olarak sundukları pek çok şey aslında edebiyatçılar ta-
rafından dillendirilmiş durumda. Birkaç örnek verelim: Žižek’in yeniden icat 
edilmiş komünizmi biraz da José Saramago’nun Görmek’inin devlete ihtiyaç 
duymayan şehrini çağrıştırmıyor mu? Agamben’in ve Harari’nin endişesi pek 

“Virüs yayıldıkça, 
kaygı, korku ve çaresizlik 
hissi de kitleleri sarmaya 
başladı. Tüm ülkelerde 
alınmaya başlanan 
olağanüstü önlemler ise 
distopik bir hikâyenin 
içinde yaşıyormuşuz 
hissini çoğalttı.
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çok kıyamet sonrası anlatısında karşımıza çık-
mıyor mu? Albert Camus’nün Veba’sı, bugün 
salgınla mücadelede yapılan hataların nasıl 
tekrarlandığını anımsatmıyor mu? Yine Sara-
mago’nun Körlük’ü salgın karşısında devletin 
güvenlik önlemlerinin ne kadar saçmalaşabile-
ceğini göstermiyor muydu? Örnekleri istediği-
miz kadar çoğaltabiliriz… 
 
Durum böyle olunca Salgın günlerinde dünya-
nın yıkımını anlatan eserlerin çokça okunması 
şaşırtıcı olmasa gerek. Sadece Albert Ca-
mus’nün Veba’sı, José Saramago’nun birbiriyle 
diyalog halinde olan Körlük ve Görmek’i ile 
sınırlı değil liste. Bu eserlerin gölgesinde kalan 
ama edebi nitelik açısından bir eksiği olmayan 
ama daha az konuşulan kitaplar da derin ön-
görüleriyle dikkat çekiyorlar. Örneğin Colson 
Whitehead’in Bölge Bir ve Niccolò Ammani-
ti’nin Anna romanları, bugün yaşadıklarımı-
zın sonuçlarına dair düşünceler barındırması 
açısından çok okunmayı hak eden kitaplar ola-
rak kaydedilmeliler. Bölge Bir, zombi salgını 
sonrası kıyamet ortamında yaşananlara; Anna 
ise on dört yaşından büyük herkesi öldüren bir 
kızıl virüsünün dünyaya yayılmasından sonra 
dünyada tek başına kalan çocukların yaşamı-
na odaklanıyor. 

 
ZOMBİ ANLATISINA YENİ YORUM
 
Colson Whitehead, Bölge Bir’de, popüler kültürde bir salgından bahsedildiği 
anda ilk akla gelen konulardan olan zombi istilasına odaklanırken belirli bir 
üsluba ya da türe bağlanıp kendine konfor alanı yaratan yazarlardan olma-
dığını kanıtlıyor. Büyük bir zombi salgını sonrasının New York’unda hayatta 
kalan insanlar, türün devamını sağlamak ve zombilerin nihai zaferini engel-
lemek için örgütlenmek zorundadır. Bu olağanüstü durumda sıradan insan-
lar askere dönüşmeye başlamıştır ve şehrin dört bir yanında tam zombileş-
memiş ama virüsten etkilenerek motor beceriler dışında hareketsizleşmiş, 

“Albert Camus’nün 
Veba’sı, bugün 
salgınla mücadelede 
yapılan hataların 
nasıl tekrarlandığını 
anımsatmıyor mu? 
Yine Saramago’nun 
Körlük’ü salgın 
karşısında 
devletin güvenlik 
önlemlerinin 
ne kadar 
saçmalaşabileceğini 
göstermiyor muydu?
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düşünmeyen yığınları öldürme görevini kabul 
etmişlerdir. Bu görevi üstlenmiş kişilerden biri 
olan Mark Spitz ise geçmiş ile bugün arasında 
salınarak kendi durumunu ve uygarlığın sonunu 
getiren alışkanlıklarımızı tartışmaya başlar. Say-
falar ilerledikçe, okura, zombileşmenin aslında 
salgının çok daha öncesinde başladığını, günlük 
yaşam içerisine sıkıştıkça kendisini zombileştir-
meyi başardığını anlatır Mark Spitz. 
 
