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AHMET CEMAL, 1942’dedoğdu.St.GeorgAvusturyaLisesi’niveİs-
tanbulÜniversitesiHukukFakültesi’nibitirdi.Aynıfakültedebirsüre
asistanlık yaptı. İstanbul’daki Avusturya Kültür Ataşeliği’nde çalıştı.
İ.Ü.EdebiyatFakültesiAlmanDiliveEdebiyatıBölümü’ndeçeviriders-
leriverdi.Yeni Ufuklar, Varlık, YAZKO Edebiyat, Gergedan, ArgosveMilli-
yet Sanat dergilerindeyazdı.1980’deMustafaKemalAğaoğlutarafın-
dan kurulanYazarlar veÇevirmenlerYayınÜretimKooperatifi’nde
(YAZKO)genelyayınkoordinatörüolarakçalıştı.AynıyerdeYAZKO 
Çeviri Dergisi’nikurduveyönetti.AnadoluÜniversitesi’nde19yılsü-
reyle,lisans,lisansüstüvedoktoraeğitimidüzeyindeolmaküzere,İle-
tişimBilimleriFakültesin’deSanatTarihi,Estetik,KültürTarihi,Metin
YazımıveMetinÇözümleme,GüzelSanatlarFakültesi’ndeTemelSa-
natKavramları,DevletKonservatuarıTiyatroBölümü’ndedeDünya
TiyatroTarihi,ÇağdaşTiyatro,TiyatroEdebiyatıveTiyatroEstetiği
dersleriniverdi.İstanbulveMimarSinanüniversitelerinintiyatrobö-
lümlerindeDünyaTiyatroTarihiveTiyatroEdebiyatıdersleriniüst-
lendi.BahçeşehirÜniversitesi’ndebeşyılboyuncaAntikçağ’danGünü-
müzeEleştirelDüşünceninTarihi,Edebiyat veEleştirelDüşünceve
Estetik veTemel SanatKavramları derslerini verdi. IngeborgBach-
mann,WalterBenjamin,BertoltBrecht,HermannBroch,EliasCa-
netti, PaulCelan, Ernst Fischer, E.H.Gombrich,Goethe, Friedrich
Hölderlin,FranzKafka,Heinrichv.Kleist,GeorgLukács,RobertMu-
sil,FriedrichNietzsche,E.M.Remarque,Novalis,R.M.Rilke,Anna
Seghers,ManèsSperber,GeorgTraklveStefanZweig’ınçeşitlieser-
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leriniTürkçeyeçevirdi.DenemevemakaleleriYaşamdan Çevirdiklerim, 
Odak Noktasında Yaşananlar, Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor, Bizi Yaşa-
tanlar ve Öldürenler, Aradığımız Tiyatro, Oynamak Varken, Sanat Üzerine 
Denemeler, Okuyan Gençliğe Mektuplar, İnsana Dönmek, Giderayak, La-
netlenmiş AğustosböcekleriveÖnce Şairleri Yaktılarbaşlığıylakitaplaştı.
Şiirleri Geçmiş Bir Dua Kitabından adıyla yayımlandı. Kıyıda Yaşamak 
başlıklıbirromanıveDokunmakbaşlıklıbirhikâyekitabıvar.1988yı-
lındaTürkkültürüneyaptığıhizmetlernedeniyleAnadoluÜniversitesi
Senatosutarafındankendisinefahridoktoraunvanıverildi.2010yılın-
daAvusturyaCumhurbaşkanıtarafındanAvusturyaFederalCumhuri-
yetiAltınLiyakatNişanı’nalayıkgörüldü.Aynıyıl,TürkiyeCumhuriye-
tiveFederalAlmanyaCumhuriyetitarafındanilkkezdüzenlenenTa-
rabyaÇeviriÖdülleriçerçevesinde,AlmancadanTürkçeyeçevirida-
lında büyük ödülü aldı. Lanetlenmiş Ağostosböcekleri başlıklı deneme
kitabıyla2012yılındaTürkiyeGazetecilerCemiyetitarafındanverilen
SedatSimaviEdebiyatÖdülü’nükazandı.AynıyılDilDerneğitarafın-
dankendisineTürkDilKurumu’nun80.kuruluşyıldönümünedeniyle
veTürkdilinekatkılarındanötürüOnurÖdülüverildi.2013yılında
TÜYAP tarafından on sekizincisi düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’nın
Onur Yazarı seçildi. 2014 yılında ise Hermann Broch’tan yaptığı
Vergilius’un Ölümübaşlıklı romançevirisiyleAvusturyaDevletÇeviri
Ödülü’nelayıkgörüldü.2017’deİstanbul’daöldü. 
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Bu kitaptaki yazıları önce bilgisayarda rastgele bir araya 
getirdim. Merakla okuyunca, gördüm ki ortaya içinde yaşadığı-
mız iklimin olaylarından, insanlarından ve bir de elbette ki 
ben’den oluşan ilginç bir karışım çıkmış.

