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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ, 1821’de Moskova’da doğdu. Petersburg Askerî Mü-
hendislik Okulu’nu bitirdikten kısa bir süre sonra edebiyatla uğraşmak için askerlikten ayrıldı. 
İlk romanı İnsancıklar (1846), dönemin ünlü eleştirmeni Belinski’den büyük övgü aldı. Hemen 
ardından İkiz (1846) adlı kısa romanı geldi. Daha sonra art arda Ev Sahibesi (1847), Beyaz Geceler 
(1848) ve Yufka Yürek’i (1848) yayımlayan Dostoyevski, Netoçka Nezvanova (1849) adlı romanı 
yayımlandığı sıralar, devlet düzenini yıkmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı; ölüm cezası, 
Sibirya’da dört yıl ağır hapse ve dört yıl askerlik hizmetine çevrildi. Serbest bırakıldıktan ve 
evlendikten sonra Amcanın Düşü (1859) adlı komik bir öykü yazdı. Aynı yıl kaleme aldığı Ste
pançikovo Köyü’nün (1859) ardından kardeşiyle birlikte Vremya adlı bir edebiyat dergisi çıkardı. 
Aynı dergide tefrika edilen Ölüler Evinden Notlar (1861-1862), Dostoyevski’nin başlangıçtaki 
başarısını yeniden gündeme getirdi. Yine dergide yayımlanan Ezilenler (1861), eleştirmenle-
rin tepkilerine hedef olmasına karşın okurlarca beğenildi. 1862 yazında çıktığı bir Avrupa ge-
zisi, beraberinde Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları (1863) adlı ünlü makalesini getirdi. Aynı yıl 
dergisi kapatıldı. Yeniden Avrupa’ya gitti. Tek umudu, artık tutkunu haline geldiği kumardı. 
Ama tüm parasını rulette yitirdikten sonra güçlükle Rusya’ya döndü. Kardeşiyle Epoha adlı 
yeni bir dergi çıkardı ve derginin ilk sayısında Yeraltından Notlar (1864) romanı tefrika edilmeye 
başladı. Hayatında bir talihsizlik dizisi başladı, karısını ve kardeşini kaybettikten sonra dergi 
kapandı. Alacaklılarının tehditleri üzerine, bir yayıncıdan aldığı borçla Avrupa’ya kaçtı. Suç ve 
Ceza’yı (1866) yazmaya başladı ve onun için aldığı avansla Rus ya’ya döndü. Önce Kumarbaz 

(1866) adlı romanını yayımladı. Aynı yıl tamamladığı Suç ve Ce za, eleştirmenleri ve okurları 
hemen büyüledi. 1867’de asistanı Anna Snitkina’yla evlenerek yeniden yurtdışına çıktı; dört yıl 
Rus ya’dan uzak kaldı. Alçaltıcı bir yoksulluk içinde geçen bu dönem boyunca ülkeden ülkeye 
dolaştı. Bütün bu güçlüklere, sara nöbetlerine, vazgeçemediği kumar tutkusuna rağmen, ilk 
çocuklarının trajik ölümüne de katlanan genç karısı, bağlılığını bir an yitirmeden ona gerçek 
aşkı tattırdı. Dostoyevski, bu ağır yaşam koşulları altında da sendelemeyerek ikinci başyapıtı 
Budala’yı (1869) yazdı. Budala’yı, 1870’te Ebedi Koca, 1872’de Ecinniler, 1875’te Delikanlı izledi. 
Karamazov Kar deşler’i (1879-1880) yazmaya başladığında, artık ülke çapında tanınan ünlü bir 
yazardı. Dostoyevski bu arada, Grajdanin’e yazdığı “Bir Yazarın Günlüğü” (1873-1881) başlıklı 
köşe yazılarını, 1876-1877 yılları arasında aylık bir yayın olarak çıkardı. 1881’de Petersburg’da 
ölen Dostoyevski, Batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynamış, özel-
likle varoluşçuluğun temel kaynaklarından biri sayılmıştır.
 

