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FYODOR MIHAYLOVIÇ DOSTOYEVSKI
İnsanın iç dünyasının en giz li kalmış yönlerini erişilmesi 
güç bir say damlıkla yansıtan Suç ve Ceza, Budala ve 
Karamazov Kardeşler gibi başyapıtlarıyla edebiyat tarihinde 
derin, evrensel ve kalıcı bir etki bırakmıştır. Öyküleri 
ve romanlarıyla insan ruhunun evrensel derinliklerini 
keşfeden Dostoyevski’nin gü nümüzün en çok okunan 
yazarları arasında yer almasının bir nedeni de iki yüzyıl 
önce yazmış olduğu kitapların, anlatmış olduğu insanların, 
bugün bile etkisini hissettirebilmesidir.
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Sevgili çocuklar. Size dünyanın gelmiş geç    miş en büyük 
yazarlarından biri olan Dostoyevs ki’den bir kitap sunu
yoruz. Çocuklarla Beraber adıy la sun du  ğu muz bu güzel 
kitabı, Dostoyevs ki’nin en tanınmış ro  manı Karamazov 
Kardeşler’i tarayıp sizler için derledik. İnanıyoruz ki ge 
rek konu, gerekse dil açı sın  dan hiç yadırgamaya ca  ğınız 
öyküler bunlar. Bel ki orada bu  rada okudu ğu nuz çocuk 
öyküleri ne pek benzemiyor ama bu ki       tabı okuyunca bü yük 
bir romancıyla tanışmış, o bü yük romancının dünyasına 
şimdiden ilk adı mı atmış olacaksınız. Çocuklarla Bera-
ber’i oku  yunca siz de göreceksiniz; bu kitapta Dostoyevs
ki, ço  cuklara, onların kendi aralarındaki ilişki le re, de        
ğişik bir açıdan bakıyor. İyilik, acıma, yar dım   laş ma gibi 
duygulara; yoksulluk, ölüm, yaşama gibi du  rumlara, siz
ler için yeni sayılabilecek yorumlar da ge  tiriyor. Çocuk-
larla Beraber, sizlere büyük bir ro  mancıyı sevdirecek, 
daha geniş bir gözlem gü  cü, daha yeni bir duyarlık ka
zandıracak.
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Köprüde Taş Savaşı

Alyoşa ana caddeye paralel meydanı geçip Mikaylovski 
Caddesi’ne saptı. Yokuştan aşağı inip köprüye doğru yü-
rüdüğü sırada, ileride bir grup okul çocuğunun toplan-
mış olduğunu fark etti. 8-10 yaşlarındaki öğrencilerden 
oluşan grup, üzerlerinde ceket ve paltolar, sırtlarında 
ve omuzlarında okul çantaları, bir kısmının ayağında, 
biraz da hava olsun diye giydikleri uzun çizmelerle, san-
ki önemli bir toplantıdaymış gibi ciddi ciddi bir konuyu 
tartışıyorlardı.

Alyoşa çocukları severdi, bir çocukla karşılaştığı za-
man ona muhakkak ilgi gösterir, onunla sohbet ederdi. 
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Bu yüzden, vakti kısıtlı olmasına rağmen karşılaştığı 
bu öğrenci grubuyla da konuşmak istedi. Onlara doğru 
yönelip küçük hayat dolu, pembeleşmiş yüzlerine ba-
karken ellerindeki taşları da fark etti. Aynı zamanda, 
hendeğin karşı tarafında yaklaşık on beş metre ileride, 
sırtında okul çantasıyla, tahminen 10 yaşlarında, ufak 
tefek, solgun fakat parıl parıl parlayan gözleriyle bir baş-
ka çocuk dikkatini çekti. Muhtemelen okul arkadaşları 
olan ama şimdi pek de dost olarak görmediği, diğer altı 
öğrenciyi dikkatle ve merakla izliyordu.

Alyoşa gruba doğru ilerleyerek aralarındaki sarışın, 
kıvırcık saçlı, kırmızı yüzlü, siyah ceketli bir çocuğa 
doğru yaklaştı: 

“Okuldayken ben çantamı sağ elimi kullanabilmek 
için sol omzuma asardım ama sen sağ omzuna asmışsın. 
Zor olmuyor mu bu şekilde kullanmak?”

Alyoşa’nın bu yaklaşımında bir kurnazlık yoktu ama 
çocuklarda bir güven uyandırmak, onlarla eşit düzeyde 
bir ilişki sağlayabilmek için başka çaresi olmadığını fark 
etmişti.

“Ama zaten o solak,” diye atıldı bir başka çocuk. Diğer 
çocukların hepsi Alyoşa’ya dikmişti gözlerini.

İçlerinden biri, “O taşları da zaten sol eliyle atar hep,” 
diye araya girdi. Tam o sırada grubun arasından, solak 
çocuğu da sıyıran bir taş gelip geçti. Hepsi birden, hen-
değin diğer yanındaki taş atan çocuğa doğru baktı.

“Mahvet onu, yapıştır taşı kafasına Simurov,” diye 
bağırdı beşi birden.

Solak olan Simurov zaman geçirmeden cevap verdi, 
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hendeğe doğru taşı fırlattı ama atış isabetsizdi.
Hendeğin diğer tarafındaki çocuk, hiç vakit kay-

betmeden, ikinci bir taş daha gönderdi ve bu sefer taş 
Alyoşa’nın omzuna, üstelik çok da acıtarak isabet etti. 
Bu kadar uzaktan bile küçük ceketinin cebindeki ka-
barıklık belli oluyordu. Çocuğun cepleri atılmaya hazır 
taşlarla doluydu.