Ayrıca –her zaman olduğu gibi– gördüm ki, artık güncel-
liğini yitirmiş olsun diye neredeyse dua ettiğim bazı yazılar da 
ne yazık ki hâlâ güncelliğini koruyor, çünkü o yazılarda irdele-
nen, gündeme getirilen sorunların hiçbiri henüz bir çözüme 
bağlanmamış.

Kitaba, içindeki yazılardan birinin başlığını ad olarak seç-
tim. Doğrusu bana epey anlamlı da geldi, çünkü yitirmelerle 
dolu günümüzde hızla yitirmekte olduğumuz belki de en te-
mel değer, insan’ın kendisi ve bir kavram olarak ele aldığımız-
da, insan kavramının çatısı altında toplanan ya da toplanması 
gereken anlamlar. Kitaptaki yazıların çoğu, insana dönüşün 
yollarını aramanın sancılarıyla dolu.

Evet: “İnsana dönmek, ama nasıl?” Bugünkü dünyada bu-
nun için belki de ilk atılması gereken adım, insanın ne olması 
gerektiği üzerinde görülmedik bir ciddiyetle düşünmek!

Ahmet Cemal

Önsöz
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İletişim Yayınları, son derece övgüye değer bir giri-
şim başlattı. Dünya edebiyatının en büyük romancıla-
rından Dostoyevski’nin toplu eserlerini yayınlıyor. Bu 
çalışmanın editörlüğünü Orhan Pamuk üstlenmiş. Ya
zar’ın yazar’la buluşması için güzel bir vesile.

Berdyaev, Dostoyevski üzerine kaleme aldığı olağa-
nüstü denemesinin hemen başında şöyle der: “Dostoyevs-
ki yeni dünyalar açıyor bize, devinen dünyalar, ancak bu 
dünyalar anlaşılır kılıyor insan yazgılarını. Yalnızca psiko-
loji ya da sanatın biçimsel yönü üzerinde duran bir insa-
nın ulaşamayacağı dünyalar bunlar...” 

Peki nasıl bir insandır Dostoyevski’nin dünyalarına 
ulaşabilecek olan? Bu sorunun yanıtını da, dünya edebi-
yatının bir başka büyüğü, Hermann Hesse, şöyle veriyor: 
“Ancak tükenmişsek artık, acı çekme yetimizin sonuna de-
ğin acı çekmişsek ve yaşamın bütününü kor gibi yakan tek 
bir yara olarak duyumsuyorsak, eğer çaresizlik soluyorsak 
ve umutsuzluğun ölümlerini ölmüşsek – işte o zaman oku-
malıyız Dostoyevski’yi. Ancak tükenmişlikten ötürü yapa-
yalnız kalmışsak ve yaşama felce uğramışçasına bakıyor-
sak, o yaşamı artık vahşi, güzel acımasızlığıyla kavraya-
mıyorsak ve ondan artık hiçbir şey almak istemiyorsak, 
işte o zaman bu korkunç ve görkemli yazarın müziğine açı-

Dostoyevski...
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ğız demektir... Ancak o zaman onun korkutucu ve çoğu za-
man da cehennemden farksız dünyasının olağanüstü anla-
mını yaşayabiliriz...”