Her kitabında farklı bir türe ve farklı biçimsel 
tercihlere göz kırpmayı seven Whitehead, bu 
kitabında, zombi anlatılarına yeni bir yorum ge-
tiriyor. Whitehead, bir söyleşisinde, Bölge Bir’de 
daha çok insanların içindeki kötülüğü betimle-
meye çalıştığını söylese de herkesin zombileş-
me potansiyelini, bu potansiyelin dönüştürücü 

etkisini gözler önüne seriyor. Bunu da zombi anlatılarındaki farklı politik 
düzeyleri ve klişeleri dengeli bir mizahi üslupla harmanlayarak başarıyor. 
Whitehead, zombi anlatılarındaki muhafazakâr korkuyu (ötekinin dokunu-
şu, alt sınıfların istilası vesaire) beslemek, yani aynayı dışarıya tutup eleştiri 
oklarını başkasına yöneltmek yerine kişinin kendi içine dönüp kendi karan-
lığıyla yüzleşmesi gerektiğini vurguluyor romanında. Salgın öncesi yaşamla 
kurulan bağ, aslında hastalığın dışarıdan gelmediğini anlamamızı sağlıyor. 
Bölge Bir, görmezden geldiğimiz, bastırarak yok saydığımız, sorgusuz sualsiz 
kabullendiğimiz binlerce şeyin bizi leşlere dönüştürdüğünü anlatan ve türsel 
sınırları ihlal eden güçlü bir roman olarak dikkat çekiyor.
 
BAŞKA BİR SALGIN ANLATISI
 
Niccolò Ammaniti ise Anna’da, önceki romanlarında sıklıkla başkarakteri 
olmuş yaş grubuna yeniden eğiliyor: Çocuklara ve gençlere.  Ammaniti nere-
deyse tüm romanlarında, çocukluktan yetişkinliğe geçiş yapanların hayatına, 
çoğunlukla da çocuk karakterlerin yetişkin dünyasına karşı giriştikleri mü-
cadelenin geri çekilmeye ya da yeraltına sığınmaya neden olduğu durumlara 
odaklandı. Meltem Gürle’nin başka bir bağlamda dile getirdiği şu ‘formül’ 
Ammaniti karakterleri için de geçerli: Bazı durumlarda çocuklar erken kay-
bedenler olduklarının farkına varırlar ama yine de kendi dünyalarını koru-
mak için çaba sarf ederler.**

“Her kitabında 
farklı bir türe ve 
farklı biçimsel 
tercihlere göz 
kırpmayı seven 
Whitehead, bu 
kitabında, zombi 
anlatılarına 
yeni bir yorum 
getiriyor.
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Anna’da ise çocukluğun tanımının sonsuza 
kadar değiştiği bir zaman diliminde yaşayan bir 
kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Kitabın ana 
karakteri Anna, tüm yetişkinlerin öldüğü, sadece 
14 yaşın altındakilerin yaşamına devam ettiği bir 
dünyada sekiz yaşındaki erkek kardeşiyle ayakta 
kalmaya çalışmaktadır. Bir gün yiyecek bulmak 
için güvenli sığınağını terk ettiğinde erkek kar-
deşinin kaçırılır ve Anna uzak durmaya çalış-
tığı korkutucu dünyanın içine girmek zorunda 
kalır. Yetişkinlerin olmadığı bir dünyada ayakta 
kalmak için çeteleşen, yağma yapan, şiddet araç-
larına başvurmaktan çekinmeyen çocukların 
arasında kendine, kardeşine ve köpeğine bir yol 
açmaya çalışan Anna da bir süre sonra yıkıma 
sürüklenmiş bu dünyanın kurallarına uymaya 
başlayacaktır. 
 