“Özellikle sana nişan aldı, taşı bilerek sana attı. Çün-
kü sen Karamazov’sun, Karamazov’sun değil mi?” diye 
bağırdılar, kahkahayla gülerek hepsi birden. 

“Haydi! Haydi! Hep beraber, ateş!”
Altısı birden taşlarını fırlattı, altı taş aynı anda karşı-

ya uçtu ve biri küçük çocuğun başına isabet etti. Çocuk 
yere düştü, sonra doğrulup bütün kızgınlığıyla karşılık 
vermeye, birbiri ardına ceplerindeki taşları fırlatmaya 
başladı.

“Ne yapıyorsunuz? Bire karşı altısınız, ayıp değil mi, 
öldüreceksiniz onu? Neden ama?” diye haykırdı Alyoşa, 
heyecanla. Hendeğin karşı tarafında duran çocuğu, atı-
lan taşlardan korumak için kendini siper etmeye çalışa-
rak öne doğru fırladı. Grup bir an için durakladı.

“Bunu başlatan o!” diye bağırdı hırçın sesiyle kırmızı 
gömlekli çocuk.

“O kötü bir insan, bugün okulda Krasotkin’i çakısıyla 
elinden yaraladı, yine de Kolya Krasotkin onu gammaz-
lamayı istemedi. Ama biz ona dersini vermeliyiz.”

“Ama neden? Herhalde siz de onunla dalga geçmişsi-
nizdir, alay etmişsinizdir, yanılıyor muyum?”

“Bakın işte size nişan alarak gönderdi taşı bu sefer, 
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hem de bilerek,” diye bağırmaya başladılar hepsi birden.
“Sizin kim olduğunuzu biliyor, artık size nişan alıyor, 

bize değil.”
“Haydi, hep beraber! Iskalamak yok ha!”
Tekrar karşılıklı ateş başladı, hem de bu sefer aman-

sızca… Taşlardan biri karşıdaki çocuğun göğsüne isabet 
etti, o da acı bir çığlık attı. Gözyaşları içinde Mikaylovski 
Caddesi’ne doğru koşmaya başladı.

Gruptan aynı anda bir haykırış yükseldi:
“İşte tabanları yağladı, kaçıyor işte, korkak ne ola-

cak.”
“Çok mu kötü biri o?” diye sordu Alyoşa. “Neden nef-

ret ediyorsunuz ondan, yoksa içinizden birini mi gam-
mazladı?” 

Gözleri alev alev yanan, diğerlerinden daha büyük 
gözüken bir çocuk Alyoşa’ya:

“Siz onun ne kadar alçak olduğunu bilemezsiniz, onu 
öldürmek bile az gelir.”

Çocuklar alaycı gözlerle birbirlerine baktılar. 
“Siz de Mikaylovski Caddesi’ne doğru mu gidiyorsu-

nuz?” diye sordu biraz önce konuşan çocuk. “Öyleyse 
gidin konuşun onunla. Bakın! Durdu ve size bakıyor.” 

Diğer çocuklar da ona katıldılar:
“Evet, işte görüyor musunuz? Size bakıyor, evet size 

doğru bakıyor.”
“Onunla konuşurken ona sorun; keçe sever miymiş? 

Gidin, tam böyle sorun.” 
Alyoşa onlara, onlar da Alyoşa’ya baktı.
“Genç beyler, ona keçeden tabii ki bahsetmeyeceğim 
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çünkü eminim ki bu lafla onunla alay ediyorsunuz ama 
sizden neden bu kadar nefret ettiğini soracağım ona.”

Çocuklar gülerek, “Gidin, gidin ve öğrenin,” diye ba-
ğırdı hep bir ağızdan.

Alyoşa küçük köprüyü geçti, yokuşu tırmandı, ileride 
huzursuzluk ve kuşku içinde duran küçük çocuğa doğru 
yöneldi.

Arkada kalan çocuklar, ”Dikkat edin, sizden kork-
muyor, bu sabah Kolya Krasotkin’e yaptığı gibi sizi de 
yaralar,” diye bağırıyorlardı.

Küçük çocuk hareketsiz onu bekliyordu. Yıpranmış, 
biçimsiz ve üzerine çok küçük gelen paltosunun küçül-
müş kollarından zayıf bilekleri gözüküyordu. Pantolonu-
nun sağ dizinde kocaman, kaba bir yama, ayakkabıların-
dan birinin önünde, başparmağa isabet eden yerde büyük 
bir delik vardı. Paltosunun her iki cebi de içine koyduğu 
taşlarla şişmiş, yanlara sarkıyordu. Alyoşa ondan iki adım 
geride durdu ve soran gözlerle bakmaya başladı. Küçük 
çocuk onun tavrından kötü bir niyeti olmadığını anlamış, 
düşmanca bakışları değişmeye başlamıştı.

“Ben tek başımayım, onlarsa altı.”
Gözleri birden alevlendi. 
“Onların hepsini öldüreceğim.”
“Attıkları taş canını çok yakmış olmalı,” dedi Alyoşa 

çocuğu inceleyerek.
“Ama benim attığım da Simurov’un kafasına isabet 

etti.”
“Beni tanıdığını ve taşı bilinçli olarak bana attığını 

söylediler.”








