BİRİNCİ BÖLÜM
Bir Ailenin Hikâyesi
I
Fiyodor Pavloviç Karamazov
Aleksi Fiyodoroviç Karamazov, on üç yıl önceki
korkunç ve esrarlı ölümüyle bugün bile hatırlanan, bölgemizin
derebeyi Fiyodor Pavloviç Karamazov’un üçüncü oğluydu. Bu
şüpheli ölümü, sırası gelince anlatacağım. Şimdilik, çiftliğinin
yüzünü hayatında hemen hiç görmemiş bu çiftçinin, sadece
garip yaradılışlı biri olduğunu söyleyeceğim. Sıkça rastlanan,
kötü ve ahlaksız değil, akılsız ama kendi mal, mülk işlerinde
gayet başarılı tiplerdendi. Zaten kafası başka bir işlere de
çalışmazdı. Fiyodor Pavloviç, hayata sıfırdan başlamıştı. Mal
varlığı yok denecek kadar azdı. Onun bunun sofrasına kabul
edilmek için dalkavukluk yapar, bunun için fırsatı kollardı.
Ancak öldüğü zaman üzerinden yüz bin ruble çıkması
şaşırtıcıydı. Burada yaşayan herkesçe tutarsız davranışlı, hayatı
dolu dolu yaşayan biri olarak tanınırdı. Ama budala olmadığını
tekrar söylüyorum. Böyle delidolu yaşayan kişilerin birçoğu
zeki ve kurnaz kimselerdir. Fakat delidoluluğu da kendine
özgü, âdeta millî bir kimliğe bürünmüş gibiydi. Fiyodor
Pavloviç’in başından iki evlilik geçmişti. Bu evliliklerden üç
oğlu olmuştu. Büyük oğlu Dimitri Fiyodoroviç ilk karısından,
diğer ikisi İvan ile Aleksi ikinci karısındandı. Fiyodor
Pavloviç’in ilk karısı o çevrede zenginliği ve soyluluğuyla
tanınan bir derebeyi ailesinden, Miyusovlardandı. Güzel
gelinin çeyizi, drahoması yerindeydi. Bugünkü nesilde sıkça
rastlanan, ama o dönemde parmakla gösterilen zeki kızlardan
birisiydi. Böyle güzel, zengin ve zeki kızın nasıl olup da
varlığı yokluğu belli olmayan insanların sümsük, pis dediği bu
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adamla evlenebildiğini uzun uzadıya anlatmayacağım. Bir
önceki romantik kuşaktan genç bir kız tanırdım. Adamın birine
birkaç yıl çok büyük bir aşkla bağlandı. Onunla çok güzel bir
evlilik yapması da mümkündü. Ancak içindeki engelleri
aşamayınca, fırtınalı bir gecede, derin ve güçlü akıntısı olan bir
ırmağa yüksek bir yerden atlayıp boğulmuştu. Bunu kendine
özgü bir kaprisle, sadece Shakespeare’in Ofelia’sına benzemek
için yapmıştı. İntihar etmek için çok önceden gözüne kestirdiği
kayanın güzel bir manzarası olmasaydı; sahilde düz, sıradan
bir yer olsaydı belki de hayata veda etmeyecekti... Anlattığım
gerçek bir olaydır. Bu ve benzeri olaylar son iki üç nesilde sık
sık görülmektedir. Şüphesiz Adelayda İvanovna Miyusova’nın
üzerinde hem çevresi hem de öfke dolu bazı fikirler önemli rol
oynamıştı. Bu soylu kadın belki de bağımsızlığını göstermek,
yerleşik geleneklere, akrabalarının ve ailesinin baskısına karşı
kendini ispat etmek istemişti. Kocası Fiyodor Pavloviç’in
taşıdığı “dalkavuk” unvanına rağmen onun iyilikçi imgelemi,
sürekli iyiye giden en cesur, en alaycı insanlarından biri
olmasını sağlamıştı. Oysaki adam kötü bir paskaldı, hepsi o
kadar. Adelayda İvanovna’yı büsbütün cezbeden şey ise
kaçırılarak evlenmekti. Fiyodor Pavloviç’e gelince... İnsanlar
arasındaki itibarını kurtarmak için bu evliliğe dünden hazırdı.
Ne pahasına olursa olsun geleceğini kurtarmak istiyordu.
Zengin ve soylu bir aileye yamanarak yüksek miktarda bir
drahoma alma fırsatını gökte ararken yerde bulmuştu. Gelin de
-Adelayda İvanovna güzel kız olmasına rağmen- damat da
aşkla ilgili değildi. Şehvet düşkünü, yüz bulduğu her kadının
eteğine yapışan Fiyodor Pavloviç’in hayatında ilk defa bir
kadın şehvet duygularını kamçılayamamıştı.
Adelayda İvanovna, kaçırılışından sonra kocasını
küçümsediğini fark etti. Bu evliliğin nasıl son bulacağının ilk
işaretiydi. Miyusovlar, olanları sakin bir şekilde kabul ederek,
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gelinin çeyiziyle drahomasını verdiler. Karıkocanın hayatında
tam bir düzensizlik ve sürekli kavga vardı. Söylenenlere göre,
o zamanlar dahi genç kadın, kocasına göre daha asil ve olgun
davranıyordu. Fiyodor Pavloviç, karısının aldığı paranın yirmi
beş bin rublesini zula ediverdi. Kadıncağız o gün bugündür
paranın bir rublesini bile göremedi. Mirastan karısının payına
düşen bir köyle, çok iyi durumdaki bir şehir konağına da sahip
olmak için uğraşıp duran Fiyodor Pavloviç, belki sonunda
bunu da başaracaktı. Adelayda İvanovna, kocasının utanmazca
diretmelerinden, dilenciliğinden o kadar bıkmış, iğrenmişti ki
sadakası olsun diye boyun eğecekti; ancak ailesi devreye
girerek, kadının bütün malı varlığını hortumlayan Fiyodor
Pavloviç’i biraz olsun hizaya getirdi.
Karıkocanın sık sık kavga ettiğini herkes biliyordu. Hatta
o ateşli, cesur, kabına sığmaz ve son derece kuvvetli esmer
kadın Adelayda İvanovna’nın Fiyodor Pavloviç’e dayak attığı
dilden dile dolaşıyordu. Sonunda Adelayda İvanovna yaşadığı
bu kötü hayata dayanamayıp, evini ve kocasını terk etti. Kadın,
sefalet içinde yüzen, papaz okulunu bitirmiş bir öğretmenle
kaçtı; üç yaşındaki oğlu Mitya’yı da babasına bıraktı. Bu
olaydan sonra Fiyodor Pavloviç hiç vakit kaybetmeden evinde
bir harem kurdu. İçkili eğlenceler düzenliyor, boş vakitlerinde
de bütün şehri dolaşarak, gözyaşları içinde kendisini terk eden
Adelayda İvanovna’dan dert yanıyordu. Bunu yaparken de
evliliğe saygı duyan bir erkeğin anlatmaması gereken bazı özel
şeyleri, mahremiyetleri de anlatıyordu. Zaten herkese, karısının
hakaretine uğramış gülünç bir koca olarak görünüp, bunu
ballandıra ballandıra anlatmaktan âdeta zevk duyuyor,
övünüyordu. Onun bu hâlini görenler, “Üzüntünüze rağmen
adeta zafer kazanmış bir hâliniz var Fiyodor Pavloviç!” diye
takılıyorlardı. Hatta birçok kişi, yeni paskal kalıbının onu
sevindirdiğini, bu komik durumunu fark etmemiş gibi
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davrandığını söylüyordu. Ama kim bilir, belki de saflığından
böyle davranıyordu. Fiyodor Pavloviç, sonunda kaçan
karısının izini bulmayı başardı. Zavallı kadın, papaz okulu
öğrencisiyle Petersburg’a gitmiş, orada ipin ucunu iyice
kaçırmıştı. Fiyodor Pavloviç Petersburg’a gitmek için vakit
geçirmeden hazırlıklara başladı. Ancak oraya niçin gideceğini
bilmiyordu. Gitmeyebilirdi de... Gitmeye karar verdikten sonra
yola çıkarken cesaretini toplamak için aralıksız içmeye başladı.
Tam o sırada karısının ailesine, kadının Petersburg’da öldüğü
haberi ulaştı. Bir söylentiye göre yaşadığı tavan arasında
birdenbire fenalaşarak tifodan, bir diğerine göre de açlıktan
ölmüştü. Karasının ölüm haberini aldığında Fiyodor Pavloviç
sarhoştu. Anlatılanlara göre o anda sokağa fırlamış, ellerini
havaya kaldırarak “Azat ettin ey Tanrı!” duasını okumaya
başlamış. Çocuk gibi ağladığını görenler, iğrençliğine rağmen
ona acıdıklarını söylüyorlardı. Bir yandan kurtulduğu için
sevinirken, öte yandan kurtarıcısına gözyaşı dökmesi de pekâlâ
mümkün... Çoğu zaman insanlar, hatta caniler bile, haklarında
verdiğimiz hükümlerden çok daha saf ve temiz ruhlu olurlar.
Biz de öyleyiz.
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II
İlk Oğlunu Başından Attı
Böyle bir adamın nasıl bir baba olacağı, çocuklarını nasıl
büyüteceğini anlamak zor değil. Karısının ölümünden sonra,
babalık sorumluluğunu unutarak Adelayda İvanovna’dan olan
oğlunu tek başına bırakmıştı. Bunun nedeni, çocuğuna karşı
kin duyması ya da kocalık duygularının hakarete uğraması
değildi; sadece oğlunu unutmuş, aklından çıkarmıştı, o kadar.
Herkesi, gözyaşları ve sızlanmalarıyla bıktıran Fiyodor
Pavloviç, bu sırada da evini zevk sefa yuvası hâline getirdi. Üç
yaşındaki oğlu Mitya’yı (Mitya, Dimitri’nin küçültülmüş
şeklidir.) ise evin sadık uşağı Grigori himayesine aldı. Eğer
Grigori Mitya’yla ilgilenmese, zavallının gömleğini bile kimse
değiştirmezdi. Annesinin ailesi de ilk zamanlarda Mitya’yı
unutur gibi oldu. Dedesi, yani Adelayda İvanovna’nın babası
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Bay Miyusov bir süre önce ölmüştü. Moskova’ya taşınan dul
karısı,
yani
Mitya’nın
anneannesi
hastalanmıştı.
Anneannesinin kız kardeşleri de evlenmişti. Mitya yaklaşık iki
yıl Grigori’nin uşak kulübesinde kaldı. Onun varlığını
tamamen unutmayan babası ara sıra çocuğunu hatırlıyor, ancak
eğlencesini engellememesi için onu hemen kulübeye
gönderiyordu. O sıralarda, ölen karısı Adelayda İvanovna’nın
kardeşinin uzun yıllar Avrupa’da yaşayan Piyotr
Aleksandroviç Miyusov adındaki oğlu Paris’ten dönmüştü.
Henüz çok gençti. Aydın bir düşüce yapısı olan, Avrupa’nın
başkentlerinde yetişmiş, ömrünün sonuna kadar tam anlamıyla
Avrupalı olabilmiş bir adamdı. Bütün Miyusovlardan farklı bir
çizgisi vardı. Hayatının sonlarına doğru, yani 1840 ve 1850’li
yıllarda, dönemin özgürlükçükleri arasına katılmıştı. Çalıştığı
dönemlerde gerek Rus, gerekse yabancı en ünlü özgürlük
savunucularıyla, Prudon ve Bakunin’le tanışmıştı. 1848
Fransız İhtilali, bu sıcak günlerin sonuna rastlamıştı. İhtilalin
üç gününden söz etmeyi çok severdi. Barikatlarda
dövüşenlerin arasına katıldığını ima etmekten kendini
alamazdı. Gençliğinin en tatlı hatıralarıydı bunlar. İçinde
yaklaşık bin kişinin barınabileceği bir malikânesi vardı.
Mükemmel denebilecek çiftliğinin sınırları şehrimizin dışından
başlayıp ünlü manastırımıza kadar uzanırdı. Piyotr
Aleksandroviç genç yaşta mirastan payına düşeni alır almaz nehirde haksız yere bir balık avlama yüzünden mi, yoksa
ormandan kesilen ağaçların yol açtığı zarar için mi, nedenini
kesin bilmiyorum- aydın bir vatandaş olarak ‘ruhban’a karşı
dava açmayı kendine ödev saymıştı. Bir zamanlar ilgilendiği
Adelayda İvanovna’yı unutmamıştı. Mitya’nın içinde
bulunduğu durumu öğrenince gençlik hırsıyla Fiyodor
Pavloviç’e karşı duyduğu tiksintiyi unuttu. Fiyodor Pavloviç’le
ilk defa o zaman tanıştı. Mitya’yı evlat edinmek istediğini
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açıkça söyledi. Evinin bir köşesinde yaşayan küçük oğlu
Mitya’dan söz edilince, babasının, sözü edilen kişiyi
tanıyamamasının kendisini hayrete düşürdüğünü her defasında
anlata anlata bitirememişti. Piyotr Aleksandroviç’in anlattıkları
abartılı olsa bile gerçeklik payı vardı. Zaten Fiyodor Pavloviç,
öteden beri kendine özgü davranışlarıyla karşınıza hiç
ummadığınız bir rolde çıkmaya bayılırdı. Bunu gereksiz yere,
daha önce de olduğu gibi kendi zarar verecek şekilde yapardı.
Hoş, bu yalnız Fiyodor Pavloviç’te değil, çoğu kişide, hatta
normal insanlarda da görülebilen bir özelliktir.
Piyotr Aleksandroviç bütün gücüyle işe koyuldu.
Mitya’ya annesinden bir ev, bir çiftlik ve büyük bir arazi
kaldığı için Piyotr Aleksandroviç, Fiyodor Pavloviç’le birlikte
çocuğun vasisi oldu. Mitya, annesinin kuzeninin evine yerleşti.
Piyotr Aleksandroviç bekârdı. Çiftlik kiralarını toplayıp işlerini
yoluna koyduktan sonra, uzun süreliğine Paris’e döndü.
Mitya’yı da Moskovalı yaşlı, yakın bir akrabasına emanet etti.
Yaşamaya başladığı Paris’te, üzerinde derin izler bırakacak
olan, hayatı boyunca anımsayacağı Şubat İhtilali sırasında
Piyotr Aleksandroviç, çocuğu tamamen unuttu. Moskovalı
yaşlı kadın ölünce, kadının evli kızlarından biri Mitya’yı
yanına aldı. Bu galiba Mitya’nın yerleştiği dördüncü evdi.
Ama şu anda bunu ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Nasıl olsa
ilerde Fiyodor Pavloviç’in ilk oğlundan çok söz edeceğiz.
Şimdilik romanıma başlamak için gerekli birtakım bilgileri
vermekle yetineceğim.
Fiyodor Pavloviç’in oğullarından sadece Dimitri
Fiyodoroviç, mal varlığı sayesinde rüştünü ispat ettikten sonra
kimseye muhtaç olmayacağına inanarak büyümüştü. Gençliği
çok derbeder geçti. Daha liseyi bitirmeden askeri okula girdi.
Bitirince Kafkasya’ya göreve gitti, orada rütbesi yükseldi.
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Düelloda dövüştüğü için azledildi; tekrar yükseldi. Çok
eğlendi.
Su gibi para harcadı. Parasını ancak rüştünü ispat ettikten
sonra kullanabilecekti. O zamana kadar çevresinden yüklü
miktarlarda borç aldı. Babası Fiyodor Pavloviç’le ilk defa reşit
olduktan sonra, özellikle mal varlığını konuşmak için
bölgemize geldiği sırada görüşmüş, tanışmıştı. Dünyaya
gelmesini sağlayan adamdan daha o gün hoşlanmamıştı.
Babasının yanında fazla kalmadı. Bir miktar para koparıp
çabucak oradan ayrıldı. Çiftliğin kirasını bundan sonra nasıl
alacağını da konuştu. İşin ilginç yanı, Dimitri Fiyodoroviç bu
buluşmada Fiyodor Pavloviç’ten çiftliğinin ne gelirini, ne de
gerçek değerini öğrenebildi. Fiyodor Pavloviç, Mitya’nın,
servetinin büyüklüğü hakkında abartılı bilgilere sahip
olduğunu daha hemen fark etti. Bu durum Fiyodor Pavloviç’in
işine yarayacaktı. Çünkü Fiyodor Pavloviç’in kendine göre
birtakım hesapları vardı. Dimitri Fiyodoroviç’in her hareketine
dikkat etmişti. Onun hoppa, deli dolu, sabırsız, bazı tuhaflıkları
olan hovardanın, yarını düşünmeden elindekini tüketen, sadece
o günü yaşayan ve bir sonraki adımı düşünmeden hareket eden
biri olduğunu görmüştü. Fiyodor Pavloviç, Mitya’nın bu
zaaflarını kullanmaya başladı. Ona arada bir, az miktarda para
gönderiyor; böylece onu başından savıyordu. Mitya’nın
sonunda sabrı tükendi. Babasıyla görüşüp para sorununa kesin
çözüm bulacaktı. Bunun için şehrimize ikinci defa geldi.
Ancak, parasının tükendiğini duyunca çok şaşırdı. Ne
yapacağını bilemedi. Güya babasından o kadar çok para almıştı
ki, bu hesaplansa babasına karşı borçlu durumuna düşerdi.
Daha önce kabul ettiği bazı anlaşmalara göre, herhangi bir hak
iddia edemiyordu. Genç adam hayretler içindeydi. Servetiyle
ilgili yalan söylendiğinden ve hile yapıldığından
şüpheleniyordu. Öfkesi, onu çılgına çevirdi.
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İşte bu durum romanımın, daha doğrusu romanın dış
konusunu oluşturan facianın nedeni olmuştur. Şimdilik romana
başlıyorum, ama daha önce Fiyodor Pavloviç’in diğer iki
oğlundan, yani Mitya’nın kardeşlerinden söz edip, bunların
kim olduklarını açıklamak gerekiyor.
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III
İkinci Evlenme ve İkinci Çocuklar
Fiyodor Pavloviç, dört yaşındaki Mitya’yı başından
attıktan kısa bir süre sonra ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliği
sekiz yıl kadar sürdü. İkinci karısı Sofya İvanovna da diğer eşi
gibi çok gençti. Fiyodor Pavloviç onu, bir Yahudi’yle birlikte
kârlı işler için gittiği başka bir şehirde tanıyıp almıştı. Sürekli
içen, eğlenen ve hovardalık eden Fiyodor Pavloviç, bir yandan
da bol kazançlı işler yaparak parasına para katma fırsatlarını
kaçırmazdı. Girişimlerinin çoğu başarıyla sonuçlanır, ama
bunu bin bir dolap çevirerek yapardı.
Sofya İvanova, küçük yaştayken öksüz kalmıştı.
Kimsenin tanımadığı bir papaz yardımcısının kızıydı. General
Vorohov’un herkesçe bilinen ünlü dul karısının şatafatlı,
zengin evinde büyümüştü. Yaşlı kadın, öksüz kızın
koruyucusu, bakıcısı olmasına rağmen ona göz açtırmıyor,
âdeta canını çıkarırcasına çalıştırıyordu. Nasıl olduğunu
bilmiyorum, ama duyduğuma göre, general karısının sessiz,
uysal huylu evlatlığı, bir gün velinimetinin dırdırına
dayanamamış; kilerin duvarına çivi çakıp bağladığı ipi
boynuna takarak kendini asmak isterken son anda kurtarılmıştı.
Aslında iyi bir insan olan kocakarı, yapacak işi olmadığı için
kızla uğraşıyordu. Fiyodor Pavloviç, Sofya’yı istedi. Kız tarafı
soruşturma yaptıktan sonra kapıdan kovuldu. Bunun üzerine
Fiyodor Pavloviç, ilk evliliğinde yaptığı gibi kıza, onu
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kaçırmayı teklif etti. Sofya, nişanlısının nasıl bir insan
olduğuyla ilgili gerçekleri öğrenseydi, büyük bir ihtimalle
onunla kaçmazdı. Ancak bu neredeyse imkânsızdı, çünkü
Fiyodor Pavloviç başka bir şehirdendi. Ölmeyi, velinimetinin
yanında yaşamaya tercih eden on altı yaşındaki bu kızcağızın
bu fırsatı değerlendirmekten başka çaresi yoktu. Böylece
zavallı kızcağız, kadın velinimetini terk ederek erkek
velinimetinin yanında yaşamaya başladı. Fiyodor Pavloviç, bu
defa kız tarafından hiçbir eşya alamadı. Çünkü general karısı
bu evliliğe çok kızmış, üstelik ikisine de beddua etmişti.
Fiyodor Pavloviç, kız tarafından zaten bir şey beklemiyordu.
Genç karısının saf güzelliğine, özellikle tertemiz, masum
görünüşüne kendini kaptırmıştı. Şehvet delisi Fiyodor
Pavloviç, o zamana kadar kaba, bayağı kadın güzelliğinden
hoşlanırdı. Sofya ile tanıştıktan sonra, kendine özgü o pis
kihkihlemesiyle, “Onun o masum bakışı yok mu, ustura gibi
kalbimi paraladı.” sözlerini dilinden düşürmez olmuştu. Kızın
masumluğu, saflığı, bu ahlaksız adamın şehvetini artırıyordu.
Fiyodor Pavloviç, maddi bir çıkarı olmadığı için karısının
evdeki varlığını pek önemsemiyordu. Genç kadın, hayatını
kurtardığı için Fiyodor Pavloviç’e kendini borçlu hissediyordu.
Onun alçakgönüllü ve sessiz hâlini fırsat bilen kocası,
evliliğine hiç saygı duymuyor; evine hayat kadınları getirerek,
onlarla sabahlara kadar eğleniyordu. Ancak bu kez ilk
evliliğinden farklı bir durum ortaya çıktı. Asık suratlı, aptal,
inatçı ve ukala biri olan ve eski hanımı Adelayda İvanovna’dan
nefret eden uşak Grigori, bu defa evin yeni hanımını sevmiş,
onu destekliyordu. Onu savunmak için Fiyodor Pavloviç’le
çekinmeden kavga ediyor, bir uşağa yakışmayacak
davranışlarda bulunuyordu. Hatta bir keresinde düzenlenen bir
eğlenceye gelmiş fahişeleri dağıtıvermişti. Talihsizlik genç
kadının yakasını bırakmıyordu. Küçüklüğünden beri korkular
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içinde yaşayan Sofya İvanovna, bir çeşit sinir hastalığına
yakalandı. Bu hastalık, daha çok toplumun alt tabakasında ve
köylü kadınlarında görülüyordu. Bunlara, “havaleli” derlerdi.
Korkunç isteri bunalımlarından sonra hasta, zaman zaman
bilincini kaybederdi. Her şeye rağmen genç kadın Fiyodor
Pavloviç’e iki erkek çocuk verdi. İlk çocukları İvan,
evliliklerinin birinci yılında, Aleksi ise üç yıl sonra dünyaya
geldi. Annesi öldüğünde küçük Aleksi daha yeni dört yaşına
girmişti. İlginçtir, Aleksi’nin, annesinin hayalini ömrünün
sonuna kadar unutmadığını biliyorum. Anneleri ölünce iki
kardeş, üvey ağabeyleri Mitya’yla aynı kaderi paylaştı.
Babaları tarafından yüzüstü bırakıldılar. Bu iki çocuk da Mitya
gibi Grigori’nin kulübesinde yaşamaya başladı. Annelerinin
yaşlı velinimeti deli general karısı daha ölmemişti. Yetimleri
yıllar sonra buldu. Sekiz yıl önce uğradığı hakareti bir türlü
kabullenememişti. Sofya’sının başına gelenlerin bütün
ayrıntılarını biliyordu. Kadının hastalığını, yaşadığı kötü ve
çirkin hayatı duydukça dalkavuklarına:
— Hak etti, demişti. Tanrı, nankörlüğünü cezalandırıyor!
Sofya İvanovna’nın ölümünden tam üç ay sonra general
karısı ansızın şehrimize geldi.
Doğruca Fiyodor Pavloviç’in evine gitti. Şehirde hepi
topu yarım saat kaldı ama birçok işini halletti. Akşam
vaktiydi... Sekiz yıldır yüzünü görmediği Fiyodor Pavloviç,
onu hafif sarhoş bir şekilde karşıladı. Anlattıklarına göre, uzun
uzadıya konuşmaya gerek görmeyen general karısının adamla
karşılaşmasıyla ortalığı iki yaman tokatla çınlatması bir oldu.
Sonra saçlarına yapıştığı Fiyodor Pavloviç’i üç defa baştan
aşağıya tartakladı. Ardından bir kelime dahi söylemeden
çocukların yanına, kulübeye gitti. Küçükleri, yüzü gözü kir pas
içinde buldu. Üzerlerindeki elbiselerin yırtılmış ve pis
olduğunu görünce bir tokat da Grigori’ye patlattı. Çocukları
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hemen götüreceğini söyledi. Giysilerini bile değiştirmeden bir
battaniyeye sardı, arabasına bindirdi. Onları, yaşadığı şehre
götürdü. Grigori, sadık bir köle gibi davranarak hiç karşı
koymadan tokadı kabullendi, sesini çıkarmadı. İhtiyar
hanımefendiyi arabaya bindirirken yarı beline kadar eğilerek,
yavaşça Tanrının, “Öksüzlere yaptığı bu iyilik için onu kat kat
mükâfatlandıracağını” söyledi. General karısı, araba hareket
ederken:
— Hadi oradan avanak! diye onu tersledi.
Fiyodor Pavloviç, çocukların götürülmesine sevinmişti.
General karısının, çocuklarını büyütmesini hiç itiraz etmeden
yasal olarak kabul etti. Bu rızasını da resmi yollardan general
karısına iletti. Bütün şehir halkı, yediği tokadın hikâyesini
onun ağzından dinledi. General karısı kısa bir süre öldü.
Vasiyetnamesinde iki küçük kardeşe biner ruble para
bıraktı. “Bu paranın tümü çocukların öğrenimine harcanacak
ve reşit olana kadar onların yetişmesini sağlayacaktır.
Çocuklar için bu para çoktur bile. Az bulan, kesesini açar... v.s,
v.s...” Vasiyetnameyi okumadım, ama böyle ilginç bir içeriği
olduğunu ve hiç de alışık olunmayan bir tarzda kaleme
alındığını işittim. Kocakarının asıl mirasçısı, o bölgenin kent
asilzadelerinin başkanı olan Yefim Petroviç Polenov idi.
Namuslu bir adamdı. Fiyodor Pavloviç’e mektup yazdı.
Pavloviç’in, çocuklarının bakımı için para yollamaya hiç niyeti
olmadığını hemen anladı. Aslına Fiyodor Pavloviç kendinden
istenen şeyleri kesin ve açık bir şekilde reddetmezdi. Verdiği
cevapla işi sürüncemede bırakırdı. Bazen de duygu yüklü
kelimelere sığınırdı. Çocukların sorumluluğunu Polenov
üstlendi. Küçük Aleksi’yi çok sevmişti. Aleksi uzun süre bu
asilzadenin evinde kaldı. Okuyucularımın bu noktaya dikkat
etmelerinde fayda var. Çünkü bu iki genç, öğrenimlerini,
aldıkları yüksek kültür ve terbiyelerini eşine az rastlanır, son
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derece asil, insan ruhlu Yefim Petroviç Polenov’a
borçluydular. Yefim Petroviç, general karısının çocuklar için
bıraktığı paraya el sürmedi. Çocuklar reşit olduklarında, miras
kalan bin rubleleri faiziyle birlikte ikiye katlanmıştı. Ancak,
her birinin eğitimine ve öğrenimine bin rubleden fazla para
harcanmıştı. İki kardeşin çocukluğuyla ilk gençliğinin ayrıntılı
hikâyesine şimdilik değinmeyeceğim, ama söz etmek istediğim
birkaç nokta var. Büyüğü İvan’dan kısaca bahsetmek
istiyorum. İçine kapanık, çekingen bir çocuktu. Hep
somurtuyordu. Daha on yaşındayken başkalarının evinde
ekmek yiyerek büyüdü. Babasının yüz kızartıcı bir yaşam
sürdüğüne dair düşünceler daha çocukken kafasına kazınmıştı.
Duyduğuma göre, İvan’ın okumaya karşı üstün kabiliyeti daha
çok küçük yaştayken ortaya çıkmış. Nasıl olduğunu tam olarak
bilmiyorum ama galiba İvan, on üç yaşındayken Moskova’daki
liselerden birinde okumak için Yefim Petroviç’in evinden
ayrılmıştı. Yefim Petroviç’in çocukluk arkadaşı olan, zamanın
ünlü ve tecrübeli bir eğitimcisinin pansiyonunda kalıyordu.
İvan’ın sonradan söylediğine göre Yefim Petroviç, aşırı
iyiliksever olduğu için bu eğitimi almasını istemişti. Adam,
üstün kabiliyetli çocukların, uzman eğitimcilere emanet
edilmesinin gereğine inanıyordu. Genç İvan, liseyi bitirip
üniversiteye girdiğinde, ne Yefim Petroviç ne de pek ünlü
eğitimcisi hayattaydı. İvan, son dönemlerinde bunayan general
karısının bıraktığı ve binden iki bine yükselen parayı, biraz
Yefim Petroviç’in idaresizliğinden, biraz da uzun süren
anlamsız yasal işlemler yüzünden hemen alamadı. Bundan
dolayı üniversitenin ilk iki yılında maddi anlamda çok sıkıntı
çekti. Hem okudu, hem hayatını kazanmak için çalıştı. Bu
arada gururundan ya da küçümsediği için babasını hiç arayıp
sormadı. Duygusal davranmanın anlamı olmadığını,
babasından ona hayır gelmeyeceğini belki de anlamıştı. Genç
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adam her şeye rağmen umutsuzluğa kapılmadı, kendine iş
buldu. Önce saati yirmi kapikten ders verdi; sonra çeşitli
gazetelere başvurdu. “Gören” imzasını kullanarak sokaktaki
olaylara dair onar satırlık yazılar yazmaya başladı.
Söylenenlere göre, yazılarının heyecanlı, gıdıklayıcı tarzı
okuyucuların çabucak dikkatini çekmiş. İvan, sahip olduğu bu
imkânlar bakımdan da büyük şehirlere öğrenime gelen,
sabahtan akşama Fransızcadan tercümeler yapan ya da kopya
işleri için gazetelerin kapılarını aşındıran birçok fakir, zavallı
kız ve erkek gençten ne kadar üstün olduğunu gösterdi. İvan
Fiyodoroviç gazetelerle ilişkisini kesmedi. Üniversitenin son
yıllarında bilimsel eserler hakkında eleştiriler kaleme almaya
başladı. Böylece edebiyatçılar dünyasında da tanınmaya
başladı. Geniş bir okuyucu kitlesinin dikkatini çekmesine
rağmen şans eseri ön plana çıktı, sivrildi. Bu olayın çok ilginç
bir öyküsü var...
Üniversiteyi bitirdikten sonra, iki bin rubleyi de alarak
Avrupa’ya gitmeye hazırlanan İvan Fiyodoroviç’in, büyük
gazetelerden birinde bir makalesi yayımlandı. Yazının konusu
çok ilginçti; konuyla ilgili olmayanların bile dikkatini çekti.
Doğa bilimleri üzerine öğrenim görmüş İvan’ın, makalenin
konusuna tamamıyla yabancı olması işin diğer bir boyutuydu.
Makale, o dönemde her yerde konuşulan, tartışılan Kilise
Mahkemesi sorunuyla ilgiliydi. İvan bu konuda yazılıp
çizilenleri araştırıp inceledikten sonra kendi görüşünü ortaya
koyuyordu. Makalenin önemi, ana fikrinde ve sonunda vardığı
yargıdaydı. Yazıyı okuyan Kilise adamları, yazarın da
kendileriyle hemfikir olduğuna inanıyordu. Öte yandan din
adamlarıyla birlikte laikler ve inkârcılar da yazı sahibini
alkışladılar. Sonunda bazı anlayışlı kimseler tarafından
makalenin, küstahça bir mizah ve alaydan ibaret bir yazı
olduğuna karar verildi. Bu olayı anlatmamın nedeni, söz
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konusu makalenin o sıralarda yakınlardaki manastırda da
okunmasıydı. Manastırdakiler de Kilise Mahkemesi konusuyla
ilgileniyorlardı ve yazıyı şaşkınlıkla okudular. Yazarın,
Fiyodor Pavloviç’in oğlu olması onları daha çok şaşırttı. O
sırada makalenin sahibi de çıkageldi.
İvan Fiyodoroviç’in bize geldiğinde bunun nedenini o
zaman kendime sorduğumu, endişeli olduğumu hatırlıyorum.
Pek çok olayı başlatan bu anlamlı gelişin nedenini her zaman
kendime sormuşumdur. Bu kadar okumuş, gururlu, görünüşte
soğukkanlı olan bir gencin, hayatı boyunca onu ihmal eden,
arayıp sormayan, hiç para vermek istemeyen bununla birlikte
oğulları İvan ile Aleksi’nin günün birinde gelip para
isteyeceklerinden ödü kopan böyle bir babanın batakhanesine
ansızın damlaması çok garipti. Genç adam, işte böyle bir
babanın evine gelip yerleşiyor. Üstelik bu evde iki ay kalıyor.
Gayet de iyi geçiniyorlar. Bu durum, yalnız beni değil pek çok
kimseyi şaşırtmıştı. Önceden de sözünü ettiğim, Fiyodor
Pavloviç’in ilk karısının akrabası Piyotr Aleksandroviç
Miyusov, o sıralarda yaşadığı Paris’ten dönmüş, çiftliğinde
oturuyordu. Merakını çeken bu gençle tanışmıştı. Arada bir
onunla, içinden kızmasına rağmen bilimsel konularda
tartışıyordu. Hatırladığım kadarıyla, İvan’ın yeni hayatına en
çok hayret eden oydu. Bu konudan söz açılınca, “Kendini çok
yüksekte görüyor.”, diyordu. “Para kazanıyor, şimdi bile
Avrupa’ya gidecek kadar parası var. O hâlde burada ne arıyor?
Babasından para istemek için gelmediği gün gibi açık. O
adamın metelik koklatmayacağını herkes biliyor. İçkiyle de,
eğlenceyle de arası iyi değil. Buna rağmen ihtiyar onsuz
yapamaz oldu, o kadar kaynaşmışlar!”
Gerçekten öyleydi. Genç İvan, babasını çok etkilemişti.
Babası bazen İvan’ın sözünü dinler gibi oluyor, ara sıra müthiş
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hırçınlığı tuttuğu hâlde yine de kendini toparlıyor, daha
terbiyeli, ölçülü hareket ediyordu.
İvan Fiyodoroviç’in, ağabeyi Dimitri Fiyodoroviç’in
ricasıyla ve biraz da onun işlerini halletmek için geldiği
sonradan ortaya çıktı. Ağabeyini ilk defa orada görmüştü. Ama
Moskova’dan gelmeden önce sıkça mektuplaşıyorlardı. Bu
haberleşmenin içeriği Dimitri Fiyodoroviç’i ilgilendiren
önemli bir işle ilgiliydi. Okuyucu, bunun nasıl bir iş olduğunu,
sırası gelince bütün ayrıntılarıyla öğrenecek. Kişiliğinin
haritasını ortaya çıkarmama rağmen ben bile İvan
Fiyodoroviç’i çözemiyor, bize geliş nedenini bir türlü
açıklayamıyordum. Şunu da eklemem gerekiyor: İvan
Fiyodoroviç, sanki babası Fiyodor Pavloviç ile kavgalı ve hatta
davalı olan ağabeyi Dimitri Fiyodoroviç’i barıştırmak
istiyordu.
Bu aile ilk defa o zaman bir araya geldi. Bazı aile fertleri
birbirini ilk kez burada gördü. Yalnız kardeşlerin en küçüğü
Aleksi Fiyodoroviç, şehrimize bir yıl önce gelmişti. Romanda,
Aleksi’yi sahneye çıkarmadan önce, onunla ilgili önsöz
şeklindeki bir öyküyü anlatmak bana pek zor geliyor. Ama
yine de onun hakkında bu önsözü yazmak gerekecek. Böylece
hiç olmazsa çok ilginç ve önemli bir noktayı, yeni
kahramanımı okuyuculara sürekli rahip adayı cübbesinde
sunmamın nedenini bir ölçüde açıklayabileceğim. Evet, Aleksi
o zamanlar yaklaşık bir yıldır manastırda yaşıyordu. Galiba
bütün ömrünü orada geçirmeye kendini hazırlıyordu.