Ammaniti, romanında, olağanüstü durumlarda insanın vahşileşme eğili-
mine dikkat çeker. Bu açıdan okunduğunda Anna, karamsar bir romandır 
kuşkusuz. Aynı zamanda insan doğasının şiddete eğilimini de vurguladığı 
için günümüz distopyalarının, var olan düzenin değişmesinin yaratacağı 
kargaşanın sonuçlarıyla yüzleştirdikleri iddiasına yaslandığını da düşündü-
rür. Günümüz distopyalarının çoğuna göre devletin olmadığı bir durumda 
“insan doğası”nın harekete geçeceği ve dünyanın yaşanamaz bir hale geleceği 
vaaz edilir. Oysa Norman Geras’ın vurguladığı gibi: “İnsan doğası fikri, sos-
yalizm ya da herhangi başka bir radikal değişim projesine karşı kullanılan, 
insanların bazı müessif özelliklerinin ya da var olan bir toplumsal kurumu 
ya da kalıbı desteklemelerinin insan yapısının sürekli ve silinmez bir parçası 
olduğunu öne süren gerici bir tezdir. Bencillikten, açgözlülükten, güce tap-
maktan, gaddarlıktan, özel mülkiyetten, toplumsal ve cinsel eşitsizliklerden, 
milliyetçilikten, şiddetten, savaştan ve benzeri bir sürü şeyden bahsedilirken 
bununla karşılaşırız.” Dolayısıyla her kaos durumu kaçınılmaz olarak şiddeti 
ve gaddarlığı arttırmaz. 
 
Ammaniti’nin gaddarlığa yaptığı vurgu ise egemen anlatının aksi yönüne 
ilerlememizi talep ediyor. Romanda anlatılan gaddarlıklar ya da aktarılan boş 
inanca dayanan düşünceler içeriğin vahşileşmesine ve okuru şok etmeye yarı-
yor. Tam da bu şok üzerinden başka olasılıklar düşünmeye davet ediliyor oku-
yucu. Aynı zamanda günümüz toplumunun arazlarının çocuklara nasıl yansı-

“Ammaniti, 
romanında, 
olağanüstü 
durumlarda 
insanın vahşileşme 
eğilimine dikkat 
çeker. Bu açıdan 
okunduğunda 
Anna, karamsar bir 
romandır kuşkusuz.
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dığını da gözlemliyoruz. Çocuklarda görülen 
boş inançlardan tutun da gelecek kaygısına, 
egoizmin hakimiyetinden hayatta kalmak 
için başkalarını hiçe sayma eylemine kadar 
her davranışın yetişkinlerden miras kaldığını 
hissettiriyor Ammaniti. 
 
Sonuçta, otoriterleşme eğilimine katkıda bu-
lunan ama dayanışma ve eşitlik ilişkilerinin 
gelişme olanaklarının yaratılacağı bir sürece 
girdik. Bu süreçte Bölge Bir ya da Anna gibi 
romanlar, kendi egoizmimize ve yarattığımız 
konfor alanlarımıza ayna tutmaları açısından 
önemli eserler. Whitehead de, Ammaniti de 
dünya hızla yıkıma sürüklenirken kendi ben-
cilliğimize sarılıp zombileşmek, şiddete ve 
gaddarlığa yaslanıp vahşileşmek ile özgürlük, 
adalet, eşitliği inadına savunmak arasında 
bir seçim yapmamız gerektiğini anımsama-
mız uyarısında bulunuyor. 
 