AYŞE HACIHASANOĞLU, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili ve Edebiyatı Bö-
lü mü’nü 1973 yılında bitirdikten sonra yedi yıl çevirmen olarak SSCB Büyükelçiliği Basın 
Bürosu’nda çalıştı. Bu dönemde “Ekim Devrimi Sonrası Türkiye Tarihi” ve “Bir Karagün 
Dostluğu” çevirileri yayımlandı. Daha sonra çalıştığı bankadan emekli oluncaya dek çeviriye 
ara verdi. Dostoyevski’den Karamazov Kardeşler ve Uysal Kız, Tolstoy’dan kısa öyküler, Kafkas 



Esiri ve Diriliş, Turgenyev’den Babalar ve Oğullar, Maksim Gorki’den seçme öyküler Makar 
Çudra, Bozkırda, Seyirciler, Amerika’dan İtalya’ya, Edebi Portreler ve Aleksandr Bogdanov’dan 
Kızıl Yıldız çevirileri arasındadır. 
 

Dostoyevski’nin Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:

Budala, 1982
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“Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi 
toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. 

Ama ölürse çok ürün verir.”

(Yuhanna 12:24)
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Yazardan

Kahramanım Aleksey Fedoroviç Karamazov’un ya şamöyküsüne baş-
larken bir parça kararsızlık içindeyim. Neden derseniz: Aleksey Fedoroviç’i 
kahramanım olarak adlandırmama karşın onun hiç de büyük bir adam ol-
ma dığını biliyorum. Bu yüzden de şunun gibi kaçınılmaz bazı sorular soru-
lacağını tahmin ediyorum: Şu sizin Aleksey Fedoroviç hangi açıdan dikkate 
değer birisidir, onu niye kahramanınız olarak seçtiniz? Ne yapmış ki? Kimdir, 
nasıl tanınır? Bir okuyucu olarak ben, neden onun ya şamındaki olayları ince-
lemek için zaman harcamak zorunda kalıyorum?

Son soru, en kötü, en uğursuz olanıdır, çünkü bu soruya sadece şu yanı-
tı verebilirim: “Romanı okuyunca kendi gözlerinizle göreceksiniz.” Peki, ya ro-
manı okur da be nim Aleksey Fedoroviçimin önemini göremeyecek ve kabul 
etmeyecek olurlarsa? Böyle söylüyorum, çünkü bu nu üzülerek tahmin ediyo-
rum. Benim için o, dikkate değer birisidir ama bunu okuyucuya anlatmayı be-
cerebilecek miyim, işte bundan emin değilim. Mesele, onun belki de bir eylem 
adamı, ama belirsiz, ortaya çıkmamış bir eylem adamı olmasındadır. Bunun-
la birlikte, şu yaşadığımız günlerde insanlardan açıklık beklemek tuhaf olurdu. 
Ancak herhalde şu husus yeterince kesindir: Bu adam, tuhaf, hatta acayip biri-
dir. Ama tuhaflık ve acayiplik, özellikle herkesin genel karışıklık içinde ayrıntı-
ları bir araya toplamak ve küçücük olsun genel bir anlam bulup çıkarmak iste-
diğinde yarardan çok zarar verir. Tuhaf bir adam da çoğunlukla kendine özgü 
özellikler ve toplumdan ayrılma demektir. Öyle değil mi?