17

18

IV
Üçüncü Oğul Alyoşa
Alyoşa, henüz yirmi yaşındaydı. Her şeyden önce şunu
belirtmemde yarar var: Alyoşa hiç de dindar değildi, hatta
bence, dini duyguları epey zayıftı. Onunla ilgili ne
düşündüğümü hemen söyleyeyim: O, henüz olgunlaşmamış,
ama tam anlamıyla bir insanseverdi. Fani dünyanın kötülük
dolu karanlığında bunalmış ruhu için bir kurtuluş yolu
arıyordu. Bu sırada manastırda yaşamanın ne demek olduğunu
gördü. Bundan çok etkilendi ve manastır hayatını seçti. Onun
bu manastır hayranlığının nedeni, orada karşılaştığı ve ona
göre mükemmel bir insan olan manastırımızın meşhur staretzi
Zosima’ydı. Alyoşa, coşkulu, heyecanlı kalbinin ilk sıcak
sevgisiyle ona bağlanmıştı. Gerçi Alyoşa, küçüklüğünden beri,
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hatta beşikteyken bile tuhaf biri olduğunun işaretlerini
vermişti. Annesini dört yaşındayken kaybetmesine rağmen,
onun yüzünü, dokunuşunu, “karşımda canlıymış gibi” diyerek
hayatının sonuna kadar hatırlayacaktı. Herkesin bildiği gibi bu
tür anılar, insanın küçüklüğüne, hatta iki yaşına ait olabilir.
Ancak bu, silinmiş, geçmişten kalan muazzam bir tablonun
karanlığında ışıldayan bir noktacık halindedir. Bu Alyoşa için
de geçerliydi. Anılarından kalan, sakin bir yaz akşamındaki
açık bir pencere ve bu pencereden çaprazlama giren güneş
ışığıydı. Bu tabloyu çok iyi hatırlıyordu. Odanın köşesinde bir
ikon önünde kandil yanıyordu. Kandilin karşısında annesi diz
çökmüştü. Kadın, isteri buhranına tutulmuş gibi haykırıyor,
çığlıklar atıp ağlayarak, Alyoşa’yı canını acıtıncaya kadar
kucaklıyor yalvarırcasına dua ederek, Kutsal Ana’nın
korumasını ister gibi çocuğunu ikona doğru uzatıyordu. Dadı
birden ortaya çıkıyor; koşarak odaya giriyor ve çocuğu telaşla
annesinin kollarından çekip alıyordu. İşte hatırladığı tablo
buydu. Alyoşa, annesinin o andaki yüzünü de hatırlıyordu.
Söylediğine göre vect içinde, harikulade güzeldi! Alyoşa bu
anılarını herkese anlatmazdı. Çocukluğunda ve gençliğinde
tanıştığı herkese iç dünyasını anlatmazdı. Hatta sessiz biri
denebilirdi.
Bu,
çevresine
olan
güvensizliğinden,
çekingenliğinden
veya
insanları
sevmemesinden
kaynaklanmıyordu. Tam tersine bu durum kişiseldi.
Başkalarını ilgilendirmeyen, Alyoşa’ya her şeyi unutturabilen
bir içekapanıklıktı. Oysaki Alyoşa insanları seviyordu. Hayatı
boyunca onlara tam bir inançla bağlanmıştı. Buna rağmen yine
de hiç kimse delikanlıya ahmağın, safın biri dememişti. Tavır
ve davranışlarına her zaman, insanlara hâkim olma duygusu ve
onların suçsuz olduğunu anlatan bir ifade vardı. Yapılan her
yanlış hareketi hoşgörüyle karşılıyor gibi görünüyor ama
acıyarak üzülmekten de kendini alamıyordu. Ancak giderek
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kendini geliştirdi ve düşüncelerini, davranışlarını tam olarak
kontrol edebiliyordu. Gençliğinin ilk yıllarında bile hiçbir şeyi
yadırgamıyor, şaşırmıyor ve korkmuyordu. Yirmi yaşına
geldiğinde, babasının ahlaksızlık yuvası olan evinde yaşamaya
başladı. Namuslu ve temiz bir karaktere sahip Alyoşa, bu evde
karşılaştığı
rezaletlere
dayanamayınca,
oradakileri
küçümsemeden, ayıplamadan sessizce evden çıkıyordu. Onun
bunun sığıntısı olarak yetişen babası, duyguları neredeyse
körelmişti. Hakareti çabucak hisseden bir adamdı. Oğlu için,
“İçten pazarlıklı şey” diyordu. Ona güvenmiyordu. Bu yüzden
onu soğuk bir tavırla karşıladı. Ancak iki hafta oldu olmadı,
Alyoşa’nın boynuna atılmaya, onunla kucaklaşmaya başladı.
Gerçi bunlar, içkinin ortaya çıkardığı duygusallık ve sarhoşluk
gözyaşları içinde yapılıyordu. Yine de onun gibi bir adamın,
Alyoşa’yı içten, bütün ruhuyla, o zamana kadar bilmediği bir
şekilde sevdiği kesindi.
Zaten küçüklüğünden beri çocuğu herkes severdi. Evinde
büyüdüğü velinimeti Yefim Petroviç Polenov’un ailesi de,
Alyoşa’yı çocukları gibi severdi. Oysaki babasının evine
geldiği zaman, kendini sevdirmek için önceden planlanmış
birtakım kurnazlıklara, oyunlara başvuracak, yaltaklanma
sanatını becerecek yaşta değildi. Onun kendini sevdirmesi için
hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Buna, kendisinin varlığı yetiyordu.
Okulda da öyleydi. Hâlbuki okul arkadaşları Alyoşa gibilerine
güvenmezler, alayla hatta nefretle karşılarlardı. Alyoşa,
arkadaş gruplarına girmeyerek tek başına düşüncelere dalmayı
tercih ediyordu. Daha çok küçük yaşlarda bile, tek başına bir
köşeye çekilir, kitap okurdu. Bütün bunlara rağmen
öğrencilerin hepsi onu seviyordu. Alyoşa, mezun olana kadar
okulun gözbebeğiydi. Fazla hareketli ve neşeli değildi, ama
onun bu hâlinin somurtkanlıkla ilgisi yoktu. Onu görenler,
sakin ve samimi biri olduğunu anlarlardı. Arkadaşları arasında
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ön plana çıkmayı pek sevmezdi. Belki bu yüzden kimseden
çekinmiyordu.
Çocuklar,
onun,
korkusuzluğuyla
gururlanmadığını, cesaret ve pervasızlığının farkında
olmadığını görüyorlardı. Hiç kin tutmazdı. Kalbini kırmış bir
arkadaşının sonradan söylediği bir sözü cevapsız bırakamaz ya
da aralarında bir şey geçmemiş gibi son derece doğal, saf ve
içten bir tavırla konuşmaya başlardı. Böyle davranırken,
kendine yapılan hakareti unutan veya bilerek affeden bir hâli
de yoktu. Çünkü yapılan davranışı hakaret saymıyordu.
Böylece etrafındaki çocukları kendine hayran bırakıyordu.
Yalnız bir özelliği nedeniyle, lisenin bütün öğrencileri
Alyoşa’ya takılıyorlardı. Amaçları onunla alay etmek değil,
sadece eğlenmekti. Alyoşa’nın vahşi ve hırslı bir utangaçlığı
vardı. Erkekler arasında kadınlara dair açık saçık muhabbetlere
hiç tahammül edemezdi. Maalesef öğrenciler sürekli
kadınlardan konuşuyorlardı. Çocuk yaşındaki, ruhu, kalbi
tertemiz bu gençler, sınıfta kaba saba askerlerin bile yüksek
sesle söyleyemedikleri açık saçık konulardan, sahnelerden
bahseder, hayal kurarlardı. Üstelik askerler, bu yaşça körpe
ama aydın, toplumun üst sınıfından gençlerin bildiklerinin,
anladıklarının birçoğunu bilmezler. Öğrencilerin böyle
davranmasının da gerçek bir manevi boşluğun, içten gelen bir
utanmazlık duygusunun etkisi henüz yoktur, ama bunun dış
belirtileri de yavaş yavaş kendini göstermektedir.
Davranışlarını, başkaları tarafından taklit edilmeye değer
bulurlar. Öğrenciler, Alyoşa Karamazov’un, böyle konular
konuşulduğu zaman hemen kulaklarını tıkadığını görünce,
onun etrafını sararak, ellerini kulaklarından zorla ayırıp yüksek
sesle açık saçık şeyler söylerlerdi. Alyoşa kendini yere atar,
debelenir, duymamak için tortop olurdu. Bu şakalar karşısında
sessiz kalır, yaramaz arkadaşlarına kızmaz, onları terslemezdi.
Arkadaşları en sonunda onu rahat bıraktılar. Ona, “Küçük
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Hanım” diye takılmıyor, ama söz oraya gelince âdeta acıyarak
bakıyorlardı. Alyoşa, sınıfta en iyi okuyanlar arasında
olmasına karşın hiçbir zaman birinci olamamıştı.
Yefim Petroviç öldükten sonra Alyoşa, iki yıl daha kent
lisesinde okudu. Yefim Petroviç’in kederli dul karısı, kocasının
ölümünün ardından vakit geçirmeden kadın ve kızlardan
oluşan aile fertlerini toplayarak uzun süreliğine İtalya’ya gitti.
Alyoşa, Yefim Petroviç’in o zamana kadar hiç görmediği uzak
akrabalarından iki bayanın yaşadığı eve yerleştirildi. Hangi
şartlar altında orada bulunduğunu bilmiyordu. Alyoşa,
geçimini kimin sağladığını, değirmenin suyunun nerden
geldiğini hiçbir zaman araştırmazdı. Bu yönden ağabeyi İvan
Fiyodoroviç’e ters düşüyordu. Ağabeyi İvan, üniversitenin ilk
iki yılında çalışarak ekmeğini kazanmıştı. Çocukluğunda da
velinimetinden yediği lokmalar boğazına dizilirdi. Aleksi’yi,
bu kayıtsız tavrından dolayı fazla eleştirmenin anlamı yoktu.
Çünkü onunla ilk tanışmada bunu fark etseniz bile, onun doğal
yapısının bir parçası olduğunu, sıradışı fikirli, genç bir insan
tanıdığınızı anlarsınız. Eline tonlarca para geçse, bunu ilk
isteyene sorgusuz sualsiz, hayır işi için mi yoksa kötü amaçla
mı kullanılacağını düşünmeden verirdi. Aslında paranın
değerini, önemini pek bilmiyordu. Harçlık istemezdi. Para
verilince haftalarca bunu nasıl harcayacağını bilemez ya da bir
anda gereksiz şeylere harcardı. Para ve basit bir namus anlayışı
konusunda pek titiz olan Piyotr Aleksandroviç Miyusov,
Aleksi’yi dikkatlice inceledikten sonra bilgece konuştu: “İşte!
Belki de dünyada eşine bir daha rastlanmayacak adam. Onu,
tek başına aç, susuz bir şekilde milyonlarca insanın yaşadığı
yabancı bir şehre bıraksanız bile ne açlıktan ne de susuzluktan
ölür. Çünkü onun karnını doyuran, yatacak yer veren biri
mutlaka bulunur. Böyle biri çıkmasa bile çok zorlanmadan,
kendini küçültmeden bir yer bulacak kadar yetenekli. Onun
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sorumluluğunu alan kişi, bu yükün ağırlığını hiç duymaz, belki
de ondan memnun kalır.”
Alyoşa, liseyi tamamlayamadı. Okulu bitirmesine bir yıl
kala, yanlarında kaldığı iki bayana, ansızın yeni hatırladığı bir
iş için babasına gitmesi gerektiğini söyledi. Bunu duyan
kadınlar Alyoşa’nın ayrılmasını hiç istemediler, çok üzüldüler.
Yolculuk çok masraflı olmayacaktı. Bayanlar, Alyoşa’nın ölen
velinimetinin ailesinin, Avrupa’ya giderken hatıra olarak
verdikleri saati rehine olarak bırakmasına izin vermediler. Ona
bol para verdiler. Ayrıca yeni bir elbise ve çamaşır aldılar.
Fakat Alyoşa trende üçüncü mevkide seyahat edeceğini
söyleyerek paranın yarısını geri verdi.
Şehrimize gelince de babasının:
— Öğrenimini bitirmeden neden geldin? sorusunu
cevapsız bıraktı.
Her zamanki gibi düşünceli bir hâli vardı. Annesinin
mezarını arayıp bulacaktı. Ancak galiba gelişinin nedeni
sadece bu değildi. Ruhunun derinliğinden taşıp gelen
dayanılmaz bir kuvvetle onu yeni, bilinmeyen bir yola
sürükleyenin
ne olduğunu kendisi
de bilemiyor,
açıklayamıyordu. Babası Fiyodor Pavloviç cenaze gününden
sonra bir daha mezarlığa gitmediği için, ikinci karısının
gömüldüğü yeri unutmuştu. Bu yüzden Alyoşa’ya, annesinin
mezarını gösteremezdi.
Fiyodor Pavloviç’ten söz açmışken biraz da ondan
bahsedelim. Bir dönem, uzun süreliğine şehir dışında
oturmuştu. İkinci karısının ölümünden üç dört yıl sonra
Rusya’nın güneyine gitti. Sürekli gezdi. Yolu Odesa’ya düştü.
Orada birkaç yıl kaldı. Odesa’da önce “çıfıtlar, çıfıtçıklar, çıfıt
bozuntuları ve çıfıt yavrularıyla” tanışmış. Ancak sonunda,
sadece çıfıtlardan değil, “Museviler”den de itibar görmüş.
Anlaşılan o ki, o dönemde para kazanma, parayı taştan çıkarma
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konusunda hünerinin zirvesindeydi. Alyoşa’nın gelişinden üç
yıl önce şehrimize kalıcı olarak yerleşti. Onu önceden
tanıyanlar, yaşlı olmamasına rağmen onu iyice çökmüş
buldular. Tavırlarından küstahlık akıyordu. Bu eskimiş
paskalda, başkalarını utanmadan kendine benzetmek bir
ihtiyaca dönüşmüştü. Kadınlarla yaptığı eğlenceler, artık
eskisinden de iğrenç ve rezilceydi. Kasabamızda kısa bir
zamanda birçok meyhane kurdu. Yüz bin rublesi olmadığı
anlaşılıyordu. Şehir ve kasaba halkından birçok kişi, sıkı
koşullar çerçevesinde ona borçlanmıştı. Fakat son zamanlarda
Fiyodor Pavloviç kendini bıraktı. Dengesiz davranışları artmış,
bilincini günden güne kaybediyordu. Eskisi gibi düzgün
fikirler ortaya koyamıyordu. Konuşurken konudan konuya
atlıyordu. İhtiyarlamış efendisine zaman zaman kol kanat
geren vefalı uşak Grigori olmasa, Fiyodor Pavloviç’in başı kim
bilir kaç kere derde girmişti. Alyoşa’nın gelişi, onu manevi
yönden etkiledi. Bedeni yaşından daha erken ihtiyarlayan
adamın ruhunda, uzun zamandır boğulmuş bazı duygular
uyanır gibi oldu. Alyoşa’ya bakarak sık sık:
— Sana bir şey söyleyeyim... Sen aynı bizim havaleliye Alyoşa’nın annesinden böyle söz ederdi- benziyorsun!
diyordu.
Havalelinin mezarını Alyoşa’ya uşak Grigori gösterdi.
Bir gün onu şehir mezarlığına götürdü. En uzak bir köşede
üzeri dökme, ucuz ama temiz bir mezar gösterdi. Mezarın
üzerinde ölenin adı-soyadı, doğum-ölüm tarihi, başucunda da
orta sınıf halkın mezarlara yazdırdığı eski tarzda, şiir
havasında dört mısralık bir yazı vardı. İşin şaşılacak tarafı ise,
mezarı Grigori’nin yaptırmış olmasıydı. Grigori, Fiyodor
Pavloviç’e mezar işinden defalarca, onu bıktırıncaya kadar
bahsetmişti. Ancak adam yalnız mezarı değil, bütün anılarını
bir kalemde silip Odesa’ya gidince, sadık uşak, zavallı
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“havaleli”nin mezarını kendi parasıyla yaptırmıştı. Alyoşa,
annesinin mezarı başında aşırı bir duygulanma göstermedi.
Vakarlı bir tavırla Grigori’nin, mezarı nasıl yaptırdığını
dinledi. Bir süre başı yere eğik durdu. Sonra tek kelime
söylemeden uzaklaştı. O günden sonra belki de bir yıl
boyunca, bir daha annesinin mezarına gitmedi. Fakat bu küçük
olay, Fiyodor Pavloviç’te daha önce ortaya çıkmayan bir
davranışı göstermesine neden oldu. Durup dururken,
manastırımıza giderek, ölen karısının ruhuna dua adilsin diye
bin ruble bıraktı. Ancak bu dua, Alyoşa’nın annesi olan ikinci
karısı “havaleli” için değil, onu vaktiyle pataklayan ilk karısı
Adelayda İvanovna adına yapılacaktı. Aynı gün, akşama doğru
sarhoş olana kadar içti. Alyoşa ile rahipler aleyhinde atıp tuttu.
Kendisi dindar değildi. Belki de ömrü boyunca bir ikonun
önünde beş kapiklik mum yakmamıştı. Bu gibi insanlarda
bazen aniden duyguların, düşüncelerin garip taşkınlıkları
görülür.
Daha önce de söylediğim gibi, Fiyodor Pavloviç çok
çökmüştü. O zamanlar görünümü, özellikle de yüz hatları,
yaşadığı hayatın içyüzünü bütün çıplaklığıyla ortaya
koymaktaydı. Hep utanmazca ve şüpheyle bakan ufak
gözlerinin kenarından sarkan torbacıklar, küçük ama yağlı
yüzündeki sayısız derin çizgiler ve sivri çenesinin altında etli,
para kesesi gibi uzunca gıdık yüzüne iğrenç bir şehvet
görünümü veriyordu. Buna bir de kocaman, kalın dudaklı obur
ağzının içinden görünen simsiyah, tamamen çürümüş kırık
dişleri ekleyin. Konuşurken etrafa salyalarını saçıyordu.
Halinden memnun gibi görünürken, mimikleriyle alay
etmekten hoşlanırdı. En çok da pek büyük olmamakla birlikte
gayet ince kemerli buruna dikkati çekerek, “Alın size tam bir
Romalı burnu. Şu gıdığı da ekleyin; Roma’nın eski
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günlerindeki asilzade yüzünün ta kendisi...” deyip duruyordu.
Galiba bundan gurur duyuyordu.
Alyoşa, annesinin mezarını bulduktan kısa bir süre sonra
babasına, manastıra girmek istediği haberini iletti. Manastır
rahipleri de onu kabul etmeye razıydılar. Alyoşa bunun,
hayatının en büyük isteği olduğunu, babasından resmen izin
istediğini de ekledi. İhtiyar, manastırdaki Staretz Zosima’nın
“uslu oğlu”nu ne kadar çok etkilediğini biliyordu.
Alyoşa’yı sessiz, düşünceli bir tavırla dinledi. Bu isteği,
onu çok şaşırmamıştı:
— Bu Staretz Zosima, onların arasında en namuslu rahip,
dedi. Hımm... demek oraya gitmek istiyorsun benim uslu
oğlum!
Çakır keyifti. Dudaklarına yarı sarhoş ve sarhoşlara özgü
kurnazca bir tebessüm yayıldı:
— Hımm... Senden zaten böyle bir şey bekliyordum,
biliyor musun? Gözün hep oradaydı. Pekâlâ... İki bin rublen
var. Parasız gitmezsin. Ben de seni hiç unutmayacağım
meleğim. Üstelik şu andan itibaren ne kadar para isterlerse
yatıracağım. Eğer istemezlerse, zorla vermek de olmaz, değil
mi? Senin para harcaman, kuşların yem yemesi gibidir: haftada
ikişer tane... Hımm... Biliyor musun Alyoşa, manastırlardan
birinin yakınında küçük bir köy var. O köyde “yalnız manastır
kadınları”nın oturduğunu herkes biliyor. Böyle isim takmışlar
onlara... Otuz kişiler galiba. Oraya gittim. Pek görmedikleri
değişik şeylere çok meraklılar doğrusu. Yalnız işin kötü tarafı,
kadınların hepsi Rus, hiç Fransız yok. Oysaki bol paraları var,
getirtebilirlerdi. Duysalar, kendileri gelir zaten. Burada ise
manastır kadınları falan yok; iki yüz kadar rahip var. İtiraf
edeyim ki, hepsi namuslu, gözü gönlü tok adamlar. Şey...
Demek rahiplerin arasına katılmak istiyorsun ha? Acıyorum
sana Alyoşa. Gerçekten sevdim seni. Hoş, bu da bir fırsat ya,
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biz günahkârlar için dua edersin. Burada otura otura günah
içinde boğulduk. Bir zaman gelir de benim için de dua ederler
mi, dünyada böyle bir adam çıkar mı diye merak eder
dururdum. Benim güzel yavrum... Belki inanmazsın ama ben
bu bakımdan çok aptalım. Son derece... Ama ne kadar aptal
olursam olayım, bunu hep düşünürüm.
Ama sen git. Her şeyin doğrusunu öğren. Gel bize haber
ver. Öbür dünyanın nasıl yer olduğunu bilerek bu dünyadan
gitmek daha kolay olur. Burada sarhoş bir ihtiyarla kızlar
içinde yaşamaktansa, rahiplerle birlikte kalmak senin için daha
uygun. Gerçi melek gibisin, sana hiçbir kötülük bulaşmaz.
İnşallah manastırda da temiz kalırsın. Zaten buna güvendiğim
için oraya gitmene izin veriyorum. Aklını peynir ekmekle
yemedin ya! İçindeki yangın sönünce rahatlar, iyileşir yine
dönersin. Seni bekleyeceğim. Dünyada beni küçümsemeyen,
ayıplamayan tek insan olduğunu biliyorum yavrum.
Hissediyorum bunu; nasıl hissetmem ki!
Duygulandı, ağlamaklı oldu. Çok da ahlaklı olmayan
karakterine rağmen duyguluydu.
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V
Staretzler
Alyoşa boylu poslu, al yanaklı, açık bakışlı, on dokuz
yaşında aslan gibi bir gençti. Çok yakışıklıydı. Orta boylu, saçı
koyu kestane rengindeydi. Düzgün çizgileri olan orantılı
uzunca yüzünde, birbirinden uzak gözleri koyu griydi. Çok
düşünceli ve çok sakin görünüşlüydü. Kırmızı yanakların,
kendini dine adamaya engel olmayacağını söyleyenler
bulunabilir. Öte yandan ben, Alyoşa’nın kişiliğinin
herkesinkinden daha doğal olduğunu görüyordum.
Okulu bitirmediği doğrudur. Ama ondan, kalın kafalı ya
da aptal diye söz etmek, ona büyük bir haksızlık olur. Önceden
söylediğimi burada tekrarlıyorum: Manastır hayatının
seçmesinin nedeni, onun için bu hayatın çekici olması ve ışık
bulmak için çırpınan ruhunun aydınlığa orada kavuşacağına
inanmasıdır. Şunu da unutmayın ki Alyoşa son dönem
gençlerindendi. Yani yaradılıştan namuslu, gerçeğe susamış,
onu arayan ve inanan bir gençti. Ruhunun bütün gücüyle
gerçeğe kavuşmak, kısa zamanda kahramanca işler yapmak, bu
yolda hayatı dâhil her şeyi feda etmek istiyordu. Ne yazık ki
bu gençler, çoğu zaman böyle durumlarda hayatlarını feda
etmenin en kolay yol olduğunu anlayamazlar. Ama severek
seçtikleri realistlik ve kahramanlık savaşında gerekli olan gücü
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birkaç kat artırmak için, gençliğin en verimli beş altı yılını
ciddi eğitime, bilime adamak çoklarına göre göze alınamaz bir
fedakârlıktır.
Alyoşa yaşıtlarına göre çok farklı bir yol seçmesine
rağmen, onlarla ortak noktası vardı; o da biran önce zafere
ulaşma telaşıydı. Ciddiyetle Tanrının varlığına inandıktan
hemen sonra, “Ölümsüzlük için yaşamak istiyorum. Bu yolda
yürüyecek, hiçbir uzlaşmaya yanaşmayacağım.” diye karar
verdi. Bunun tam tersi, ruhun geçiciliği ve Tanrının yokluğu
fikrine varmış olsaydı, anında bir ateist, sosyalist hâline
gelirdi. Çünkü sosyalizm, sadece işçilerin ya da dördüncü sınıf
halk yığınlarının sorunu değil, daha çok ateistlik, Tanrısızlıktır;
yerden göğe yükselmek için değil, göğü yere indirmek
amacıyla yapılmış bir Babil Kulesi’dir. Alyoşa’ya, eskisi gibi
yaşamak aklın kabul etmeyeceği, imkânsız bir şey gibi
görünüyordu. Kitapta: “Olgunlaşmak istiyorsan, bütün malını
mülkünü dağıt; peşimden gel!” yazılıdır. Alyoşa kendi
kendine:
— “Malım mülküm” sadece 2 bin ruble. Bunu vererek,
peşinden gitmek yerine, yalnız sabah ayinlerinde bulunmak
bana yetmez, diyordu.
Belki çocukluğuna ait anıları arasında, annesinin onu
götürebileceği, yakın olan manastırlarla ilgili bir şeyler
kalmıştı. Belki de havaleli annesinin, onu kucaklayıp ikona
uzatırken, içeriye yan taraftan düşen güneş ışınlarının anısını
hâlâ unutamamıştı. Bize geldiği zaman çok düşünceli bir hâli
vardı. Belki sadece görmek istiyordu: “Her şey” mi var, yoksa
yalnız “iki bin ruble” mi? Manastırda staretzle karşılaştı.
Staretz, yukarda da belirttiğimiz gibi Staretz Zosima’ydı.
Staretzler ve staretzlik bizde, yani Rus manastırlarında henüz
yeni bir olgu. Yüzyıllık bir geçmişi dahi yoktur. Oysaki bütün
Hristiyan Doğu’da, özellikle Sina’da ve Aynaroz’da staretz ve
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staretzliğin neredeyse bin yıllık bir tarihi vardır. Bazı iddialara
göre çok önceden Rusya’da staretzlik vardı ya da olması
gerekirdi. Ancak Rusya’nın geçirdiği çeşitli felaketler, Tatar
istilası, iç karışıklıklar ve İstanbul’un fethinden sonra
Doğu’yla ilişkilerin kesilmesi nedeniyle staretzlik ortadan
kalkmıştır. Ancak geçen yüzyılın sonunda, büyük din
kahramanımız diye tanınan Paysi Veliçkovski ve müritleri
bunu yeniden ortaya çıkardılar. Aşağı yukarı yüzyıl geçmesine
rağmen staretzler ancak birkaç manastırda bulunur, hatta bazen
Rusya için bilinmeyen, duyulmamış yeni bir oluşum diye sıkı
takibe uğrardı. Özellikle Kozelskaya Optina Manastırı,
staretzleriyle ünlüydü.
Kasabamızdaki manastırda staretzliğin ne zaman,
kiminle başladığını söyleyemem. Ancak bizim bahsettiğimiz
din adamlarının, üçüncü staretz kuşağı olduğunu biliyorum.
Staretz Zosima, bunların son temsilcilerinden biriydi. Ama o
da hastalık kumkumasıydı. Ölmesi yakındı. Halk,
staretzlerimizi görmek, dinlemek için binlerce verst uzaklardan
akın ediyordu. Peki, nedir bu staretz diyeceksiniz. Staretz,
ruhunuzu, iradenizi alarak kendi ruhuna ve iradesine bağlayan
adamdır. Bir staretzi seçerek, iradenizi kullanmaktan
vazgeçmiş, onu, tam bir teslimiyetle liderinize bırakmış
oluyorsunuz. Kendilerini çileye, bu korkunç hayat okuluna
katılmaya gönüllü olarak mahkûm edenler, yaşam boyu
sürecek bir itaat ve teslimiyet psikolojisi içinde kendi
kişiliklerini sindirerek, tam bir ruh özgürlüğüne kavuşmayı
ümit ediyorlar.
Staretz Zosima altmış beş yaşındaydı. Mülkçülerdendi.
Gençliğinde askerdi. Kafkasya’da subaylık yapmıştı. Alyoşa,
tamamen bu adamın etkisi altındaydı. Staretzin hücresinde
kalıyordu. Unutulmamalı ki manastırda yaşadığı hâlde
Alyoşa’nın, burasıyla henüz hiçbir resmi bağlantısı yoktu.
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İstediği yere gitmek için dilediği zaman çıkıyor, günlerce
dışarda kalabiliyordu. Rahip cübbesini, manastır halkıyla
özdeşleşebilmek için giyiyordu. Bu durumdan kendisi de
hoşlanıyordu. Belki genç hayalleri, staretzin sürekli artan güç
ve ününün etkisi altındaydı.
Herkes, Staretz Zosima’nın tutarlı, geniş ufuklu
düşüncelerinden, yorumlarından hayranlıkla söz ediyordu.
Halk, yıllardan beri ona gelerek içini döküyor, sorunlarına
çözüm bulmasıni istiyordu. Staretzin, bütün bu anlatılanları
dinleyerek ruhunda biriktirdiği sır, keder ve itiraflar öyle
sınırsızdı ki bu gücü giderek artmıştı. Zosima, gelenler daha
ağzını açmadan, ilk bakışta vicdanlarını rahatsız eden
dertlerini, sırlarını açıklıyor, bu bilge tavrıyla da karşısındakini
şaşırtıyor, hatta korkutuyordu. Fakat Alyoşa, hemen her
defasında staretzle ilk kez başbaşa kalmaya gelenlerin
yüzlerinde beliren ilk korku ve kuşkunun, onun yanından
ayrılırken tamamen kaybolduğunu, yerini sevinç ve
mutluluğun aldığını görüyordu. Hiçbir zaman sert
davranmayan staretzin çoğu zaman takındığı tatlı dilli hâli de
Alyoşa’yı şaşırtıyordu. Rahiplerin dediğine göre, kendisine
başvuranlardan en çok günahı bol olanları severmiş. Staretz
Zosima’nın hayatının son yıllarında dahi rahipler arasında onu
çekemeyenler vardı, ama bu düşmanlar gittikçe azalıyor ve
sesleri daha cılız çıkıyordu. Bunlardan birkaçı, manastırın en
büyük din adamlarıydı. Örneğin, yemek ve konuşma perhizi
yapan ve içlerinde en yaşlısı olan rahip bunlardan biriydi. Yine
de büyük bir çoğunluk kesin olarak Staretz Zosima’yı
destekliyordu. Birçoğu onu candan seviyordu; bazıları da ona
körü körüne bağlıydı. Böylece açıkça dile getirilmese de
staretze aziz ünvanı veriliyordu. Yakında öleceği tahmin
edildiği için, ölümünden sonra meydana gelecek mucizelere
ümit bağlanıyor, bunların manastıra büyük bir ün
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kazandıracağı söyleniyordu. Staretze getirilen her yaştaki
hastanın, bir dokunuşun, okunacak bir duanın dertlerine çare
olması için yalvaranların, kısa zaman içinde hatta bazen ertesi
gün iyileşmiş bir hâlde döndükleri görülüyordu. Gelenler,
staretzin ayaklarına kapanarak gözyaşları içinde, hastalarını
iyileştirdiği için ona teşekkür ediyordu. Alyoşa, iyileşmelerin
bir mucize eseri mi, yoksa sadece hastalığın doğal seyrinin bir
sonucu mu olduğunu hiç düşünmüyordu. O, hocasının manevi
gücüne tamamen inanmıştı. Onun sağladığı şöhreti, âdeta
kendi zaferi sayıyordu. Rusya’nın her yerinden, her sınıftan
gelen ziyaretçilerin manastır kapısında yığılmaları, staretzin
onlarla buluşması, Alyoşa’nın kalp atışlarını hızlandırıyor, onu
heyecanlandırıyordu. Staretz Zosima’nın duasını almak için
gelenler, yere kapanıp ağlayarak onun ayaklarını, ayaklarının
bastığı toprağı öpüyor, haykırıyordu. Kadınlar, kucaklarındaki
çocukları uzatıyor, havalelileri ona doğru itiyorlardı. Staretz
bütün ziyaretçilerle konuşuyor, kısa dualar okuyup kutsadıktan
sonra onları geri gönderiyordu. Son zamanlarda hastalığının
sık sık tekrarlaması nedeniyle o kadar yorgun düşüyordu ki,
hücresinden dışarı adım atacak gücü kalmıyordu. Ziyaretçiler
bazen onun manastırdan çıkmasını günlerce bekliyorlardı.
Ziyaretçilerin, staretzi neden bu kadar çok sevdikleri, niçin
ayaklarına kapandıkları, onun yüzünü görür görmez
duygulanıp ağladıkları Alyoşa için anlaşılır bir durumdu.
Binbir türlü acı ve kederi yaşayan, sürekli haksızlığa uğrayan,
kişisel ve dünyevi günahlar altında ezilen basit, gösterişsiz Rus
ruhunun ihtiyacı olan en büyük ilaç ve teselli, kutsal bir varlık
ve bir aziz bularak bunların önünde secdeye kapanmaktadır.
“Bizler günahkârız. Başkalarının hakkını yiyoruz. Çeşitli
hilelere başvuruyoruz ama dünyanın bir köşesinde kutsal,
büyük birisi var; o, ilahî adalet yolundadır, Tanrıya ulaşmıştır.
Bu durumda dünyada, doğru ve kutsal bir yol vardır. Günün
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birinde biz de bu yolun karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz.
Kitapların vaat ettiği gibi, Tanrının adaleti bir gün bütün
dünyaya egemen olacaktır.”
Alyoşa, o zamana kadar hiç tanımadığı iki kardeşinin
gelişinden çok etkilendi. Daha sonra gelmesine karşın üvey ve
büyük ağabeyi Dimitri Fiyodoroviç’le, öz ağabeyi İvan
Fiyodoroviç’ten daha çabuk ve daha iyi anlaştı. Ağabeyi İvan’ı
daha yakından tanımayı yürekten istiyordu, ama İvan’ın iki ay
önce gelmesine, bu süre içinde birbirlerini çok sık görmelerine
rağmen bir türlü kaynaşamıyorlardı. Alyoşa konuşkan değildi.
Sanki bir şeyler bekliyor gibi bir hâli vardı. Çekingendi.
Ağabeyi İvan’ın, önceleri üzerinde hissettiği meraklı
bakışlarının sonradan kesildiğini fark etti. Bu durum ona ilginç
geldi. Ağabeyinin ilgisizliğini, yaş ve özellikle öğrenim
seviyesinin farklılığıyla açıkladı. Ama ona karşı İvan’daki ilgi
ve duygu kıtlığı, belki de Alyoşa’nın hiç bilmediği bir
nedenden kaynaklanıyordu. Ağabeyinin iç dünyasında önemli
bir sırrı gizlediği ve çok zor bir amaca ulaşmaya çalıştığını
düşünüyor, bunu da kendisiyle ilgilenememesinin tek nedeni
olarak görüyordu. Belki de okumuş bir ateist, aptal bir rahip
statüsünü küçümsüyordu. Ağabeyinin ateist olduğunu
kesinlikle biliyordu. Küçük görülse bile, bu yüzden ağabeyine
kırılmak elinden gelmiyordu. Yine de ağabeyinin
yakınlaşmasını, kendi kendine açıklayamadığı endişeli bir can
sıkıntısıyla bekliyordu. Büyük ağabey Dimitri Fiyodoroviç,
İvan’dan derin bir saygıyla, alçakgönüllü bir tavırla söz ederdi.
Alyoşa, iki büyük kardeşi son zamanlada birbirlerine sımsıkı
bağlayan önemli bir iş ayrıntısını da ondan öğrenmişti.
Dimitri’nin, İvan hakkındaki hayranlık dolu sözleri Alyoşa’nın
dikkatini çekiyordu. İvan’la karşılaştırılınca Dimitri son derece
şanssızdı. İkisi karşı karşıya gelince, kişilikleri yönünden eşine
ender rastlanacak iki zıt kutuptu.
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Bireyleri birbirinden farklı karakterlere sahip bu aile, o
sırada staretzin hücresinde bir toplanıyordu. Alyoşa, bu
toplantıdan çok etkilenecekti. Toplantı aslında uydurma bir
gerekçeyle yapılıyordu. O arada Dimitri Fiyodoroviç’le babası
Fiyodor Pavloviç arasındaki miras ve mal bölüşümü tam bir
arapsaçıydı. Baba ile oğulun araları iyice açılmış, dayanılmaz
bir boyuta ulaşmıştı. Staretz Zosima’nın huzuruna çıkarak,
onun hücresinde toplanıp, kendisini doğrudan doğruya işe
karıştırmadan uygun bir anlaşma zemini yaratılabileceği fikrini
galiba ilk olarak şakayla karışık ortaya atan Fiyodor Pavloviç
olmuştu. Staretzin konumu ve kişiliği saygı uyandıracak,
uzlaştırıcı bir etki yapacaktı. staretzi ziyarete hiç gitmemiş,
hatta onu hiçbir yerde görmemiş olan Dimitri Fiyodoroviç,
staretzle korkutulmak istendiği düşüncesine kapıldı. Fakat son
zamanlarda babasıyla yaptığı tartışmalarda, ara sıra haddini
aşmasından dolayı duyduğu pişmanlık nedeniyle teklifi kabul
etti. Bu arada şunun da belirtilmesi gerekiyor: O, İvan
Fiyodoroviç gibi babasıyla değil, şehrin başka bir mahallesinde
oturuyordu. O sıralar şehrimizde bulunan Piyotr Aleksandroviç
Miyusov da Fiyodor Pavloviç’in fikrine dört elle sarıldı.
1840—1850’li yılların liberali, özgür fikirli ve inkârcı olan
Miyusov, belki can sıkıntısından, belki de eğlence olsun diye
bu işle son derece yakından ilgilendi. Birdenbire manastırı ve
azizi görme isteği uyandı. Başrahibe yapacağı bu ziyaret,
manastırla arasındaki sınır sorunu, ormandan ağaç kesimi,
nehirde balık avı gibi hâlâ bitmeyen davaları görüşmesi için de
iyi bir fırsat olacaktı. Belki bu ziyaretin ardından davalar iyi
bir şekilde sonuçlanırdı. Elbette ki manastıra böyle hayırlı bir
amaçla giderse, sıradan, meraklı bir ziyaretçiden daha çok ilgi
ve saygı görecekti. Bütün bu ayrıntılar, olumlu bir sonuç elde
etmek için dikkate alındı. Manastırdakiler, artık yataktan
kalkmayan Staretz Zosima’yı, bu toplantı talebini kabul etmesi
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için ikna ettiler. Staretz sonunda razı oldu, buluşma gününü
kararlaştırdı. Ancak Alyoşa’ya gülümseyerek:
— Aralarındaki şu mal-mülk paylaşımı işine beni
karıştıran kim acaba? diye sormaktan kendini alamadı.
Alyoşa, toplantı yapılacağını öğrenince çok şaşırdı, âdeta
donmuş gibiydi. Alyoşa, davalar nedeniyle ancak ağabeyi
Dimitri’nin bu toplantıyı ciddiye alacağını düşünüyordu.
Diğerleri toplantıyı, ele alınacak konuları önemsemeyecek,
belki de staretzi küçük düşürmek amacıyla geleceklerdi.
Alyoşa böyle düşünüyordu. Ağabeyi İvan ile Miyusov sadece
merak ettikleri için, babası da büyük bir olasılıkla paskalca ya
da bir aktör gibi rol yapmak için gelecekti. Alyoşa tepkisini
belli etmese de babasını artık iyice tanıyordu. Tekrar
ediyorum, bu çocuk, onu tanıyanların düşündüğü gibi saf
değildi. Sıkıntılı bir şekilde kararlaştırılan toplantı gününü
bekliyordu. Aile içindeki bütün bu anlaşmazlıkların şöyle veya
böyle bir sonuca bağlanmasını istediğine şüphe yoktu. Fakat
staretzin bizzat kendisine, onuruna bir kötülük yapılmasından
çok korkuyordu. Aşağılayıcı, onur kırıcı söz ve davranışlardan,
özellikle Miyusov’un ince, kibarca alaylarından, bilgiç İvan’ın
tepeden seslenen, iğneli konuşmalarından korkuyor, bunları
düşünmekten kendini alıkoyamıyordu. Hatta bir ara staretze
gelecek kişilerin nasıl insanlar olduklarını anlatmak istedi ama
sonra vazgeçti. Yalnız toplantıdan bir gün önce bir tanıdığı
aracılığıyla Dimitri’ye, onu çok sevdiğini, verdiği sözü yerine
getirmesini rica ettiğini iletti. Dimitri, verdiği sözün ne
olduğunu hatırlamak için bir süre düşündü, hatırlayınca da
mektupla yanıt verdi. Toplantıda saldırıya uğradığı zaman
kendini tutmaya çalışacağına dair söz veriyordu. Staretze ve
kardeşi İvan’a olan derin saygısına rağmen bir tuzak ya da
adice, komik düşürücü bir senaryonun hazırlığından
şüpheleniyordu. Dimitri, “Bununla birlikte, bu derece saygı
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gösterdiğin kutsal ihtiyarı kırmaktansa dilimi koparırım!” diye
mektubunu bitiriyordu. Alyoşa bu mektubu pek tatmin edici
bulmadı.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yersiz Bir Toplantı
I
Manastıra Geliş
Ağustos’un sonlarına doğru ılık ve güzel bir gündü...
Sabah yapılacak ikinci ayinin hemen ardından, saat on bir
buçuğa doğru staretzle bir araya gelinecekti.
Manastıra, ayin sırasında gelmeyen ziyaretçiler, ayin
sonrasında halk dağılırken âdeta akın ettiler. İki arabayla
geldiler. Çok kıymetli bir çift atın çektiği çok zarif görünümlü
ve üstü açık olan ilk arabayla Piyotr Aleksandroviç Miyusov’la
onun uzaktan akrabası, yirmisine henüz girmiş bir genç olan
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Piyotr Fomiç Kalganov geldi. Bu genç adam, üniversiteye
girmeye hazırlanıyordu. Ancak nedendir bilinmez, o sıralarda
yanında kaldığı Miyusov, genç akrabasını, birlikte Zürih’e
veya Yena’ya yerleşerek, üniversite öğrenimini de orada
yapması için kandırmaya uğraşıyordu. Delikanlı ise kararını
henüz vermemişti. Düşünceli, hatta biraz dalgın görünüyordu.
Sevimli bir yüzü vardı. Boylu poslu, güçlü kuvvetliydi.
Bakışları zaman zaman donuklaşıyordu. Bazen, çok dalgın
insanlar gibi, gözlerini sizin üzerinize diktiği hâlde boş boş
bakıyor, sizi görmüyordu. Pek az konuşurdu. Tavır ve
davranışlarındaki çekingenlik dikkat çekiyordu. Fakat arada
bir, özellikle birisiyle başbaşa kalınca, dili birdenbire açılır,
sürekli konuşur, heyecanlanır, güler; bazen neye güldüğü de
pek anlaşılmazdı. Aşırı heyecanı, ansızın başlar, ansızın
sönüverirdi. Her zaman iyi, hatta itinayla giyinirdi. O zamanlar
kendine yetecek hatırı sayılır parası vardı. Ancak gelecekte
daha büyük bir servete kavuşmayı umuyordu. Alyoşa
arkadaşıydı.
Miyusov’un gelişinden bir süre sonra, her bir yanı
dökülen, baklakırı iki atın koşulduğu, ancak buna rağmen yine
de rahat olan bir kiralık arabayla Fiyodor Pavloviç ile oğlu
İvan Fiyodoroviç geldi. Buluşma günü ve saati kendisine bir
gün önce bildirildiği hâlde, Dimitri Fiyodoroviç toplantıya
henüz gelmemişti. Arabalarını dışarda, misafirhanenin önünde
bırakan konuklar, manastırın ana kapısından yürüyerek
girdiler. Fiyodor Pavloviç’in dışındaki diğer üç konuk galiba
hayatlarında hiç manastıra gitmemişti. Miyusov, belki de otuz
yıldır kiliseye gitmiyordu. Meraklı ve yapmacık bakışlarla
çevresindekileri süzüyordu. Fakat ince zekâsı ve dikkatli bakan
gözleri manastırda, aslında çok sıradan olan birkaç kilise ve
idare binasından başka bir şey keşfedememişti.
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Ziyarette ters giden bir şeyler vardı. Aslında konukların
burada bekleniyor olması ve üstelik küçük bir karşılama
yapılması gerekirdi. Konukları karşılayanlardan biri, kısa bir
süre önce manastıra bin ruble bağışlamıştı. Diğeri de o
bölgedeki en zengin, en aydın derebeyiydi. Üstelik
mahkemenin işleyişine göre, manastıra balık avlama hakkı
verilmesi biraz da ona bağlıydı. Yine de konukları, kutsal
mekânın büyüklerinden karşılayan yoktu. Miyusov, kilisenin
çevresindeki mezar taşlarını dalgın bakışlarla süzüyordu.
Ölülerini, böyle kutsal yerde toprağa vermenin mezar
sahipleri için hayli tuzlu olacağını söyleyecek oldu, sonra
bundan vazgeçti. Miyusov’un sınır tanımayan fikirleri ve
alaycı tavrı yerini, yavaş yavaş öfkeye bırakıyordu.
Kendi kendine konuşur gibi:
— Aksi şeytan! dedi. Şu kargaşanın içinde kime
sorabiliriz acaba...
O sırada yaşlı, hemen hemen hiç saçı olmayan, üzerine
bol bir yazlık pardesü giymiş, süzgün bakışlı bir adam
yanlarına yaklaştı. Şapkasını çıkardı. Peltek peltek konuşarak,
oradakilere kendini, “Tula derebeylerinden Maksimov” diye
tanıttı. Ardından yolcularımızla ilgilendi.
— Staretz Zosima keşişhanede oturur, her zaman
keşişhanede... Koruluktan gidilebilir, ancak keşişhanenin
manastıra uzaklığı dört yüz adım kadar.
Susmak nedir bilmeyen adam, kukuletalı, solgun yüzlü,
sıska bir rahibin konuklara yetişmesiyle konuşmasını kesmek
zorunda kaldı. Bunun üzerine Fiyodor Pavloviç ile Miyusov
durdular. Rahip, büyük bir nezaketle hemen hemen yarı beline
kadar eğilerek selam verdi.
— Başrahip keşişhaneyi ziyaretinizden sonra sizleri
yemeğe davet ediyor.
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Ancak fazla gecikmemenizi, saat 01.00’da yemekte
olmanızı rica ediyor.
Maksimov’a dönerek:
— Sizi de bekliyorlar, dedi.
Fiyodor Pavloviç bu davete çok sevindi.
— Hay hay, mutlaka gelirim, mutlaka! Hepimiz son
derece saygılı olmaya, beyefendilikten vazgeçmeyeceğimize
karar vermiştik. Bunu dikkate alırsak siz de davete katılacak
mısınız Piyotr Aleksandroviç?
— Elbette! Burada yaşayanların geleneklerini görmeye
geldim ben. Ancak sizinle bir arada olmak beni zor duruma
düşürüyor Fiyodor Pavloviç.
— Üstelik Dimitri Fiyodoroviç de görünürlerde yok.
— Hiç gelmese çok mutlu olurum. Sizin de içinde
bulunduğunuz meselenize karışmanın beni mutlu mu ettiğini
sanıyorsunuz?
Fiyodor Pavloviç, rahibe dönerek:
— Yemeğe geleceğiz, dedi. Başrahip efendiye
teşekkürlerimizi iletin.
— Yo, sizleri staretze götürmekle görevliyim.
Bir müddet yürüdükten sonra Fiyodor Pavloviç:
— İşte keşişhane; geldik, diye bağırdı.
Kapının iki kanadına resmedilmiş azizlerin önünde geniş
bir el hareketiyle istavroz çıkarmaya başladı.
— Ancak duyduğuma göre staretz, bayan ziyaretçileri de
kabul ediyormuş, dedi.
— Şu anda bile halktan kadınlar staretzi ziyaret
ediyorlar; oradaki taraçanın dibinde yatmış, sıralarını
bekliyorlar. Zengin ve asil hanımefendiler için, keşişhane
dışında taraça boyunca iki oda yapılmıştır. İşte odaların
pencereleri de şunlar... Staretz, iyi olduğu zamanlar içerideki
yoldan ilerleyip keşişhane duvarlarını arkasında bırakarak
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onların yanına gider. Şu anda Harkovlu çiftlik sahibi Bayan
Hohlakova, eli ayağı tutmayan kızıyla orada staretzi bekliyor.
Belli ki onlara geleceğini iletmiş. Oysaki staretz son
zamanlarda, halkın karşısına çıkamayacak kadar güçsüz ve
hasta.
— O zaman keşişhaneden hanımefendilerin bulunduğu
yere bir geçit var. Lütfen sözlerimden yanlış bir anlam
çıkarmayın aziz peder; laf olsun diye söyledim. Duydunuz mu
bilmiyorum: Aynaroz’a sadece kadın ziyaretçiler değil, tavuk,
hindi, inek gibi dişi hayvanlar da içeriye alınmıyormuş.
Taraçaya çıkan Fiyodor Pavloviç:
— Acaba bu güzellik, bundan önceki Staretz Varsonofi
zamanında da var mıydı? dedi. Söylendiğine bakılırsa o,
zerafetten filan hoşlanmaz, kibar ve yumuşak karakterli
olanları sopayla dövermiş.
— Staretz Varsonofi bazen deli, sapıtmış bir insan gibi
davranıyordu. Ancak hakkında söylenenlerin çoğu saçmalıktan
ibaretti. O, hiçkimseyi sopayla dövmedi. Beyler, biraz bekleyin
de gidip haber vereyim.
Miyusov:
— Fiyodor Pavloviç, dedi. Terbiyesizlik yaparsanız,
bundan sonra sizin burnunuzdan getiririm.
Fiyodor Pavloviç, alaylı bir tavırla:
— Neden bu kadar heyecanlanıyorsunuz, dedi. Yoksa
işlediğiniz günahlar sizi korkutuyor mu? Duyduğuma göre
staretz, ziyaretçilerin gözlerinden, neden geldiklerini
okuyormuş. Sizin gibi bir beyefendinin Paris’te yaşamış
olmasına, modern bir dünya görüşü taşımasına karşın, bu
kutsal mekândaki insanların düşüncelerine önem vermesine
şaşırdım doğrusu.
Miyusov, kendisini küçük düşürmeye çalışan bu sözleri
tam yanıtlayacaktı ki, konukları içeri davet ettiler. Miyusov,
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içeri girerken çok öfkeliydi. “Çok kızgın olduğumun
farkındayım. Bir konuşmaya başlarsam eminim çok
sinirlenecek, hem kendimi hem de düşüncelerimi küçük
düşüreceğim!" diye düşündü.