* Bu paragrafta adı geçen yazıların hepsi 
Türkçeye çevrildi. Slavoj Žižek’in yazısına 
https://www.ekdergi.com/koronavirus-bi-
zi-secim-yapmaya-zorluyor-ya-kuresel-komu-
nizm-ya-orman-kanunlari/ linkinden, Agam-
ben ve Nancy’nin yazılarına buradan: https://
www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/03/14/
dusunurlerin-covid-19la-imtihani/ ve Yuval 
Noah Hariri’nin röportajına ise: https://med-
yascope.tv/2020/03/16/yuval-noah-harari-ko-
ronavirus-salgini-totaliter-rejimleri-guclendi-
rebilir/ ulaşabiliriz.
 
** Meltem Gürle’nin referans verdiğim ‘for-
mülüne’ şu yazıdan ulaşabilirsiniz: http://
ayrintidergi.com.tr/ruh-fakirligi-uzeri-
ne-bir-deneme/

“Sonuçta, 
otoriterleşme 
eğilimine katkıda 
bulunan ama 
dayanışma ve 
eşitlik ilişkilerinin 
gelişme olanaklarının 
yaratılacağı bir sürece 
girdik.

Bölge Bir, Colson Whitehead, Çev: 
Algan Sezgintüredi, 280 syf., Siren 
Yayınları, 2014.
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Norveçli kâşif Erling Kagge’nin anlatısı “Gürültü Çağında 
Sessizlik” Alfa Yayıncılık tarafından yayımlandı. Kagge, 
“Sessizlik nedir?”, “Nerede, nasıl bulunur?”, “Ve neden 
önemlidir?” sorularının cevaplarını bulmak için kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak okurlara dünyayı dışarıda 
bırakmanın keyfini öğretirken, sessizliğin gücünü 
hissetmeleri için çağrıda bulunuyor.

Sessizliğe yürüyüş  

Ali Bulunmaz
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Salgın nedeniyle öngörülemez bir süreliğine 
evlere kapandığımız bugünlerde, en çok öz-
lediğimiz şeylerin başında yürümek geliyor 
belki de. Rebecca Solnit’in, “Bedenimizde ve 
dünyada var oluruz ancak onlar tarafından 
meşgul edilmeyiz” dediği; yolda karşılaşacak-
larımızla ilgili ancak tahminde bulunabilece-
ğimizi söyleyip “kumara” benzettiği bir yürü-
yüş olabilir bu.  
 
Bir başka üstat Gary Snyder ise tüketim ve 
pazarlama nesnesi hâline getirilmesine karşı 
çıktığı yürüyüşün özünün, doğaya ve yabana 
saygı duymak olduğunu söylemişti Özgürlü-
ğün Görgüsü’nde (Çeviren: İnan Mayıs Aru, 
SUB Yayın, 2017). Yabanın sesine kulak ka-
bartan Snyder, doğa okur-yazarlığının, insanı 
zenginleştireceğinden bahsederken kişinin in-
sani olmayan dünyayı değiştirmemek şartıyla 
yola çıkması gerektiğini anlatmıştı.  

 
Henry David Thoreau, “Yürüyüşün sermayesi boş vakit, özgürlük ve ba-
ğımsızlıktır; bunları hiçbir servet satın alamaz” derken bir serüvene işaret 
etmişti. Kendimizi bıraktığımız doğanın, incelikli çekim gücüyle bize yol 
göstereceğini söyleyen Thoreau’ya göre toprağa basıp ormanları ve bataklıkla-
rı kat eden kişi, içindeki yabana doğru seyahate çıkar. “Medenî” ve “modern” 
insan, kesintiye uğrattığı doğayla ilişkisine belli ölçüde geri dönebilir böylece. 
 
Thoreau’nun şu sözü de önemli: “Kutup kâşiflerinin, kutup gecesinin o ken-
dine özgü durağan kasvetinden ve sonu gelmeyen alacakaranlığından ye-
terince bahsetmeyişinden yakınır dururum.” Üç kutup noktasına giden ve 
Everest Dağı’nın zirvesine çıkan ilk kâşif Norveçli Erling Kagge, Thoreau’nun 
1860’larda yazdığı bu satırların hakkını verdi. Gürültü Çağında Sessizlik, 
hem bunun bir belgesi hem de Kagge’nin, “medeniyeti” ve “moderniteyi” kı-
yasıya sorguladığı yürüyüşünün kaydı.  
 