Eğer bu son tezi kabul etmiyorsanız ve “Öyle değil” veya “Her zaman 
öyle değil” yanıtlarından birini ve    ri yorsanız o zaman kahramanım Aleksey Fe-
doroviç’in önemi konusunda duyduğum cesaret belki de artar. Çün kü tuhaf 
adam sadece “her zaman” değil, çoğu zaman baş kalıklara sahiptir, tam ter-
sine belki de o, kimi zaman içinde bir bütünün özünü taşıyordur, döneminin 
geri kalan tüm insanları ise rüzgâra kapılmış, nedense bir süre ondan kop-
muşlardır.17



Bununla birlikte hiç de ilginç olmayan bu karışık açıklamalara girmeye-
bilir, önsözsüz de başlayabilir, hoş larına giderse okurlar, diyebilirdim. Ancak 
sorun, elimde sadece bir yaşamöyküsü, ama iki roman olması. Asıl roman 
ikincisi, yani kahramanımın zamanımızdaki, özellikle içinde bulunduğumuz 
andaki hayatını anlatan ro man dır. Birinci roman ise bundan on üç yıl önce-
sinde geçmiştir ve hatta bu, bir roman bile değil, kahramanımın ilk gençliğin-
den alınmış bir dönemdir. Birinci romanı yaz madan yapamazdım, çünkü o 
zaman ikinci romandaki pek çok şey anlaşılmazdı. Ama benim ilk başta kar-
şılaştığım zorluk böylece daha da artmış oluyor: Eğer ben, yani bu yaşamöy-
küsünün yazarı, böylesine gösterişsiz ve belirsiz bir kahraman için bir romanı 
bile fazla buluyorsam iki romanla nasıl ortaya çıkabilirim ve yaptığım bu küs-
tahlık nasıl açıklanabilir?

Bu soruların yanıtları içinde kaybolurken onları çö zümsüz bırakmaya 
karar veriyorum. Basiretli bir oku yucu, benim en başından beri sözü bura-
ya getireceğimi pek tabii ki çoktan anlamış ve kısır sözlerle değerli za manını 
boşa harcadığım için bana kızmıştır. Artık buna doğru yanıt vereceğim: Bu 
boş sözleri ve değerli zamanınızı birin cisi nezaketten, ikincisi kurnazlıktan 
harcadım.Yine de önceden bir şekilde uyarıda bulunmuş oluyorum böylelik-
le. Bununla birlikte, romanın “bir bütünün esaslı birliği içinde” kendiliğinden 
ikiye bölünmüş olmasına memnunum: Okuyucu birinci öyküyle tanıştıktan 
sonra artık ikincisine başlamaya değer mi, değmez mi kendisi karar verecek-
tir. Kitabı birinci öykünün ikinci sayfasından sonra bir daha açmamak üze-
re bırakmak konusunda hiç kimse hiçbir şeyle bağlı değildir. Ama tarafsız bir 
yargıda bulunurken yanılmamak için ne yapıp edip kitabı sonuna kadar oku-
mak isteyecek nazik okurlar da vardır elbette. Örneğin tüm Rus eleştirmenler 
böyledir. Böylelerinin karşısında insanın yüreği hafifliyor. Tüm özenlerine ve 
iyi niyetlerine rağmen yine de öyküyü romanın birin ci bölümünde bırakma-
yı bu insanlar için en doğal bahane sayıyorum. İşte bütün önsözüm bu. Bu-
nun fazlalık olduğunu kesinlikle kabul ediyorum, ama artık yazılmış olduğu-
na göre bırakalım kalsın.

Şimdi konumuza gelelim.