II
Koca Paskal
Konuklar odaya, nerdeyse staretzle birlikte girdiler.
Staretz, konukların geldiğini yatak odasından gördü, onları
karşıladı. Konuklar, keşişhaneden önceden gelen iki rahibin
staretzi hücrede beklediğini fark ettiler. Rahiplerden biri
kitaplıkta görevliydi; diğeri de Peder Paysi’ydi. Peder Paysi,
yaşlı bir din adamı değildi, ama hastaydı. Söylediklerine göre
bilgin bir adamdı. Ayrıca, hücrenin bir köşesinde -sonradan da
hep ayakta duran- bir delikanlı vardı. Yirmi ikisinde
gösteriyordu. Sivil bir redingot giymişti. Şu anda papaz okulu
öğrencisi olan, ama geleceğin ilahiyatçısı olmaya aday bu genç
adamı garip bir şekilde bütün manastır koruyordu. Gayet uzun
boyluydu. Elmacık kemikleri iriydi. Körpe yüzünde zeki,
dikkatli bakan, kısık, kahverengi gözleri vardı. Yüzüne
yaltaklanmayan, onurlu ve derin bir saygı ifadesi yerleşmişti.
Kendini, gelen misafirlerden ekonomik ve sosyal açıdan daha

43

alt seviyede gördüğü için onlara selam vermekten çekindi. Alt
düzeyde bir memurun nasıl davranması gerekiyorsa öyle
davrandı; haddini aşmayarak sessizliğini korudu.
Staretz Zosima, bir rahip adayı ve Alyoşa ile birlikte
hücreye geldi. staretz gelince rahipler ayağa kalktılar, sonra
önünde eğilip ellerini yere değdirerek onu selamladılar.
İstavroz çıkararak elini öptüler. Staretz onları kutsayarak
eğildi, ellerini yere değdirerek onlara aynen karşılık verdi.
Karşılıklı selamlaşma ve kutsamayla geçen bu tören, âdet
yerini bulsun diye değil, büyük bir ciddiyetle, son derece
samimi bir atmosferde gerçekleşti. Ancak Miyusov, bu
davranışların, insanları etkilemek için özellikle yapıldığı gibi
bir düşünceye kapıldı. Konukların en önünde o duruyordu.
Dün akşam da düşündüğü gibi... Kendi düşüncelerini bir tarafa
bırakıp, sadece saygılı davranmak amacıyla buradakilerin
geleneklerine uyması; staretzin elini öpmese bile hiç olmazsa
kutsamasını dilemesi gerekiyordu. Ancak rahiplerin eğilerek el
öptüklerini görür görmez bu kararından vazgeçti. Bunun yerine
ağırbaşlı ve ciddi bir tavırla, laik fikirli insanların yaptığı gibi
iyice eğilerek selamını verdi, sonra iskemlenin yanına çekildi.
Fiyodor Pavloviç de Miyusov’u maymun gibi taklit ederek
tıpatıp aynı şekilde selam verdi. İvan Fiyodoroviç’in selamı
ağırbaşlı ve nazikti, ama o da selam verirken kollarını iki
yanına yapıştırmıştı. Kalganov o kadar çok bozulmuştu ki hiç
selam vermedi. Staretz de buna karşılık olarak, onları
kutsamak için kaldırdığı elini indirdi. İkinci bir baş selamıyla
konuklarının oturmalarını rica etti. Alyoşa’nın yanaklarına kan
toplandı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Çok utandı. Şu ana kadar
yaşananlar daha önce içine doğmuştu.
Staretz, eski moda, kırmızı deri döşemeli bir kanepeye
oturdu. Misafirlerin de -iki rahip hariç- karşı duvarın önünde,
yan yana duran, bir hayli eskimiş siyah derili maun koltuklara
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oturmasını istedi. Rahiplerden biri kapının, diğeri de
pencerenin yanına geçtiler. Papaz okulu öğrencisiyle Alyoşa
ve rahip adayı ayaktaydı. Pek de büyük olmayan hücreye loş
bir ışık hâkimdi. İçerde gereksiz eşya yoktu. Miyusov, bu
saltanat makamını gözlerini ayırmadan baştan başa süzdü;
sonra bakışlarını staretze odakladı. Kendi görüşlerinin saygıyı
hak ettiğini düşünürdü. Ellisinde olduğu dikkate alınırsa, bu
zayıf yanını hoşgörülmesi gerekir. O yaşta aklı başında,
ekonomik durumu iyi, toplumun yüksek tabakasından bir adam
sürekli saygı bekler. Hatta bazen farkında olmadan kendi
kendine saygı duymaya başlar. Staretzi ilk gördüğü andan
itibaren ondan hoşlanmamıştı. Gerçekten staretzin yüzünde
sadece Miyusov’un değil, birçok kişinin hoşuna gitmeyecek
bir ifade vardı. Staretz, ufak tefek, biraz kamburu çıkmış, çöp
bacaklı bir adamcağızdı. Altmış beş yaşında olmasına karşın,
hastalığı nedeniyle en az on yaş fazla gösteriyordu. Zaten
kupkuru olan yüzü ve özellikle gözlerinin altı ince
kırışıklıklarla doluydu. Gözleri ufacık, ama gayet açık,
hareketli ve pırıl pırıldı; iki parlak noktaya benziyordu. Kırçıl
saçları yalnızca şakaklarında kalmıştı; kısa, seyrek ve sivri
sakalı vardı. Sık sık gülümsüyordu. Dudakları ip gibi inceydi.
Burnu uzun değildi ama kuş gagasına benziyordu, sivri
yapılıydı.
Miyusov, staretz için, “Görünüşte kötü, küçük yapılı
kibirlinin biri...” diye düşündü. Staretzle tanıştığına hiç
sevinmemişti.
Çalan saat, hücredeki sessiz bekleyişi bozarak,
misafirlerin konuşmaya başlamalarına yardımcı oldu.
Gösterişli ama pek de kıymetli olmadığı gözlerden kaçmayan
küçük bir duvar saati, bir an önce toplantının başlamasını ister
gibi 12.00’da çalmaya başladı.
Fiyodor Pavloviç:
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— Toplantı başlamak üzere, ama oğlum Dimitri
Fiyodoroviç hâlâ gelmedi! diye mahcup bir ses tonuyla kendi
kendine konuştu. Onun adına özür diliyorum kutsal staretz.
“Kutsal staretz” sözünü duyan Alyoşa, tepeden tırnağa
ürperdi.
Fiyodor Pavloviç konuşmasına devam etti:
— Ben, her zaman disiplinli ve dakik hareket ederim.
“Düzen, kralların nezaketidir” sözünü hiç aklımdan çıkarmam.
Fiyodor Pavloviç’in bu sözleri üzerine sabrı tükenen
Miyusov, kendini tutamayarak:
— Kral değilsiniz ki... diye mırıldandı.
— Doğru söylüyorsunuz, kral değilim. Zaten bunu
söyleyeceğinizi biliyordum Piyotr Aleksandroviç; gerçekten
biliyordum! Her zaman böyle olur: Kelimeler, damdan düşer
gibi ağzımdan dökülüverir.
Birden duygulandı.
— Aziz ve saygıdeğer peder! diye bağırdı. Karşınızda bir
paskal duruyor; evet, kelimenin tam anlamıyla bir paskalım
ben! Bıramadığım bir alışkanlık bu. Kendimi her zaman böyle
tanıtıyorum. Ne dersiniz... Bazen insanları eğlendirmek, onlara
hoş görünmek amacıyla sebepsiz yere bir yalan uyduruveririm.
İnsanlara hoş görünmek önemli önemli bir meziyet, öyle değil
mi? Uzun zaman önceydi... Soylu, zengin bir adama, “Pırlanta
gibi bir kadınınız var.” demiştim. Bu sözlerimle kadının ne
kadar namuslu ve güzel ahlaklı olduğunu anlatmak istemiştim.
Adam durup dururken, “Gözlerinizi mi kamaştırdı?” demez
mi? Ben de şakayla karışık, “Kamaştı ya!” dedim. Ama
söylediklerime pişman oldum. Adam, okkalı bir yumrukla
benim gözlerimi tam kamaştırdı. Hoş, bu eski hikâyeyi artık
kimseden çekinmeden anlatabiliyorum. İşte hep böyle kendi
kuyumu kendim kazarım. Ama yine de Tanrıya inanıyorum.
Ancak son zamanlarda Tanrıya olan inancımın sarsılmasına
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rağmen, şimdi oturmuş kutsal, mucizevi sözler duymayı
bekliyorum. Filozof Didero gibiyim, aziz ve saygıdeğer peder.
Çariçe Katerina zamanında Filozof Didero’nun, Metropolit
Platon’u ziyaretini biliyor musunuz, kutsal peder? Didero,
ziyaret ettiği Platon’u görür görmez, “Tanrı yoktur!” diye
kesip atmış. Bunun üzerine büyük din adamı Platon parmağını
kaldırıp, “Çılgın, ‘kalbimde Tanrı yoktur!’ der.” diyerek cevap
vermiş. Bu sözleri duyan Didero birdenbire Platon’un
ayaklarına kapanarak, “İnandım, vaftiz edin beni!” diye
bağırmış. Hemen orada Didero’yu vaftiz etmişler. Prenses
Daşkova vaftiz anası, Potyemkin de vaftiz babası olmuş.
Miyusov yine kendini tutamayarak heyecanlı, titrek bir
sesle:
— Haddinizi aşıyorsunuz Fiyodor Pavloviç! dedi. Yalan
söylüyorsunuz. Bu saçma hikâyenin gerçek olmadığını siz de
çok iyi biliyorsunuz. Nedir bu maskaralık!
Fiyodor Pavloviç bunun üzerine iyice coştu:
— Bunların yalan olduğunu zaten biliyordum! diye
bağırdı. Beyler, size şimdi gerçeğin ta kendisini anlatacağım!
Beni bağışlayın büyük staretz! Biraz önce anlattığım olayın
son kısmını yani Didero’nun vaftizine ait kısmını yeni
uydurdum. Önceden bunu düşünmemiştim. Biliyor musunuz
Piyotr Aleksandroviç, gözünüze şirin görünmek için
maskaralık ediyorum. Hoş, bazen bunu neden yaptığımı
kendim de bilmiyorum ya... Didero’ya gelince... Şu “Çılgın
kalbinde...” meselesini, daha gençliğimde derebeylerin
kulluğunu yaptığım sıralarda duymuştum. Hatta bunu, teyzeniz
Mavra Fominiçna’dan da işittim Piyotr Aleksandroviç.
Miyusov ayağa kalktı. Sadece sabrı tükenmemiş, âdeta
kendinden geçmişti. Çok öfkelenmişti. Bu hâliyle gülünç
göründüğünün farkındaydı. Staretzin hücresinde olanlar
gerçekten katlanılır gibi değildi. Belki kırk elli yıldır staretzler
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zamanında aynı hücrede yapılan toplantılarda ziyaretçiler
birbirlerine son derece saygılı davranırlardı.
Misuov, staretze dönerek:
— Affınızı dilerim, diye konuşmasına başladı. Bu
aşağılık şakayı benim de onayladığımı sanıyorsunuz. Fiyodor
Pavloviç gibi bir insanın, böyle saygıdeğer bir şahsı ziyaret
ederken üzerine düşen sorumluluğunu yerine getireceğine
inandığım için hatalıyım. Onunla birlikte geldiğim için özür
dilemem gerekeceğini önceden düşünemedim...
Piyotr Aleksandroviç sözünü bitirmeden, içine düştüğü
durumdan utanarak odadan çıkmak istedi.
Staretz, ansızın güçsüz bacakları üzerinde doğrulur gibi
oldu. Piyotr Aleksandroviç’i ellerinden tutarak tekrar
koltuğuna oturttu.
— Rica ederim üzülmeyin. Misafirim olmanızı özellikle
rica ediyorum.
Staretz, selam verdikten sonra tekrar kanapesine oturdu.
— Yüce staretz, bu davranışlarımla sizi incitiyor
muyum? Söyleyin lütfen, diye bağırdı. İki eliyle koltuğun
kenarlarını sıkıca kavramış, sanki staretzden alacağı cevaba
göre yerinden fırlayacakmış gibi duruyordu.
Staretz, vakarla;
— Siz de üzülüp kendinizi sıkıntıya sokmayın; çok rica
ederim, dedi. Evinizde gibi rahat davranın. Her şeyden önce
kendinizden bu kadar utanmayın. Bu, hemen her sıkıntının
başıdır.
— Evimdeki gibi mi olayım? Yani doğal mı
davranayım? Yo, o kadarı çok fazla. Çok duygulandım. Ama
bu teklifinizi kabul ediyorum. Yalnız şunu bilmeniz gerekiyor
kutsal peder: Siz, bana, doğal olmam yönünde telkinlerde
bulunmayın. Bu tehlikeli olur. Zaten burada doğal hâlimi
ortaya koyacak bir noktaya geleceğimi sanmıyorum. Peşinen
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söylüyorum, benden sakınmalısınız. Yoksa diğer bakımlar
henüz bilinmezliğin karanlığına gömüldüler; hem de bazı
kişilerin beni alt etmek istemelerine rağmen. Sizi kastediyorum
Piyotr Aleksandroviç. Şunu da söyleyeyim ki kutsal staretz,
kişiliğinize büyük bir hayranlık besliyorum!
Fiyodor Pavloviç ayağa kalkıp, ellerini havaya
kaldırarak:
— “Kendinizden utanmayın, hepsinin başı bu!” derken,
âdeta içimi okudunuz. Bir topluluğun içine girdiğimde
herkesin beni paskal olarak gördüğünü zannetmiyorum. O
zaman, “Pekâlâ, öyleyse ben de paskallık edeyim.” diyorum,
vızgelir hakkımda düşündükleriniz... Çünkü sizler benden daha
aşağılıksınız! Bunun için paskalım, utancımdan paskalım yüce
staretz... Kuruntularım işte, kuru gürültü benimkisi... Gittiğim
bir yerde en sevimli, en akıllı kişi olarak karşılanacağıma bir
emin olabilsem; aman Tanrım, o zaman ne kadar iyi bir insan
olabilirdim ben!
Fiyodor Pavloviç ansızın diz çöktü:
— Üstad! Ölmezliğe ulaşmak için ne yapmalıyım?
Pavloviç’in yaşadığı duygu yoğunluğunun gerçek
olduğunu anlamak zordu.
Staretz gözlerini ona çevirerek gülümsedi:
— Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Yeterince zekisiniz;
kendinizi içkiye, şehvete kaptırmayın; dilinize hâkim olun ve
en çok da paraya tapmaktan vazgeçin. Bir de şu
meyhanelerinizin hepsini değilse de birkaçını kapatın. Ama en
önemlisi, yalan söylemeyin.
— Nasıl yani, Didero için söylediklerim gibi mi?
— Hayır, öyle değil. İlk önce, kendinize yalan
söylemekten vazgeçin. Kendine yalan söyleyip, bunu da
ciddiye alan insan, sonunda kendi gerçeklerini ve dışarıdaki
gerçek dünyayı göremez hâle gelir; böylece hem kendisine
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hem başkalarına saygısızlık eder. Saygının olmadığı yerde
sevgi de olmaz. İnsan, bunun yarattığı boşluğu doldurmak için
bayağı zevklerine, şehvet dolu isteklerine kendini kaptırıp
gönül eğlendirir. Hayvanca bir ahlaksızlık ortaya koyar. Bütün
bunlar, sürekli kendisine ve çevresine yalan söylemesinden
kaynaklanır. Kendi kendine yalan söyleyen kişi, herkesten
önce alınır. Bazen alıngan olmak hoşlarına gider, değil mi?
İnsan, kimseden kötülük görmediği hâlde, sebepsiz yere
kırılabilir; laf olsun diye pireyi deve yaparak, sadece ortamı
değiştirmek için yalan söyleyebilir; ardından suratını asar,
büyük bir zevkle gücenir ve bunu gerçek bir nefrete
dönüştürür... Rica ederim, kalkın da yerinize geçin, çok rica
ederim. Bunların hepsi yapmacık hareketler.
— Kutsal adam! Elinizi öpmek istiyorum!
Fiyodor Pavloviç yerinden sıçrayarak, staretzin zayıf
eline bol şapırtılı bir öpücük kondurdu.
Staretz aniden yerinden kalktı. Misafirlerine dönerek:
— Sizi birkaç dakika yalnız bırakacağım için özür
dilerim beyler, dedi. Sizden önce gelenler bekliyor da...
Neşeli bir yüz ifadesiyle Fiyodor Pavloviç’e bakarak:
— Siz yine de yalan söylemeyin, dedi. Hücreden çıktı.
Alyoşa ile rahip adayı, staretze, merdivenden inerken
yardım etmek için peşinden koştular. Alyoşa boğulacak gibi
olmuştu. Odadan çıktığı için seviniyordu. Staretzin, ailesinin
konuşmalarından dolayı kırılmaması, hâlâ neşeli olması onu
memnun etmişti. Staretz, bekleyenleri kutsamak için taraçaya
doğru yöneldi. Ama Fiyodor Pavloviç, onu hücrenin kapısında
yeniden durdurdu. Duygulu bir ses tonuyla:
— Kutsal adam! Elinizi bir daha öpmeme izin verin!
diye bağırdı. Yoo... Sizinle hem konuşulur, hem yaşanır!
Benim her zaman böyle yalan söylediğimi, paskallık ettiğimi
mi düşünüyorsunuz? Bir süredir sadece sizi denemek için
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böyle davrandığımdan haberiniz olsun. Sağlıklı bir iletişim
kurmanın mümkün olup olmadığını anlamak için sizi
yokluyordum. Sizin gururunuzla benim gönülsüzlüğümün
çatışıp çatışmayacağını anlamaya çalışıyordum. Herkesle çok
sıcak ilişkiler kurabildiğinizi görerek, bu huyunuzu saygıyla
karşılıyorum. Artık susuyorum... Hiç konuşmamak şartıyla
susacağım. Koltuğa oturup tek kelime etmeyeceğim. Şimdi siz
konuşacaksınız Piyotr Aleksandroviç. En önemli kişi olarak siz
kaldınız... On dakika için...
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III
İmanlı Kadınlar
Aşağıda, keşişhanenin çevresindeki duvarın dış tarafına
yapılmış taraçanın önünde bu defa sadece yirmi kadar kadın
toplanmıştı. Staretzin çıkacağını duymuşlar, üst üste yığılarak
bekleşiyorlardı.
Staretzi, kibar ve soylu ziyaretçi kadınlara ayrılan odada
bekleyen zengin, mal-mülk sahibi anne-kız Hohlakovalar da
taraçaya çıktılar. Anne Hohlakova zengin, giyimine son derece
özen gösteren, daha çok genç ve güzel, siyah gözlü ama solgun
yüzlü bir kadındı. Otuz üç yaşında olmasına rağmen beş yıldır
duldu. On dört yaşındaki kızı geçici bir felç geçirmişti. Zavallı
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kız altı aydır yürüyemiyor, uzun ve geniş tekerlekli arabasında
gezdiriliyordu. Hastalık nedeniyle canlılığını az da olsa
kaybetmesine karşın neşeli ve çok sevimli bir yüzü vardı.
Koyu ve uzun kirpikli iri gözlerinde afacan pırıltılar
beliriyordu. Anne, kızının koltuğunun yanındaki sandalyede
staretzin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. İki adım ilerde de
kuzeyden, küçük ve adı duyulmamış bir manastırdan ihtiyar bir
rahip ayakta duruyordu. O da staretz tarafından kutsanmak
istiyordu. Taraçada görünen staretz, ilk önce halka gitti.
Kalabalık staretzi görünce, taraçayı ayakta tutan üç basamaklı
sundurmaya hücum etti. Staretz üst basamakta durup, ayinlerde
kullanılan önlüğü boynuna geçirerek, etrafını saran kadınları
kutsamaya başladı. Bazılarıyla konuşuyordu.
— Ama bu uzaktan, dedi. Yaşlı olmayan, ancak bir deri
bir kemik kalan bitkin durumda olan bir kadını gösterdi.
Kadının yüzü koyu bir esmerdi, ama bu esmerlik güneş
yanığından kaynaklanmıyordu.
Kadın diz çökmüş, hareketsiz bakan gözlerini staretze
dikmişti. Bakışlarında çılgınca bir boşluk vardı.
— Uzaktan babacığım, uzaktan... Otuz verstlik yoldan...
Staretz, kadını meraklı bir bakışla süzerek:
— Şehirlisin galiba, dedi.
— Şehirliyiz peder, şehirliyiz. Aslında köylüyüz, ama
şehirde oturduğumuz için şehirli sayılırız. Geldim. Dün, gece
ayinine gittim; bugün de size geliyorum.
— Peki, neden ağlıyorsun?
— Oğluma yüreğim yanıyor babacığım. İki yaşını
doldurmasına iki ay kalmıştı; üç yaşına giriyordu. İçim sızlıyor
peder, oğlum içimde derin bir yara açtı. Son çocuğumuzdu.
Nikituşka’yla dört oğul dünyaya getirdik, ama yaşamıyor
bizim çocuklarımız; yaşamıyorlar iki gözüm, yaşamıyorlar.
Evden ayrılalı üç ay oluyor. Her şeyi unuttum; hatırlamak da
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istemiyorum. Artık onu ne yapayım? Onunla hesabımı kestim,
herkesle kestim. Evimi bıraktım. Varım yoğum ne varsa
hiçbirinin benim için önemi kalmadı. Geçmişe ait hiçbir şey
görmek istemiyorum.
Staretz:
— Bak ana, beni dinle! dedi. Bir ana olarak şundan emin
ol, senin yavrun da belki şu anda Tanrı huzurunda neşe,
mutluluk içindedir ve senin için Tanrıya yalvarmaktadır. Bu
nedenle sen de ağlamayı bırak ve mutlu ol.
Kadın, eli yanağında, hiç kıpırdamadan yere bakarak
dinliyordu. Derin derin iç çekti:
— Nikituşka da beni böyle teselli ederdi, tıpkı senin gibi
söylerdi. “Niye ağlıyorsun akılsız kadın. Oğlumuz şimdi Tanrı
huzurunda meleklerle birlikte, ona hayranlığını sunuyor.”
diyordu. Koynundan oğlunun küçük sırmalı kemerini çıkardı.
Bakışları kemere değer değme hıçkırıklara boğuldu. Gözlerini
elleriyle kapadı; gözyaşları parmaklarının arasından
süzülüyordu.
Staretz:
— Oğlunun, Tanrının meleklerinden biri olduğunu,
oradan sana bakıp gözyaşlarını görerek duygulandığını, Ulu
Tanrıya bunları gösterdiğini unutma. Analık gözyaşlarını daha
uzun zaman dökeceksin, ama sonunda bunlarla tatlı bir huzura
kavuşacaksın. Acı gözyaşların kalbini temizleyecek, seni
günahlarından kurtaracak. Dua edeceğim anam, edeceğim. Dua
ederken çektiğin acıyı da unutmayacağım. Kocanın sağlığı için
de dua edeceğim. Onu tek başına bırakma, günahtır. Kocanın
yanına git, onu koru. Oğlun yukardan, babasının terk edildiğini
görürse sizler için ağlamaya başlar, neden onun huzurunu
kaçırıyorsun? Yaşıyor o anam, yaşıyor. Ruh asla ölmez!
Bugünden itibaren evine dön.
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— Gideceğim ciğerim, bunun için söyleyeceğin tek
kelime dahi yeter. Yüreğimi daladın. Nikituşka, Nikituşka’m
benim, bekliyorsun beni, değil mi?
Kadın yine sızlanmaya başladı. Staretz, bu defa uzak
yerlerden gelmişe benzeyen bir ziyaretçiye değil de şehirli gibi
giyinmiş bir yaşlı bir kadına yöneldi. Bir derdi olduğu, bir
şeyler anlatmak için geldiği bakışlarından anlaşılıyordu.
Kadın, çavuşun dul karısı olarak kendini tanıttı. Uzaktan
gelmiyordu, kasabamızdandı. Oğlu Vasenka bir yerde
komiserlikte çalışıyormuş, ama Sibirya’ya, İrkutsk’a göreve
gitmiş. Oradan şu ana kadar iki mektup yollamış. Bir yıldır
mektubu gelmiyormuş. Kadıncağız birkaç yere başvurmuş ama
doğrusu oğlunu nasıl arayacağını, kime soracağını tam olarak
bilemiyormuş.
— Yalnız geçen gün, Stepanida İlyinişna -zengin bir
tüccar karısıdır- bana, “Sen oğlunun adını yazdığın bir kâğıdı
kiliseye götür. Ölü duası okut. Oğlunun ruhu sıkılmaya
başlayınca sana bir mektup yollar. Bu, derdine kesin çözüm
bulacak, daha önce denenmiş bir yoldur!” dedi. Ama pek
inanmadım doğrusu. Gözümüzün nuru sen bilirsin; doğru mu
yalan mı bu, bunu yapsam iyi olur mu?
— Aklına bile getirme; bunu sorman dahi ayıp. Öz bir
annenin, hayatta olan oğlunun ruhunu ölülerle birlikte anması
olacak iş değil! Büyük günah. Büyücülükten farkı yok bunun,
ancak o kadının cahilliği yüzünden bu düşüncen bağışlanabilir.
Bunları düşünmek yerine günahkârların yardımcısı, sevecen
Meryem Ana’mıza, hem oğlunun sağlığı için, hem de senin
yanlış düşüncelerini affetmesi için yalvar. Şunu da bil ki, oğlun
ya yakında gelecek ya da mutlaka bir mektup yollayacak,
haberin olsun. Hadi git, için rahat olsun. Sana, oğlun yaşıyor,
diyorum.
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— Sevgilimiz, Tanrı bütün isteklerini yerine getirsin;
velinimetimiz, biz günahkârların biricik duacısı...
Staretz daha sonra ziyaretçilerin hepsini kutsayıp yarı
beline kadar eğilerek onları selamladı.
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IV
İmanı Kıt Bir Hanımefendi
Zengin ve malı mülkü çok olan hanımefendi, staretzin
halkla konuşmasını ve onları kutsamasını seyrederken sessizce
ağlıyor ve ıslanan gözlerini mendiliyle siliyordu. Bu kadın son
derece duygulu ve iyi bir insanda bulunan güzel huylara ve
yeteneklere sahipti; ayrıca bir sosyete kadınıydı. Staretz yanına
gelince, heyecanla:
— İnsanı çok derinden sarsan, etkileyen bu duygulu
tabloyu izlerken bilseniz neler hissettim...
— Kızınızın sağlığı nasıl? Benimle tekrar görüşmek
istemişsiniz.
— Evet, ısrarla istedim, hatta yalvardım. Beni kabul
edene kadar, pencerenizin önünde diz çöküp üç gün
bekleyecektim. Kutsal ellerinizi öpmek, duygularımızı,
saygılarımızı sunmak için yemeyip içmeyip sana geldik.
Teşekkür etsene Liz, teşekkür etsene!
Liz’in sevimli, gülen yüzü birdenbire ciddileşti.
Koltuğunda gücü yettiği kadar doğruldu. Staretze bakarak
ellerini önünde birleştirdi, ama dayanamadı yeniden gülüverdi.
Kendini tutamayışına çocukça bir öfkeyle kızarak:
— Ona, ona güldüm! diyerek Alyoşa’yı gösterdi.
Staretzin bir adım gerisinde duran Alyoşa’yı görseydiniz
o anda yanaklarına yayılan kırmızılığı da fark ederdiniz.
Gözleri parıldayan kız koltuğundan kalkınca, Liz’in
annesi birdenbire Alyoşa’ya döndü. Giydiği eldivende ince ve
çekici görünen elini uzatarak:
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— Size bir şeyler söyleyecek Aleksi Fiyodoroviç, dedi.
Staretz başını arkaya çevirerek Alyoşa’ya dikkatle baktı.
Alyoşa, Liz’e yaklaşarak garip, acemi bir gülümsemeyle elini
uzattı. Liz, ağırbaşlı bir tavırla şunları söyledi:
— Katerina İvanovna size bunu gönderdi, diyerek küçük
bir zarf uzattı. Ona uğramanızı özellikle rica etti. Acele
etmelisiniz, vakit geçirmeden mutlaka uğrayın.
Alyoşa, derin bir hayretle:
— Uğramamı mı istiyor? Benim uğramamı... Neden
acaba? diye mırıldandı.
Annesi gülümseyerek:
— Bizi de unuttunuz Aleksi Fiyodoroviç. Galiba bize
gelmek istemiyorsunuz. Oysaki Liz’in, yalnız sizinle rahat
ettiğini, hem de iki defa duydum.
Sonra staretze dönerek:
— Acı içindeyim. Affedin beni, büyük bir acı
çekiyorum.
— Neyiniz var?
— İnançsızlık ıstırabı çekiyorum.
— Tanrıya mı inanmıyorsunuz?
— Hayır, asla... Bunu aklımdan geçirmeye bile cesaret
edemem. Fakat öbür dünya benim için yanıtlaması zor ve
büyük bir bilmece... Ölümden sonraki hayat bana korku,
dehşet veriyor. Kime başvuracağımı bilemiyorum, buna
ömrüm boyunca cesaret edemedim... İşte şimdi ilk olarak size
açılmaya cesaret ettim.
Staretz ellerini birbirine hafifçe vurdu:
— Benim düşündüklerim sizi kaygılandırmasın.
Gerçekten üzüldüğünüze tam olarak inanıyorum.
— Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, aziz
staretz. Kendi kendime düşünüyorum: Ömrüm boyunca
inanarak yaşadım, ya ölünce bu inandıklarımın boş olduğu
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ortaya çıkarsa, hiçbir şey bulamazsam... Ben sadece
çocukluğumda hiçbir şey düşünmeden, körü körüne inanırdım.
Şimdi inanmak için nasıl, neyle bir kanıt bulabilirim? Bir
kanıt, inandırıcı bir delil arıyorum. Ne kadar mutsuz olduğumu
anlatamam! Bakıyorum da kimsenin umurunda değil; hemen
hemen hiç kimsede endişe yok. Yalnız ben dayanamıyorum.
Büyük bir acı bu!
— Yaşadıklarınız hiç şüphe yok ki çok büyük bir acı,
üzüntü. Fakat ispat edilmesi, imkânsız bir şey... Ancak
deneyerek görebilirsiniz.
— Nasıl?
— İnsanların yararını gözetecek bir sevgiyle...
Yakınlarınızı her defasında daha fazla sevmeyi deneyin.
İçinizdeki sevgi çoğaldıkça, Tanrının varlığına da ruhun
ölmezliğine de inanmaya başlarsınız. İnsanları sevme
yolundayken
nefsin
kötülüklerinden
tam
olarak
kurtulabilirsiniz; tam bir inanca ulaşırsınız. Ruhunuz, kalbiniz
artık hiçbir şekilde kararmaz. Bu denenmiştir, şüphesiz
böyledir. Bunları söylerken samimi misiniz? Öyleyse bu
itirafınızdan sonra samimiliğinize, iyi kalpli biri olduğunuza
inanıyorum. Mutluluğa ulaşamazsanız dahi iyi yolda
olduğunuzu unutmayın ve hiçbir zaman bu yoldan ayrılmayın.
En önemlisi, her türlü yalandan özellikle kendinizi
aldatmaktan kaçının. Kusura bakmayın, yanınızda daha fazla
kalamayacağım. Bekliyorlar. Allaha ısmarladık.
Kadın ağlıyordu:
— Liz! Liz’i kutsayın peder, kutsayın onu! diye
telaşlandı.
Staretz:
— Onu biraz seveyim; az önceki yaramazlıklarının
hepsini gördüm. Alyoşa ile sürekli alay ediyordunuz. Neden
onu utandırıyorsunuz? Yaramaz... diye takıldı.
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Liz, hiç beklenmedik bir şekilde ansızın kıpkırmızı oldu,
gözleri parladı; yüzü son derece ciddileşti. Heyecanlı ama
dargın bir beden ifadesiyle, sinirli bir ses tonuyla çabuk çabuk
konuşmaya, şikâyet etmeye başladı:
— O da niçin her şeyi unuttu? Küçükken beni kucağında
taşırdı, birlikte oynardık. Bana okuma-yazma öğretmek için
bize gelirdi. İki yıl önce vedalaştığımızda, sonsuza kadar dost
olduğumuzu, beni asla unutmayacağını söylüyordu. Ama
olmaz... Ruhunu ölümsüz yapmaya çalışıyor! Bu uzun etekli
cüppeyi de niçin giydirdiniz ona; koşarken düşüverir...
Darılmayın bana, beş para etmez bir budalayım... Belki
Alyoşa, böyle komik birisini ziyaret etmemekte haklı...
Staretz kesin bir ifadeyle:
— Gelecek, mutlaka gelecektir, dedi.