“Kendimizi 
bıraktığımız 
doğanın, incelikli 
çekim gücüyle bize 
yol göstereceğini 
söyleyen Thoreau’ya 
göre toprağa 
basıp ormanları ve 
bataklıkları kat eden 
kişi, içindeki yabana 
doğru seyahate çıkar.
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ÖNEMLİ ÜÇ SORU 
 
Kagge’nin sessizliğe yürüyüşü, 
dünyanın içindeyken onu dışarıda 
bırakmaya denk geliyor. Solnit’in 
“dünyanın bizi meşgul etmemesi” 
ifadesine benzetilebilir bu. Yani tra-
fiğin, bildirim yağmurunun, akıllı 
telefonların ve makinelerin yarattığı 
kakofoninin uzağına düşmek… “İn-
san dostu” dediği sessizliğe açılacak 
kapıları zorlayan Kagge; dünya için-
de ama aynı zamanda onun dışında 
başka bir dünyaya uzanıyor.  
 

Kagge’nin zihninde, öğrencilerinden devşirdiği üç soru dolanıyor: “Sessizlik 
nedir?”, “Sessizlik nerededir?” ve “Sessizlik neden şu an hiç olmadığı kadar 
önemli?” Gürültü Çağında Sessizlik, kâşifin bu sorulara yanıt denemeleri 
olarak da okunabilir pekâlâ. Sessizliğe ulaşma çabasına, merak ve macera 
dolu bir eylem diyen Kagge, yürüyüşün ve keşfin, tıpkı sorulara yanıt aranan 
anlardaki gibi merakla harmanlanmış bir macera olduğunu düşünüyor. Ses-
sizliğin konuşkanlığına atıf yapan yazar Antarktika’da, Everest’te ve Kuzey 
Kutbu’nda onunla yüzleşiyor.  
 
“İçimde ikâmet ediyor” dediği; “bir duygu, bir mefhum” diye tanımladığı 
sessizlikle dünyanın güney ucu buluşuyor: “Antarktika dünyanın en büyük 
çölüdür, sudan oluşur ve Güney California’dan daha fazla saat güneş ışığı 
alır. Burada saklanacak bir yer yoktur. Uygarlık içinde anlattığımız günlük 
küçük yalanlar ve yarım yamalak doğrular, uzaktan bütünüyle anlamsız gö-
rünüyor.”  
Kagge’nin, içindeki sessizlikle karşılaştığı tek yer Antarktika değil elbette; 
Pasifik Okyanusu’nda bir yelkenlide, bir senfoni dinlediği, kitap okuduğu ya 
da bir adaya çıktığı sırada benzer bir deneyim yaşıyor yazar.  
 
Sessizliğin baskı altına alındığı, tek başınalığın ötelendiği ve pazarlanan 
sakinliğin yaşamın merkezine yerleştirilmediği gürültü çağında, Kagge’nin 
deneyimini genele yaymak zorlaşıyor. Yazar bunu, dikkat dağınıklığı ve sıkıl-
manın ısrarla ötelenmesiyle veya sıkılmayı bilmemekle açıklıyor. Bir an du-
rup sıkılma ve kendi düşünceleriyle baş başa kalma fırsatı yakalamak, Kag-
ge’nin ifadesiyle sessizliğin değerini kavramayı sağlayabilir.  