BİRİNCİ BÖLÜM



Birinci Kitap 
BİR AİLENİN ÖYKÜSÜ

I 
Fedor Pavloviç Karamazov

Aleksey Fedoroviç Karamazov, bölgemizin büyük çift    lik sahibi, 
bundan tam on üç yıl önce, yeri gelince an latacağım acıklı ve karanlık 
ölümüyle pek tanınan, şu anda da hâlâ hatırlanan, Fedor Pavloviç Ka-
ramazov’un üçüncü oğluydu. Bu “büyük çiftlik sahibinden”, bütün ha-
yatı boyunca çiftliğinde hemen hemen hiç oturmadığı halde bizim ora-
larda ona böyle derlerdi, hemen birkaç söz edeceğim. Bu, oldukça az 
karşılaşılabilecek tuhaf bir tipti. Sadece kötü ve ahlaksız bir tip olmak-
la kalmayıp ayrıca ahmak biriydi. Ama mallarını mükemmel şekilde çe-
kip çevirebilen ahmaklardandı. Galiba becerebildiği tek iş de buydu. 
Fedor Pavloviç işe hemen hemen sıfırdan başla mıştı. Çok küçük bir 
çiftlik sahibiydi. Başkalarının sofralarına koşar, dalkavukluk etmeye ça-
lışırdı. Yine de öldüğünde üzerinden yüz bin ruble kadar nakit para çık-
mıştı. Bununla birlikte, tüm yaşamı boyunca bölgemizin en ahmak ka-
çıklarından biri olmaya devam etmiştir. Bir kez daha tekrarlıyorum: Bu-
rada söz konusu olan aptallık değildir; bu kaçıkların çoğu oldukça akıl-
lı ve kurnazdır, ahmaklık ise bir tür özel, ulusal özelliktir.

İki kez evlenmişti, üç oğlu vardı: en büyüğü, ilk ka rısından Dmit-
riy Fedoroviç, diğer ikisi ise ikinci karısından İvan ve Aleksey. Fedor 
Pavloviç’in ilk karısı, yine bölgemizin toprak sahiplerinden, oldukça 
zengin ve tanınmış, soylu Miusovlardandı. Drahoması vardı, dahası 
güzel, üstelik de şimdiki neslimizde pek sık rastlanmasına rağmen es-
kiden arada bir ortaya çıkan zeki kızlardandı. Bu kız, nasıl olmuştu da 
o zamanlar herkesin “geri zekâlı” dediği böyle önemsiz bir adamla ev23



lenebilmişti, bunu anlatmaya hiç girişmeyeceğim. Geçmişte kalan 
“romantik” kuşaktan bir kız tanıyordum. Bu genç kız, istediği zaman 
rahatlıkla evlenebileceği bir beyefendiye duyduğu birkaç yıllık anlaşıl-
maz bir aşktan sonra ölmüştü. Kendi kendisine aşılmaz engeller icat 
etmiş ve fırtınalı bir gecede, kayalığa benzeyen yüksek bir kıyıdan ol-
dukça derin ve hızlı akan bir nehre atlamış, bu nehirde kesinlikle ken-
di kaprisleri yüzünden, sadece Shakespeare’in Ophelia’sına ben  -
zemek yüzünden ölüp gitmişti. Dahası, çok önceden gözüne kestirdi-
ği ve pek beğendiği bu kayalık o kadar şairane bir yer değil de bayağı, 
dümdüz bir kıyı olsaydı belki de bu intihar hiç olmazdı. Bu gerçek bir 
olaydır ve kabul etmek gerekir ki, bizim Rusların yaşamında son iki ya 
da üç kuşaktır buna benzer olaylar az değildir. Bunun gibi Adelaida 
İvanovna Miusova’nın davranışı da kuşkusuz başkalarına ait eğilimle-
rin ve öfkenin tutsağı olmuş bir düşüncenin yankısıdır. Belki de kadın 
bağımsızlığını ilan etmek, toplumsal koşullara, akrabalarının ve ailesi-
nin des   potluğuna karşı çıkmak istemiştir. Her an faaliyette bulunan 
hayal gücü ise onu, diyelim ki sadece bir anlığına Fedor Pav loviç’in, 
taşıdığı dalkavukluk unvanına ve kötü niyetli bir soytarıdan başka bir 
şey olmamasına rağmen, bu hep iyiye doğru giden geçiş döneminin 
en yürekli ve en alaycı insanlarından biri olduğuna inandırmıştır. İlginç 
olan bir şey de bu işin kaçırılarak gerçekleşmiş olmasıydı ve bu durum 
Adelaida İvanovna’yı pek cezbetmişti. Fedor Pavloviç ise o zamanlar 
böyle tuhaf ve beklenmedik tüm olaylara sosyal durumu bakımından 
da daima hazırdı, çünkü ne olursa olsun kendine bir mevki sağlama-
yı, iyi bir aileye yamanmayı ve çok cazip bir drahoma elde etmeyi şid-
detle istiyordu. Karşılıklı aşka gelince, işte bu galiba hiç yoktu, ne ge-
linin tarafından, ne de Adelaida İva novna’nın bütün güzelliğine rağ-
men Fedor Pavloviç tarafından. Tüm yaşamı boyunca aşırı şehvet düş-
künü olmuş, sadece bir işaretle kim olduğuna bakmadan hemen bir 
kadının eteğine yapışmaya hazır biri olan Fedor Pavloviç’in yaşamın-
da bu olay, bir benzeri daha olmayan bir olaydı. Bir tek bu kadın onda 
cinsel bakımdan hiçbir önemli etki yapmamıştı.25