60

V
Bu Olacaktır
Staretzin hücreden ayrılmasının ardından yirmi beş
dakika geçti. Dimitri Fiyodoroviç, saat 12.30’u geçtiği hâlde,
kendisi için yapılan toplantıya hâlâ gelmemişti. Dimitri’yi
unutmuş gibiydiler. Staretz hücreye döndüğünde, misafirlerin
heyecanlı ve taşkın bir sohbete daldığını gördü.
Tartışma bir anda kesildi, ama staretz eski yerine
oturarak, sanki devam etmeleri için hepsini davet eder gibi tatlı
bir bakışla süzdü.
Kitaplık işleriyle ilgilenen Rahip Yosef, staretze İvan
Fiyodoroviç’i göstererek:
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— Onun makalelerinden bahsediyoruz, dedi. İçinde çok
yeni fikirler var ama ana fikir iki taraflı galiba... Resmi Kilise
Mahkemesi haklarının genişliği üzerine kitap yazmış bir din
adamına, bir dergide çıkan makaleleriyle cevap vermiş...
Staretz odaklanmış, keskin bir bakışla İvan Fiyodoroviç’i
baştan aşağı süzerek:
— Ne yazık ki makalenizi okumadım, ama makalenizle
ilgili yorumları duydum, dedi. Bu düşüncenizi hangi temellere
dayandırıyorsunuz?
İvan Fiyodoroviç bir süre sustuktan sonra staretze cevap
verdi:
— Benim düşüncemin dayanak noktası şu: Kiliseyle
devlete ait unsurlar, birbirinden ayrı olarak hiç şüphe yok ki
dünya döndükçe yaşayacaktır. Aslında bunun imkânsızlığına
rağmen, üstelik işin temelinin doğallıktan uzak ve yalana
dayandığı için, hiç olmazsa bir noktaya kadar kabul
edilebilmesi için dahi çaba gösterilmediği hâlde yaşayacaktır.
Ben, devletle Kilise arasında, örneğin şu mahkeme ve benzeri
konularda bir uzlaşmaya varılmasını imkânsız buluyorum.
Cevap verdiğim din adamı, Kilisenin devlet içinde belirli ve
özel bir konumu olduğunu iddia etmektedir. Ben bu görüşün
aksine, Kilisenin bir köşeye çekilmek yerine devleti içine
alması gerektiğini öne sürdüm. Bu savım, şimdilik çeşitli
nedenlerden dolayı imkânsız olsa bile, gelecekteki
Hristiyanlığın gelişmesi sadece buna bağlıdır. Makalemdeki
ana fikir şudur: Hristiyanlık, 3. yüzyıldan itibaren yeryüzünde
Kilise çatısı altında yayılmış ve bugüne kadar bu durumunu
korumuştur. Puta tapan Romalılar, Hristiyanlığı kabul ettikten
sonra Kiliseyi devletin içine alıp, yine birçok bakımdan puta
tapan bir devlet olarak kaldılar. Belki de böyle olması
gerekiyordu. Roma Devleti, puta tapanlar medeniyetini yaşatan
düşünce sistemini fazlasıyla benimsemişti. Bu düşünce sistemi,
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devletin amaçları ve kuruluş amaçlarına çok iyi yansıtılmıştı.
Öte yandan hiçbir devlet İsa’nın Kilisesini ana amaçlarından
saptıramaz. Tanrının kutsal emirlerini ve verdiği ödevleri
başarmak için sarsılmaz bir azimle çalışmaktan vazgeçmedi.
Bu amaçlardan biri, bütün dünyayı ve puta tapan devletleri
Kilisenin egemenliğine almaktı. Böylece Kilise, herhangi bir
“toplumsal birlik” ya da yazısını cevapladığım yazarın
deyişiyle, “Din gayeleri uğruna bir araya gelenler topluluğu”
olarak devlette kendine belirli bir konum edinmeye
çalışmamalı; tam aksine, her devlet Kiliseye ters düşen her
şeyi ortadan kaldırıp, Kilisenin önünü açarak, onun güçlenmesi
ve üstünlük sağlamasına yardımcı olmalıdır. Bu durum ne
devletin ne de iktidar sahiplerinin büyüklüğünü gölgeler,
onurunu lekeler. Tam tersine onları yanlış olan, sapık
putperestlik yolundan kurtararak unutulmayacak amaçlara
ulaşmalarını sağlar; önlerine gerçeğin yolunu koyar. Bunun
için Kilise-Devlet Mahkemesi Temelleri kitabının yazarı,
araştırmalarının sonunda bu temelleri ortaya koyarken bunun,
günah, kusur dolu çağımızda sadece birtakım kaçınılmaz ve
geçici uzlaşma esaslardan ibaret olduğunu bilmeli, hepsi o
kadar. Ama eserin yazarı temel fikirlerinin sarsılmaz, doğadan
gelme, sonsuza kadar da yaşayacak türden olduğunu iddia
etmekte. Bunları savunması ve sergilediği cesaretle Kiliseye,
onun kutsal, dokunulmaz ve sonsuz kaderine karşı
gelmektedir. Makalem özetle böyle...
Staretz gülümsedi:
— Gerçi Hristiyan topluluğu buna henüz hazır değil. Her
şey yedi azize dayanıyor. Onlar da iyiliklerini esirgemedikleri
için bu topluluk, bugünkü putperest birlik konumundan tek,
evrensel ve egemen bir Kiliseye dönüşmeyi bekleyecektir. Bu
olacaktır; yüzyıllar geçse bile bu kaçınılmaz sonuç
gerçekleşecektir. Geçecek zamanın uzunluğu endişe
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yaratmamalı. Bu Tanrının bileceği, onun ilahî görüşüne,
sevgisine bağlı bir iştir. İnsanoğlunun tahmininden de uzak bir
gelecekte olacağı düşünülen şeye dair, ilahî kaderde hemen
bugün meydana gelecek diye yazılmış olabilir. Böyledir bu,
böyle olacaktır.
Peder Paysi, alçakgönüllü ve net bir şekilde:
— Âmin, âmin, diyerek staretzin sözlerini onayladı.
O sırada kapı açıldı; içeriye epeydir geciken Dimitri
Fiyodoroviç girdi. Doğrusu, oradakiler Dimitri’nin artık
geleceğini düşünmüyorlardı. Ansızın çıkagelmesi herkesi
şaşırttı.
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VI
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Böyle Bir Adam Ne Diye Yaşıyor
Dimitri Fiyodoroviç, yirmi sekiz yaşındaydı. Orta
boyluydu. Sevimli bir yüzü vardı. Bedeni, onu olduğundan
yaşlı gösteriyordu. Kaslı vücudunu gören, onun güçlü fiziği
olduğunu düşünüyordu. Ancak yüzünde, bir hastanınkine
benzeyen solgun bir ifade vardı: yüzü zayıf, yanakları çökmüş
ve rengi sararmıştı. Oldukça iri, koyu renk, yuvalarından
fırlayacak gibi duran gözlerinden sert bir inatçılığın yanı sıra
kararsızlık da okunuyordu. Hatta heyecanlandığı anlarda,
öfkeli öfkeli konuşurken bakışları sanki ruh hâlinden çok
farklı, hatta çoğu zaman o ana hiç uymayan anlamlar alıyordu.
Onunla konuşanların, “Ne düşündüğü anlaşılmıyor” dediği
olurdu. Bazen düşünceli, sıkıntılı bakışlarını görenler, tam o
sırada birdenbire atıverdiği kahkahalara şaşırırlardı. Gerçi o
zamanlar yüzündeki solgunluğun sebebi biniliyordu. Dimitri
Fiyodoroviç’in son zamanlarda şehrimizde yaşadığı taşkın,
uçarı, deli dolu hayatını herkes biliyordu; hiç olmazsa
işitmişlerdi. Öte yandan, babasıyla para üzerine yaptığı
mücadele yüzünden sinirlerinin bozulduğunu da bilmeyen
kalmamıştı. Gayet şık bir kıyafetle iki dirhem bir çekirdek
geldi. Redingotunu iliklemiş, siyah eldivenli elleriyle silindir
şapkasını tutuyordu. Yeni emekliye ayrılan askerler gibi bıyık
bırakmıştı; şimdilik sakalını traş ediyordu. Şakaklarına doğru
taradığı koyu kumral saçları kısa kesilmişti. Askerler gibi sert
ve geniş adımlarla yürüyordu. Bir an eşikte durarak odadakileri
tepeden tırnağa süzdü; staretzin ev sahibi olduğunu anlayarak
ona doğru yürüdü. Önünde yere kadar eğilerek, kutsamasını
rica etti. Staretz hafifçe doğruldu ve onu kutsadı. Dimitri
Fiyodoroviç, staretzin elini saygıyla öptü, sonra derin bir
heyecanla, hatta biraz sinirli bir tavırla:
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— Bu kadar beklettiğim için beni bağışlayın, dedi.
Babamın yolladığı uşak Smerdyakov, iki defa sormama
rağmen, kendinden emin bir şekilde toplantının saat 13.00’te
yapılacağını söyledi. Oysa şimdi öğrendiğime göre...
Staretz:
— Üzülmeyin efendim, diye sözünü kesti. Biraz
gecikmenizin önemi yok.
— Bunun için size karşı bir gönül borcum var, sağolun.
İyilik dolu kişiliğinizden ancak bunu bekleyebilirdim. Dimitri
Fiyodoroviç teşekkürünü kısa kestikten sonra yeniden eğildi;
sonra birden babasına dönerek ona karşı da aynı saygılı
tavrıyla samimi bir baş selamı verdi. Bu selamı önceden
düşünmüş ve sorumluluk bilinciyle hareket etmişti. Böylece
saygısını, iyi niyetini göstermek istiyordu. Fiyodor Pavloviç
hazırlıksız yakalanmıştı. Hemen kendine göre selamına
karşılık verdi. Oturduğu koltuktan fırlayarak Dimitri
Fiyodoroviç gibi saygıyla eğildi. Yüzüne ansızın onurlu,
ağırbaşlı bir ifade yayıldı. Buna rağmen yine de kötü
görünüyordu. Dimitri Fiyodoroviç daha sonra odadakilere
sessiz bir baş selamı vererek hep o geniş ve kesin adımlarla
pencerenin yanına yürüdü. Peder Paysi’nin yakınında boş
kalan tek sandalyeye oturdu. Öne doğru eğildi. İçeri girmesiyle
kesilen konuşmayı dinlemeye hazırlandı.
Dimitri Fiyodoroviç’in girişi iki dakikadan fazla
sürmediği için konuşmaya kaldıkları yerden devam ettiler.
Peder Paysi’nin ısrarlı, âdeta öfke dolu sorusunu Piyotr
Aleksandroviç bu sefer yanıtlamadı. Buna gerek görmedi.
Sosyete adamlarına özgü bir kayıtsızlıkla:
— İzin verirseniz bu konuyu kapatalım, dedi. Çok hassas
bir konu bu... İvan Fiyodoroviç de bize bakıp bakıp
gülümsüyor. Herhâlde onun da söylemek istediği şeyler var.
Ona sorun.
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İvan Fiyodoroviç hemen:
— Yoo, öyle sıradışı bir şey değil, dedi. Sadece şunu
söylemek istiyordum: Bütün Avrupa’daki özgür fikir
hareketleri ve hatta bizim amatörce denebilecek Rus serbest
fikir hareketleri, sık sık ve çoktandır sosyalizmin doğurduğu
sonuçları,
Hristiyanlık
kurallarının
sonuçlarıyla
karıştırmaktadır. Bu garip durum sadece bize özgüdür.
Bununla birlikte sosyalizmle Hristiyanlığı karıştıran yalnız
serbest fikirliler ve amatörler değil, çoğu zaman jandarmalar
da -yabancı olanları- aynı şeyi yapmaktadır.
Miyusov:
— Ben yine bu konuyu kapatmak için izninizi rica
edeceğim, diye tekrarladı.
Staretz, elini kaldırarak oturduğu yerden İvan
Fiyodoroviç’i kutsamak istedi. Ama o, birdenbire sandalyeden
kalkıp staretze yaklaşarak elini öptü, sonra sessizce yerine
döndü. Hareketinde son derece ciddi ve kararlı ifade vardı.
İvan Fiyodoroviç’in staretzle bu umulmadık konuşması
ve son davranışı hücredeki konukların kafasını karıştırmış,
fazla ciddi bulmuşlardı. Şaşkın konukların hepsi bir an sustu.
Alyoşa’nın yüzünde ise âdeta bir korku belirmişti. Miyusov
omuzlarını oynatırken, Fiyodor Pavloviç yerinden fırladı; İvan
Fiyodoroviç’i göstererek:
— İlahî, kutsal staretz! diye haykırdı. İşte oğlum! Etten
ayrılmayacak tırnak, en sevdiğim ciğerparem. Şimdi içeriye
giren ise, size şikâyet etmek istediğim oğlum Dimitri
Fiyodoroviç, saygısızın ta kendisi! Yalnız dualarınıza değil,
kehanetinize de muhtacız.
Staretz:
— Delice davranmadan konuşun, dedi. Ağzınızı açar
açmaz aile fertlerinize hakaret etmeye başladınız. Bunu
yapmayın.
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Staretzin sesi cansız, bitkindi. Gittikçe yorulduğu, zayıf
düştüğü belliydi.
Dimitri Fiyodoroviç öfkeyle:
— Aşağılık bir komedi! diye bağırarak babası gibi
yerinden fırladı. Staretze dönerek:
— Kusura bakmayın sayın peder, dedi. Okumuş biri
değilim, size nasıl hitap edilmesi gerektiğini dahi bilemiyorum.
Sizi kandırdılar. Siz de yüreği temiz bir insan olduğunuz için
burada toplanmamıza izin verdiniz. Babamın rezalet çıkarmak
istiyor. Ama neden böyle davrandığını şu ana kadar sadece
kendisi biliyordu; bu davranışlarının nedenini artık ben de
biliyorum.
Fiyodor Pavloviç sinirlendi. Zorla gözlerinden yaş
getirerek:
— Bana bak Mitya! diye bağırdı. Baba duasının ne
demek olduğunu bilir misin? Ya sana beddua ederse, iyi mi
olur?
Dimitri Fiyodoroviç kendinden geçerek:
— Utanmaz, ikiyüzlü! diye kükredi.
— Babasına, babasına bunları söyleyebiliyorsa başkasına
neler yapacağını varın siz düşünün! Burada fakir ama
saygıdeğer emekli bir yüzbaşı söz konusu. Adamcağız
makamını ve işini kaybetmiş. Gerçi iş, çevredekiler duymadan,
mahkemesiz filan tatlıya bağlanmış, adamın gururuyla
oynanmamış da her neyse işte... Kalabalık bir ailesi var. Üç
hafta önce bizim Dimitri Fiyodoroviç onu sakalından tutarak
lokantadan sokağa çekmiş; halkın gözü önünde basmış
sopayı... Dayağın nedeni ise adamcağızın küçük çaplı bir işte
bana gizlice vekâlet etmesi...
— Yalan söylüyor! Böyle bir durum var, ama bu
anlatılan gerçek değil...
Dimitri Fiyodoroviç sinirinden tir tir titriyordu:
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— Baba, ben yaptığım bu davranışta haklı olduğumu
gösterme çabasında değilim. Evet, hepinizin önünde itiraf
ediyorum: O yüzbaşıya karşı hayvanca davrandım. Şimdi
pişmanım; beni vahşileştiren öfkemden dolayı kendimden
tiksiniyorum. Ama şu yüzbaşınız, vekiliniz olan adam, “güzel
kadın” diye söz ettiğiniz kişiye gitmiş. Sizde bulunan borç
senetlerimi alarak beni mahkemeye vermesini sizin isteğinizle
teklif etmiş. Böylece mal paylaşımının hesabını yaparken sizi
fazlaca sıkıştıracak olursam, beni deliğe tıkmak için elinizde
koz olacaktı. Ama şu anda yalnız bana değil, duyduğum saygı
yüzünden gereksiz yere adını ağzıma almaya çekindiğim, son
derece asil genç kıza da hakaret ettiği için, babam olmasına
rağmen oyununu açığa vurmaya karar verdim.
Dimitri Fiyodoroviç konuşmasına devam edemedi.
Gözleri alev saçıyor, güçlükle nefes alıyordu. Hücredekilerin
hepsini heyecan sarmıştı. Staretzin dışında herkes ayağa kalktı.
Ama staretz, sanki bir şeyler bekliyor gibi dikkatle tartışanları
inceliyor, henüz kavrayamadığı bir şeyi anlamak istercesine
onlara bakıyordu.
Fiyodor Pavloviç değişik bir sesle:
— Oğlum olmasaydınız sizi şu anda düelloya çağırırdım!
diye haykırdı. Tabancayla, üç adım mesafeden, mendil
gererek... Mendil gererek ateş ederdik!
Ayaklarını yere vurarak bağırıyordu.
Dimitri Fiyodoroviç kaşlarını çatarak sonsuz bir
küçümsemeyle babasına baktı. Kendini kontrol ederek,
yavaşça:
— Ben de... Ben de... dedi. Ve doğduğum yere gelerek,
ihtiyarladığında babama şefkatle bakmak istiyordum. Ancak
karşımda eğlence ve şehvet düşkünü, aşağılık bir paskal
buldum!
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İhtiyar, söylenen her kelimede boğulup, salyalar
saçarak:
— Düelloya! diye çığlığı bastı.
Hücrenin her köşesinden:
— Olmaz, bu kadarı fazla! diye itirazlar yükseldi.
Ancak bu aşağılık sahne hiç beklenmedik bir şekilde
bitiverdi. Staretz, birden ayağa kalktı. Hem onun, hem de
diğerlerinin adına korkudan şaşkına dönen Alyoşa, buna
rağmen yine de staretzin koluna girebildi. Staretz, Dimitri
Fiyodoroviç’e doğru yürüdü. Yanına gelince Dimitri’nin
önünde diz çöktü. Alyoşa, staretzin hâlsiz olduğu için diz
çöktüğünü sandı, ama öyle değildi. Staretz dizüstü durarak
Dimitri Fiyodoroviç’in ayaklarına kapandı; alnını yere
değdirdi. Tamamen bilinçli yapılmış bir hareketti bu. Alyoşa
hayretinden, staretz kalkarken onun kolundan tutamadı.
İhtiyarın dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme
parıldıyordu. Misafirlerin önünde eğilerek:
— Bağışlayın, hepiniz bağışlayın! dedi.
Dimitri Fiyodoroviç’in şaşkınlığı birkaç saniye sürdü.
Önünde yere kapanmıştı... Sebebi neydi bunun?
Sonra birdenbire, “Aman Yarabbim!” diye bağırarak
yüzünü elleriyle kapadı ve odadan çıktı. Öbür misafirler de
şaşkınlıktan, staretzle vedalaşmayı unutarak, aceleyle hep
birlikten Dimitri’nin arkasından dışarı fırladılar. Yalnız
rahipler, onları kutsamayı ihmal etmediler.
— Ayaklarına neden kapandı acaba? İşaret mi, ne?
Onları başrahibin yemeğine davet eden az önceki rahip
onları bekliyordu. Misafirler, staretzin hücresinden iner inmez,
sanki hep orada bekliyormuş gibi onları karşıladı.
Piyotr Aleksandroviç sinirli bir tavırla rahibe döndü:
— Sayın peder, başrahibe en derin saygılarımla, bütün
isteğime karşın, beklenmedik ve elimde olmayan nedenlerden
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dolayı yemeğe katılmak şerefine nail olamayacağımı söyleyin
lütfen.
Hep birlikte yola devam ettiler. Genç rahip onları
sessizce dinliyordu. Korudan geçerlerken yolda yalnız bir defa
konuştu; başrahibin epeydir beklediğini, yarım saatten fazla
geç kaldıklarını söyledi. Kimse cevap vermedi. Miyusov, İvan
Fiyodoroviç’e nefretle baktı. İçinden:
“Ne kadar rahat... Hiçbir şey olmamış gibi yemeğe
gidiyor. Ne olacak, kalın kafa, Karamazov vicdanı...” diye
düşündü.
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VII
Kötü Huylu Bir Papaz Adayı
Alyoşa, odasına götürdüğü staretzi yatağına oturttu.
Daracık ve küçük odada, ancak çok gerekli olan birkaç eşya
vardı. Dar karyola demirdendi; üzerine döşek yerine sadece tek
kat keçe serilmişti. Köşede, ikonların önünde bulunan rahlede
haç ve İncil vardı. Staretz, yorgun düşmüş bir savaşçı gibi
yatağa çöktü, güçlükle soluk alıp veriyordu. Ama yine de
gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
Oturduktan sonra, düşünceli hâliyle gözlerini Alyoşa’ya
dikerek:
— Sen git yavrum, git. Yanımda Porfiri var, bu yeter.
Acele etmelisin. Sana orada ihtiyaçları var. Başrahibe git.
Sofrada hizmet edersin.
Alyoşa yalvaran bir sesle:
— Burada kalmama izin verin! dedi.
— Orada daha faydalı olursun. Huzursuzluğun yok
olmasına yardımın dokunur. Şeytanlar ortaya çıkınca dua et.
Şunu da bil oğulcuğum, -Staretz ona böyle seslenmeyi pek
severdi- burası sana göre değil. Unutma bunu delikanlı. Ulu
Tanrının huzuruna kavuştuğum anda manastırı bir daha geri
dönmemek üzere terk et.
Bu sözleri duyan, Alyoşa ürperdi.
Staretz:
— Evet, şimdilik burada işin yok. Dışardaki dünyada
seni büyük bir sorumluluk bekliyor. Çok gezeceksin.
Evlenmek zorunda kalacaksın. Dönünceye kadar birçok
sıkıntıya katlanacaksın. Üzerine çok iş düşecek, ama sana
güveniyorum. Daha çok şey söyleyeceğim sana ama yalnız
artık günler değil, sayılı saatlerim kaldı.
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Alyoşa’nın heyecanı yüzünden okunuyor, dudak uçları
titriyordu.
Staretz, kutsamak için elini kaldırdı. Alyoşa, orada
kalmayı bütün kalbiyle istediği hâlde itiraz etmesi imkânsızdı.
Staretzin, ağabeyi Dimitri Fiyodoroviç’in önünde yerlere kadar
eğilmesinin nedenini çok merak ediyordu, ama dilinin ucuna
gelmesine rağmen bunu sormaya cesaret edemedi. Staretzin
bunu, soru sorulmasına fırsat vermeden açıklayacağını
biliyordu. Demek ki bunu yapamıyordu şu an. Oysaki bu yere
kapanış Alyoşa’yı son derece hayrete düşürmüştü. Bunda gizli
bir anlam bulunduğuna bütün varlığıyla inanıyordu. Sır dolu,
hatta belki de korkunç bir anlam... Başrahibin yemeğinin
başlangıcına, -sofrada hizmet etmek için- yetişmek üzere
keşişhane çevresi dışına çıkınca kalbi birdenbire acı acı sızladı;
olduğu yerde duruverdi. Staretzin, yakın zamanda öleceğiyle
ilgili kehanet dolu sözlerini tekrar duyar gibi oldu. Son derece
net, kendinden emin ve kesin bir şekilde söylediği o
öngörülerin hepsi mutlaka gerçekleşecekti. Alyoşa buna
inanmıştı. Ama o, staretzsiz ne yapacak, onu görmeden,
sözlerini duymadan nasıl yaşayacaktı? Üstelik nereye
gidecekti? Staretz, manastırdan ayrılmasını ve arkasından
ağlamamasını emrediyordu. Aman Yarabbi! Alyoşa çoktandır
bu kadar üzülmemişti. Keşişhaneyi manastırdan ayıran
ormandan hızla yürüdü. Ağırlığı altında ezildiği düşüncelere
dayanamayarak orman yolunun iki yanına sıralanmış asırlık
çamları seyretmeye başladı. Fazla yürümeyecekti; beş yüz
adımlık yolu kalmıştı. O saatte birilerine rastlaması olası
değildi. Ancak yolun ilk kıvrımında Rakitin’i gördü. Rakitin,
orada durmuş birisini bekliyordu.
Alyoşa yanına varınca sordu:
— Beni mi bekliyorsun?
Rakitin gülümseyerek:
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— Nerden bildin? Biliyorum, başrahibe gitmek için
acele ediyorsun, çünkü orada ziyafet var. Piskoposla General
Pahatov’un kabul edilmesinden sonra böyle ziyafet
verilmemişti. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Sen git,
salçalarını filan getirip götürürsün. Bana bak Aleksi, sana bir
şey soracağım: O masal ne anlama geliyor?
— Ne masalı?
— Staretzin, ağabeyin Dimitri Fiyodoroviç’in önünde
yerlere kadar eğilmesi. Üstelik alnını yere öyle bir vurdu ki!
— Bilmem Mişa.
— Staretz Zosima’nın neden böyle davrandığını sana
söylemeyeceğini
biliyordum
zaten.
Aslında
konu
anlaşılmayacak gibi de değil, her zamanki dindarlık
zevzekliklerinden biri... Ama bu oyun bilinçli olarak
sahnelenmiştir. Amaç, “Anlamı ne bunun?” diyerek şehir
bilmişlerinin diline düşürülmek, herkese duyurmak. Bence
ihtiyar gerçekten zeki ve olası gelişmeleri önceden tahmin
edebiliyor: çünkü bir cinayet kokusu aldı. Sizden çıkıyor bu
koku.
— Ne cinayeti canım?
Rakitin ağzındaki baklayı artık çıkarmak istiyordu.
— Kardeşlerinle zengin baban arasında yaşanacak
gerginliğin ardından ailenizde bir cinayet işlenecek. Staretz
Zosima, ilerde yaşanabilecekler için, ne olur ne olmaz diyerek
yere kapandı. Eğer bir gün bir şey olursa, “Efendim kutsal
peder böyle olacağını önceden bildi... Kâhindi...” dedirtmek
için... Oysaki yere kapanmanın olacakları tahmin etmekle ne
ilgisi var? Ama öyle değil; bu bir işaret, bir yol gösterme, daha
bilmem nedir... Abartacaklar. Bir cinayet işleneceğini,
suçlunun kim olacağını önceden söylemiş... Zaten deliler
böyledir: Meyhaneyi görünce istavroz çıkarır, sonra kiliseyi
taşlar. Senin ihtiyar moruk da iyi ve doğru insanı sopayla
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kovup, katilin ayaklarına kapanır. Bunları nasıl görebildiğim
sorusundan başlayayım: Bugün ağabeyin Dimitri Fiyodoroviç’i
birdenbire ve tam olarak anlayamasaydım hiçbir şeyi
görmezdim. Tek bir hareketi bütün düşüncelerini ele verdi.
Son derece namuslu, ama şehvet düşkünü bu tür insanların,
nerde duracaklarını bilmesi gerekiyor. Sınırı aşmamalılar. Aksi
halde öz babalarını dahi bıçaklayabilirler. Zaten babası
sarhoşun, ele avuca sığmazın biri. Eskiden beri ölçü, karar
nedir bilmezdi. Dayanamazlar, ikisinin de hayatı uçuruma
yuvarlanır...
— Nereden biliyorsun bütün bunları? dedi. Üstelik bu
kadar kesin konuşuyorsun.
— Acaba? Katerina İvanovna’nın güzelliğini ne
yapalım? Bu olmasa da altmış bin ruble yabana atılmaz ya!
— İvan bu kadar alçalmaz. Binliklere kanacak adam
değildir o. İvan, ne para ne de rahat peşindedir. Belki de acı ve
üzüntü arıyor o...
— Söylediğine inanıyorum, ama yine de şu İvan
kardeşinizin canı cehenneme! Hiçbiriniz, ortada Katerina
İvanovna meselesi olmasa dahi, bu adamın sevilme olasılığı
olmadığını nasıl da anlamıyorsunuz, şaşıyorum doğrusu. Hem
neden sevecekmişim, şeytan görsün yüzünü! Bana çatarak
onur duyuyorsa benim de ona çıkışmaya neden hakkım
olmasın?
— Senden ne iyi ne de kötü söz ettiğini duydum; adını
ağzına aldığı yok.
— Ben de daha iki gün önce, Katerina İvanovna’nın
yanında, beni yerin dibine batırdığını duydum. Kadına bu
kadar büyük ilgisi varken, onu kimin kimden kıskandığı daha
açık ortaya çıkıyor. Benim için demiş ki, başrahipliğe göz
dikerek yakın bir gelecekte papaz giysisini giyersem, mutlaka
Petersburg’a gidecekmişim. Orada kalınca bir derginin eleştiri
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sütununda on yıl kadar yazıp, sonunda da dergiyi üzerine
alırmışım; bir yandan da dergiyi yayımlamaya devam
edermişim. Bu mutlaka serbestliğe, bir yandan dinsizliğe
eğilimli, diğer yandan da bir kırık sosyalizm rengi hatta cilası
taşıyan ama dikkatli bir şekilde, açıkçası ne İsa’yı ne de
Musa’yı darıltan, aptalların gözünü boyayacak bir dergi
olacakmış. Biraderin, mesleğimin nasıl sona ereceğini de
öngörmüş. Sosyalist bir renk taşıdığım hâlde abonelerden
aldığım parayı bankaya yatıracak, fırsat buldukça da bir
Yahudi’nin yardımıyla parayı işletecekmişim. Petersburg’da
bir apartman yaptırıp, matbaayı oraya taşıyarak öteki katları
kiraya verene kadar böylece devam edecekmişim. Hatta bina
yerini bile kararlaştırmış; Petersburg’da, Neva üzerinde,
Liteynaya Viborgskaya arası ulaşımı sağlaması için planlanan
Yeni Taşköprü civarı...
Rakitin’in laf olsun diye bunları söylemiyordu.
Gerçekten görülmemiş, umulmadık bir rezalet koptu. Her şey
âdeta “doğal olarak, kendiliğinden” meydana geldi.