“Kagge’nin zihninde, 
öğrencilerinden devşirdiği 
üç soru dolanıyor: 
“Sessizlik nedir?”, “Sessizlik 
nerededir?” ve “Sessizlik 
neden şu an hiç olmadığı 
kadar önemli?”
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CAN SIKINTISI ‘KELİMESİZLİK’ VE 
‘KONUŞMASIZLIK’ 
 
Sessizliği, “yapılan şeyin derinine inme” 
olarak da tanımlayan Kagge, bunun dün-
yayı dışarıda bırakmak diye yorumlana-
bileceğini söylüyor. Yani gürültünün orta-
sında kendine ait bir sessizlik yaratmak… 
Yazara göre bu anlar çoğaltıldığında, haya-
tın yeterince uzun olduğunu anlamak da 
mümkün olabilir. Aksi durumda, en çok 
korktuğumuz şey başımıza gelir ve canı-
mız sıkılabilir. Dolayısıyla bu olmasın diye 
hızla “çözümler” bulmaya yönelince aynı 
süratle duvara çarpma ihtimali belirir: 
“Canın sıkılmasın diye ne kadar çok şey 
yaparsan o kadar çok canın sıkılacaktır.”  
 
Sessizlik için “yeni lüks” diyen Kagge, 
basitliği ve kolaylığı yüzünden onun ha-
fife alındığını, gürültü çağında sessizliğe 
erişme güçlüğü yaşadığımızı hatırlatıyor. 
Yazara göre madalyonun bir de öbür yüzü 
var: Bahsi geçen zorluğun farkına varan 
kıvrak ticari zekâ sahibi kişiler, “sessizlik 
merkezi” adı altında bir endüstri geliştirdi. 
Fakat bu sunî sessizlik de bir çeşit meşgu-
liyet ve etkinlik anlamına gelirken akıllı 
telefonlarla ve tabletlerle akışta kaybolma-
ya benziyor. Kagge, söz konusu kayboluşa 
“aptallığın ta kendisi” derken oradan çıkış 
ve gerçek bir sessizlik için felsefi çerçeve 
çiziyor: “Yeni teknolojiyi kullanma heve-
siyle kendi özgürlüğümüzden vazgeçece-
ğimizi iddia eder Heidegger. Bizleri özgür 
insandan, çevresine faydalı olabilecek kay-
nak bir insana dönüştürme düşüncesi, He-
idegger’in ilk iddia ettiği zamandan ziyade 
bugüne daha uygundur. Birbirimiz için 
bir kaynak olmaktan çok, maalesef daha 

“Sessizlik için 
“yeni lüks” diyen 
Kagge, basitliği ve 
kolaylığı yüzünden 
onun hafife alındığını, 
gürültü çağında 
sessizliğe erişme 
güçlüğü yaşadığımızı 
hatırlatıyor.
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az hoş bir şey için kaynak hâline geliriz. 
Gönüllü yardımımız sayesinde, haritamızı 
mümkün olduğunca çıkartmayı başaran 
ve bu bilgileri satan veya kendileri kulla-
nan Apple, Facebook, Instagram, Google, 
Snapchat gibi organizasyonlar ve hükü-
metler için bir kaynak... Sömürü kokuyor 
bu iş (...) Telefonu kapatmak, tek bir kelime 
etmeden oturmak, gözleri kapatmak, bir-
kaç defa derin nefes almak ve düşündüğün 
şey dışında bir şey düşünmeye çalışmak 
önemlidir.”  
 
Hakikati “kelimesizlik”te ve “konuşmasız-
lık”ta arayan Platon’u ve Aristoteles’i ha-
tırlatan Kagge, Thoreau’nun dillendirdiği 
“kutup gecesinin durağan kasveti”nde ve 
Norveç’te, insan yapımı ışıklar tarafından 
rahatsız edilmeksizin gökyüzüne baka-
rak bu sessizliği deneyimliyor. Aynı şey 
Wittgenstein’ı, Kierkegaard’u, Pascal’ı ve 
Helberg’i okur, Beethoven’ı dinler, Mun-
ch’ın Çığlık tablosuna bakar ve Marina 
Abramovic’in performanslarını izlerken de 
başına geliyor. Kısacası Kagge’nin sessiz-
liğe yürüyüşü, uzun ve farklı tecrübelere 
dayanıyor. 
 