Adelaida İvanovna, kaçırıldıktan hemen sonra koca sından sade-
ce ve sadece nefret ettiğini, başkaca da bir şey olmadığını görüver-
mişti. Bu yüzden bu evliliğin nasıl sonuçlanacağı son derece hızlı bir 
şekilde anlaşılmıştı. Ailenin oldukça kısa bir sürede olayı kabullenmiş 
ve kaçan kızlarına drahomasını vermiş olmasına rağmen ka rıkoca 
arasında çok düzensiz bir yaşam ve ardı arkası kesilmeyen kavgalar 
başlamıştı. Genç kadının Fedor Pav loviç’ten çok daha fazla soyluluk 
ve yücelik gösterdiği anlatılırdı. Sonradan anlaşıldığına göre, Fedor 
Pavloviç, o zamanlar kadının yirmi beş bin rubleyi bulan bütün para-
sını daha eline geçer geçmez bir defada elinden alıvermiş, Adelaida 
İvanovna için o günden sonra bu binlikler kesinlikle hayal olmuştu. 
Kadına çeyiz olarak verilmiş olan köyü ve oldukça iyi durumdaki şehir 
evini de Fedor Pavloviç, uygun bir tutanak hazırlayarak kendi üzerine 
ge çirmek için uzun bir süre var gücüyle uğraşmıştı. Hem her dakika 
arsızca şantajları ve yakarmalarıyla karısında kendisine karşı uyandır-
dığı nefret ve tiksintiyle, hem de kadıncağızın ruhsal yorgunluğu yü-
zünden bunu nerdeyse başaracaktı. Neyse ki, Adelaida İva nov na’nın 
ailesi devreye girdi de anaforcuya bir parça engel oldular. Karıkoca 
arasında sık sık kavgalar olduğu da herkesçe bilinen bir şeydi. Ama 
söylendiğine göre, dayak atan Fedor Pavloviç değildi, tam tersine 
ateşli, gözü pek, esmer, sabırsız ve şaşılacak bir fizik gücüne sahip 
olan Adelaida İvanovna’dan kendisi dayak yiyordu. Sonunda kadın evi 
terk etti ve Fedor Pavloviç’i kucağında üç ya şındaki Mitya’yla bırakıp 
yoksulluktan nefesi kokan papaz okulu mezunu bir öğretmenle kaç-
tı. Fedor Pavloviç, evde hemen koca bir harem kurdu ve çok iğrenç 
içki âlemleri yapmaya başladı. Boş zaman bulduğunda ise neredeyse 
bütün vilayeti dolaşıyor ve herkese, her kar şılaştığı kişiye kendisini 
terk eden Adelaida İvanovna’yı gözyaşları içinde şikâyet ediyordu. Üs-
telik evlilik yaşamı hakkında bir insanın karısına bile anlatmaktan 
utanacağı ayrıntıları anlatıyordu. Asıl önemlisi, herkesin önünde gü-
lünç bir gücenmiş koca rolünü oynamak ve hatta kır gınlığının ayrıntı-
larını abartarak anlatmak adeta ho şuna gidiyor ve ruhunu okşuyordu. 27