VIII
Rezalet
Miyusov’la İvan Fiyodoroviç, başrahibin huzuruna
geldiğinde, Piyotr Aleksandroviç birden, gerçekten namuslu,
kibar bir adama özgü, hassas bir duygunun etkisine girdi:
Öfkesinden âdeta utanıyordu. Staretzin hücresindeki gibi panik
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yapmaması,
heyecanlanmaması
ve
soğukkanlılığını
kaybetmemesi ve şu sümsük Fiyodor Pavloviç’e saygı
göstermesi gerektiğininin farkına vardı. Merdivenden çıkarken,
rahiplerin bu işte suçu olmadığına karar verdi. Dava konusu
olan ormandan ağaç kesme ve balık avı işlerine gelince...
Miyusov hemen o gün, bu davadan vazgeçip şikâyetini geri
almaya karar verdi. Üstelik her şeyi onlara bağışlayacaktı. Bu
onun için büyük bir fedakârlık da sayılmazdı.
Başrahibin yemek odasına girdikleri zaman iyi niyette
karar kıldıkları tam olarak ortaya çıktı. Burası aslında yemek
odası değildi. Başrahibin dairesinde sadece iki oda vardı. Bu
odalar, staretzin hücrelerinden çok daha geniş ve rahattı. Ama
buranın döşemesi de fazla konforlu sayılmazdı.
Masada iyi pişmiş üç çeşit ekmek, iki şişe şarap, iki şişe
manastır yapımı nefis bal şerbeti, bütün bölgede ün salmış
manastırın ‘kvas’ından büyük bir cam sürahi dolusu vardı.
Votka yoktu. Rakitin’in sonradan anlattığına göre, o günkü
yemek beş tabaktan ibaretti. İlk olarak içinde balık olan küçük
böreklerle Sterlet balığı çorbası vardı; arkasından çok özel bir
şekilde hazırlanmış güzel bir balık bağlaması, mersin balığı
köftesi, dondurma, komposto, sonunda da bir pelte sofrayı
süsledi.
Rakitin, önemli bir kişi olmadığı için yemeğe davet
edilemezdi. Buna karşılık Peder Yosif’le Peder Paysi ve bir
başka rahip ziyafete çağrılmıştı. Piyotr Aleksandroviç,
Kalganov ve İvan Fiyodoroviç, başrahibin yemek odasına
girdiklerinde, bu rahipler orada bekliyorlardı. Derebeyi
Maksimov da bir köşede oturuyordu. Başrahip, misafirleri
karşılamak için odanın ortasına kadar geldi. Uzun boylu ama
bedeni zayıftı. Buna karşın hâlâ güçlü bir ihtiyardı. Siyah
saçlarına ak düşmüştü; uzun, solgun ama onurlu bir yüz ifadesi
vardı. Misafirleri başıyla sessizce selamladı. Konuklar bu kez
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kutsanmak için onun önünde eğildiler, hatta Miyusov,
olmuşken tam olsun diye başrahibin elini de öpmek istedi, ama
başrahip, tam o sırada elini çekti. İvan Fiyodoroviç’le
Kalganov başrahibin eline yine de çok doğal bir şekilde, halkın
yaptığı gibi şapırtılı bir öpücük kondurmayı başardılar.
Piyotr Aleksandroviç nazik bir gülümseme ve ağırbaşlı,
saygılı bir sesle:
— Sizden her şeyden önce bizi bağışlamanız için
yürekten af dilemek zorundayız sayın peder, diye başladı.
Davetinize arkadaşımız Fiyodor Pavloviç olmadan geldiğimiz
için affınızı diliyoruz. Bir nedenden dolayı kendisi yemeğinize
katılamadı. Kısacası, olanları ilerde telafi etmek ümidi ve
isteğiyle şimdilik onu kutsamanızı ve olayı unutmanızı diliyor.
Miyusov konuşmasını bitirdi. Başrahip onu saygılı bir
şekilde dinledikten sonra başını hafifçe eğerek:
— Olanlar için çok üzgünüm, diye cevap verdi. Belki
yemeğimize buyursaydı birbirimize kızgınlığımız kalmazdı.
Sofraya buyurun beyler.
Başrahip, ikonun önüne geçerek yüksek sesle dua
etmeye başladı. Odadakiler saygıyla başlarını eğdiler.
Derebeyi Maksimov, hepsinin önüne geçerek ellerini
birleştirdi. Alçakgönüllü bir duruşu vardı.
İşte tam o sırada Fiyodor Pavloviç son numarasını da
yaptı. Başrahibin odasında yemek duasının bittiği ve
odadakilerin yemeğe başlamaya hazırlandığı anda birdenbire
ortaya çıkıverdi. Kapı eşiğinde durarak etrafı süzdü. Yürekli
bir tavırla sofradakilerin gözlerinin içine baka baka uzun, arsız
kötü bir gülüşle güldü.
— Gittiğim zannedildi ama ben buradayım işte! diye
salonu çınlattı. Bir an hepsi sessizce ona baktı. Herkes o anda
çirkin, anlamsız, kaçınılmaz bir rezalet kopacağını tahmin
ediyordu. Piyotr Aleksandroviç’in tatlı neşesinin yerini bir
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anda korkunç bir öfke aldı. İçinde sönmeye başlayan ateş
yeniden alevlendi.
— Yoo, buna dayanamam artık! diye bağırdı. Dünyada
yapamam... Asla yapamam...
Kan beynine sıçramıştı. Dili dolaşıyordu, ama onun
tavırlarına özenecek hâlde değildi. Şapkasını kaptı.
Fiyodor Pavloviç bağırarak:
— Neyi yapamazmış? diye karşılık verdi. Dünyada, asla
yapamayacağı şey neymiş? Gireyim mi girmeyeyim mi, sayın
peder? Beni de sofranıza kabul eder misiniz?
— Buyurunuz, sizin de burda yeriniz var.
Sonra başrahip:
— Beyler, diye ekledi. İzin verirseniz hepinizden geçici
sorunlarınızı unutmanızı ve uyumlu bir aile ortamı içinde bu
gösterişsiz, basit sofrada birleşmemizi rica ediyorum.
Piyotr Aleksandroviç âdeta kendinde olmadan:
— Hayır, hayır, imkânsız diye haykırdı.
— Eğer Piyotr Aleksandroviç için bu imkânsızsa, ben de
kalmam. Onun için geldim buraya. Bundan sonra hep Piyotr
Aleksandroviç’le birlikte olacağım. Siz giderseniz ben de
giderim Piyotr Aleksandroviç, kalırsanız ben de kalırım. Aile
uyumundan bahsetmekle onuruma dokundunuz, peder. Piyotr
Aleksandroviç beni akrabası olarak kabul etmez.
Piyotr, Aleksandroviç Kalganov’a dönerek:
— Gidelim! diye bağırdı.
Fiyodor Pavloviç bir adım daha ilerledi ve tiz bir sesle
sözünü kesti:
— Yoo, izin verin de ben sözümü bitireyim. İzin verin
peder, her ne kadar bir paskalsam, paskal gibi görünüyorsam
da yine de namus silahşörüyüm ben, içimi dökmek istiyorum.
Evet, ben bir namus silahşörüyüm. Oysaki Piyotr
Aleksandroviç’in sadece incinmiş bir gururu var, hepsi o
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kadar. Ben ise buraya yalnızca bu yerleri görüp, açık açık
konuşmak için geldim. Oğlum Aleksi, ruhunu kurtarmak için
bu manastıra sığındı; babasıyım ve doğal olarak onun
durumunu düşünüyorum; düşünmek zorundayım. Şimdiye
kadar dinledim; oyun olarak algılayıp uyguladım. Fark
ettirmeden her şeyi gözden geçirdim. Şimdi sizi oyunun son
perdesine davet ediyorum. Bizde herkes bilir ki, maddi ve
manevi olarak bir çöküş yaşadığınız zaman ölene kadar
belinizi doğrultup ayağa kalkamazsınız. Neden böyle olsun?
Ben ekonomik gücümün büyümesini istiyorum! Yaptıklarınızı
size yakıştıramadım kutsal pederler. Günah çıkarmak büyük
bir din sırrıdır. Bu dini kurala karşı derinden, bütün
alçakgönüllülüğümü takınır, önünde yere kapanırım. Oysa
hücredekilerin diz çökerek yüksek sesle günah çıkardıklarını
gördüm. Yüksek sesle günah çıkarmak uygun mu? Oğlum
Aleksi’yi de manastırdan alıp eve götüreceğim.
Piyotr Aleksandroviç, yüz kasları gerilmiş bir şekilde
elinde olmadan.
— Bu ne alçaklık! diye bağırdı.
Başrahip birdenbire söze karıştı:
— Bağışlayın. Bir zamanlar, “Hakkımda pek çok, hatta
çok kötü şeyler söylenecektir. Hepsini duyduktan sonra kendi
kendime bunlar, herkesi küçümseyen ruhumu ıslah etmek için
İsa’nın gönderdiği ilaçtır, diyeceğim...” denmişti. Bunun için
size içten teşekkür ediyoruz aziz misafirimiz!
Fiyodor Pavloviç’in önünde yarı beline kadar eğildi.
Pavloviç:
— Te, te, te! Bunlar eski laflar, acemice bir sofuluk!
dedi. Eski laflar ve jestler! Eski yalanlar... Yere kapanma gibi
kalıplaşmış bir resmiyet. Biliriz bu yere kapanmaları... Rahip
pederler size soruyorum: Neden oruç tutuyorsunuz? Yaptığınız
bu ibadet için neden göklerden ödül bekliyorsunuz?
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Karşılığında ödül veriliyorsa ben de oruç tutarım.
Görüyorsunuz işte, ben de düzgün konuşabilirim başrahibim.
Yemek masasına yaklaşarak:
— Vay canına, ne güzel bir sofra hazırlamışlar, diye
devam etti. Faktori’nin yıllanmış Porto şarabı. Eliseyev
Kardeşler’den Medok... Aferin pederlere! Şu yan yana
koydukları şişelere bakın, keh, keh, keh... Bunları kim
getiriyor buraya? Rus köylüsü, değil mi? Devletten nasırlı
elleriyle kazandıkları paraları aile bütçesinden ve kendi
ihtiyaçlarından
keserek
buraya
bağışlarlar.
Halkı
sömürüyorsunuz, kutsal pederler!
Peder Yosif:
— Ayıp ediyorsunuz! diye karşılık verdi.
Peder Paysi ise hâlâ sessizdi. Miyusov koşarak odadan
çıktı; Kalganov onu takip etti.
— Ben de Piyotr Aleksandroviç’in arkasından
gidiyorum, pederler. Bir daha da ayaklarıma kapansanız sizi
ziyarete gelmem. Bin ruble gönderdim diye iliklerinize kadar
gevşediniz. Keh, keh, keh... Ama geçmiş olsun! Yitirdiğim
gençliğimle katlanmak zorunda kaldığım hakaretlerin öcünü
alıyorum.
Fiyodor Pavloviç, sahte bir duygulanma nöbeti içinde
masayı yumruklamaya başladı.
— Manastırcığınızın benim için nelere mal olduğunu
sadece ben biliyorum! Bu yüzden az gözyaşı dökmedim.
Havaleli karımı bana karşı kışkırtıyordunuz. Beni aforoz
ederek herkese karşı zor duruma düşürdünüz, rezil ettiniz.
Artık yeter pederlerim, yeter! Özgürlükler çağında, vapur,
demiryolu teknolojisinin kullanıldığı yüzyılda yaşıyoruz. Artık
size ne bin ne de yüz ruble, hatta yüz kopek bile koklatmam!
Bir notu daha hatırlatalım... Manastırımızın, Fiyodor
Pavloviç’in hayatında hiçbir zaman özel bir yeri olmamıştı;
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manastırla ilgili gözyaşı da dökmemiştir. Fakat yapmacık
hâlinin heyecanına kendini öyle bir kaptırdı ki, bir an için sahte
tavrına inanarak gerçekten ağlayacaktı. Ama hemen o anda
kirişi kırmak zamanı geldiğini anladı. Başrahip, Fiyodor
Pavloviç’in insanı öfkelendiren yalanı karşısında başını eğdi,
yavaş bir tavırla:
— Yine Kitap’ta, “Karşılaştığın iftiradan, iftira edenden
nefret etmemek için sabret, üzülme ve dayan.” yazılı, dedi. Biz
de öyle davranacağız.
— Te, te, te, “nefret etmeden...” ve bir sürü saçmalık!
Etmeyin pederler, siz nefret etmeyin ama ben gideyim. Babalık
hakkıma dayanarak oğlum Aleksi’yi de buradan geri
göndermemek üzere alıyorum. Saygılı oğlum İvan
Fiyodoroviç, siz de beni takip edin lütfen.
Bağırıp el hareketleri yaparak dışarı çıktı. Rakitin o
sırada onu çıkarken gördü ve Alyoşa’ya gösterdi. Oğlunu
uzaktan gören Fiyodor Pavloviç:
— Aleksi! diye seslendi. Hemen bugün eve döneceksin.
Yastığını, döşeğini de getir; burada sana dair en küçük bir iz
dahi kalmasın.
Alyoşa, olduğu yerde taş kesilmiş, olanları sessiz ve
dikkatli bir şekilde izliyordu. Fiyodor Pavloviç o sırada
arabaya bindi. Arkasından İvan Fiyodoroviç asık suratla,
Alyoşa’ya doğru baktı. Vedalaşmaya bile gerek görmeden
binmeye hazırlanıyordu.
İvan Fiyodoroviç arabacıya dönerek, hırçın bir sesle:
— Hadi çek artık, diye bağırdı.
Fiyodor Pavloviç, yeniden bir iki dakika sustu. Sonra
bilgelik taslar gibi:
— Birer konyak yuvarlamalı şimdi, dedi.
Eve kadar hiç konuşmadılar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şehvet Düşkünleri
I
Uşaklar Odasında
Fiyodor Pavloviç Karamazov’un evi şehrin merkezinde
değildi ama çok dışında da sayılmazdı. Biraz eskimişti. Ancak
şirin bir görüntüsü vardı. Çatısı kırmızı saçtan ve tek katlıydı.
Tavan arasında bir kat daha vardı. Kullanışlı ve rahat bir evdi.
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Her şeye rağmen daha uzun süre oturulabilirdi. İçi bir sürü oda
ve küçük depolarla, ummadığınız yerde karşınıza çıkan gizli
merdivenlerle doluydu. Kedi gibi iri fareler ortalıkta
dolaşıyordu. Ama Fiyodor Pavloviç bunlara pek aldırmıyordu.
“Ne de olsa, evde yalnız kalınca insanın canı daha az sıkılır...”
diye düşünüyordu. Gerçekten, geceleri hizmetkârlarını
avludaki ayrı bir pavyona yollar, kendisini eve kilitleyerek tek
başına kalırdı. Pavyon geniş ve sağlam bir yapıydı; Fiyodor
Pavloviç mutfaktaki kokulardan hoşlanmadığı için evdeki
mutfağı kapatmış, pavyonda bir mutfak yaptırmıştı. Böylece
yemekler, yaz-kış avludan geçerek bir binadan diğerine
taşınırdı. Aslında ev, kalabalık bir aile içindi; şu an evde
yaşayan aile bireylerinin beş kat daha fazlasını barındırabilirdi.
Fakat hikâyemize başladığımız sırada evde sadece İvan
Fiyodoroviç’le Fiyodor Pavloviç, hizmetkârlar bölümünde de
üç kişi vardı: İhtiyar Grigori ile karısı Marfa, bir de genç bir
çocuk olan uşak Smerdyakov... Evdeki bu üç kişiyle ilgili biraz
bilgi vermekte yarar var. Hoş, ihtiyar Grigori Vasilyeviç
Kutuzov’dan çok söz ettik, ama sert karakterli, dediğim dedik
bir adamdı. Birçok defa tamamıyla mantıklı olmayan bir
nedene dayanarak inandığı, gerçek saydığı bir şeyin yolunda
körü körüne yürüdü. Genel olarak namuslu ve satın alınamaz
bir adamdı. Karısı Marfa İgnatyevna, hayatında bir kez olsun
kocasının karşısında gık demediği, emrinden kıl kadar dışarı
çıkmadığı hâlde, köleliği kaldıran kanundan sonra, Fiyodor
Pavloviç’ten ayrılarak Moskova’ya gitmeleri için ona yoğun
bir baskı yapmaya başlamıştı. Biriktirdikleri birkaç kuruşla
Moskova’da küçük çaplı da olsa ticaret yapıp geçinebilirlerdi.
Ancak Grigori kadının zırvaladığını düşündü. Çünkü her kadın
nankör bir yaratıktı... Şu andaki efendileri, nasıl adam olursa
olsun onu bırakmak doğru değildi. Bundan sonra da yanında
kalmak görevleriydi.
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Marfa İgnatyevna’ya:
— Sen sorumluluğunun, görevinin ne olduğunu biliyor
musun? diye sordu.
— Bunların ne demek olduğunu biliyorum, ama burada
kalmamız neden bizim için bir görev oluyor, bunu
anlamıyorum işte.
— Anlamana gerek yok. Burada kalacağız. Bir daha da
bu konuyu açma.
Grigori’nin dediği oldu. Oradan ayrılmadılar. Fiyodor
Pavloviç, onlara az da olsa bir maaş bağlamıştı ve bunu
ödüyordu. Ayrıca Grigori, efendisi üzerinde inkâr
edilemeyecek kadar etkili olduğunu biliyordu. Bunu
hissediyor, yanılmıyordu da. Kurnaz, inatçı ve paskal Fiyodor
Pavloviç’in, onun söyleyişiyle, “hayatın bazı anlarında” çok
sert olmasına karşın, “hayatın dayattığı başka bazı sorunlarda”
son derece aciz kalmasına kendisi de şaşırıyordu. Fiyodor
Pavloviç’in bu değişken hâllerini biliyor ve pek çok şeyden
korkuyordu. Bazı durumlarda uyanık olması gerekiyordu.
Fiyodor Pavloviç’in güvenilir bir adamı olmasa büyük
zorluklarla karşılaşabilirdi. İşte Grigori bu noktada Fiyodor
Pavloviç için biçilmiş kaftandı. Hatta Fiyodor Pavloviç ömrü
boyunca birçok defa dayak, hem de dayağın en kötüsünü
yiyebilirdi. Ancak her seferinde Grigori onu kurtarıyor, sonra
da efendisine öğütler veriyordu. İş yalnız dayakla bitse...
Fiyodor Pavloviç çok kayıtsız bir adamdı. Ancak çok önemli,
hatta karışık ve hassas sorunlarla da karşılaşıyordu. Böyle
anlarda Fiyodor Pavloviç, belki nedenini kendisi de bilmeden
yakın, samimi ve candan bir adamın desteğine şiddetle ihtiyaç
duyuyordu. Bu, âdeta hastalıklı bir alışkanlık hâline gelmişti.
Ahlakla pek ilgisi olmayan, şehvet anlarında zararlı böcekler
gibi kana susamışcasına hareket eden Fiyodor Pavloviç’in
zaman zaman içini kaplayan korku yüzünden manevi
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sarsıntılar geçirdiği olurdu. Bu sarsıntıyı elle tutulur şekilde
hissederdi. Grigori’ye bambaşka duygularla, emektar ve dost
bir adam olduğu için bağlıydı. Onu, kendini kötü hissettiği
zamanlarda, sırf yüzünü görmek ya da havadan sudan bir iki
söz etmek için çağırabilirdi. Grigori ona kızmazsa içi rahatlar,
surat asınca da Fiyodor Pavloviç’in canı sıkılırdı. Pek seyrek
olmakla birlikte Fiyodor Pavloviç’in, bir dakikalığına yanına
çağırmak için pavyona giderek Grigori’yi uyandırdığı da
olurdu. Adam gelince, Fiyodor Pavloviç incir çekirdeğini
doldurmayan şeyler anlatır, sonra adamcağızı aceleyle ve hatta
bazen de alay ederek veya şaka yaparak başından savardı.
Sonra kendisi de içi rahatlamış olarak yatağına girer, uykuya
dalardı. Fiyodor Pavloviç böyle bir ruh hâlini Alyoşa’nın
geldiği günde yaşamıştı. Alyoşa’nın, onunla birlikte otururken
her şeyi görmesine karşın, hiçbir şekilde onu ayıplamaması
Fiyodor Pavloviç’in kalbini parça parça etmiş, utandırmıştı.
Ayrıca ihtiyarı küçümsemiyordu; tam tersine, kendine özgü bir
sevecenlik ve içten gelen bir bağlılıkla davrandı. Bütün bu
davranışlar, o zamana kadar sadece çirkin olan şeyleri seven,
kadın düşkünü ve ailesi olmayan serseriyi tam anlamıyla
şaşırttı. Alyoşa gidince, o zamana kadar görmek istemediği
bazı gerçekleri gördüğünü kendine itiraf etti.
Hikâyemizin başında Grigori’nin, Fiyodor Pavloviç’in
ilk karısı ve birinci oğlu Dimitri Fiyodoroviç’in annesi
Adelayda İvanovna’ya olan nefretinden, ikinci karısı olan
“havaleli” Sofya İvanovna’yı ise gerek efendisine, gerek kadın
hakkında kötü ya da yerli yersiz konuşanlara karşı nasıl
savunduğundan söz etmiştim. Grigori’nin, bu zavallı kadına
sevgisi âdeta kutsal bir duyguya dönüşmüştü. Yirmi yıl
geçmesine rağmen kadın için kötülük kokan en küçük bir
imayı bile hoş karşılamıyor; hakaret edene cevabı hemen
yapıştırıyordu.
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Grigori, insanlarda soğuk, az konuşan ama onurlu bir
adam izlenimi bırakıyor. Son derece ağırbaşlıydı. Kelimeler
ağzından tek tek dökülürdü. Öte yandan, Grigori’nin sessiz,
emirlerine uyan karısını sevip sevmediği ilk anda hiç
anlaşılmazdı, ama aslında seviyordu onu; kadın da bunun
farkındaydı. Marfa İgnatyevna aptal bir kadın değildi. Hatta
belki kocasından da akıllıydı. Hiç olmazsa günlük hayata ait
işlerde ondan daha akıllı davranıyordu. Bununla birlikte
evliliklerinin ilk günlerinden beri ona sessizce, yakınmadan
boyun eğiyor, psikolojik olarak üstünlüğünü kabul ediyordu.
Bütün bir ömrü birlikte geçirdikleri hâlde birbirleriyle çok az,
o da en önemli ve gündelik hayata ait işlerle ilgili konuşurlardı.
Onurlu ve ağırbaşlı Grigori, işlerini ve kaygılarını aklının bir
köşesine gömer, bunlar hakkında tek başına düşünerek karar
verirdi. Böylece Marfa İgnatyevna, kocasının, kendisinin
tavsiyesine ihtiyacı olmadığını kesin olarak anlamıştı. Kocası,
sessizliğine saygı gösteriyor, alkışlıyordu. Bu sessizliği, onu
kocasının gözünde akıllı gösteriyordu. Marfa bunun
farkındaydı. Dayak atmazdı.
Tanrı onlara bir çocuk vermedi, sadece bir yavruları oldu
ama o da yaşamadı. Grigori çocukları severdi. Hatta bunu
saklamaz, açıkça söylerdi. Adelayda İvanovna kaçınca, ortada
kalan Dimitri Fiyodoroviç’i üç yaşındayken bağrına basmış,
leğende yıkamıştı. Daha sonraları İvan Fiyodoroviç’le
Alyoşa’ya baktı.
Bir gece, Marfa İgnatyevna yeni doğmuş bir çocuğun
ağlamasıyla uyandı. Çok korktu. Kocasını uyandırdı. Grigori,
bir süre sesi dinledikten sonra bunun ağlamadan çok iniltiye,
bir kadının inlemesine benzediğini söyledi. Kalkıp elbiselerini
giydi. Aylardan mayıstı. Hava epey sıcaktı. Dışarıya,
merdivenin olduğu yere çıkınca iniltilerin bahçeden
geldiğinden emin oldu. Ancak bahçeye açılan avlu kapısı gece
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kilitleniyordu; çevresi sağlam ve yüksek bir duvarla çevrili
olduğu için bahçeye başka giriş de yoktu. Grigori eve dönerek
feneri yaktı, bahçe anahtarını aldı. Hâlâ çocuk ağlaması
duyduğunu, ağlayanın onu çağıran oğlu olduğunu isterik bir
korku içinde tekrarlayan karısını dinlemeden bahçeye gitti.
İniltilerin, kapının yanındaki bir hamamdan geldiğini,
inleyenin gerçekten bir kadın olduğunu açıkça anladı. Hamama
girince şaşkınlıktan olduğu yerde hareketsiz kaldı. Şehirde
herkesin tanıdığı, Lizaveta Smerdyasçaya diye anılan ve sokak
sokak dolaşan deli bir kadın hamamlarına girmiş ve burada bir
çocuk doğurmuştu. Çocuk, can çekişen kadının yanında
yatıyordu. Anne bir şey söyleyecek durumda değildi, zaten
konuşmayı da bilmezdi.

II
Lizaveta Smerdyasçaya
Bu olay, Grigori’yi derinden sarsmıştı. Ayrıca zamanla
içinde yer etmiş çirkin ve iğrenç bir şüpheyi de
kesinleştirmişti. Lizaveta Smerdyasçaya, ölümünden sonra
kasabamızın bazı dindar kocakarıların duygulanarak, “iki karış
bir şey...” diye anlattıkları gibi kısa boylu bir kızcağızdı. Al al
olmuş yüzünde yirmi yaşın verdiği mutluluğun yanı sıra tam
bir saflık vardı. Bakışları sakin, donuk ve sevimsizdi. Ömrü
boyunca yaz-kış yalınayak, sırtında bir kaba dokuma gömlekle
gezerdi. Siyaha yakın, gayet gür kıvır kıvır saçları, kafasında
kocaman bir şapka gibi duruyordu. Saçları her zaman kirli ve
toz toprak içindeydi. Sürekli yerde, çamurda yattığı için
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üzerinden çörçöp eksik olmazdı. Kızın babası İlya, evsiz
barksız, varını yoğunu silip süpürmüş, hastalıklı ve üstelik
alkolik bir kasabalıydı. Şehrimizin zenginı bir ailesinin
yanında yıllardır işçi olarak çalışıyordu. Lizaveta’nın annesi
çoktan ölmüştü. Sürekli hasta ve öfkeli bir adam olan İlya,
Lizaveta’yı eve her gelişinde acımasızca döverdi. Ancak kız
eve pek seyrek uğruyordu. Tanrı emaneti olan bütün deliler
gibi şehri baştan sona gezip istediği yerde kalırdı. İlya’nın
efendileri, kendisi ve şehrin çoğu tüccar sınıfından olan
merhametli kadın ya da erkekleri, Lizaveta’ya sırtındaki biricik
gömlekten daha uygun bir elbise giydirmeyi defalarca
denediler. Kışın sırtına gocuk, ayağına kundura alırlardı.
Lizaveta, genelde bunların giydirilmesine itiraz etmez, ama
sonra çoğu zaman yaptığı gibi şehrin başkilisesinin taşlığına
gider ve üstündekileri oraya bırakırdı. Atkısı, etekliği, gocuğu
ve kundurası bıraktığı yerde kalır, o da eskisi gibi yalınayak,
üstünde bir gömlekle dolaşmaya devam ederdi.
Sonunda babası öldü. Kızın öksüz kalması, şehrin dindar
kişilerinin gözündeki önemini bir kat daha artırdı. Çevredekiler
gerçekten onu seviyorlardı. Sokak çocukları ona takılmıyor,
eziyet etmiyorlardı. Oysaki oğlan çocuklarımız, özellikle okula
gidenler çok yaramaz olur. Lizaveta tanımadığı evlere
giriyordu; kimse onu kovmuyordu. Hatta hepsi onu mutlu
etmek için eline birkaç kopek tutuşturuyorlardı. Verilen parayı
hemen, ya kilisenin ya da hapishanenin bağış kutusuna atardı.
Pazarda simit verdikleri zaman bunu mutlaka ilk rastladığı
çocuğa verirdi. Dükkân sahipleri ona güvenirlerdi.
Lizaveta’nın önüne binlerce ruble döküp miktarını unutulsa
dahi endişelenmeye gerek yoktu, çünkü tek bir kopeğine el
sürmeyeceğini bilinirdi. Kiliseye seyrek giderdi. Geceleri ya
kiliselerin önündeki taşlıkta veya birisinin çitini aşarak bölgemizde hâlâ pek çok evde duvar yerine çit vardır-
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bostanda yatardı. Eve, daha doğrusu ölen babasının oturduğu
eve aşağı yukarı haftada bir, kış aylarında ise her gün giderdi.
Yattığı yer, ya kapı aralığı ya da ahırdı. Herkes, Lizaveta’nın
bu hayata nasıl katlandığına hayret ederdi. Ama onun vucüdu
bu kötü şartlarına alışıktı. Kavruk, zayıf görünüşüne rağmen
son derece sağlam yapısı vardı. Kimileri Lizaveta’nın kibiri
nedeniyle böyle davrandığını iddia etti, ama bu doğru değildi.
Lizaveta konuşmayı beceremiyordu, arada bir dilini oynatarak
kabaca bir şeyler homurdanıyordu, o kadar... Onda kibir ne
gezerdi! Bir süre önce ilginç bir olay oldu. Ay ışığıyla
aydınlanan eylülün sakin ve ılık bir gecesinde, bize göre çok
geç bir saatte beş altı kişilik bir grup, sarhoş olacak kadar
içtikten sonra arka sokaklardan geçerek evlerine dönüyordu.
Sokağın iki yanında evlerin bahçelerini, bostanlarını
çevreleyerek koruyan bir çit uzanıyordu. Sokak, bizde dere
denilen büyükçe ve kokan bir su birikintisi üstünden geçen
tahta köprüye çıkıyordu. Bizim kendini bilmez sarhoşlar, çitin
kenarında ısırgan ve dulavrat otları arasında uyuyan
Lizaveta’yı gördüler. Keyifleri yerinde olan beyler,
Lizaveta’nın karşısına geçip pis pis kahkahalar atıyor, açık
saçık nükteler savuruyorlardı. Aralarından bir genç, birden
insanı aşağılayan bir soru sordu: Bu iki ayaklı hayvanı, o anda
kadın olarak görecek bir erkek çıkabilir miydi? Arkadaşları,
Lizaveta’yı küçümseyen bir tiksintiyle buna imkân olmadığına
karar verdiler. Ancak grubun içinde Fiyodor Pavloviç de
bulunuyordu.
Hemen
atıldı.
Lizaveta’yı
kadından
sayabileceğini, ayrıca onda hoşuna giden, iç gıdıklayıcı bir
özelliğin olduğunu iddia etti. Gerçi o sıralarda Fiyodor
Pavloviç soytarılık etmeye çok özeniyordu. Sözde beyefendi
olarak bilinmesine karşın, bayağı, aşağılık hareketler yaparak
insanları eğlendirmeye bayılıyordu. Olay, Fiyodor Pavloviç’in
ilk karısı olan Adelayda İvanovna’nın Petersburg’dan ölüm
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haberinin geldiği ve şapkasında siyah yas şeridiyle zilzurna
sarhoş bir hâlde türlü rezaletleriyle kasabanın ipsizlerini bile
iğrendirdiği sırada olmuştu. Arkadaşları, Fiyodor Pavloviç’in
yumurtladığı fikri duyunca kahkahayı bastılar. Aralarından biri
Fiyodor Pavloviç’i kışkırtmak istedi, ama diğerleri hâlâ
heyecanla ve neşeyle daha çok bağırarak tiksintiden
tükürüyordu. Sonra yollarına devam ettiler. Sonraki
zamanlarda Fiyodor Pavloviç, oradan herkesle birlikte
ayrıldığına yemin edip durdu. Belki gerçekten öyleydi, ama
kimse bundan emin değildi. Beş altı ay sonra kasaba halkı
derin bir öfkeyle Lizaveta’nın hamile olduğunu konuşuyor, bir
yandan da bu günahı kimin işlediğini araştırıyordu. İşte o
sıralarda şehirde, deli kızın namusunu Fiyodor Pavloviç’in
kirlettiği söylentisi yayıldı. Bu söylenti nasıl çıktı? O geceki
eğlence grubundaki arkadaşlarından kasabada sadece bir kişi
kalmıştı; o da yetişkin kızları olan, yaşlı ve saygıdeğer
karakteriyle tanınan yedinci derece bir memurdu. O gece
olanları bir daha ağzına almak hiç işine gelmezdi. Geri kalan
beş kişi oraya buraya dağılmıştı. Ancak söylentiler, net bir
şekilde ve ısrarla Fiyodor Pavloviç’i hedef tahtasına koymuştu.
Fiyodor Pavloviç hiç şüphesiz bu dedikodu üstünde fazla
durmuyordu.
Kasap, esnaf takımını ve halktan olan hiç kimseyi cevap
vermeye değer görmezdi. Böyle durumlarda gururlu bir tavır
takınırdı. Ancak birlikte eğlendiği memur, bu olayı kişizade
semtinde anlatıyordu. Bu dedikodular gündemdeyken Grigori
bütün gücüyle ve büyük bir fedakârlıkla efendisini korudu. Bu
dedikoduların gerçek olmadığını kanıtlamaya çalışmakla
kalmıyor, bazen bunun için kavga ediyor, insanlarla
tartışıyordu. Birçok kimseyi Fiyodor Pavloviç’in masum
olduğu konusunda ikna edebilirdi. “Kesinlikle kabahat aptalın
kendisinde” diyordu. Irz düşmanının, “Burgulu Karp” diye
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anılan, kasabamızda tanınmış korkunç bir tutsak olduğunu
iddia ediyordu. Adam o sıralar eyalet hapishanesinden kaçmış,
kasabamızda saklanıyordu. Bu iddia ciddiye alındı ve gerçek
olabileceği düşünüldü. Karp’ın o sıralarda şehirde dolaştığını,
hatta üç kişiyi soyduğunu hatırlayanlar oldu. Bu olay ve
çevresindeki bütün söylentilere rağmen toplumun zavallı deli
kıza beslediği sevgiden bir şey eksilmedi. Hatta halk onu daha
çok koruyup kollamaya başladı. Zengin ve dul bir tüccar kadın
olan Kondratyevna, Lizaveta’yı rahat doğum yapması için
nisan ayının başında evine aldı. Gece-gündüz göz hapsinde
olan genç kız Lizaveta, son gün geç vakit Kondratyevna’nın
evinden sessizce çıkıp Fiyodor Pavloviç’in bahçesine girmeyi
başarmıştı. O hamile hâliyle bahçenin yüksek ve dik çitini
nasıl aştığı bir türlü anlaşılamadı. Kimi, Lizaveta’ya bir omuz
veren olduğunu söylüyor kimi de, iyi saatte olsunların işe
karıştığını iddia ediyordu. En çok da, olayın tuhaf bir şekilde
gelişmekle birlikte yine de bunun doğal olduğu olasılığı
üzerinde duruyorlardı. Başkalarının bostanlarında gecelemek
için çitleri geçmeye alışık olan Lizaveta, herhâlde Fiyodor
Pavloviç’in çitine de tırmanmış, hamile olduğuna aldırmadan
belki de bir yerini inciterek bahçeye atlamıştı. Grigori, Marfa
İgnatyevna’ya koştu; Lizaveta ile meşgul olmasını söyledi.
Kendisi yakınlarda oturan ihtiyar ebeyi çağırmaya gitti.
Çocuğu ölmeden kurtardılar, Lizaveta ise sabaha doğru öldü.
Grigori, bebeği alarak evine götürdü; karısını oturttu, yavruyu
kucağına verdi, göğsüne yasladı.
— Tanrının çocuğu, dedi. Öksüz herkese akraba olur,
özellikle bize herkesten çok... Bunu bize ölen yavrumuz
yolladı; bir şeytan oğluyla doğru bir kadından doğdu. Onu
besleyip büyütürsün. Bir daha da gözyaşı dökme.
Böylece çocuğu Marfa İgnatyevna büyüttü. Vaftiz
edilirken çocuğa Pavel adını verdiler. Baba adı olarak, kimse
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söylemediği halde Fiyodoroviç diye çağırmaya başladılar.
Fiyodor Pavloviç buna hiç itiraz etmiyor, hatta çok eğlenceli
buluyordu. Yine de hepsini şiddetle inkâr etmekten de
vazgeçmiyordu. Kimsesiz çocuğu evine kabul etmesi
kasabadakilerin hoşuna gitti. Fiyodor Pavloviç bir süre sonra,
öksüze bir soyadı da uydurdu. Lizaveta’nın Smerdyasçaya
takma adından Smerdyakov soyadı çıktı. Fiyodor Pavloviç’in
ikinci uşağı işte bu Smerdyakov’du.

III
Ateşli Bir Kalbin Manzum İtirafı
Alyoşa, babasının manastırdan çıkıp arabaya binerken
söylediklerini duyunca bir süre şaşırmış bir hâlde kalakaldı.
Ama öyle taş gibi hareketsiz kalmamıştı. Onun böyle bir
özelliği yoktu. Tam tersine, hemen kendine gelerek başrahibin
mutfağına koştu. Babasının az önce çıkardığı rezaleti öğrendi.
Hemen arkasından yola çıktı. Şehre varıncaya kadar onu üzen
sorunu çözebileceğini umuyordu. Baştan söyleyeyim; Alyoşa,
babasının bağırarak verdiği emirden, yani “yastığıyla,
yorganıyla” eve taşınmasını istemesinden hiçbir şekilde
korkmuyordu. Yüksek sesle, hatta bağıra bağıra verilen bu
taşınma emri sahte bir gösterişten başka bir şey değildi. Zaten
babasının, başkasına belki sert davranabileceğine, ama
kendisini hiçbir zaman kırmak istemeyeceğine olan inancı çok
güçlüydü.
Fakat tam o sırada içinde çok farklı ve kendisinin de tam
olarak açıklayamamasından dolayı daha çok acı veren bir
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kadın korkusu kabarıyordu. Korktuğu kadın, az önceki Bayan
Hohlakova’nın verdiği mektupta, evine gelmesi için yalvaran
Katerina İvanovna idi. Bu talep ve oraya gitmek zorunda
kalışı, Alyoşa’nın kalbini hüzünle doldurdu. İlk gördüğü anda
ürkmüştü ondan. Bu korkunun sebebini bir türlü
açıklayamıyor, böyle olunca tedirginliği bir kat daha artıyordu.
Kızın son derece asil bir amacı vardı. Bunu biliyordu.
Kendisine karşı şimdiden suçlu olan ağabeyi Dimitri’yi
kurtarmak istiyor, bunu sadece iyi kalpliliğinden yapıyordu.
Katerina İvanovna ile sık sık görüşen kardeşi İvan
Fiyodoroviç’i orada bulamayacağını tahmin etti. İvan, o sırada
babasının
yanında
olabilirdi.
Dimitri’yi
kesinlikle
görmeyecekti. Oysaki Alyoşa, bu kaçınılmaz konuşmadan
önce Dimitri’yi görmeyi çok isterdi. Kararlı bir şekilde onu
korkutan kadına gitmek için yola koyuldu.
Evini biliyordu. Alyoşa kestirmeden, avucunun içi gibi
bildiği arka yoldan gitmeye karar verdi. Bazen başkalarına ait
çitlerden atlayarak, onun bunun bahçesine giriyordu ama
herkes onu tanıyor, selamlaşıyordu. Dalgın, düşünceli bir hâlle
yere bakarak yürürken birden başını kaldırdı. O anda hiç
beklenmedik bir karşılaşma oldu.
Komşunun bahçesinde bir şey üzerine basarak çitin
yüksekliğini aşan ağabeyi Dimitri Fiyodoroviç telaşla el
işaretleri yaparak onu yanına çağırıyordu. Başkaları
duyulmasın diye bağırarak seslenmek şöyle dursun, sesini
yükseltmeye dahi çekiniyordu. Alyoşa hemen çite doğru koştu.
Dimitri Fiyodoroviç, buna çok sevinmişti. Çabuk çabuk:
— Bu tarafa bakmayı akıl etmen çok iyi oldu. Az kalsın
seslenecektim sana! diye fısıldadı. Çık yukarı. Çabuk! Ah ne
iyi ettin de geldin. Ben de şimdi seni düşünüyordum.
Alyoşa da sevinmişti, ancak çiti nasıl aşacağını
bilemiyordu. Fakat Mitya pehlivan eliyle Alyoşa’nın
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dirseğinden tutarak çiti aşmasına yardım etti. Alyoşa
cübbesinin eteğini toplayarak bir sokak çocuğu çevikliğiyle
çitin üstünden atladı.
Mitya sevinç dolu bir fısıltıyla:
— Hadi çabuk, gidiyoruz! dedi.
— Nereye?
Alyoşa da onun gibi fısıldayarak konuşuyor, çevresine
bakmıyordu. İkisinden başka bahçede kimse yoktu.
— Burada kimse yok. Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
Dimitri Fiyodoroviç bunu çok sesli bir şekilde söyledi.
— Gerçekten de, neden fısıldayarak konuşuyorum. Bak,
insan ne kadar saçmalıyor. Buraya bir sır peşinde, gizlice
geldim. Bunu sana ilerde anlatacağım. İş çok gizli ve önemli,
ama ben neden aptal gibi fısıldayarak konuşuyorum? Yürü
gidelim! Oraya! Ama şimdi hiç sesini çıkarma. Dur seni bir
öpeyim!
Bahçenin içindeki elma, akçe, ıhlamur ve kayın ağaçları
çitin dört yanına sıralanmıştı. Bahçenin ortasında geniş bir
çayırlık vardı. Dimitri Fiyodoroviç, misafirini bahçenin en
uzak köşesine götürdü. Birden yeşil bir çardak yıkıntısı belirdi.
Çardakta ayakları yere gömülmüş, yeşil, tahta bir masa vardı.
Masanın çevresinde yine yeşile boyanmış oturaklar vardı.
Hepsi kullanılacak kadar sağlamdı.
Ağabeyinin coşkulu, heyecanlı hâli Alyoşa’nın
dikkatinden kaçmamıştı. Çardağa gelince masada yarım şişe
konyakla bir kadeh gördü.
Mitya kahkahayı bastı:
— Konyak canım. “Ağabeyim yine içiyor!” diye
düşünüyorsun, değil mi? Sadece keyif yapıyorum. Dikkat et
buna! Sadece seni seviyorum!
Son sözlerini söylerken Dimitri’nin coştusu kabardı.
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— Yalnız seni seviyorum. Bir de kaltağın birine abayı
yaktım, bu da beni âdeta yıktı, perişan etti. Ancak âşık olmak
sevmek anlamına gelmez. İnsan nefret ettiği kişilere de âşık
olabilir. Bunu aklından çıkarma! Sen sessizce dinleyeceksin;
ben de içimde ne varsa anlatacağım. Artık zamanı geldi. Beş
gündür buraya demir attım. Niçin bugünlerde hep bu
hâldeyim? Hiç rüyanda bir dağın tepesinden uçuruma
yuvarlanır gibi oldun mu? İşte ben şimdi bunu yaşıyorum. Sen
nereye gidiyorsun?
— Babama gidiyordum, ama önce Katerina İvanovna’ya
uğrayacaktım.
— Ona ve babama... Bu ne tesadüf! Seni benim adıma,
babama sonra da Katerina İvanovna’ya göndermek, onunla ve
babamla olan hesabımı görmek için bir meleğin elçiliğine
ihtiyacım vardı.
— Gerçekten beni göndermek mi istiyordun?
Alyoşa’nın yüzünde acı bir ifade belirdi.
— Dur, sen bunu biliyordun. Her şeyi anladığını da
görüyorum.
Dimitri Fiyodoroviç ayağa kalktı ve bir süre düşüncelere
dalarak parmağını alnına götürdü.
— Seni o mu çağırdı? Mektup mu yazdı da ona
gidiyorsun, yoksa gitmeyecek miydin?
Alyoşa mektubu cebinden çıkararak:
— İşte mektup.
Mitya mektubu aceleyle okudu.
— Ona giderken arka yolu tercih ettin! Ey tanrılar, bunu
arka yoldan gönderdiğiniz için sizlere şükürler olsun! Uçacak
ya da perişan olacak kişinin diğerine giderek, “Bana şunu
yap!’’ diye kimseden istenemeyecek, ama ancak ölüm
döşeğindeyken yerine getirilebilecek bir istekte bulunursa,
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bunu sence kabul etmez mi? Bu kişinin bir dost, bir kardeş
olduğu da düşünülürse?
— Ben yaparım. Çabuk söyle ne istiyorsun?
— Şimdi sana sana böceklerden söz etmek istiyorum.
Tanrının şehvetle donattığı böceklerden... “Böceklerin
şehvetini verdi!” İşte o böcek benim kardeşim. Bu dize sadece
benim için söylenmiştir. Üstelik hepimiz, bütün Karamazovlar
böyleyiz. Melek gibi olmana karşın sende bile bu böcek
yaşıyor; kanında fırtınalar koparıyor. Fırtınadır bu, şehvet
fırtınası... Hatta fırtınadan da ileridir! Güzellik olağanüstü
korkunç bir şey! Tanımlanamadığı, bir tanıma sığamadığı için
korkunç. Tanrının yarattığı ne varsa bilmece gibidir zaten.
Burada kıyılar birbirine yaklaşır, zıtlıklar yan yanadır. Ben
kara cahilim kardeşim, ama bunlara çok kafa patlattım. Sayısız
sır var yeryüzünde. İnsanın bu dünyada huzurunu kaçıran
sırların haddi hesabı yok! Bildiğin gibi çöz, sonra da
zeytinyağı gibi üste çık. Ah, o güzellik! Yoo, insanın iç
dünyasının ufku yok. Çok geniş. Ben kendi sınırlarımı
koydum. Şeytanın bile çözemeyeceği bir karışıklık var. Aklın
aşağıladığını, kalp çoğu zaman güzel buluyor. İşin kötü tarafı,
güzelliğin yalnız korkunç değil aynı zamanda gizemli oluşu...
Şeytan, Tanrıyla boy ölçüşmek ve savaşmak için insan kalbini
arena olarak seçmiş. Kısacası herkes kendi derdine yansın
bakalım. Neyse, biz asıl konumuza geçelim. Dinle...
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IV
Ateşli Bir Kalbin Fıkralar Hâlinde İtirafı
— Safahata dalmıştım. Babam biraz önce, birkaç bin
ruble karşılığında kızların namusunu kirlettiğimi söylüyordu.
Kurnazca uydurulmuş bir yalan bu. Böyle bir olay hiçbir
zaman olmadı. Olanların karşılığında da hiç para vermedim.
Benim için para bir ayrıntı, karşıdakini kışkırtmak için
kullandığım bir aksesuardan ibaret! Bugün bir hanımefendiyle,
yarın bir sokak kızıyla birlikte olurum. İkisine de eğlendirir,
avuç dolusu para harcarım. Sonra müzik, gürültü, çiganlar...
Bunu itiraf etmem gerek. Saygıdeğer kadınlardan birkaçı beni
seviyordu. Ama ben sürekli sokak aralarını, meydanın
arkasındaki tenha, karanlık çıkmazları tercih ettim.
Belki aşağılık arzularım var, bayağılığı seviyorum ama
onursuz değilim. Kızarıyorsun, gözlerin parladı. Bu kadar
çirkin şeyleri duymak sana fazla geldi değil mi? İçimdeki
yırtıcı böcek gitgide büyüyor, ruhumu kaplıyordu. Eee, bu
kadar yeter. Seni buraya bu saçmalıklar için mi çağırdığımı
zannediyorsun? Hayır, sana daha çok ilgi çekecek şeyler
anlatacağım. Ancak senden sakınmadan bunları anlatabilmenin
beni sevindirdiğine şaşırma.
Alyoşa, birdenbire:
— Bunu yüzüm kızardığı için mi söylüyorsun? dedi.
Sözlerinden, yaptıklarından değil, senin gibi olduğum için
kızardım.
— Sen mi? Bu sözlerin doğru mu?
— Evet, doğru. Uydurmuyorum.
Alyoşa heyecanlandı. Çoktandır böyle düşündüğü
belliydi.
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— Aynı merdivenin basamakları, diye devam etti. Ben
en alttayım; sen yukarda, on üçüncü basamakta filansın... Ama
hepsi aynı kapıya çıkıyor. Alt basamaktan en üsttekine nasıl
olsa gidilir.
— O zaman hiç ayak basmamalı, öyle mi?
— Yapabilen öyle yapmalı.
— Sen yapabilir misin?
— Galiba yapamam.
— Sus Alyoşa, sus canım. Duygulandım, elini öpmek
istiyorum... Sorun şu; ihtiyar babam, benim bakireleri baştan
çıkardığımla ilgili yalan söyledi. Ama aslında böyle bir şey
oldu. İhtiyar, uydurduklarını bana yüklüyor, ama asıl
meseleden hiç haberi yok.
Alyoşa bütün dikkatini topladı.
— Taburda yedek subaylığımı yaptığım sırada âdeta
sürgün hayatı yaşıyordum. Ama şehirde çok sevilip
sayılıyordum. Avuç dolusu para harcıyordum, herkes beni
zengin biliyordu. Nedense bizim yarbayın davranışları bana
karşı birdenbire değişti. Nefes aldırmadan çalışıtrıyordu. Bütün
şehir halkı beni destekliyordu. Yarbay bu yüzden bana pek diş
geçiremiyordu. O ihtiyar teke, aslında hiç de kötü bir insan
değildi; babacan, misafirsever bir adamdı. Başından iki evlilik
geçmiş, iki karısı da ölmüştü. İlk karısı basit bir kadındı; ondan
kalan kızı da annesi gibiydi. Ben oradayken kız yirmi
dördündeydi. Babası ve teyzesiyle oturuyordu. Teyzesinin de,
ağzı var dili yok, saf bir kadındı. Yarbayın kızı da saf ama
canlı, kıpır kıpır bir kızdı. Anılarımda onu güzel ve iyi olarak
hatırlamayı severim. Bu kız kadar iyi karakterli bir dişiye
şimdiye kadar rastlamadım. Adı Agafya idi, Agafya İvanovna.
Rus zevkiyle bakarsak güzel bir kız denilebilirdi. Boylu poslu,
etine dolgundu. Yüzü kabacaydı ama gözleri gayet güzeldi.
Evlenmiyordu. İki isteyeni olmasına karşın damat adaylarını
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reddetti, ama neşesini kaybetmedi. Onunla dost olduk. Ama
tahmin ettiğin gibi değil; temiz, arkadaşça bir dostluktu bu.
Yarbaya gelince... Yaman adamdı! Şehrin ileri gelen
insanlarından biriydi. Dilediği gibi yaşıyor, evinde bütün şehri
misafir ediyordu. Sık sık ziyafetler, danslı toplantılar
düzenliyordu. Yarbayın ikinci kızı, senin de bildiğin Katerina
İvanovna’ydı. Katerina, yarbayın ikinci karısındandı. O sıralar
hayatta olmayan ikinci karısı da ünlü ve büyük bir generalin
kızıydı. Kız kasabamıza gelince her yer yenilendi. Önce en
soylu hanımefendilerimiz, -ikisi ekselans ünvanlı, biri albay
karısıydı- onların peşinden de onu karşılayan diğerleri kızın
üzerine yığılarak onu eğlendirmeye başladılar. Katerina
İvanovna, baloların, pikniklerin kraliçesi oldu. Bilmem ne
eğiticilerinin yararına bir de canlı tablo gösterileri uyduruldu.
Ben ise bütün bunlara hiç karışmıyor, eğlence içinde
yaşıyordum. Hatta o sıralar yaptığım iğrenç bir şey, bütün
kasabayı çalkaladı. Katerina İvanovna ile bir gün batarya
kumandanının evinde karşılaştık. Beni süzdüğünü fark ettim,
ama onunla tanışmanın benim için önemli değilmiş gibi yanına
gitmedim. Yine bir süre sonra bir toplantıda konuştuk ama
benimle konuşurken nerdeyse yüzüme bile bakmadı.
Dudaklarını küçümser bir ifade vermek büzmüştü. İçimden,
“Dur bakalım, ben bunu senin yanına bırakmam!” dedim. O
zamanlar hareketlerim, kibarlıktan yoksun ve çok kabaydı.
Bunun farkındaydım. En önemlisi, “Katenka”nın sadece bir
enstitülü değil de karakter sahibi, gururlu ve gerçekten erdemli
bir kız oluşuydu. Tam o sırada bizim peder, onunla ilgili bütün
haklarımdan el çektiğimi, yani aramızda alacak-verecek
kalmadığını gösteren resmi kâğıtla birlikte altı bin ruble
yolladı. O zamanlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum.
Altı bin rublenin elime geçtiği günlerde, bir arkadaşımın
gönderdiği mektupta beni pek ilgilendiren bir haber vardı:
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Bizim yarbayın başında kara bulutlar dolaşıyormuş. Üstleri
kendisinden memnun değilmiş. Yolsuzluk yaptığından
şüpheleniyorlarmış. Hemen ardından istifa etmesi istendi. İlk
numaramı işte o zaman yaptım. Bir gün Agafya İvanovna ile
karşılaştık. Onunla dostluğumuz devam ediyordu. “Babanızın
kasasında dört bin beş yüz ruble eksik’’ dedim.
— Aman, ne diyorsunuz! diye telaşlandı. Geçen gün
general geldiği sırada her şey tamamdı...
— O zaman tamamdı ama şimdi yok, dedim.
Kızcağız çok korktu.
— Rica ederim, lütfen korkutmayın beni, dedi. Bunu
kimden duydunuz?
— Üzülmeyin, diye cevap verdim. Evden bana para
geldi; dört bin kâğıdı ben veririm, kimsenin de ruhu duymaz.
Buna karşılık siz bana enstitülüyü gizlice gönderin.
— Ne alçak adamsınız, alçak, kötü adamsınız! Buna
nasıl cesaret ediyorsunuz?
Çok öfkelendi ve gitti. Ben de bu sırrı saklayacağımı
arkasından bağırdım.
O sırada taburu devralmak için yeni komutan geldi.
Devir-teslim sırasında bizim ihtiyar yarbay aniden hastalandı.
Evine kapandığı için kasa iki gündür devredilemiyordu.
Doktorumuz Kravçenko yarbayın o sırada numara
yapmadığını, gerçekten hasta olduğunu daha sonraları açıkladı.
O arada resmi emir defterini getirdiler: “Tabur kasası iki saat
içinde teslim edilecek...” Defteri imzaladı; defterdeki imzasını
sonradan gördüm. Kalkıp, resmî elbisesini giyeceğini
söyleyerek yatak odasına geçti. Orada çiftesini aldı; savaşta
kullandığı mermiyle doldurduktan sonra sağ ayağından
kundurasını çıkardı, tüfeği göğsüne dayadı. Ayağıyla tetiği
yokladığı
sırada
Agafya
söylediklerimi
hatırlayıp,
şüphelenerek peşinden gitmişti. Agafya’nın odaya dalması ve
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babasının üstüne atlaması bir olmuştu. Tüfek havaya patlıyor,
kurşun tavanı deliyor, kimse yaralanmıyor... Diğerleri de
yetişip tüfeği alarak yarbayın ellerini tutuyorlar. Bunların
hepsini tam olarak sonradan öğrendim. Çünkü ben o sırada
evdeydim. Akşamüzeriydi, sokağa çıkmaya hazırlanıyordum.
Giyindim, saçımı taradım, mendilime koku sürdüm. Kasketimi
alırken kapı ansızın açıldı. Katerina İvanovna evimdeydi, tam
karşımda duruyordu. Gözlerini bana dikerek odaya girdi.
Gözlerinde kararlı ama saygısız bir ifade vardı. Yalnız
dudaklarına ve dudaklarının çevresine bir kararsızlık gölgesi
düşmüştü. “Ablam, size gelirsem dört bin beş yüz rubleyi
vereceğinizi söyledi. Geldim işte; parayı verin.” Fazla
konuşamadı, sesi koptu. Korkusundan dudakları ve uçlarındaki
çizgiler titredi... Beni dinliyor musun, yoksa uyuyor musun
Alyoşa?
Alyoşa, heyecanla:
— Gerçeği olduğu gibi söyleyeceğini biliyorum Mitya,
dedi.
— Hem de ne gerçek! İlk anda kafamda Karamazovca
düşünceler uyandı. Beni bir zamanlar bir kırkayak sokmuştu;
iki hafta ateşler içinde yattım. İşte o anda da bir kırkayağın,
zehirli bir böceğin kalbimi soktuğunu hissettim, anlıyor
musun? Bakışlarımla kızı tepeden tırnağa süzdüm. Onu
gördün, değil mi? Çok güzel bir kız. Ama o anda çok farklı,
asil bir güzelliği vardı. Oysaki ben karşısında iyice
küçülmüştüm. Onu üç-beş saniye, korkunç bir nefretle,
çılgınca bir aşka kıl kalan bir nefretle süzdüm. Pencereye
yaklaşarak alnımı buz tutmuş cama dayadım; alnımın ateş gibi
yandığını hatırlıyorum. Ama üzülme çok bekletmedim. Kasaya
giderek çekmeceyi açtım. Fransızca sözlüğün içinde
sakladığım 5 bin ruble değerinde hamiline ödenecek hisse
senedini aldım. Bunu sessizce göstererek katladım, eline