Küçük mutlulukların, ufak lokmaların ve 
büyük sessizliklerin kendisine kattıkları-
nı anlatan Kagge, bunlara nerede ve nasıl 
eriştiğini sıralarken hayat dersi vermeden 
deneyimlerini paylaşıyor. Dünyayı dışarı-
da bırakma tecrübesinin ışığında kendisini 
sessizliğe götüren yolları açıklıyor. Kendi 
patikasını ve sessizliğini bulmak, merakı-
nın ve sorularının peşine düşmek isteyen-
lere herhangi bir formül sunmadan hikâ-
yeler anlatarak sesleniyor.

“Hakikati 
“kelimesizlik”te ve 
“konuşmasızlık”ta 
arayan Platon’u ve 
Aristoteles’i hatırlatan 
Kagge, Thoreau’nun 
dillendirdiği “kutup 
gecesinin durağan 
kasveti”nde ve 
Norveç’te, insan yapımı 
ışıklar tarafından 
rahatsız edilmeksizin 
gökyüzüne bakarak bu 
sessizliği deneyimliyor.

Gürültü Çağında Sessizlik, 
Erling Kagge, Çev: Nezihat Bakar 
124 syf., Alfa Yayıncılık, 2020.
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Piyango ve Diğer 
Öyküler'den tadımlık....

Shirley Jackson'ın Türkçeye çevrilen son kitabı Piyango 
ve Diğer Öyküler, Siren Yayınları tarafından yayımlandı. 
Kitabın, en dikkat çekici öykülerinden biri olan 
'Jimmy’den Mektup Geldi'yi Berrak Göçer'in çevirisiyle 
sunuyoruz...

Çeviri: Berrak Göçer
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JIMMY'DEN MEKTUP GELDİ

Bazen, diye düşündü, mutfakta bulaşıkları üst 
üste koyarken, bazen erkeklerin akıl sağlığın-
dan şüpheleniyorum, hepsinin. Belki hepsi de 
deli ve bunu benden başka her kadın biliyor; 
annem bana hiç söylemedi, ev arkadaşım hiç 
bahsetmedi, diğer eşlerin hepsi de zaten bildi-
ğimi sanıyor...

“Bugün Jimmy’den mektup geldi,” dedi adam 
peçetesini açarken.

Nihayet, diye düşündü kadın, demek nihayet 
pes edip sana yazdı, belki artık her şey düze-
lir, her şey yoluna girer, dostluk tekrar başlar... 
“Ne diyor?” diye sordu üstünde durmadan.

“Bilmem,” dedi adam, “açmadım.”

Tanrım, diye düşündü, tam o anda olacakları 
açık bir şekilde görerek. Bekledi.

“Yarın açmadan geri göndereceğim.”

Böyle yapacağını tahmin etmeliydim, diye 
düşündü. Ben olsam o mektubu açmadan beş 
dakika dayanamazdım. Yırtıp minik parçalar 
halinde geri yollamak ya da birinden benim 
için ters bir yanıt yazmasını istemek gibi pis 
bir şey planlayabilirdim ama açmadan beş da-
kika duramazdım.

“Bugün Tom’la öğle yemeği yedim,” dedi konu 
kapanmış gibi, tam da sanki konu kapanmış 

Piyango ve Diğer Öyküler, 
Shirley Jackson, Çev: Berrak Göçer 
304 syf., Siren Yayınları, 2020.
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gibi, diye düşündü kadın, sanki bir daha asla bu konu üstüne 
düşünmeyi beklemiyormuş gibi. Belki de beklemiyor, diye dü-
şündü kadın, Tanrım.
“Bence Jimmy’nin mektubunu açmalısın,” dedi. Belki bu kadar 
kolay çözülür, diye düşündü, belki pekâlâ der ve gidip mektubu 
açar, belki de evine gidip bir süre annesiyle yaşar.
“Neden?” dedi.