Rahatlıkla ya da huzur bulmak için okunabilecek 
yazarlardan değildir Dostoyevski. Onu okumak isteyen, 
yaşamı ve yaşamayı maskesiz ve makyajsız, yanılsamala-
rın ve kaçamakların adına yaşamak demekten kaçınarak 
göze almış olmalıdır. Çünkü Dostoyevski’nin, onun üze-
rine yazmış kimi yazarlarca çokça vurgulanan ürkütücü-
lüğü ya da korkutuculuğu, aslında onun yaşamı ve insan-
ları çırılçıplak anlatmış olmasından başka bir şey değildir.

Dostoyevski’yi okuyan, hiçbir zaman ‘başkalarının’ 
öykülerini okumaz; hep kendine, kendisinin yaşam diye 
adlandırdığına bakmaya zorlanır. Ama bu tavrıyla asla 
bir günah çıkartıcı da değildir Dostoyevski; okuruna in-
sanın insana karşı işlediği günahları ve suçları sergiledi-
ğinde, okuru bağışlayacak olan, yine okurun kendisidir. 
Fakat bu yolla bağışlanmaya erebilmenin tek koşulu da, 
okurun günahlarına, suçlarına onların üstüne o güne de-
ğin yaydığı bütün örtüleri sıyırarak bakabilmesidir. Ras-
kolnikof, kendini bağışlar sonunda; çünkü insanı, işlenen 
suç ne olursa olsun, canını alarak cezalandırmanın insa-
na ait bir hak olmadığını görmüştür.

Biyografik deneme türünün büyük ustası Stefan 
Zweig, şöyle der Dostoyevski’nin “kahramanlarına” iliş-
kin olarak: “Onlar, huzur içersinde dünyamızda yerlerini 
almış kişiler değildir, duygularıyla her yerde hep ilk-
sorunlara uzanırlar... Sonrasız eksiktirler, bu yüzden de 
katmerli bir canlılığı sergilerler. Çünkü yetkin insan, aynı 
zamanda tamamlanmış olandır, Dostoyevski’de ise her şey 
sonsuza zorlar. Dostoyevski’ye insanlar, ancak kendi içle-
rindeki parçalanmışlıkları ve sorunlulukları ölçüsünde 
kahramanlar ve sanatsal düzlemde işlenmeye değer kişiler 
olarak gözükür... Dostoyevski, insanlarını yalnızca onlar 
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acı çektikleri, kendi yaşamının üst düzeydeki, ikilemli yo-
ğunluğunu paylaştıkları, bir yazgıya dönüşmek isteyen 
kaos oldukları sürece sever...”

Dostoyevski, sanatın ve edebiyatın yüzyıllar boyun-
ca tanımını vermek peşinde koştuğu yetkin insan’ın var 
olabilmesinin olanaksızlığını gördüğü içindir ki, çoğu 
kez hastalıklı ya da en azından tuhaf bir görünümü yan-
sıtan tipleri işler. Başka deyişle o edebiyatta, insanı, taşı-
ması gereken nitelikler aracılığıyla sonunda kendine ya-
bancılaştırmak yerine, yaşadığı insanlık hali içersinde 
çözümlemeyi seçmiştir. Eksiksiz olgunluğa erişebilmiş 
insan, Dostoyevski için acısız bir yaşam kadar olasılık 
dışı ve gerçeklik temelinden yoksundur.

Dostoyevski’yi okuyacak olanın yaşamı göze alma 
zorunluluğu da işte bundan kaynaklanır.

Önümde İletişim Yayınları’nın “Dostoyevski’nin 
Toplu Eserleri”nin ilk kitabı olan Cinler var. Ergin Al
tay’ın bu nefis çevirisinin önsözü Orhan Pamuk’a ait. 
Orhan Pamuk, “Cinler’in Korkutuculuğu” başlıklı önsö-
zünde bu eseri tanıtırken, kendisinin Dostoyevski’den 
ve Cinler’den etkileniş öyküsünden yola çıkmış. 

Bu, hepimizin Dostoyevski’ye ancak kendi yolları-
mızı göze alarak varabileceğimize ilişkin bir uyarı da sa-
yılabilir!
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