103

verdim. Sonra antreye giden kapıyı açarak bir adım geriledim.
Vücudumun yarısına kadar eğilerek en içten, en derin bir
saygıyla onu selamladım. İnan ki aynen böyle oldu. Katerina
İvanovna’nın bütün bedeni titredi; bir an gözlerini bana dikti,
yüzü kâğıt gibi bembeyaz olmuştu. Sonra ansızın sessizce ve
yumuşak bir hareketle bütün vücuduyla önümde eğildi. Bu bir
enstitülü reveransı değildi; tam Rus tarzında, alnını yere
değdirerek ayaklarıma kapandı! Sonra doğrulup kaçtı. Kaçtığı
zaman kılıcım belimdeydi; kılıcı kınından çekerek hemen
orada göğsüme saplamak istedim. Neden böyle düşündüğümü
kendim de bilmiyorum. Coşku ve heyecana kapılarak büyük
bir aptallık yapmış olurdum. İnsan bazen yoğun duyguların
etkisinde kalarak kendini vurabilir, anlıyor musun? Ama yine
de yapmadım bunu, sadece kılıcımı öptüm, sonra tekrar kınına
soktum. İşte Katerina İvanovna olayı bundan ibaret. Şimdi
bunu bir İvan, bir de sen biliyorsun o kadar.
Dimitri Fiyodoroviç yerinden kalktı; heyecanla bir-iki
adım attı, mendilini çıkararak alnındaki teri sildi, sonra tekrar
oturdu. Bu sefer eski yerine değil, karşı duvardaki sıraya
oturmuştu. Alyoşa ona doğru dönmek zorunda kaldı.
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V
Ateşli Kalbin İtirafı
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Tepetaklak
Alyoşa:
— Şimdi sorunun ilk yarısını biliyorum, dedi.
— Evet, ilk yarısını biliyorsun. Bu acıklı bir olaydı ve
orada geçti. İkinci yarısı trajedidir ve burada son bulacak.
— İkinci yarısıyla neyi kastediyorsun, hâlâ hiçbir şey
anlamıyorum.
— Ya ben? Sanki ben anlıyor muyum?
— Dur Dimitri, unutma ki burada önemli bir nokta var:
Sen nişanlısın onunla, hâlâ nişanlısın değil mi?
— Hemen nişanlanmadım, bu olayların üstünden üç ay
geçtikten sonra bana geldikten bir gün sonra kendi kendime,
“Bu mesele kapandı artık, evlenme işi de olmayacak.” dedim.
Bütün bu olanlardan sonra gidip Katerina’yı istemeyi içime
sindiremiyordum. Onun da şehrimizde kaldığı altı hafta
boyunca hiç sesi çıkmadı. Sadece bir defa, Katerina
İvanovna’nın bana gelişinin ertesi günü, hizmetçileri usulcacık
yanıma sokuldu ve sessizce bir mektup uzattı. Kime olduğunu
mektubun üstüne yazmış. Açtım, içinden beş bin rublenin üstü
çıktı. Babasının borcu dört bin beş yüz olduğu için, beş binlik
senedi iki yüz küsür ruble zararına satmıştı. Bana da pek
aklımda kalmadı ama galiba iki yüz altmış ruble kadar bir para
yollamıştı. Yanında tek bir satır yazı yoktu, sadece parayı
yollamıştı. Zarfın içinde kurşun kalemle yapılmış bir işaret
aradım ama ne gezer! Ben de kalan parayı yemeye başladım.
Çok geçmeden yeni komutan da beni uyarmak zorunda kaldı.
Yarbayımız, tabur parasını kazasız belasız teslim etmişti.
Paranın yerinde olduğuna kimse inanmıyordu. Ancak kasanın
eksiksiz teslim edilmesi herkesi şaşırtmıştı. Yarbay parayı
teslim eder etmez yatağa düştü. Üç hafta kadar yattı, sonra
birdenbire beyin sulanması meydana geldi; beş gün içinde
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ölüverdi. Emekliye ayrılmadan öldüğü için askerî cenaze
töreni düzenlendi. Katerina İvanovna ile ablası ve teyzeleri
babalarını toprağa verdikten beş on gün sonra Moskova’ya
hareket ettiler. Tam yola çıktıkları gün, -onları ne gördüm, ne
de uğurlamaya gittim- küçücük bir mektup aldım. Zarfın
içinden kenarları oymalı mavi bir kâğıt çıktı. Üzerine sadece,
“Size yazacağım. Bekleyin. K.” diye tek bir satır yazılmıştı.
Hepsi o kadar. Uzatmayalım... Moskova’da bizimkilerin
durumunda şimşek hızıyla, âdeta Arap masallarındaki gibi
umulmadık değişiklikler oldu. Katerina’nın belli başlı
akrabalarından dul bir general karısı, en yakın iki vârisi olan
yeğenlerini aynı hafta içinde çiçek hastalağından kaybediyor.
Bu olaydan çok sarsılan ihtiyar kadın Katya’ya öz kızıymış
gibi dört elle sarılıyor... İlk işi, vasiyetnamesini değiştirerek
onu mirasçısı yapmak oluyor. Bir yandan da dilediği gibi
harcaması için ya da drahoması için seksen bin ruble veriyor.
İsterik bir kadındı. Sonradan Moskova’da onu epey araştırdım.
Postadan dört bin beş yüz rubleyi alınca şaşkınlıktan küçük
dilimi yutacaktım. Aradan üç gün geçince beklenen mektup da
geldi. Bu mektubu sürekli üzerimde taşırım. Ölünceye kadar
yanımdan ayırmayacağım onu. Sana da göstereyim mi?
Mutlaka oku. Mektupta bana, kendisi evlenme teklif ediyor.
“Sizi çılgınca seviyorum. Beni sevmeseniz bile buna razıyım,
yeter ki kocam olmayı kabul edin. Korkmayın, sizi sıkmam; ev
eşyanızdan biri, üzerine bastığınız halı olurum... Sizi sürekli
sevmek, sizi kendinizden kurtarmak istiyorum...“ diyor. Ona
hemen cevap yazdım. Moskova’ya gitmeme imkân yoktu.
Cevabım gözyaşları içinde yazdım. Ancak bu arada, beni her
zaman utandıracak bir hata yaptım; paradan söz ettim. Zengin,
drahomalı bir kız olduğunu, benim gibi bir serseride beş para
bile bulunmayacağını yazdım. Kendimi kontrol etmeliydim
ama kalemime hâkim olamadım. Aynı zamanda Moskova’daki
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İvan’a da bir mektup yazdım. Olanı biteni elimden geldiği
kadar açıkladım. Altı sayfalık bir mektuptu bu. Böylece İvan’ı
Katya’ya gönderdim. Bana niye öyle bakıyorsun? Evet, İvan
ona âşık oldu. Hâlâ da âşık, bunu biliyorum. Tanıdıklarıma
göre bu yaptığım aptallıktı. Ama belki hepimizi yalnız bu
aptallık kurtaracak. Ah, İvan’ı nasıl el üstünde tuttuğumu, ona
nasıl saygı gösterdiğimi görmüyor musun? İkimizi
kıyasladıktan sonra, özellikle burada olanlardan sonra, benim
gibisini sevebilir mi hiç?
— Ben, İvan’ı değil de senin gibi birini seveceğine
eminim.
— Beni değil, kendi erdemlerini seviyor.
—Alyoşa büyük bir merakla sözünü keserek:
— Dur ağabey, dedi. Sen bana hâlâ, nişanlı olup
olmadığını açıklamadın. Nişanlın istemezse nasıl ayrılırsın
ondan?
— Evet, Katerina’nın resmen kutsanmış nişanlısıyım.
Bu, Moskova’ya gelişimde oldu; törenli, ikonlu nişan, tahmin
ettiğinden daha iyiydi. General karısı bizi kutsadı, hatta inanır
mısın, Katya’yı tebrik bile etti: “İyi bir seçim. İçi dışı bir bu
oğlanın...” dedi. Biliyor musun, İvan’a hiç yakınlık
göstermedi, tebrik de etmedi. Moskova’da Katya ile çok
konuştuk. Kendimi olduğum gibi, bütün samimiyetimle
dürüstlüğümle anlattım. Hepsini dinledi. Sevimli bir
mahcupluk, tatlı ve güzel sözler vardı... Biz de iri iri laflar
söyledik. Düzeleceğime dair ona söz verdim. Ama şimdi...
— Ee?
Sana seslenerek buraya çağırmamın nedeni seni hemen
bugün Katerina İvanovna’ya yollamak ve...
— Ne?
— Selamımla birlikte, bir daha ona asla gitmeyeceğimi
bildirmek istiyorum.
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— Olacak iş mi bu?
— Seni bunun için gönderiyorum zaten. Bunu ben
söyleyemem ya...
— Sen nereye gideceksin?
— Çöplüğe.
— Gruşenka’ya öyle mi?
Dimitri Fiyodoroviç adeta kudurmuştu. Öfkeyle
doğruldu, sarhoş gibi hareketlerini kontrol edemiyordu.
Gözlerine kan toplanmıştı. Kardeşi:
— Onunla gerçekten evlenmek istiyor musun? diye
sordu.
— O isterse şu anda hazırım; istemezse yanında kalır,
kapıcısı olurum. Alyoşa... Sen... Sen...
Dimitri ansızın Alyoşa’nın karşısına geçti ve
omuzlarından kavrayarak bütün gücüyle sarsmaya başladı.
— Bütün bunların ne korkunç bir saçmalık olduğunu,
saçmaladığımı biliyor musun saf çocuk? Felaketin
ortasındayız. Katerina İvanovna beni çağırdı. Son derece gizli
olarak kente gitmemi rica etti. Oradan, Moskova’da bulunan
Agafya İvanovna’ya postayla üç bin ruble gönderecektim.
Bunun kasabada duyulmaması için şehirden göndermem
gerekiyordu. Üç bin rubleyle birlikte soluğu Gruşenka’nın
yanında aldım. Mokroye’ye o parayla gittik. Elbette kente
gitmiş gibi yaptım. Parayı postaya yatırdığımı, makbuzunu
sonra vereceğimi söyledim. Hala vereceğim... Sözde hep
unutuyorum... Oysaki şimdi o ansızın, “Hani para?” derse...
— Kadersizsin Mitya, doğru. Ama yine de durum
düşündüğün kadar kötü değil; ümitsizliğe düşerek kendini bu
kadar hırpalama, perişan etme. Yazıktır sana!
— Ona geri vermek için üç bin rubleyi bulamazsam
kendimi öldürür müyüm zannediyorsun? Yapmam bunu, zaten
sorun da burada. Belki ilerde yaparım, ama şimdilik imkânsız.
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Şimdilik Gruşenka’ya gidiyorum ben. Hiçbir şey umurumda
değil!
— Katerina İvanovna seni anlayışla karşılayacaktır, dedi.
İçinde bulunduğun zor durumu bütün asilliğiyle anlayıp
katlanacaktır. Çok zeki olduğu için, en mütsuz insanın sen
olduğunu anlar.
Mitya sırıtarak:
— O kadar da değil. Bu sorunlara hiçbir kadın
katlanamaz azizim. En iyisi ne, biliyor musun?
— Seni babama göndereceğim.
— Babama mı?
— Evet. Katerine İvanovna’dan önce ona git. Üç bin
rubleyi ondan iste.
— Ancak babam bu parayı vermez ki Mitya.
— Verir mi vermez mi orasını bilmem. Ama denize
düşen yılana sarılır Aleksi!
— Doğru.
— Dinle. Yasal olarak bana hiç borcu yok. Hakkım olanı
kuruşu kuruşuna aldım, bunu biliyorum. Fakat bana manevi
olarak borçlu değil mi? Annemin 28 bin rublesinin üstüne
oturdu, şimdi yüz binlik adam oldu. Yirmi sekizin üçünü
versin, bu bana yeter. Üç bini vererek hem beni cehenneme
gitmekten kurtaracak, hem de kendi günahlarının çoğu
bağışlanacak. Yemin ederim ki bu üç bin ruble son isteğim
olacak. Bundan sonra bir daha adımı dahi duymayacak. Bu,
babalığını göstermesi için son fırsat. Bu fırsatın ona Tanrının
bir iyiliği olduğunu söyle.
— Vermez Mitya, kıyamet kopsa da vermez.
— Vermeyeceğini biliyorum, çok iyi biliyorum.
Özellikle şimdi. Bu arada çok yakında, belki de dün, gerçek bir
hamle yaparak son derece kararlı bir şekilde benimle evlenmek
istediğini öğrendim. Babam, bu dişi kediyi çok iyi tanır. Kadın
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delisi olduğu hâlde işimi kolaylaştırmak için bana para mı
verir! Ayrıca, babamın aşağı yukarı beş gündür yüzlük
banknotlar hâlinde üç bin rubleyi bir araya getirdiğini de
biliyorum. Para büyük bir paket halinde beş yerinden
mühürlenmiş, üstü kırmızı bir iple çaprazlama bağlanmış...
Bütün detayları nasıl biliyorum, görüyor musun? Paketin
üstünde “Meleğim Gruşenka’ya... Eğer gelmek isterse...” diye
yazılı.
— Yalnız Smerdyakov biliyor, değil mi?
— Evet, bir o...
— Gidiyorum Mitya. Tanrının bizi felaketten korumak
için gerekeni yapacağına inanıyorum.
— Güle güle. Ben de burada mucize bekleyeceğim. Bu
mucize gerçekleşmezse...
Alyoşa düşüncelere dalmış bir hâlde babasına gitti.
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VI
Smerdyakov
Alyoşa, babasını içki sofrasında buldu. Sofra her
zamanki gibi yemek odasına değil de salona kurulmuştu.
Salon, evin en büyük ve eski tarzda, itinayla döşenmiş
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odasıydı. Oturma takımları çok eski, beyazlı kırmızılı, ipek ve
pamuk karışımı bir kumaşla kaplıydı. Duvarlarda, pencereler
arasında, yaldız kaplı eski moda göz alıcı çerçeveler içinde
aynalar asılıydı. Fiyodor Pavloviç, gece çok geç saatte, 3—4’te
yatardı. O saate kadar odada gezinir veya koltukta düşüncelere
dalardı. Bunu alışkanlık hâline getirmişti. Bazı gecelerde de
hizmetkârları pavyona göndererek evde tek başına kalırdı.
Fakat genellikle uşak Smerdyakov’u yanında bekletirdi.
Smerdyakov, evin girişindeki alçak bir sedirde yatardı.
Alyoşa içeri girdiği sırada yemek bitmişti. Sofraya kahve
ve çeşitli reçeller gelmişti. Fiyodor Pavloviç, yemeğin üstüne
konyakla birlikte tatlı şeyler yemeyi severdi. İvan Fiyodoroviç
de sofradaydı, kahvesini içiyordu. Grigori ile Smerdyakov
masanın önündeydiler. Beyler de uşaklar da son derece neşeli
görünüyordu. Fiyodor Pavloviç yüksek sesle gülüyordu.
Alyoşa daha evin girişindeyken, babasının attığı tiz, cırlak
kahkahayı tanıdı. Sesinden, babasının henüz sarhoş olmadığını,
sadece keyiflendiğini anladı.
Alyoşa’yı birden görünce son derece sevinen Fiyodor
Pavloviç:
— İşte geldi, işte geldi! diye bağırmaya başladı. Gel,
aramıza katıl, bir kahvemizi iç. Kahvemiz sütsüzdür, sütsüz.
Sıcak ve çok güzel! Konyak teklif etmiyorum, perhizdesin ama
istersen... İster misin? Hayır mı? Sana bir likör vereyim en
iyisi, nefis bir likör! Smerdyakov, git dolabın ikinci rafında en
sağda duran şişeyi getir. Al şu anahtarı, çabuk ol!
Alyoşa likörü istemiyordu.
— Nasıl olsa getirecek. Sen istemesen de benim için
gelecek.
Fiyodor Pavloviç’in yüzü sevinçten parlıyordu.
— Dur biraz, sen yemek yedin mi yemedin mi?
— Yedim.
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Oysaki Alyoşa, manastır mutfağında yediği bir dilim
ekmekle duruyordu.
— Yedim ama sıcak bir bardak kahveye hayır demem.
— Aferin oğlum. Kahve istiyormuş. Isıtsak mı acaba?
Hayır, istemez, hâlâ kaynıyor... Dur dur, ben sana bugün, pılı
pırtınla buraya hemen taşınmanı söylememiş miydim?
Döşeğini de getirdin mi? Keh-keh-keh!
Alyoşa gülümseyerek:
— Hayır, getirmedim.
— Ama korktun; korktun az önce değil mi, korktun mu?
Güzel çocuğum, ben sine hiç kırabilir miyim? Bana bak İvan;
bu çocuk gözlerimin içine bakarak güldüğü zaman yüreğim
mutlulukla doluyor. İçim kaynıyor ona; pek severim keratayı!
Buraya gel Alyoşa, gel de baban seni kutsasın.
Alyoşa bunun için ayağa kalktı, ama Fiyodor Pavloviç
hemen vazgeçti.
— Yok canım, sadece bir istavroz çıkarayım, şöyle otur.
Şimdi seni ilgilendiren şeyler duyacaksın, çok hoşuna gidecek.
Katıla katıla güleceksin! Bizim Valham’ın eşeği konuşmaya
başladı; hem de ne konuşma!
Valham’ın eşeğiyle, uşak Smerdyakov’u kastediyordu.
Smerdyakov yirmi dört yaşında, insanlardan köşe bucak
kaçan, konuşmayı sevmeyen genç biriydi. Bu tavrı, onun
vahşiliğinden veya çekingenliğinden kaynaklanmıyordu.
Tersine, herkese yukardan bakan bir yapısı vardı. Herkesi
küçümserdi. Smerdyakov’u, Marfa İgnatyevna ile Grigori
Vasilyeviç büyütmüştü. Küçükken sevdiği kedileri asmayı,
sonra da törenle gömmeyi çok seviyordu. Bunu yaparken
papaz cübbesine benzemesi için çarşafa sarılır, dualar
okuyarak elinde buhurdanlık yerine tuttuğu bir şeyi sallardı.
Grigori ona okuyup yazma öğretti. Smerdyakov on ikisine
basınca ona din dersleri vermeye başladı. Ama bunun sonu
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kötü oldu. Bir gün, daha ikinci veya üçüncü dersteyken çocuk
gülümsedi.
Grigori, gözlüğünün altından öfkeli bir bakışla onu
süzdü:
— Ne yapıyorsun?
— Hiiiç. Tanrı birinci gün dünyayı; dördüncü günde
güneşi, ayı ve yıldızları yaratmış. Öyleyse ilk günkü ışık
nerden geliyordu?
Grigori hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırdı ve ne
cevap vereceğini bilemedi. “Buradan geliyordu!” diyerek,
öğrencisinin yanağına tüm öfkesiyle bir tokat indirdi. Çocuk
tokadı ses çıkarmadan kabullendi, ama yine birkaç gün
köşesine çekildi. Tam bir hafta sonra, ölene kadar yakasını
bırakmayan sara hastalığının ilk nöbetine yakalandı. Bunu
duyan Fiyodor Pavloviç’in, çocuğa karşı tavırları biraz olsun
değişti. Eskiden de onu hiç azarlamaz, her görüşünde ona bir
iki kopek verirdi, ama Smerdyakov’a karşı ilgisi sadece bu
kadardı.
Fakat çocuğun, on beşindeyken bir gün, camın
arkasındaki kitapların isimlerini okuduğunu fark etti. Fiyodor
Pavloviç’in yüzden fazla kitabı vardı, ama hiç kimse onun,
kitaplardan birini dahi okuduğunu görmedi. Kütüphanenin
anahtarını hemen Smerdyakov’a verdi.
— Avluda boş boş dolaşacağına otur, oku.
Kütüphanemizin memuru olursun. Al, şunu oku.
Fiyodor Pavloviç, Smerdyakov’a Smaragdov’un “Genel
Tarih”ini verdi. Ancak Smerdyakov, Smaragdov’un kitabından
on sayfa bile okuyamadı. Fiyodor Pavloviç onu aşçı yapmaya
karar verdi; aşçılığı öğrenmesi için Moskova’ya yolladı.
Smerdyakov birkaç yıl süren çıraklıktan sonra çok farklı,
değişmiş bir yüzle kasabaya döndü. Tavır ve davranışları
Moskova’ya gitmeden önceki gibiydi, yani önceden yaptığı
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gibi insanlardan kaçıyor, etrafında kimseye ihtiyaç
duymuyordu. Moskova’dan bize güzel bir elbise, temiz bir
redingotla ak pak iç çamaşırı giymiş olarak geldi. Elbisesini
her gün, hem de iki defa kendi eliyle fırçalıyordu. Dana
derisinden gayet şık kundurasını özel bir İngiliz boyasıyla ayna
gibi parlatmaya bayılırdı. Çok iyi bir aşçı olmuştu. Fiyodor
Pavloviç onu maaşa bağladı. Smerdyakov, kazandığı paranın
hemen hemen hepsini giysilere, pomat, koku gibi şeylere sarf
ediyordu. Öte yandan, erkekleri hor gördüğü gibi kadınları da
küçümsüyor, galiba hiçbirinin yanına yaklaşmasına izin
vermiyordu. Fiyodor Pavloviç’in, bu kez onunla ilgilenme
nedeni başkaydı. Çocuğun sara nöbetleri artmıştı. O günlerde
yemeği Marfa İgnatyevna yaptığı için bu Fiyodor Pavloviç’in
işine gelmiyordu.
Bazen, canı sıkılarak genç aşçının yüzünü inceler ve:
— Neden çoğaldı bu bayılmaların? derdi. Evlen o zaman
birisiyle... Evlendireyim seni, ister misin?
Smerdyakov’un namuslu oluşuna, çalıp çırpmayan
karakterine son derece güveniyordu. Bir gün Fiyodor Pavloviç
sarhoşken, bir yerden yeni aldığı üç tane yüz rubleliği evin
avlusunda düşürmüş ve paraya bakmak ancak ertesi gün aklına
gelmişti. Ceplerini karıştırırken üçünü de masanın üstünde
gördü. Smerdyakov parayı bir gece önce bularak masaya
bırakmıştı. Fiyodor Pavloviç:
— Senin gibi namuslu ve dürüst olanını da görmedim!
dedi. Bu iyiliğine karşılık Smerdyakov’a on ruble verdi. Şunu
da belirtmeliyim ki, Fiyodor Pavloviç, Smerdyakov’un
namusuna güvendiği kadar onu seviyordu da... Oysaki genç
adam, herkes gibi efendisini de küçük görüyor, onunla
konuşmuyordu. Kırk yılda bir ağzını açıp iki laf ettiği olurdu.
O sırada onu görenler, bu delikanlının neyle ilgilendiğini,
kafasındaki düşünceleri anlayamazdı.

116

VII
Tartışma
Smerdyakov birdenbire dillendi. Çok ilginç bir konudan
söz ediyordu. O sabah tüccar Lukyanov’un dükkânında
alışveriş eden Grigori ondan, sınırın uzak bir köşesinde bir Rus
askerinin başından geçenleri dinledi. Rus askeri, Asyalılara
esir düşmüştü. Ona işkence etmişler, öldürmekle tehdit
etmişlerdi. Hristiyanlığı bırakıp İslam dinini kabule zorlanmış;
ama adam, dinine ihanet etmeyi kabul etmediği için işkenceye,
derisinin yüzülmesine katlanmış, İsa’ya övgüler okuyarak
ruhunu teslim etmişti. Kahramanlığı, o gün gelen gazetede
yazılıydı. Grigori’nin, sofrada hizmet ederken açtığı konu
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buydu. Fiyodor Pavloviç, eskiden beri yemekten sonra tatlı
yerken gülmeyi, Grigori’yle bile olsa arkadaşlık etmeyi
severdi. Bu kez neşesi pek yerindeydi. Konyağını
yudumlarken, dinlediği olaydaki askere hemen aziz ünvanı
vermek, yüzülen derisini manastırlardan birine göndermek
gerektiğini söyledi. Halk ve para oluk gibi akardı oraya...
Fiyodor Pavloviç’in hikâyeyi dinledikten sonra hiç
duygulanmaması, her zamanki gibi işin alayında olması
Grigori’nin hoşuna gitmedi, yüzünü ekşitti. O anda, kapıda
duran Smerdyakov birdenbire gülümsedi. Smerdyakov’a,
önceleri de sık sık yemek sonlarına doğru odada kalması için
izin verilirdi. Özellikle İvan Fiyodoroviç’in şehrimize
gelişinden bu yana hemen her gün odada bulunuyordu.
Smerdyakov’un Grigori’ye gülümsediğinin farkına varan
Fiyodor Pavloviç:
— Niye güldün? diye sordu.
Smerdyakov, yüksek sesle:
— Elbette bir nedeni var, diye konuşmaya başladı.
Övülen askerin kahramanlığı çok büyük, ama hayatını
kurtarmak ve sonrasında hayatı boyunca korkaklığını hayır
işleri yaparak affettirmek için -örneğin- İsa’nın dinini ve
vaftizini inkâr etseydi bence günah olmazdı.
Fiyodor Pavloviç:
— Günah olmaz mıydı? Saçmalıyorsun. Bunun için seni
doğruca cehenneme atar, etinden yemek yaparlardı! diye atıldı.
Tam bunların konuşulduğu sırada Alyoşa odaya girdi.
Fiyodor Pavloviç, Alyoşa’nın gelişine önceden de anlattığımız
gibi çok sevindi. Oğlunu oturtu. Anlatmasını istedi. Sevinçle
gülerek:
— Uzmanlığınla ilgili bir konu, diyordu. Senin alanın...
Smerdyakov ciddi bir tavırla:
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— Yemek yapılma konusunda yanılıyorsunuz efendim,
dedi. Orada her iş adalet gözetilerek yapıldığına göre
söylediğiniz şeylerin olmaması gerekir.
Fiyodor Pavloviç, Alyoşa’yı diziyle dürttü ve giderek
artan bir neşeyle:
— Hak gözeterek de ne demek? diye bağırdı.
Grigori kendini tutamadı:
— Alçağın biri bu, işte o kadar.
Öfke dolu bakışını Smerdyakov’un gözlerine dikmişti.
Smerdyakov sakin, kendinden emin bir tavırla:
— Bana alçaklıkla suçlamakta biraz acele ediyorsunuz,
diye karşılık verdi. Kendiniz düşünün bir kere... Eğer ben
Hristiyanlık düşmanlarının eline düşersem ve bunlar Tanrının
kutsal adıyla vaftizimi inkâr etmemi isterlerse, aklım bana bu
yolu seçmemi emreder. Günahı falan yok bunun.
Fiyodor Pavloviç:
— Lafı uzatma, bunu söyledin zaten, diye sözünü kesti.
Söylediklerine bizi inandır, kanıtla öyleyse.
Grigori:
— Aşçı bozuntusu... diye fısıldayarak onu küçümsedi.
— Aşçı bozuntusu olduğumu söylemekte de acele
etmeyin, hakaret etmeden hakkımda karar verin Grigori
Vasilyeviç. Çünkü ben cellatlarıma, “Hayır, Hristiyan değilim,
Tanrıma lanet ediyorum!” dediğim anda Ulu Tanrının
adaletiyle derhal aforoz edilecek, bir puta tapan gibi kutsal
Kiliseden atılmış olacağım. Hatta söyleyince değil, bunu
söylemeyi aklımdan geçirdiğim anda, saniyenin dörtte birinden
kısa bir sürede dinsiz olacağım. Doğru mu doğru değil mi,
Grigori Vasilyeviç?
Smerdyakov, gözle görülen bir keyifle Grigori’ye doğru
konuşurken aslında yalnız Fiyodor Pavloviç’in sorularına yanıt