Başta sakin ol, diye düşündü. Sakin olmazsan yenilirsin. “Ah, 
merak ediyorum da, ne yazdığını okumazsam meraktan ölece-
ğim, o yüzden sanırım,” dedi.

“Aç o zaman,” dedi adam.

Bir hamle yapayım da gör o zaman, diye düşündü. “Ciddiyim,” 
dedi, “bir mektuba kin gütmek çok saçma. Jimmy’ye karşı ta-
mam. Ama bir kin yüzünden mektup okumamak çok saçma.” 
Tanrım, diye düşündü, saçma dedim. İki kere saçma dedim. 
Buraya kadarmış. Onun saçmaladığını söylediğimi duyarsa bi-
terim, istersem bütün gece konuşayım.

“Neden okuyacakmışım ki?” dedi. “Onun söylemiş olabileceği 
hiçbir şeyi merak etmiyorum.”
“Ben ediyorum.”
“Aç o zaman,” dedi.

Ah, Tanrım, diye düşündü, ah, Tanrım, ah, Tanrım, çantasın-
dan çalarım, yarın çırpıp yumurtalarının içine karıştırırım 
ama bu meydan okumaya karşılık veremem, kolumu kırar.

“Peki, öyle olsun,” dedi, “ben de merak etmiyorum o zaman.” 
Konuyu kapattığını sansın, bırak koltuğuna bir güzel kurul-
sun, bırak limonlu turtasını yesin, başka konulara geçsin.
“Bugün Tom’la öğle yemeği yedim,” dedi.
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Mutfakta bulaşıkları toplarken, belki de doğru söylüyordur, diye 
düşündü, belki mektubu açmaktansa kendini öldürmeyi yeğ-
liyordur, belki gerçekten de ne yazdığını merak etmiyordur ya 
da merak etse bile tuvalete kapanıp mektubu zarfın dışından 
okumaya çalışarak hezeyanlar geçirecektir. Ya da belki alınca, 
ah, Jimmy’denmiş, deyip mektubu çantasına atmış ve tamamen 
unutmuştur. Böyle yaptıysa onu öldürürüm, diye düşündü, onu 
bodruma gömerim.

Daha sonra, adam kahvesini içerken, “John’a gösterecek misin?” 
dedi. John da meraktan ölecek, diye düşündü, John da benim 
gibi temkinli yaklaşacak.

“Neyi John’a gösterecek miyim?” dedi.
“Jimmy’nin mektubunu.”
“Ha,” dedi. “Gösteririm tabii.”

Harikulade bir şekilde muzaffer hissetti kendini. Demek aslında 
John’a göstermek istiyor, diye düşündü, demek kendisinin hâlâ 
kızgın olduğunu görmek istiyor, John’un ona, gerçekten mi, Jim-
my’ye hâlâ kızgın mısın, demesini istiyor. Buna evet cevabını ve-
rebilmek istiyor. Bu büyük zaferinin ortasında, bunca zamandır 
hep mektubu düşünmüş, dedi içinden ve kendine engel olama-
dan ağzından şu sözcükler döküldü:

“Hani açmadan geri gönderecektin?”

Adam kafasını kaldırdı. “Unutmuşum,” dedi. “Öyle yapacağım.”

Çenemi tutamadım, diye düşündü. Unutmuşmuş. Ne yazık ki, 
diye düşündü, gerçekten de unutmuştu. Aklından tamamen çık-
mıştı, bir an bile tekrar düşünmemişti, burnunun dibinde dursa 
görmezdi. Bodrumdaki merdivenin altına, diye düşündü, kafa-
tası parçalanmış vaziyette, lanet olası mektubu da katlı duran el-
lerinde ve değer, diye düşündü, of, hem de nasıl değer.