119

veriyordu. Bunu çok iyi bilmesine karşın soruları soran
Grigori’ymiş gibi davranıyordu.
Fiyodor Pavloviç:
— Kulak ver İvan, sana bir şey söyleyeceğim, diye
seslendi. Bunu senin için yapıyor, övgünü bekliyor; ona güzel
şeyler söyle!
İvan Fiyodoroviç, babasının heyecan dolu sözlerini
ciddiyetle dinledi. Fiyodor Pavloviç tekrar bağırarak:
— Dur Smerdyakov, sus biraz! dedi. Gel, kulağına bir
şey daha söyleyeceğim İvan!
İvan Fiyodoroviç, yine çok ciddi bir hareketle tekrar
babasına doğru eğildi.
— Seni seviyorum. Alyoşa kadar seviyorum.
Sevmediğimi sanma... Bir konyak?
— Verin.
İvan Fiyodoroviç, “iyice oldun” diye düşünerek babasını
dikkatle süzdü. Smerdyakov’u son derece meraklı gözlerle
seyrediyordu.
Grigori birdenbire taştı:
— Sen şimdiden lanetlenmişsin, aforozlu herif! Hangi
cesaretle ağzını açıyorsun alçak...
Fiyodor Pavloviç:
— Küfretme Grigori, hakaret etme çocuğa, diye söze
karıştı.
Smerdyakov:
— Azıcık sabırlı olun Grigori Vasilyeviç. Sözlerimin
devamını dinleyin, daha bitirmedim. Tanrının lanetine
uğradığım zaman, o önemli anda ben galiba puta tapanlardan
biri olurum. Vaftizim de kendiliğinden kalkar. Doğru değil mi?
Konyağını keyifle yudumlayan Fiyodor Pavloviç onu
sıkıştırıyordu:
— Sonuca gel kardeşim, sonuca gel artık!
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— Böylece o anda Hristiyan olmadığım için,
cellatlarımın Hristiyan olup olmadığımı sormaları üzerine
vereceğim cevap yalan sayılmaz. Çünkü daha onlarla
konuşmadan, sadece bunu düşündüğüm için doğrudan doğruya
Tanrı tarafından Hristiyanlıktan çıkarılmışımdır. Bu durumda
beni kendileri azlettiğine göre öbür dünyada, İsa’yı inkâr
ettiğim için hesap soramazlar. Öyle ya, ben henüz inkârı
aklımdan geçirdiğim sırada Hristiyanlıktan atılmadım mı?
Hristiyan olmadığıma göre İsa’yı inkâr etmem mümkün mü?
Hristiyan olarak doğmadı diye, pis bir Tatar’ı göklerde kim
sorumlu tutup cezalandırır Grigori Vasilyeviç. “Bir koyundan
bir post çıkar!” Ulu Tanrı, o Tatar’ı sorumlu tutsa bile ağır
olmasa da son derece küçük bir cezayı mutlaka verir.
Tiksindirici bir ana-babadan, yine aynı iğrençlikle dünyaya
gelişinin suçlu olması için neden sayılmayacağı hesaba katılır.
Öte yandan Ulu Tanrı bir Tatar’ı zorla Hristiyan gösterecek de
değildir. Aksi hâlde kudretli Tanrı yalan söylemiş olurdu.
Gökyüzüyle yeryüzünün tek hâkimi Tanrımızın bir tek kelime
yalan söylemesi düşünülebilir mi?
Grigori taş kesilmiş, gözleri yuvalarından fırlamış bir
şekilde Smerdyakov’a bakıyordu. Söylenenleri tam olarak
anlamamakla birlikte yine de bütün bu saçma sözlerden bir
anlam çıkarabilmişti. Kafasını birden duvara çarpmış bir adam
gibi duruyordu. Fiyodor Pavloviç kadehini bitirdi, tiz perdeden
kahkahayı basarak:
— Buna ne dersin Alyoşa! Vay anam vay! Cizvitlere
gitti herhâlde, İvan. Kimden öğrendin bunları kokmuş Cizvit?
Söylediklerinin hepsi yalan bence. Yalan söylüyorsun, hep
yalan. Ağlama Grigori, anında dağıtırız, duman ederiz onu...
Sen bir defa şunu söyle bana korkak nankör: Cellatlarına karşı
haklı olabilirsin ama içinden dinini inkâr ettiğin için o saat
lanete uğradığını kendin de kabul ettin aforozlu uğursuz...
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Aforozlu olman yüzünden sana cehennemdekiler bile sırt
çevirir. Buna ne buyurulur aziz Cizvit’im?
— Şüphesiz, içimden inkâr yoluna saptım ama yine de
bunun hiçbir önemi yoktu. Olsa olsa sıradan ve küçük bir
günahtı.
— Ne demek sıradan?
Grigori:
— Yalan söylüyorsun uğursuz! diye tısladı.
Smerdyakov zafer kazandığını fark ederek, düşmanına
karşı üstünlük gösteren ölçülü, ağır bir sesle devam etti:
— Düşünün Grigori Vasilyeviç: Kitabımızda, “Zerre
kadar imanınız varsa karşınızdaki dağın denize inmesini
emredin. Buyruğun hemen yerine gelir.’’ der. Şu durumda ben
bir zındığım. Beni bu yüzden sürekli azarlayan siz, imanı tam
bir insansınız. O hâlde emir verin de şu dağ denize değil de deniz pek uzağımızda- bahçemizin arkasında akan kokmuş
dereye insin. Emriniz yerine getirilmeyecektir. İstediğiniz
kadar bağırıp çağırın, dağ yerinden oynamaz. Bu sizin de
yeterince ve gerektiği şekilde inanmadığınızı gösterir. Grigori
Vasilyeviç, sürekli başkalarını azarlarsınız, hepsi o kadar.
Şimdi zamanımızda, yalnız sizin değil, en asil insanlardan kötü
bir mujiğe kadar herkesin, dünyadaki bütün insanların inançtan
yoksun olduğunu kabul edelim. Koca dünyada bir ya da en çok
iki kişi bundan ayrı tutulabilir. Onlar da ruhlarının huzuru için
Mısır çölüne çekilmiştir. Merhametli Tanrı o iki keşişin
dışındaki bütün insanlarını lanetler, hiç kimseyi bağışlamaz mı,
buna imkân var mı? Bu yüzden pişmanlık gözyaşları dökersem
Tanrının beni bağışlayacağına inanıyorum.
Heyecanı iyice artan Fiyodor Pavloviç:
— Dur! diye haykırdı. Demek dağları yerinden
oynatacak iki kişi bulunduğuna inanıyorsun, öyle mi? İvan,
şuraya yaz: Bu adam inancıyla tam bir Rus; üstelik Rus’un ta
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kendisi! İvan Fiyodoroviç aynı düşüncede olduğunu gösteren
bir gülümsemeyle:
— Doğru söylediniz, dedi. Bu, halk inancının özelliğidir.
— Kabul ediyorsun! Kabul ettiğine göre doğrudur.
Doğru değil mi Alyoşa? Rus imanı aynen böyle değil mi?
Alyoşa ciddi, kararlı bir ses tonuyla:
— Hayır, diye cevap verdi. Smerdyakov’un imanı Rus
imanı değildir.
— Canım, ben imanı değil, sadece şu iki keşişin
özelliğini, onu kastediyorum. Tam Rus işidir bu.
— Smerdyakov, bu sözün bir altın eder. Onu da sana
hemen bugün yollayacağım, ama bunun dışındakilerin hepsi
yalan, baştan sona yalan. Aptal, şunu bil ki bizdeki inanç
noksanlığı doğamızın hafifliğinden kaynaklanıyor. Zaten
zamanımız da yok; Tanrı bir güne sadece yirmi dört saat
ayırmış. İşlerimiz başımızdan aşkın. Bırakın pişmanlık
duymaya, doğru dürüst uyumaya dahi zaman kalmıyor. Sen de
dinden başka şey düşünülmeyecek yerde, inancını göstermek
için tam fırsat bulmuşken cellat korkusuyla dinini inkâra
kalkışıyorsun. Bu da herhâlde günah sayılır azizim.
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VIII
Konyak Âlemi
Tartışma bitmişti. Ancak ilginç olayların biri bitmeden
diğeri başlıyordu. Çok neşeli olan Fiyodor Pavloviç sonunda
birden surat asınca bir konyak daha devirdi. Bu içki bardağı
taşıran son damla oldu.
Uşaklara:
— Defolun buradan Cizvitler! diye haykırdı. Git
Smerdyakov. Söz verdiğim altını bugün gönderirim, ama şimdi
çekil. Ağlama Grigori. Git Marfa’ya, o seni teselli eder,
uyutur.
Uşaklar verdiği emirle odadan çıkar çıkmaz öfkeyle:
— Keratalar, yemeğin arkasından insanın şöyle bir kafa
dinlemesine izin vermezler, diye söylendi.
Smerdyakov artık her yemekte karşımızda...
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İvan Fiyodoroviç’e dönerek:
— Seni merak ediyor, diye ekledi. Ne yaptın da onun
gönlünü bu derece fethedebildin?
— Bir şey yaptığım yok. Bana saygı göstermek aklına
esmiş. Ne olacak, alt tarafı uşak... Ama geleceğin öncüleri
bunlar.
— Ne öncüsü?
— Ancak asıl liderliği başkaları, daha seçkin olanlar
yapacak, ama böyleleri de yer alacak. İlk önce bunun gibileri,
arkasından daha iyileri...
— Ne zaman olur bu?
— Fişeğin patlaması yakın ama belki de ateşlenmez.
Halk, böyle aşçı bozuntularına kulak vermekten şimdilik pek
hoşlanmıyor.
— Doğru kardeşim, bunun gibi Valham’ın eşekleri
nereye kadar düşünebilirler, Tanrı bilir!
İvan:
— Fikir istifliyor, diye gülümsedi.
— Bak, sana söyleyeyim: Bu adam, ne bana ne
başkalarına, ne de “aklına beni saymak esmiş” demene karşın
sana saygı gösterir. Özellikle Alyoşa’yı çok küçümsüyor. Evet,
hırsız değil, dedikoduculuğu yok, ağzı sıkı, evde olup biteni
dışarı sızdırmıyor, kulebyakaları nefis filan ama doğrusunu
istersen... Aman, canı cehenneme! Ondan söz etmeye değer
mi?
— Elbette değmez.
— Aklından geçirdiklerine gelince... Bunu her zaman
söylerim. Köylümüz düzenbazdır. Acımaya gelmez. Şu anda
iyi ki hâlâ sopa atanlar var. Rus toprağı, gücünü kızılcık
sopasından alır. Ormanlar yok olursa Rus toprağı da mahvolur.
Ne ekersen onu biçersin diye bir söz mü vardı? Bu Rusya tam
bir çöplük azizim. Şu ülkeden nasıl nefret ettiğimi bilsen...
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Daha doğrusu Rusya’dan değil de içindeki kötülüklerden...
Hoş, Rusya’dan da nefret ediyorum ya...
— Bir kadeh daha içtiniz. Artık yeter.
— Yoo, bir tane daha, sonra bir daha içer bırakırım.
Sözümü kesmesene canım. Başkalarının, benim sadece bir
paskal olduğum üzerine söylediklerine inanıyorsun. Alyoşa,
sen benim yalnız paskal olmadığıma inanıyor musun?
— Evet, yalnız bir paskal olmadığınıza inanıyorum.
— İnandığına, içten konuştuğuna güveniyorum. Bakışın,
sözlerin hepsi çok samimi. İvan öyle değil, o kendini
beğenmiş... Yine de şu manastırınızı temelinden yakacaktım.
Din işlerini Rus toprağından uzaklaştırmalı ki enayilerin aklı
başına gelsin. Bu gerçekleştirilirse hazineye akacak altınla
gümüşü gör sen!
İvan:
— Bunlar neden ortadan kaldırılacakmış ki? dedi.
— Gerçeğin bir an önce gün yüzüne çıkması için...
— İyi ama gerçek ortaya çıkınca herkesten önce sizi
soyacak, sonra da yok edecekler.
— Vay canına, belki de haklısın.
Fiyodor Pavloviç birden kendine gelir gibi silkindi ve
alnına vurarak:
— Amma da eşeğim! Öyleyse, varsın yerinde dursun
manastırcığım Alyoşa. Biz akıllı insanlar da keyfimize bakıp
konyağımızı yudumlayalım. Sana bir şey söyleyeyim mi İvan;
herhâlde Tanrı bu düzeni bilerek kurmuştur, değil mi?
Söylesene İvan, Tanrı var mı yok mu? Dur! Kesin, ciddi
konuş.
— Hayır, Tanrı yoktur.
— Alyoşa, Tanrı var mı?
— Vardır!
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— Peki İvan, ölümsüzlük, şu tırnağımın ucu kadar dahi
ölümsüzlük var mıdır?
— Ölümsüzlük de yoktur.
— Hiç mi?
— Hiç.
— Yani tam bir sıfır ya da hiçlik... Belki de bir şeyler
vardır ha? Tamamen hiçlik olur mu?
— Tamamen sıfır.
— Peki, Alyoşa... Sence ölümsüzlük var mıdır?
— Evet, hem Tanrı var hem ölümsüzlük; zaten Tanrı
ölümsüzlük demektir.
— Hımm... İvan bana daha doğru söylüyor gibi geliyor.
Aman Tanrım... İnsanların bu hayallere boşu boşuna binlerce
yıldır ne büyük inançla sarıldığı, bütün gücünü, varını yoğunu
bu yolda harcadığı göz önüne getirilirse! İnsanlarla kim, neden
bu kadar alay ediyor acaba? İvan, sana son kez ve kesin olarak
soruyorum: Tanrı var mı yok mu? Son defa soruyorum bunu.
— Ben de son kez söylüyorum: Tanrı yok.
— Peki, insanlarla dalga geçen kim İvan?
İvan Fiyodoroviç gülümsedi:
— Bunun şeytan olduğu ortada.
— Şeytan var mı?
— Hayır, şeytan da yok.
— Yazık. Kör şeytan... Böyle olduktan sonra Tanrıyı
keşfedeni bir elime geçirirsem bilirim ona yapacağımı!
Asmalıyız onu...
— Tanrı olmasa medeniyet olmazdı.
— Olmaz mıydı? Tanrısız medeniyet olmaz mıydı?
— Evet ya. Sevgili konyağınız da olmazdı. Ama şimdilik
konyağı elinizden almak zorundayım.
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— Dur yahu dur, dur; bir kadehçik daha alayım.
Alyoşa’yı kırdım. Gücenmedin ya Aleksi? Canım Aleksi’ciğim
benim, sevgili Aleksi’ciğim!
— Hayır, asla gücenmedim. Düşüncelerinizi biliyorum.
Kalbiniz, aklınızdan daha iyi.
— Kalbim mi kafamdan iyi? Aman Tanrım. Bunu bana
söyleyene bakın! İvan, Alyoşa’yı sever misin?
— Severim.
Fiyodor Pavloviç’in sarhoşluğu giderek artıyordu.
— Sev. Bana bak Alyoşa, az önce senin staretze kabalık
ettim. Heyecanıma bağışla. Bu staretzde ince bir nüktecilik
var, ne dersin İvan?
— Vardır belki.
İhtiyar susmak nedir bilmiyordu. O kadar sarhoş olmuştu
ki, bu tür sarhoşlar ilk başta çok usluyken birdenbire
öfkelenerek kendilerini göstermeye can atarlar.
— Niye bakıyorsun bana? Ne biçim bakış o? Gözlerinde,
“Seni gidi sarhoş!” der gibi bir anlam var. Şüpheli bakışlar,
şüpheli. İçin kötülük dolu senin. Alyoşa’nın gözleri, baktıkça
ışıl ışıl parlıyor. Beni hor görmüyor Alyoşa. Bana bak Aleksi,
İvan’ı sevme!
Alyoşa, birden kesin bir tavırla:
— Kardeşime kızmayın, hırpalamayın onu, dedi.
— Tamam, öyle olsun. Öff... Başım çatlıyor. Şu konyağı
kaldır İvan, üç kez söyledim sana.
Düşünceye daldı. Sonra uzun uzun, kurnazca sırıttı.
— Şu uyuşuk ihtiyara kızma İvan. Biliyorum, beni
sevmiyorsun. Ama yine de kızma. Hoş, ne diye seveceksin?
Çermaşniya’ya gidersen, ben de sana gelirim. Üstelik boş da
gelmem... Sana orada bir kızcağız göstereceğim. Çoktandır
gözüm var. Kız şimdilik yalınayak başıkabak ama hor görme
bu tipleri, bu pabuçsuzlarda ne cevher vardır!
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İhtiyar ellerinin parmak uçlarını öptü. Sonra hoşlandığı
konudan söz ettiği için bir an kendine gelerek canlandı:
— Benim için... Ah çocuklar! Yavrularım, benim domuz
yavrularım... Benim için hiçbir zaman çirkin kadın olmamıştır.
Bu kuraldan ayrılmadım. Beni anlıyor musunuz? Ama nereden
anlayacaksınız. Damarlarınızda kan yerine daha süt akıyor; her
kadında başkasında olmayan bir özellik bulunabilir. Yeter ki
bunu keşfetmenin yolunu bil; sorun burada! Bu bir yetenektir.
Benim için çirkin kadın yoktur, kadın olması yeter; bu,
sorunun yarısını ortadan kaldırır. Ama sizin buna aklınız
ermez. Hatta şu evde kalmış kızlarda bile bazen öyle değerler
bulur çıkarırsın ki zavallının bu hâliyle ihtiyarlamasını fark
edemeyen aptallara şaşırmamak imkânsız. Pabuçsuzlarla
sevimsiz ve çirkinleri ilk iş olarak şaşırtmak gerekir; onlara
böyle yaklaşılabilir. Bunu bilmiyor muydun? Aşırı bir
hayranlık ve duygulanmayla kadını mahcup olacak derecede
hayrete düşürmeli. Düşün, bir beyefendi onun gibi sünepe ve
pis birine âşık olmuştur! Bereket versin ki dünyada uşaklarla
beyler varken, her hizmetçi parçasına bir efendi düşüyor.
Hayatta mutlu olmak için bundan başka şeylere gerek var mı?
Şey... Beni dinle Alyoşa; rahmetli anneni de şaşırtırdım, ama
böyle değil. Hiçbir zaman okşamazdım onu. Sonra, o bilinen
an gelince, birdenbire onu okşayıp öpmeye başlardım; diz
çöker, ayaklarını öperdim. Çok iyi hatırlıyorum, o anda
gülmeye başlardı. Yavaştan, ince, kıkır kıkır, sinirli, kendine
özgü bir gülüştü bu. Sadece böyle gülerdi. Bu gülüşü
hastalığının başlayacağına işaretti. İnce ince gülüşte hiçbir
neşe, coşkunluk eseri olmadığını, hemen ertesi gün havaleye
yakalanarak haykıracağını biliyordum. Ama o an, yalan da olsa
neşeliydi. Can alacak noktayı bulmak budur işte:
Komşularımızdan Belyavski adında yakışıklı, zengin bir adam
vardı. Bizimkine göz koyduğu için eve dadanmıştı. Bir gün,
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üstelik karımın yanında bana tokat attı. Kedi gibi sakin ve
sessiz kadın, o anda aslan kesildi. Yediğim tokat yüzünden
beni dövecek sandım. “Sen bu adamdan dayak yedin. Beni ona
satıyordun... Benim yanımda ne cesaretle vurdu sana! Bundan
sonra gelme yanıma, hiç gelme! Git, hemen şimdi koş, onu
düelloya çağır!” diyerek bana saldırdı. Yatıştırmak için
manastıra götürdüm, kutsal pederlere okuttum. Ama Tanrı bilir
Alyoşa, “havaleli”yi hiçbir zaman incitmezdim. Sadece bir
kere kızdım; evliliğimizin ilk yılıydı. O sıralar kendini tam
olarak ibadete vermişti: Meryem Ana yortularına saygı
gösteriyor, beni yanından çalışma odama gitmem için
kovuyordu. Kendi kendime, “Dur, onu bu dindarlıktan
vazgeçireyim!” diye düşündüm. “Bak, dedim. Şu senin ikonu
görüyor musun? Şimdi onu duvardan kaldıracağım. Sen onun
mucizeler yarattığına inanıyorsun; gözünün önünde kutsal
ikonun üzerine tüküreceğim ve bana hiçbir şey olmayacak!”
Bunun üzerine yüzünde beliren korkunç sinirli ifadeyi
görünce, “Eyvah, şimdi öldürecek beni!” diye düşündüm.
Oysaki yalnız yerinden fırladı, ellerini birbirine vurdu ve sonra
birden elleriyle yüzünü kapadı. Bütün vücudu ürperdi, yere
yığıldı... Alyoşa, ne oldu Alyoşa?
İhtiyar, korkuyla oturduğu yerden fırladı.
Fiyodor Pavloviç, sözü Alyoşa’nın annesine getirdi
getireli Alyoşa’nın yüz ifadesi değişiyordu. Yanakları kızardı,
gözleri alevlendi, dudukları titremeye başladı. Sarhoş ihtiyar,
salyalarını saçarak konuşuyordu. Alyoşa, garip bir ruh hâline
girene kadar hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Alyoşa’da, az
önce “havaleli” için anlatılan psikolojik durumun aynısı ortaya
çıkıyordu. Genç adam tıpkı annesi gibi ansızın oturduğu
yerden fırladı, ellerini birbirine vurdu ve yüzünü avuçlarıyla
kapadı. Sandalyeye yığılarak, bütün vücudunu sarsan sessiz bir
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ağlama nöbetine tutuldu. Karısıyla oğlu arasındaki bu ilginç
benzerlik ihtiyarı şaşırttı.
— Çabuk su ver İvan! Tıpkı annesi gibi... Ağzına,
yüzüne su serp ötekine de hep öyle yapardım. Annesinin
yüzünden, hep annesinin yüzünden...
İvan dayanamadı. Gizleyemediği öfke dolu bir
küçümsemeyle:
— Onun annesinin benim de anam olduğundan haberiniz
yok mu? diye söylendi.
İhtiyar, İvan’ın öfkeli bakışı altında irkildi. Bir an
psikolojisinin normal olmadığını fark etti. Galiba ihtiyarın
aklından, Alyoşa’nın annesinin İvan’ın da annesi olduğu
gerçeği tamamıyla silinmişti.
Hâlâ anlamayarak:
— Annen mi? Nasıl? diye mırıldandı. Ne diyorsun sen?
Ne anası, yoksa o da... Vay canına, öyle ya, senin de annendi!
Vay canına! Kusura bakma İvan, kafam iyice karıştı, ben de
neler düşündüm... Keh, keh, keh!
Sustu. Yüzüne sarhoş, anlamsız bir gülümseme yerleşti.
Tam o anda girişte şiddetli gürültüler, kulak tırmalayan
haykırmalar duyuldu. Kapı, ardına kadar açıldı. Salona Dimitri
Fiyodoroviç daldı. İhtiyar korkuyla, İvan’a sarıldı:
— Öldürecek! Beni bırakma İvan, bırakma! diye
bağırıyor, İvan Fiyodoroviç’in redingotunun eteğine
sarılıyordu.
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IX
Şehvet düşkünleri
Dimitri Fiyodoroviç’in hemen arkasından, Grigori’yle
Smerdyakov koşarak salona girdi. Fiyodor Pavloviç’in birkaç
gün önce verdiği emre uyarak Dimitri’yi engellemek için
girişte bir süre boğuşmuşlardı. Dimitri Fiyodoroviç’in odaya
dalıp etrafı dikkatlice incelemesini fırsat bilen Grigori,
masanın çevresini dolanarak salonun giriş kapısının
karşısındaki diğer odalara giden kapının iki kanadını örttü.
Sonra kollarını iki yana açarak bir şeyleri koruyormuş gibi
kapının önünde dimdik ve kararlı durdu. Her hâlinden, son
nefesine kadar savunmaya hazır olduğu anlaşılıyordu. Bunu
gören Dimitri, tiz bir çığlık atarak Grigori’ye saldırdı.
— Demek orada o! Oraya sakladınız demek! Çekil,
alçak!
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Grigori, yakasına yapışan Dimitri’yi itti. Öfkeden
kendini kaybeden Dimitri bütün gücüyle Grigori’ye bir
yumruk indirdi. İhtiyar adam birdenbire olduğu yere çöktü.
Dimitri üzerinden atlayarak içeri daldı. Yüzü sapsarı kesilen,
gördükleri karşısında korkudan sürekli titreyen Smerdyakov,
salonun diğer tarafında kalakaldı; durmadan Fiyodor
Pavloviç’e yanaşıyordu.
— Burada o... Şimdi eve doğru saptığını gözümle
gördüm ama yetişemedim! diye bağırıyordu Dimitri. Nerede
o? Nerede?
“Burada o” diye haykırması Fiyodor Pavloviç’i
tamamen değiştirdi. Bütün korkusu o anda dağıldı.
— Tutun, onu tutun! diye haykıran Dimitri
Fiyodoroviç’in peşine düştü.
O anda Grigori de doğruldu ama henüz kendine
gelmemişti. İvan Fiyodoroviç’le Alyoşa, babalarının peşinden
koştular. Üçüncü odadan, ansızın bir şeyin düşüp kırıldığı
duyuldu. Dimitri Fiyodoroviç, mermer kaide üzerinde bulunan
ama pahalı olmayan bir kristal vazoya çarparak düşürmüştü.
— Tutun şunu! İmdat! diye haykırıyordu ihtiyar. İvan
Fiyodoroviç’le Alyoşa sonunda babalarına sarılarak zorla
salona götürdüler. İvan Fiyodoroviç öfkeyle:
— Ne koşuyorsunuz peşinden, diye babasına kızdı.
Gerçekten vurur sizi.
— Demek Gruşenka burada... Buraya geldiğini görmüş,
kendisi söylüyor...
İhtiyar boğuluyor gibiydi. O anda Gruşenka’yı
beklemiyordu. Orada olduğu haberi, aklını başından almıştı.
Tir tir titriyordu, çılgına dönmüştü.
İvan:
— Gelse, görmez miydiniz! diye bağırdı.
— Belki diğer kapıdan gelmiştir...
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— Diğer kapı kapalı, anahtarları da sizde.
Dimitri tekrar salona döndü. Diğer kapıyı kilitli
bulmuştu, anahtar gerçekten de Fiyodor Pavloviç’in
cebindeydi.
Odaların
bütün
pencereleri
kapalıydı.
Gruşenka’nın hiçbir yerden girip çıkma şansı yoktu. Fiyodor
Pavloviç, Dimitri’yi tekrar görür görmez:
— Yakalayın şunu! Yatak odamdaki parayı çaldı! diye
haykırdı.
İvan’ın kollarından kurtularak yeniden Dimitri’ye
saldırdı. Dimitri ellerini kaldırdı ve birden ihtiyarın
şakaklarında kalan iki tel saça yapışarak onu tartakladı; sonra
hızla yere çarptı. Yere düşen Fiyodor Pavloviç’in yüzüne ikiüç kez tekme salladı. İhtiyar acı acı inledi. İvan Fiyodoroviç,
ağabeyi kadar kuvvetli olmadığı hâlde bütün gücüyle onun
kollarına yapışarak ihtiyarı elinden kurtardı. Ağabeyinin önüne
geçerek kollarına sarılan Alyoşa da gücü yettiği kadar yardım
ediyordu.
— Deli, öldürdün onu! diye bağırdı İvan.
Dimitri yorulmuş bir halde boğuk, tıkanmış bir sesle:
— Hak etti, karşılığını verdi. Ölmediyse öldüreceğim.
Elimden kurtaramazsınız onu.
Alyoşa emir verir gibi:
— Hemen git buradan Dimitri! diye bağırdı.
— Aleksi, yalnız sana inanacağım; söyle bana, Gruşenka
geldi mi buraya gelmedi mi? Gözümle gördüm; duvarın
yanından bu tarafa doğru geldi. Ben seslenince de kaçtı...
— Yemin ederim buraya gelmedi, onu bekleyen de
yoktu.
— Ben gördüm ama... Şu hâlde o... Şimdi öğrenirim
nerede olduğunu... Hoşça kal Aleksi. Esop’a paradan söz etme.
Ama Katerina İvanovna’ya hemen git. Selam söyledi demeyi
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unutma. “Veda selamı” söyledi dersin. Burada olanları da
anlat.
O sırada İvan ile Grigori, ihtiyarı kaldırarak koltuğa
oturttular. Yüzü kan içindeydi ama kendini kaybetmemişti.
Dimitri’nin bağırmalarını can kulağıyla dinliyordu.
Gruşenka’nın hâlâ, evin bir köşesinde saklandığına inanıyordu.
Dimitri Fiyodoroviç odadan çıkarken babasına nefretle baktı.
— Akıttığım kana pişman değilim! diye bağırdı. Kendini
koru ihtiyar, hayalini koru çünkü benim de bir hayalim var!
Seni lanetliyor ve reddediyorum.
Koşarak odadan çıktı.
— Buradadır o, kesinlikle burada! Smerdyakov,
Smerdyakov!
Fiyodor Pavloviç, homurdanarak zor duyulabilen bir
sesle ve parmağıyla işaret ederek, Smerdyakov’u yanına
çağırdı.
İvan:
— Yok o burada çılgın ihtiyar, yok! diye tersledi. Bak,
şimdi de bayıldı... Su, havlu getirin! Duymuyor musun
Smerdyakov?
Smerdyakov su getirmeye gitti. İhtiyarı yatak odasına
götürerek, üzerindekileri çıkarıp yatağına uzattılar. Başını yaş
havluyla sardılar. Konyaktan, heyecandan ve dayaktan hâlsiz
düşen Karamazov, başını yastığa koyar koymaz gözlerini
kapayıp uykuya daldı.
İvan Fiyodoroviç’le Alyoşa salona döndü. Smerdyakov
kırılan vazonun parçalarını atıyordu. Grigori başını öne eğmiş
üzgün bir hâli vardı.
Alyoşa bir müddet sonra yatak odasına, babasının yanına
gitti. Orada paravanın arkasında, başucunda bir saat kadar
oturdu. İhtiyar bir ara birdenbire gözlerini açarak Alyoşa’ya
uzun uzun sessizce baktı. Besbelli olup biteni hatırlayarak

136

kavramaya çalışıyordu. Ansızın yüzünü derin bir heyecan
kapladı.
Ürkek ürkek:
— Alyoşa, diye fısıldadı. Gruşenka’ya git ya da bir yerde
gör onu. Şu sorunun yanıtını mümkün olduğu kadar çabuk
öğren ya da anlamaya çalış: Hangimizi, beni mi Dimitri’yi mi
istiyor? Olur mu? Yapabilir misin yapamaz mısın?
Alyoşa utangaç bir tavırla:
— Görürsem sorarım, diye mırıldandı.
İhtiyar, sözünü keserek:
— Söylemez o. Yaramazın biri o. Seni öpmeye başlar,
seninle evlenmek istediğini söyler. Ne yalancı, ne arlanmaz
kadın o... Yok, sen gidemezsin ona; olmaz.
— Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
— Yarın ayağa kalkıp dışarı çıkacağım; çok iyiyim, son
derece iyiyim!
Alyoşa bahçeden geçerken kapının önündeki bankta
oturan kardeşi İvan’ı gördü. İvan, oturduğu yerde not defterine
kurşun kalemle bir şeyler yazıyordu. Alyoşa İvan’a, babasının
uyandığını, kendine geldiğini ve onu manastıra yatmaya
gönderdiğini söyledi.
İvan yerinden hafifçe kalkarak çok nazik bir tavırla:
— Seninle yarın sabah görüşmeyi çok isterdim Alyoşa,
dedi.
Alyoşa bu kibar davranışı İvan’dan beklemiyordu. O
zamana kadar hiç yapmadıkları şekilde sıkı bir toka yaptılar.
Alyoşa, kardeşinin kendisine doğru ilk adımı attığını ve bunun
da mutlaka bir nedeni olduğunu hissetti.
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X
İkisi Bir Arada
Alyoşa babasından ayrılırken, eve geldiği andaki
bozguna uğramış ve üzgün hâlinden daha kötüydü.
Düşünceleri çok dağınıktı, bir türlü sağlıklı düşünemiyordu.
Bir yandan da o günün, birbirine zıt olaylarından edindiği
izlenimleri bir araya getirerek, bir sonuca varmaktan
korktuğunu fark ediyordu. İçini o zamana kadar hiç
tanışmadığı ümitsizlik duygusu kaplamıştı. Hepsinden daha
korkuncu, yanıtını bir türlü kestiremediği, karşısında dağ gibi
duran bir soruydu: Babasıyla Dimitri arasındaki o müthiş kadın
çekişmesi nereye kadar devam edecekti, nasıl sonuçlanacaktı?
Alyoşa, Bolşaya Sokağı’nda bulunan, hayli büyük,
konforlu bir evde oturan Katerina İvanovna’ya geldiği zaman
saat yedi olmuştu. Hava kararıyordu. Genç adam, Katerina
İvanovna’nın iki teyzesiyle birlikte oturduğunu biliyordu.
Katerine İvanovna ve diğerleri Alyoşa’nın geleceğini sanki
biliyorlardı. Belki de onun gelişini pencereden görmüşlerdi.
Alyoşa antreye girip kapıyı açan oda hizmetçisine haber
vermesini rica ettiği sırada, birdenbire birtakım gürültüler,
koşuşmalar ve elbise hışırtıları duydu. İki-üç kadın salondan
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çıkmış olmalıydı. Alyoşa, ziyaretinin bu kadar heyecan
yaratmasını garip buldu. Onu hemen salona aldılar. Bu, eşyası
bol, taşra tarzından farklı, zarif döşenmiş bir odaydı.
Hava alacakaranlık olduğu için odayı da loş bir aydınlık
dolduruyordu. Belli ki az önce birisinin oturduğu divanda
unutulmuş ipek bir şal, divanın önündeki masada henüz sonuna
kadar içilmemiş iki çikolata fincanı, bisküviler, biri kara
üzümle diğeri şekerle dolu iki kristal tabak Alyoşa’nın
dikkatini çekti. Hemen o anda kapının perdesi aralandı, odaya
hızlı adımlarla sevinç, heyecan dolu bir gülümsemeyle giren
Katerina İvanovna, Alyoşa’ya elini uzattı. Onunla gelen
hizmetçi, yanan iki mumu masaya bıraktı.
— Çok şükür geldiniz! Bütün gün Tanrıdan sizin
gelmenizi diledim. Oturun.
Üç hafta önce, Katerina İvanovna’nın ısrarıyla Dimitri,
Alyoşa’yı tanıştırmak için evine getirdiği zaman, genç kızın
güzelliği daha o zaman Alyoşa’yı derinden etkilemişti. O
günkü görüşmelerinde bir türlü birbirlerine ısınıp
konuşamadılar.
Katerina:
— Sizi bu kadar bekledim. Çünkü gerçeği sizden, yalnız
sizden öğrenebilirim, başka kimseden değil!
Alyoşa dili dolaşarak:
— Ben geldim... Şey... Ben... O beni yolladı... diye
kekeledi.
Katerina İvanovna’nın birdenbire gözleri parladı.
— Yaa, demek sizi o yolladı; bunu tahmin ediyordum
zaten! Bunu da dosdoğru söyleyin. Neden yolladı sizi?
— Size selam yolladı... Selam... Gelmeyecek bir daha,
hiçbir zaman... Selam, “veda selamı” yolladı.
— Veda selamı mı? Öyle mi dedi, bu kelimeyi mi
kullandı?
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— Evet.
Katerina İvanovna kızardı.
— Bana yardım edin Aleksi Fiyodoroviç. Kelime
üzerinde bu derece durarak, “veda selamı”nı söylemeyi
unutmamanız için özellikle ısrar ettiğine göre çok heyecanlı,
belki kendini bilmez bir hâldeydi. O kelimeyi vurgulayarak
dikkat çekmek istiyor, gösteri yapıyordu.
Alyoşa, Katerina’nın bu sözlerini samimi bir hareketle
onayladı:
— Öyle öyle! Bana da öyle geliyor şimdi.
— O hâlde onun için bir kurtuluş ümidi var. Dimitri,
ümitsizliğe düşmüş, ama ben onu kurtarabilirim. Durun, size
para, üç bin ruble hakkında bir şey söyledi mi?
— Yalnız söylemekle kalmadı... Onu en çok üzen bu
herhâlde... Artık onurunu kaybettiğini, bundan sonra ona her
şeyin önemsiz olduğunu söylüyordu.
Alyoşa heyecanlanmıştı. Kalbinin ümitle dolduğunu,
ağabeyi için belki bir çare, bir kurtuluş yolu olduğunu
hissediyordu.
— Peki ama sizin bu para işinden haberiniz var mı? diye
ekledi. Sonra yutkunarak sustu.
— Çoktandır biliyordum. Moskova’ya telgrafla sorup
paranın gitmediğini çok önceden öğrendim. Son günlerde de
paraya ihtiyacı olduğunu öğrendim. Tek amacım, kime
başvurması gerektiği, en vefalı dostunun kim olduğunu
anlamasını sağlamaktı. Onun için nelere katlanabileceğimi hâlâ
neden anlamadı? Neden beni tanıyamıyor, bütün olanlardan
sonra beni anlamamakta neden inat ediyor?
Son sözlerini gözlerinden yaşlar boşanarak söyledi.
— Size, onunla babası arasında biraz önce yaşanan
olayları anlatmak zorundayım.
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Alyoşa’nın da sesi titriyordu. Bütün sahneyi anlattı.
Kendisinin, babasından para istemek için gönderildiğini,
ağabeyinin içeri dalarak babasını patakladığını; bunu yaptıktan
sonra bir daha ısrarla veda selamını götürmesini tekrarladığını,
kısaca hepsini anlattı, sonra:
— O kadına gitti... diye yavaşça ekledi.
— O kadına katlanamayacağımı sanıyorsunuz değil mi?
Ancak Dimitri onu almaz...
Katerina İvanovna birden sinirli sinirli güldü:
— Bir Karamazov’da böyle bir tutku ne kadar
yaşayabilir! Onunki sevgi değil, tutkudur. Evlenmeyecek,
çünkü kadın ona varmaz.
Alyoşa gözlerini yere indirerek üzüntüyle:
— Belki evlenir, dedi.
— Evlenmez diyorum size.
Katerina İvanovna taşkın bir heyecanla, birdenbire:
— Bu kız bir melektir, biliyor musunuz? diye bağırdı.
Harikalar harikası! Onun cazibeli olduğu kadar sabırlı, asil
yürekli olduğunu da biliyorum. Bana niye öyle bakıyorsunuz
Aleksi Fiyodoroviç? Belki sözlerime hayret ediyor, belki
inanmıyorsunuz.
Diğer odaya bakarak:
— Agrafena Aleksandrovna, buraya gelin lütfen! diye
seslendi. Gelen iyi bir adam, Alyoşa. Onunla görüşebilirsiniz.
Sorunu biliyor.
Baygın denecek kadar tatlı bir kadın sesi:
— Ben de perde arkasından çağırmanızı bekliyordum,
diye cevap verdi.
Perde aralandı ve masaya gülerek, neşe içinde Gruşenka
yaklaştı. Alyoşa şaşkınlıktan dondu kaldı. Gözlerini kadına
dikmiş, ondan bir türlü ayıramıyordu. Demek, yarım saat önce
kardeşi İvan’ın hayvan diye nitelediği korkunç kadın buydu.
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Görünüşte özelliksiz, pek sade, hoş, sevimli üstelik güzel ama
güzel olmasına karşın özel bir çekiciliği olmayan, başka güzel
kadınlara benzeyen bir kadındı! Etine dolgundu, vücut
hareketleri yumuşak, âdeta sessiz, sesi gibi baygın, nazlıydı.
Yumuşak bir hareketle kendini koltuğa bıraktı. Yirmi iki
yaşındaydı, yüzü de ancak o kadar gösteriyordu. Teni beyaz ve
duruydu. Alyoşa’yı en çok da Gruşenka’nın yüzüne yayılmış
çocukça, saf ifade etkilemişti.
Gruşenka’dan etkilendiği hâlde, rahatsız eden bir
duyguyla âdeta üzülerek, onun yapmacık bir şekilde kelimeleri
neden uzattığını kendine soruyordu. Gruşenka, kelimeleri
uzatarak konuşmaktan, ses tonuna baygın bir yayvanlık
vermekten hoşlanıyordu. Şüphesiz bu, basit bir terbiyenin,
görgüsüzlüğün doğurduğu kötü bir alışkanlıktı.
Katerina İvanovna, Alyoşa’nın karşısındaki koltuğa
Gruşenka’yı hemen oturttu ve coşkulu bir sevgiyle gülümseyen
dudaklarından birkaç defa öptü. Ona âşıkmış gibi bir hâli
vardı. Hayranlıkla:
— İlk defa görüşüyoruz Aleksi Fiyodoroviç, dedi. Onu
tanımak, görmek istiyordum. Ben gidecektim ama bırakmadı.
Bu isteğimi duyar duymaz kendisi geldi. Onunla buluşup her
şeyi bir karara bağlayabileceğimizi biliyordum zaten! İçime
doğuyordu. Beni bundan vazgeçirmek istediler, ama ben
sonucu önceden hissettim, yanılmadım da... Gruşenka bana
hepsini, bütün niyetlerini açtı; sanki gökten bir iyilik meleği
indi; huzur, sevinç getirdi...
Gruşenka, hep o sevimli gülümsemesiyle:
— Eksik olmayın... İltifat ediyorsunuz, güzel Küçük
Hanımcığım! dedi.
— Elinizi verin bana Gruşenka, meleğim. Şu tombul,
minik, nefis eli görüyor musunuz Aleksi Fiyodoroviç, görüyor
musunuz bunu; bu eller bana mutluluk getirdi, canlandırdı,
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hayata bağladı beni! Şimdi öpeceğim onu, hem üstünü, hem
içini öpeceğim. İşte, işte, işte!
Katerina İvanovna, kendinden geçmiş bir şekilde
Gruşenka’nın gerçekten güzel, belki fazlasıyla tombul elini üç
kere öptü. Kadın elini uzatmış, sinirli ve tiz ama tatlı bir
gülüşle Küçük Hanımcığını seyrediyor, elinin bu şekilde
öpülmesinden çok mutlu oluyordu.
Alyoşa, içinden “Bu kadar coşkunluk fazla...” diye
geçirdi. Kızardı, içinde garip bir huzursuzluk vardı.
— Aman Küçük Hanımcığım, Aleksi Fiyodoroviç’in
yanında elimi böyle öpmeniz benim için ayıp değil mi?
—
Sizi
bununla
utandırmak
istediğimi
mi
zannediyorsunuz?
Katerina İvanovna biraz şaşırdı.
— Beni ne kadar yanlış anlıyorsunuz, şekerim.
— Ama belki siz de beni olduğum gibi anlamıyorsunuz
Küçük Hanımcığım. Belki ben göründüğümden çok daha
kötüyüm. Kalbim kötü, asi ruhluyum. Zavallı Dimitri
Fiyodoroviç’i, o zamanlar sadece dalga geçmek için kendime
çektim.
— Ama şimdi kendi hâlinde, özgür bırakacaksınız onu.
Söz verdiniz. Onun, aklını başına toplamasına yardım eder,
çoktandır başkasını sevdiğinizi, o adamın size evlenme teklifi
ettiğini açıklarsınız...
— Hayır, benim melek Küçük Hanımcığım, diye cevap
verdi. Size hiçbir şey için söz vermedim ben. Görüyorsunuz ya
sayın küçük hanım... Size karşı ne kadar kötüyüm; ne kadar
başıma buyruğum. Aklıma estiği gibi hareket ediyorum. Az
önce belki bir söz verdim, ama şimdi “Ya Mitya yeniden
hoşuma giderse?” diye düşünüyorum... Bir defasında bu
şekilde hoşuma gitmişti de tam bir saat ona gönlümü
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vermiştim. Belki şimdi ona giderek, bugünden itibaren bende
kalmasını isterim. Böyle kararsızım ben işte!
— Bunu beklemiyordum doğrusu...
— Aah Küçük Hanım, siz bana göre ne kadar iyisiniz!
Belki bu huyum yüzünden benim gibi bir budaladan
soğuyacaksınız.
Gruşenka tatlı bir sesle:
— Meleğim, Küçük Hanımcığım, güzel elinizi verin!
diye devam etti. Katerina İvanovna’nın elini sanki kutsal bir
şeyi tutar gibi aldı.
— Ben de, sizin bana yaptığınız gibi elinizi öpeceğim,
canım Küçük Hanımcığım. Siz elimi üç defa öptüğünüze göre,
borcumu ödeyebilmek için elinize üç yüz öpücük kondurmam
gerek.
Gruşenka, öpücüklerini iade etmek gibi gerçekten garip
bir amaçla Katerina İvanovna’nın elini yavaşça dudakları
hizasına götürdü. Katerina İvanovna elini çekmedi. Gruşenka o
sırada, sanki duyduğu hayranlıktan kendinden geçmiş gibi eli
ağır ağır dudaklarına götürüyordu. Ağzı hizasına gelince
birdenbire durdu, bir şeyler düşünür gibi hali vardı. Sonra
ansızın, son derece tatlı, baygın sesini uzatarak:
— Bir şey söyleyeyim mi benim melek Küçük
Hanımcığım dedi. Öpmeyeceğim elinizi...
Gruşenka ince, neşeli bir şekilde güldü.
Katerina İvanovna titredi.
— Nasıl isterseniz... Peki, şimdi ne oldu?
— Siz elimi öptüğünüz hâlde, karşılığında benim sizin
elinizi öpmemem, unutamayacağınız bir hatıra olarak kalsın.
Gözleri parlıyor, dik, sabit bakışını Katerina
İvanovna’dan ayırmıyordu.
— Küstah!
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Katerina İvanovna birden gerçeği anlar gibi oldu. Hırsla
yerinden fırladı. Gruşenka da acele etmeden doğruldu.
— Şimdi gidip Mitya’ya, elimi öptüğünüzü ama benim
karşılık vermediğimi anlatacağım. Öyle gülecek ki!
— Çık dışarı, kaltak!
— Ama bu ayıp Küçük Hanım, çok ayıp; ağzınıza hiç
yakışmıyor böyle sözler.
— Defol buradan satılmış yaratık! diye çığlığı bastı
Katerina İvanovna. Gerilmiş yüzünün her çizgisi titriyordu.
— Satılmış da ne demek? Siz de para peşinden, ortalık
kararınca, kızlığınıza aldırmadan bekâr evlerine güzelliğinizi
satmaya gittiniz ya, biliyorum bunu.
Katerina İvanovna bir çığlıkla Gruşenka’ya saldırdı, ama
Alyoşa onu bütün gücüyle tuttu.
— Durun, ses çıkarmayın! Konuşmayın, hiç cevap
vermeyin; şimdi gider o, şimdi!
O anda iki akrabasıyla oda hizmetçisi Katerina
İvanovna’nın bağırmalarını duyarak yetiştiler.
Hepsi etrafını sardı.
— Gideceğim ya!
Gruşenka kanapeden şalını alarak:
— Kuzum Alyoşa, beni eve kadar götürsene ne olur!
Alyoşa, kadının karşısına geçerek ellerini birleştirdi:
— Aman gidin buradan, çabuk gidin! diye yalvardı.
— Götür beni Alyoşa’cığım. Yolda sana öyle güzel, cici
şeyler anlatacağım ki! Bu numarayı senin için yaptım
Alyoşa’cığım. Hadi götür beni şekerim, pişman olmazsın
sonra!
Alyoşa, ellerini kenetleyip bükerek sırtını çevirdi.
Gruşenka bir kahkaha atarak dışarı koştu.
Katerina İvanovna sinir krizi geçiriyordu. Hıçkırıyor,
boğuluyordu. Odadakiler çevresinde telaşlanıyordu.
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— Dişi kaplan gibi! diye tekrar çığlığı bastı Katerina
İvanovna. Niçin tuttunuz beni Aleksi Fiyodoroviç, dövecektim
onu... Dövecektim! Onu kırbaçlamak, meydan dayağı... Cellat
eliyle darağacına götürmeli halkın önünde!
Alyoşa kapıya doğru geriledi.
Katerina İvanovna ellerini birbirine vurarak, birdenbire:
— Ya diğeri, aman Tanrım! diye bağırdı. Nasıl da bu
kadar onursuz, insafsız olabildi! O uğursuz, lanetli günde
olanları bu aşağılık yaratığa anlatmış demek! “Güzelliğinizi
satmak için Küçük Hanımcığım...” diyor. Hepsini biliyor!
Ağabeyiniz bir alçak bir adamdır, Aleksi Fiyodoroviç!
Alyoşa bir şeyler söylemek istiyor, ama ağzından tek
kelime çıkmıyordu. Kalbi ağrıyacak kadar sıkılmıştı.
— Gidin Aleksi Fiyodoroviç! Utanıyorum, çok
kötüyüm... Yarın... Ayaklarınıza kapanarak yalvarıyorum,
yarın gelin. Kusura bakmayın, bağışlayın... Bu utanca nasıl
katlanacağımı bilemiyorum!
Alyoşa sokakta adeta sendeleyerek yürüyordu. Katerina
İvanovna gibi o da ağlamak istiyordu. Arkasından Katerina
İvanovna’nın hizmetçi kızı yetişti:
— Küçük Hanım, Bayan Hohlakova’dan gelen mektubu
size vermeyi unuttu. Öğleden beri saklıyordu.
Alyoşa dalgın bir şekildie küçük pembe zarfı alarak
farkında değilmiş gibi cebine koydu.
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XI
Lekeli Bir İsim Daha
Manastırın kente uzaklığı bir verstten biraz daha
fazlaydı. Alyoşa, o saatte pek kimsenin olmadığı yolda gecenin
karanlığını yaran hızlı adımlarla yürüdü. Zifiri karanlıkta yirmi
- otuz adım ilerisi güçlükle seçiliyordu. Yolun yarısında dört
ayrı yol kesişiyordu. Dörtyol kavşağında göğe uzanan tek
söğüdün altında bir insan karartısı belirdi. Alyoşa oraya
varınca karartı kımıldadı ve genç adamın üzerine atılarak
yüksek bir sesle:
— Ya paranı ya canını! diye bağırdı.
Alyoşa hayretle:
— Sen misin Mitya? dedi. Ancak Alyoşa, ilk anda
korkmuştu.
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— Kah, kah, kah! Şaşırdın, değil mi? Seni nerede
bekleyeyim diye düşündüm. Evlerinin önünde beklesem, diye
düşündüm, ama üç ayrı yol geçiyor oradan, seni kaçırabilirdim.
Sonra burada beklemek aklıma geldi. Manastıra giden tek yol
bu olduğuna göre nasıl olsa buradan geçeceksin, dedim. Ee,
olanı biteni anlat bakalım, tahtakurusu gibi ez beni... Ama
neyin var senin?
— Hiç ağabey... Şey, biraz korktum da... Ah Dimitri! Az
önce babamın kanı... Az kalsın öldürüyordun onu... Oysaki
şimdi burada şaka yapıyorsun.
— Maskaralığımı bağışla. Öylesine yaptım bunu. Sen,
orada ne oldu, onu anlat. Ne dedi? Neyse onu söyle; gözümün
yaşına bakma, acıma bana! Öfkeden köpürdü, değil mi?
— Hayır, çok farklı şeyler oldu Mitya. Orada... İkisini
buldum.
— İkisi kim?
— Gruşenka da Katerina İvanovna’nın yanındaydı.
Dimitri Fiyodoroviç’in şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
— İmkânı yok! diye bağırdı. Saçmalıyorsun.
Gruşenka’nın ne işi var orada!
Alyoşa, Katerina İvanovna’nın evine girdiği andan
başlayarak olanı biteni anlattı. Hikâyeyi anlatması on dakika
kadar sürdü. Akıcı, düzgün bir şekilde anlatmıyordu, ama yine
de en önemli kelimeleri, en önemli hareketleri unutmuyordu.
Bu arada özetle kendi duygularını da ifade etti. Dimitri onu
sessizce dinliyordu, bakışında korkunç bir durgunluk vardı.
Fakat Alyoşa ağabeyinin her şeyi anladığını, olayı çok iyi
kavradığını görüyordu. Ancak hikâye ilerledikçe yüzü
asılmakla kalmıyor, âdeta tehdit edici bir hâl alıyordu.
Kaşlarını çatmış, dişlerini sıkarak bakışı tamamen dikleşmiş,
donuklaşmıştı. Az sonra yüzü tarif edilmez hızla yeniden
değişti: Öfke dolu yüzü birdenbire tersine döndü; kısılmış
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dudakları açıldı, içten bir kahkaha savurdu. Kahkahası o kadar
uzun sürdü ki bir süre söz söyleyemedi.
Dimitri, âdeta hastalıklı, sahte ve insanı utandıracak
garip bir sevinçle:
— Elini öpmedi demek! diye bağırdı. Öpmeden kaçtı ha?
Katerina da arkasından, “dişi kaplan” diye mi bağırdı? Kaplan
mı kaplan! Darağacına göndermeli ha... Öyle ya, göndermeli;
ben de Katerina ile aynı fikirdeyim. Gerekirdi, çoktan
gerekirdi... Evet kardeşim, darağacına diyecek yok ama biz
önce bu sorundan kurtulmalıyız. Bilmez miyim bu hayâsızlık
kraliçesini... El öpme sırasında kişiliğini olduğu gibi ortaya
koymuş cadı! Dünyada onun üstüne cadı düşünülemez!
Kendince zevk alıyor. Demek eve koştu. Bu durumda ben de
bir koşu gidivereyim. Ayıplama beni Alyoşa; kabul ediyorum,
gırtlağını sıkmak bile az ona...
Alyoşa kederli bir tavırla:
— Gruşenka’ya o günü anlatmışsın ağabey. Bunları
anlatırken Katerina İvanovna’yı ne kadar inciteceğini
düşünmemişsin bile. Gruşenka hemen, “Siz de güzelliğinizi
satmak için gizlice bekârların evine gidiyorsunuz!” diye lafı
yapıştırdı. Bundan daha ağır hakaret olur mu ağabey?
Alyoşa’yı en çok üzen ağabeyinin, Katerina
İvanovna’nın hakarete uğrayarak küçük düşürülmesine
sevinmiş görünmesiydi, aslında bu imkânsızdı.
Dimitri Fiyodoroviç birdenbire kaşlarını çatarak eliyle
alnına vurdu.
— Tüh...
Alyoşa’nın az önce, bütün olanları, hakaretleri, Katerina
İvanovna’nın “Ağabeyiniz alçağın biridir!” diye haykırmasını
anlatmasına rağmen, bunlara ancak şimdi dikkat etmişti.
— Doğru, belki gerçekten Gruşenka’ya o uğursuz
günden söz ettim. Evet evet, anlattım; şimdi anımsıyorum. O
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zaman Mokroye’deydik. Sarhoştum. Her şeyi anlamıştı, o da
ağlıyordu; o zaman yaşadıklarım bugün gibi aklımda. Ah,
yerin dibine batsın o! Başka türlü olur mu zaten? O gün ağlar,
şimdi de... Şimdi de kalbe kamayı saplayıverir. Kadınların
alışkanlığıdır bu.
Başını önüne eğip düşünceye daldı. Sonra, birden
dokunaklı bir sesle:
— Evet, ben alçağın biriyim, dedi. Tam anlamıyla
alçağım. Ağlamış ağlamamışım ne fark eder, hepsi bir.
Alçağım! Teselli yerine geçiyorsa bu sıfatı kabul ettiğimi
söyle. Eh, yeter bu kadar. Hoşçakal, gevezeliği uzatmayalım,
içimi sıkıyor. Sen kendi yoluna git, ben de kendi yoluma... Son
nefesimi verene kadar da görüşmek istemem artık. Allaha
ısmarladık Aleksi!
Alyoşa’nın elini güçlü bir şekilde sıktı; başını
kaldırmadan, havada sallanır gibi şehre doğru yürüdü. Alyoşa
arkasından bakıyor, bu zamansız ayrılığın temelli olabileceğine
inanmıyordu.
Alyoşa, manastır yolunu tuttu. “Nasıl olur bu, bundan
sonra onu görmeyecek miyim? Ne demek istiyor? Hemen
yarın gidip bulacağım, bulacağım onu, söyledikleri ne anlama
geliyor, görelim!”
Manastırı dolanarak, çamlıktan doğruca keşişhaneye
geçti. O saatte içeri kimse alınmadığı hâlde kapıyı açtılar.
Staretzin hücresine girerken içi titriyordu. Neden manastırdan
ayrılmıştı; staretz onu dışarıya niçin göndermişti? Burada
sessizlik, kutsallık vardı; orası perişanlık, içinden çıkılmaz
karanlıklarla doluydu...
Hücrede, rahip adayı Porfiri’yle Staretz Zosima’nın
sağlık haberini almak için günün her saatinde oraya uğrayan
Peder Paysi vardı. Alyoşa, staretzin giderek fenalaştığını
korkuyla öğrendi. Hatta cemaatle her akşamki konuşmasını
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yapamayacak kadar hastaydı. Çoğunlukla akşam ayinlerinden
sonra, yatmadan önce manastır halkı staretzin hücresine
toplanır; herkes yüksek sesle o günkü günahlarını, günah
sayılan hayallerini, düşüncelerini hatta varsa, aralarındaki
kavgaları itiraf ederdi. Bazıları diz çökerek günah çıkarır;
staretz onları bağışlar, barıştırır; kimine öğüt, kimine ceza
verir; sonra onları kutsayarak gönderirdi. Staretzliğin
düşmanları, bu toplu “günah çıkarma” ya itiraz ederler; bunu
dinin kutsal gizliliğine saygısızlık hatta küfür sayarlardı.
Muhalifler, piskoposluk dairesinin bu şekilde günah
çıkarmasının, insanları iyiye götürmek şöyle dursun, gerçekte
bile bile günaha, kötü yola götürdüğüne dikkati çekerlerdi.
Sözde topluluğun çoğu, staretze istemeyerek, sadece
birbirlerine uyarak, kibirli, isyankâr ruhlu demesinler diye
giderlermiş. Akşam günah çıkarmaya gidenlerden bazıları
önceden birbirlerine, “Ben, sabah sana kızdığımı söylerim, sen
de kabul edersin” diye kararlaştırırlarmış. Bunu, bir şey
söylemiş olmak, âdeti yerine getirmek için yaparlarmış. Bazen
gerçekten böyle şeyler olduğunu Alyoşa da biliyordu.
Keşişlerin akrabalarından gelen mektupların önce staretze
getirilip onun tarafından açılmasını, topluluktan bazılarının hoş
karşılamadığını da biliyordu. Şüphesiz, görünüşte her şey
gönül rızasıyla, yürekten bir bağlılıkla ve ahlak adına
yapılıyordu. Aslında, bazen hiç de içten değil, tam tersine
sahte ve ikiyüzlü davranılıyordu. Bununla birlikte topluluğun
büyükleri, deneyimli kimseler, “Bu çevreye ruhunu kurtarmak
amacıyla samimiyetle girenler için verilen ödevler, ağır
deneyimler kesinlikle faydalıdır. Bundan sıkılıp sızlananlar
rahip sayılamaz, bunlar manastıra boşuna gelmiştir, onların
yeri manastırın dışındaki yaşamda... İnsanoğlu günahtan,
şeytandan kilisede dahi korunamayacağı için günaha karşı son
derece kararlı bir tavır sergilemelidir” diye ısrar ederlerdi.

151

Alyoşa’yı kutsayan Peder Paysi, fısıldayarak:
— Çok hâlsiz düştü; hep uyuyor, dedi. Zor
uyandırabiliyoruz. Zaten uyandırmak doğru değil. Az önce beş
dakika kadar uyandı, cemaati kutsayıp onların gece dualarını
diledi. Yarın bir kere daha kutsal ekmekle şarap almak istiyor.
Seni andı Aleksi. Dışarı çıkıp çıkmadığını sordu. Şehirde
olduğunu söylediler. “Oraya gitmesine izin veriyorum.
Şimdilik yeri orası, burası değil” dedi. Senden sevgiyle ama
kaygılanarak söz ediyordu. Sana bağışladığı onurun farkında
mısın? Ancak seni neden yeniden dışarıya gönderiyor? Demek
ki kaderinde yazılı olanları önceden görüyor. Oraya boş bir
hayat ve eğlenmek için dönmeyeceksin. Staretzin sana verdiği
bir ödev olacak Aleksi, bunu anla!
Peder Paysi çıktı. Aleksi, staretzin ancak bir iki günlük
ömrü kaldığından şüphe etmiyordu. Önceki gün babasıyla,
Hohlakovalarla, ağabeyi ve Katerina İvanovna ile görüşmeye
söz verdiği hâlde manastırdan hiç çıkmayarak son ana kadar
staretzinin yanında kalmaya karar verdi. Kalbi sevgi doluydu.
Dünyada en değerli bildiği, ölüm yatağına düşmüş bu varlığı
bırakarak şehirde, kısa bir zaman için bile olsa onu nasıl
aklından çıkarabildiğini acı acı düşündü. Staretzin yattığı
hücreye geçti, uyuyan adamın önünde diz çökerek yere
kapandı. Staretz sessiz, hareketsiz uyuyordu; hafif, düzenli,
âdeta belirsizce soluk alıyordu. Yüzü sakindi.
Staretzin sabah misafirleri kabul ettiği odaya geçen
Alyoşa, hemen üzerindekileri çıkarmadan, yalnız kunduralarını
çıkararak dar, sert ve deri kaplı kanapeye uzandı. Uzun
zamandır geceleri yalnız yastığını getirerek hep orada
yatıyordu. Babasının az önce söz ettiği döşeği epeydir
sermiyordu. Cübbesini yorgan yerine kullanıyordu. Yatmadan
önce diz çökerek uzun uzun dua etti. Duasında Tanrıdan
içindeki şüpheyi açıklamasını istemiyor, sadece her zamanki
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gibi övgülerini göndererek ruhunu sevinçli bir duygu
yoğunluğuyla sarması için yalvarıyordu. Bu duygunun
arkasından her zaman huzurlu, sakin bir uyku geliyordu. Dua
ederken Alyoşa birdenbire, cebinde Katerina İvanovna’nın
hizmetçisinin peşinden koşarak verdiği küçük pembe zarfa
dokundu. Bir an bocaladı ama duayı bitirdi. Bir an duraksadı,
sonra zarfı açtı. İçinde o sabah staretzin önünde onunla bu
kadar alay eden Bayan Hohlakova’nın genç kızı Liz’in
imzasını taşıyan bir mektup vardı.
“Aleksi Fiyodoroviç” diye başlıyordu. “Herkesten,
annemden bile gizli yazıyor, bunun kötü bir davranış olduğunu
da biliyorum. Fakat kalbimdekini size açmazsam,
yaşayamayacağım artık. Bunu, belli bir zamana kadar
ikimizden başka kimse bilmemeli. Yalnız söylemek
istediklerimi size nasıl anlatacağımı bilemiyorum... Kâğıdın
yüzü kızarmaz, derler. Oysaki emin olun yalan. Kâğıdın yüzü
kızarır, tıpkı benim şimdi kızardığım gibi... Sevgili Alyoşa, sizi
seviyorum ta çocukluğumdan, Moskova’dan beri seviyorum. O
zaman şimdiki gibi değildiniz; hem sizi ömrümün sonuna
kadar seveceğim. Kalbim ihtiyarlayınca, hayatımızı birlikte
bitirmek için sizi seçti. Elbette manastırdan çıkmak şartıyla...
Yaş sorunumuza gelince, kanunun emrettiği kadar bekleriz. O
zamana kadar ben de yüzde yüz iyileşip yürüyeceğim, dans
edeceğim.
Bunu
nasıl
ayrıntılarıyla
düşündüğümü
görüyorsunuz ya! Yalnız şunu çok merak ediyorum: Bu
satırları okuduktan sonra hakkımda ne düşüneceksiniz acaba?
Her zaman gülüp yaramazlık ederim; az önce sizi kırdım ama
emin olun, kalemi elime almadan önce Meryem Ana ikonunun
önünde dua ettim. Şimdi de dua ediyorum, nerdeyse
ağlayacağım...
Sırrım şu anda elinizde... Yarın bize gelince yüzünüze
nasıl bakacağımı bilemiyorum. Ah Aleksi Fiyodoroviç, size
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bakınca daha önce yaptığım gibi, aptalca bir hareketle kendime
hâkim olamadan gülüverirsem? Beni kötü, alaycı bir kız
zanneder, mektubumdakilere inanmazsınız. Bunun için
yalvarırım canım, bana azıcık merhametiniz varsa, yarın içeri
girince gözlerimin içine bakmayın. Bakışlarımız karşılaşınca
belki kendimi tutamaz, birdenbire gülüveririm. Üstelik
üzerinizde bu uzun elbise de varken... Bunları düşündükçe
şimdiden buz gibi oluyorum. Bunun için içeri girince bir süre
bana hiç bakmayın; anneme ya da pencereye bakın...
İşte size bir aşk mektubu yazdım; Tanrım ne yaptım ben!
Beni küçümsemeyin Alyoşa, çok kötü bir şey yaptım. Sizi
üzdüm ise beni bağışlayın. Bundan sonra belki ebedî olarak
yok olacak onurumun sırrı sizin elinizde...
Bugün mutlaka ağlayacağım. Allaha ısmarladık, korkunç
buluşmamıza kadar.
Not: Ama mutlaka, mutlaka gelin Alyoşa, mutlaka!
Liz”
Alyoşa mektubu hayretler içinde okudu; tekrar tekrar
okudu. Biraz düşündü; sonra ansızın tatlı tatlı güldü. Ardından
ürperir gibi oldu. Gülerek günah işlediğini düşündü. Ama bir
süre sonra o sessiz, hoş gülüşü devam etti. Mektubu ağır ağır
katlayıp zarfa koydu, istavroz çıkarıp yattı. Yüreğindeki
huzursuzluk birden geçmişti. Deliksiz bir uykuya
hazırlanırken, “Tanrım, az öncekilerin hepsine acı, bağışla
onları!” diye mırıldanıyordu. Mutsuzları, asileri koru ve onlara
doğru yolu göster. Sen sevginin kendisisin, onlara huzuru,
mutluluğu bağışla!”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acılar
I
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Ferapont Baba
Güneş henüz doğmamıştı ama aydınlığı yavaş yavaş
ufukta belirmişti. Alyoşa erkenden uyandı. O sırada staretz de
uyanıktı. Kendini o kadar hâlsiz ve güçsüz hissediyordu ki
yataktan koltuğa geçmek istemesine rağmen bunu
başaramıyordu. Bilincini kaybetmemişti. Yorgun yüzünü her
şeye rağmen mutlu, candan, çekici bir ifade kaplamıştı.
Alyoşa’ya, “Belki bu akşamı göremeden ölürüm” diyerek
günah çıkardı. Kutsal ekmekle şarap istedi. Eskiden bu yana bu
işlerle Peder Paysi ilgilenirdi. Bu arada, ölümlü dünyadan
ayrılanlar için yapılan son dinî tören de başladı. Rahiplerle
keşişler toplandılar. Staretzin hücresi tıklım tıklım oldu. Bu
sırada hava iyice aydınlandı. Manastır halkı dinî törene
katılmak için sökün etti. Staretz ayin sonrasında oradakilerle
öpüşerek hepsiyle vedalaştı. Hücre çok dardı. İlk girenleri
çıkıyor, yerlerine dışarda bekleyenler giriyordu. Alyoşa,
koltuğa yeniden oturan staretzin yanında duruyordu. Staretzin
gücü âdeta tükenmişti, zor konuşuyordu, öğütler veriyordu;
sesi kısık ve yavaş çıktığı hâlde, gayet toktu. Çevresini
kuşatanları sevgi dolu bakışlarla süzerek, “Aziz pederlerim,
kardeşlerim, yıllardır size öğütler vermeye, yol göstermeye,
sizinle konuşmaya o kadar çok alıştım ki, şimdiki
suskunluğum konuşmaktan daha zor geliyor.” diye şakalaştı.
Alyoşa, staretzin o sırada söylediklerinden bazılarını hiç
unutmadı. Yaşlı din adamının güçlü bir sesi olmasına rağmen
ifade tarzı anlatmak istediği şeyleri anlaşılmaz kılıyordu:
Aceleyle konuşuyor, bir konudan başkasına atılıyor, sanki
söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri hayatının son
dakikalarına sığdırmaya çalışıyordu. Bunlar, öğretmek
istediklerinin yanı sıra kalbindeki sevinç ve heyecanı
başkalarıyla paylaşmak özleminden kaynaklanıyordu.
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Alyoşa sonradan staretzin verdiği öğütleri hatırlamıştı:
— Pederler, birbirinizi ve Tanrının bütün kullarını sevin.
Dışardaki yaşamdan kendimizi soyutlayarak manastıra
kapanmamız, bizim daha kutsal bir insan olduğumuz anlamına
gelmez; aksine, insanlar buraya dünyadaki herkesten, her
şeyden aşağı olduğunu bilerek, bunu kabullenerek gelmiştir...
Bu duvarlar arasında bir ömür geçiren rahip, her geçen gün
artan bir duyarlılıkla bu bilince ulaşmalıdır. Başka bir nedenle
buraya gelmişse bunun bir anlamı yoktur. Dışarda
yaşayanlardan daha aşağı olduğumuzu kabul etmekle birlikte
bütün dünyanın ve kendi günahlarımızın sorumluluğunu
alırsak burada bir araya geliş amacımıza yaklaşmış oluruz.
Sevgili kardeşlerim şunun farkında olmalısınız: Sadece
insanlığa özgü bazı genel suçlar değil, dünyadaki her kişinin
sorumluluğu da bizim omuzlarımızdadır. Bu anlayışa ulaşan
her rahip hatta her insan hayat yolunun ereğine varmıştır.
Rahipler, olağanüstü hiçbir güce sahip değildir. Onlar bütün
insanlara örnektir, insanların olması gerektiği gibidir. Ancak
bunun sayesinde kalplerimiz, bütün dünyayı saran, doymak
bilmeyen sonsuz bir sevgiyle dolar. Böylece her biriniz
sevginizle dünyayı kazanabilir, insanlığı günahlarından
gözyaşlarıyla arındırabilirsiniz. Vicdanınızla konuşarak
günahlarınızı itiraf ediniz. Günahınızla yüzleşmek sizi
korkutmasın. Yeter ki tam anlamıyla pişmanlık duyun, ama
Tanrı ile pazarlığa girmekten de kaçının. Üstüne basarak tekrar
söylüyorum: Gururlu olmayın. Ne küçüklere ne büyüklere
karşı gururlu davranın. Size sırt çeviren, aşağılayan, küfreden,
iftira edenlerden nefret etmeyin. Tanrıya inanmayanlardan,
kötüyü öğretenlerden, maddecilerden, yalnız iyi olanlarından
değil -özellikle bu zamanda aralarından çok iyiler de çıkıyorkötülerinden de nefret etmeyin. Dualarınızda onları, “Duacısı
olmayanlarla, sana dua etmek istemeyenleri koru Ulu Tanrım!”
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diye anarsınız. Ayrıca, “Bunu, onları küçük gördüğüm için
söylemiyorum, çünkü ben herkesten daha da aşağıdayım
Tanrım” diye eklemeyi unutmayın... Hristiyan milletini sevin;
halkın kontrolünü yabancıların ele geçirmesine izin vermeyin.
Tembellik yapıp, başkalarını küçük görürseniz, kendinizi
çıkarcılığa kaptırırsanız başka ülkelerden gelen yabancılar
sürünüzü elinizden alırlar. Millete hiç durmadan, bıkmadan
İncil’i anlatın... Doğruluktan ayrılmayın... Gümüş, altın
peşinde koşmayın. İnancınız tam olsun, sancağınızı
yükseklerde tutun.
Staretz, bu öğütleri, Alyoşa’nın sonradan yazdığı şekilde
değil de kesik kesik ifade ediyordu. Gücünü toplamak için
zaman zaman hiç konuşmuyor, tıkanıyordu ama coşkun
heyecanı hiç eksilmiyordu. Oradakiler, onu duygulanarak
dinliyordu. Yine de bazıları hayret ediyor, sözlerini aydınlatıcı
bulmuyordu.
Sonradan hepsini bir bir hatırladılar. Bir ara hücreden
çıkan Alyoşa, oraya yığılmış cemaatin heyecanlı bekleyişini
görünce çok şaşırdı. Bekleyenlerden kimisi merak, kimisi
kuşku içindeydi, kimisi de olacakların karşısında alçakgönüllü
bir ifadeye bürünmüştü. Hepsi, staretzin ölümünden hemen
sonra karşılaşacakları büyük bir olay bekliyorlardı.
Bekleyişleri önemsiz gibi görülebilirdi. Ama rahiplerin en
ciddi olanları bile bundan kendini kurtaramıyordu. En ciddi
görünen Peder Paysi’ydi.
Bir rahip aracılığıyla Rakitin’in çağırtması üzerine
Alyoşa hücreden ayrıldı. Rakitin şehirde oturan Bayan
Hohlakova’dan Alyoşa’ya bir mektup getirmişti. Kadın,
yazdığı mektupta merak uyandıran ama yerinde ve zamanında
bir haber veriyordu. Haber şöyleydi: Staretze bir gün önce ismi
Prohorovna olan, şehirli ihtiyar bir başçavuşun dul karısı
kutsanmak için gelmişti. Kadıncağız staretze, Sibirya’ya,
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İrkutsk’a bir yıl önce görevli olarak giden ama hâlâ bir türlü
haber alamadığı oğlu Vasenka için, kilisede ölülerle birlikte
dua edip edemeyeceğini sormuştu. Staretz, bu istek karşısında
çok sert bir tavır aldı. Böyle duaların bir anlamda büyücülük
olduğunu söyleyerek kadını önledi. Sonra bu davranışın
cahillikten kaynaklandığını düşünerek onu bağışladı.
Staretz, Bayan Hohlakova’nın deyimiyle “Yarının
kitabından okur gibi”, kadının oğlu Vasenka’nın kesinlikle
yaşadığını, yakında geleceğini ya da bir mektup göndereceğini
söyleyerek, kadından eve gidip sabırla beklemesini istedi.
Bayan Hohlakova büyük bir heyecanla, “Ne düşünüyorsunuz.
Söyledikleri olduğu gibi hatta fazlasıyla doğru çıktı. İhtiyar
kadın eve varır varmaz Sibirya’dan gelen mektubu eline
tutuşturmuşlar. Üstelik olay bu kadarla da kalmıyor. Vasenka,
annesine yoldan, Ekaterinburg’dan yazdığı mektupta, bir
memurla birlikte Rusya’ya dönüş yolunda olduğunu, bu
mektubun eline geçmesinden aşağı yukarı üç hafta sonra
onunla kucaklaşmayı umduğunu yazıyor...” diye ekliyordu.
Bayan Hohlakova, keramet mucizesini başrahiple
cemaate vakit geçirmeden müjdelemek için heyecan dolu bir
dille Alyoşa’ya yalvarıyordu. Mektubunu, “Bunu hepsi, hepsi
bilmeli!” diye bitiriyordu. Mektup çok acele yazılmıştı; her
satırda yazanın heyecanı okunuyordu. Ancak Alyoşa’nın
cemaate bunu anlatmasına gerek kalmadı, çünkü mektuptaki
olayı herkes duymuştu. Rakitin, Alyoşa’yı çağırması için
gönderdiği rahiple, “Pek muhterem Peder Paysi’ye vakit
geçirilmeden söyleyeceği son derece önemli şeyler olduğunu,
yapmaması gereken bir davranışta bulunduğu için ayaklarına
kapanarak af dilediği” şeklinde haber göndermişti. Rahip,
Rakitin’in ricasını Alyoşa’dan önce Peder Paysi’ye söylediği
için, Alyoşa yerine dönünce, ona mektupta okuduklarını kanıt
olarak söz etmek kaldı, hepsi o kadar. Mucize konusunu
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kaşlarını çatarak okuyan bu sert görünüşlü, her şeye bir anda
kolay kolay inanmayan bu adam, kendini tutamayarak
düşündüklerine duygularını da katıp söyleyiverdi. Gözleri
parladı, duygu yüklü dudaklarında onurlu bir gülümseme
belirdi.
— Daha neler göreceğiz! diye mırıldandı.
Çevredeki rahipler:
— Daha neler göreceğiz, neler göreceğiz daha! diye
tekrarladılar. Fakat Peder Paysi yeniden yüzünü astı.
Ordakileri uyararak, hiç olmazsa bir süre için bundan söz
edilmemesini istedi. Sonra, sakınarak:
— Dışarda söylenenler ciddiye alınmaz, üstelik bu olay
kendiliğinden de olabilirdi, diye ekledi. Bunu söylerken Peder
Paysi, sorumluluğu üzerinden atmak istiyordu sanki.
Söylediğine kendisi de inanmıyor gibiydi. Dinleyenler de onun
bu ruh hâlini hemen fark ettiler. Mucize, manastır halkı, hatta
dışardan sabah ayini için gelenler arasında hemen duyuldu.
Bir gün önce Uzak Kuzey’deki Obdorsk bölgesinde
bulunan Aziz Silvester Manastırı’ndan gelen rahip, mucizeye
en çok şaşıran kişiydi. Bu akşam Bayan Hohlakova’nın
yanında durarak staretzi selamladıktan sonra, bayanın iyileşen
kızını göstererek samimi bir ilgiyle, “Böyle şeyleri nasıl
başarıyorsunuz?” diye soran rahipti.
Neye inanacağını bilemeyen adamcağız şaşırmıştı. Daha
dün akşama doğru, arı kovanlığı arkasındaki özel hücresinde
yaşayan manastırın Ferapont Baba’sını ziyaret etmişti. Bu
ziyaret onu çok sarsmış, korkunç bir etkinin izleri kalmıştı
üzerinde. Ferapont Baba tam bir perhizci, konuşmadan
kesilmiş ihtiyar bir rahipti. Daha önce de onun, Staretz
Zosima’nın zararlı ve züppece bir yenilik saydığı staretz sınıfı
düşmanlığının temsilcisi olduğundan söz etmiştik. Ferapont
Baba, kimseyle konuşmuyordu ama son derece tehlikeli bir
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düşmandı. Onu tehlikeli yapan, dini topluluğun büyük
kısmının onu desteklemesi ve dışardan gelen pek çok kişinin
de Ferapont Baba’yı, normal olmayan davranışlarına rağmen
büyük ruhlu bir keşiş saymalarıydı. Aslında bu sıradışı kişiliği
ve tavırları en çekici olan yanıydı. Ferapont Baba, Staretz
Zosima’yı hiç ziyaret etmezdi. Keşişhanede kalmasına karşına,
o meczupluğu nedeniyle oranın kurallarına göre kimse onu
görmeye gitmiyordu. Yetmiş beş yaşında, belki de daha
fazlaydı. Keşişhanenin kovanlığının arkasındaki duvarın
köşesinde, tahtadan yapılmış yıkılacak gibi duran kırık dökük
bir hücrede oturuyordu. Bu hücre bir asır önce, büyük bir
perhizci olan Peder Yona için yapılmıştı. Yüz beş yaşına kadar
yaşayan Peder Yona’nın din yararına yaptıklarıyla ilgili
manastır ve çevresinde çok ilginç şeyler anlatılıyordu.
Ferapont Baba, bu ıssız hücrenin kendine verilmesi için çok
uğraştı ve yedi yıl önce burayı almayı başardı. Hücre aslında
küçücük bir kulübeydi. İçi, bağışlanan ikonlarla dolu olduğu
için bir tapınağı andırıyordu. Halkın bağışladığı kandiller
ikonların önünde gece-gündüz yanıyordu. Ferapont Baba,
bunların bakımıyla görevliydi. Söylediklerine göre, -gerçekten
de öyleydi- üç günde fazla değil, sadece bir kilo ekmek yerdi.
Orada oturan kovan bekçisi ekmeğini üç günde bir getirirdi.
Ferapont Baba, kendine hizmet eden bu adama bile ancak kırk
yılda bir iki söz söylerdi. İki kilo ekmekle her pazar günü,
sabah yapılan ikinci ayinden sonra başrahibin gönderdiği bir
Kutsal Ekmek, haftalık yemeğiydi. Maşrapadaki suyu her gün
değiştirirlerdi. Ayinlere pek katılmazdı. Sevenleri ziyaretine
geldiği zaman Ferapont Baba’yı diz çökmüş, bazan sabahtan
akşama kadar bu durumda başını oynatmadan ibadet ederken
bulurlardı. Gelenlerle konuşacak olsa bile sözleri kısa, kesik,
garip ve çoğu zaman birkaç kaba kelimeden ibaretti. Uzun
konuşmalarına çok az rastlanırdı. Konuşmalarının çoğunda,
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bilmece gibi sözler söyler, ziyaretçileri, bunun ne anlama
geldiğini öğrenmek için ona ne kadar yalvarsalar da bunu
açıklamazdı. Papaz değildi. Sadece rahipti. Kara cahil halk
tabakası arasında Ferapont Baba’nın ermişliğine, yalnız
ruhlarla konuştuğu için insanlarla görüşmek istemediğine
inanılıyordu. Obdorsklu rahip de sessiz ve somurtkan bir
adamdı. Kovanlık bekçisinin tarifi üzerine kovanlığa girerek
Ferapont Baba’nın hücresinin bulunduğu köşeye geldi. Bekçi
onu önceden, “Belki dışardan geldiğin için seninle konuşur,
ama hiç ağzını açmayabilir de.” diye uyardı. Sonradan
anlattığına göre, hücreye yaklaşırken korkudan ödü patlıyordu
rahibin. Vakit çok ilerledi. Ferapont Baba o sırada hücrenin
kapısındaki alçak bir iskemlede oturuyordu. İri ve yaşlı bir
karaağaç tepesinde hafif hafif hışırdıyordu. Ortalığı akşamın
serinliği kaplamıştı. Obdorsklu rahip, keşişin ayaklarına
kapanarak ondan, kendini kutsamasını istedi.
Ferapont Baba:
— Benim de senin ayağına kapanmamı mı istiyorsun
rahip? dedi. Kalk!
Rahip doğruldu.
— Kutsarken kutsanmış olursun. Otur yanıma. Nereden
geliyorsun böyle?
İhtiyar olmasına karşın tam anlamıyla perhiz yaparak
yaşayan bu adamın iri yarı, dimdik vücuduyla hâlâ dinç
kalması rahibi çok şaşırtmıştı. Yüzü zayıf ama rengi
yerindeydi. Vücudu güçlü görünüyordu. Atletik yapılıydı.
Simsiyah ve gür saçları yaşlanmasına rağmen henüz tam
olarak ağarmamıştı. Sakalı da gürdü. İri gri gözleri ışıl ışıl ve
dikkati çekecek derecede yuvalarından fırlamıştı. Konuşurken
“o” harfini vurguluyordu. Sırtında, o zaman mahkûm bezi
denilen kaba ve boz renkli kumaştan bir gömlek vardı; belini
kalın bir iple sarmıştı. Boynu ve göğsü açıktaydı. Kaba, kalın

161

ketenden yapılmış ve aylardır sırtından çıkarmadığı gömleği
simsiyahtı. Söylendiğine göre, gömleğinin altında on beş
kiloluk bir zincir vardı. Çorapsız olan ayağına eskimiş bir
kundura geçirmişti.
Yolcu rahip, dört dönen gözleriyle meraklı, biraz da
ürkek bakışlarla keşişi süzerek alçakgönüllü bir tavırla:
— Küçük Obdorsk Keşişhanesi’nden, Aziz Silvester
Manastırı’ndan geliyorum, dedi.
— Senin o Silvester’e bir zamanlar gidip kalmıştım. Eee,
Silvester afiyette mi?
Rahip cevap veremedi.
— Hepiniz kuş beyinlisiniz! Perhizler nasıl gidiyor?
— Perhizleri, eski keşişhane kurallarına göre belirledik:
Büyük perhiz ayında pazartesi, çarşamba, cuma yemek yok.
Salıyla perşembe, cumartesi beyaz ekmek, bal ve hoşaf, yaban
dutu, lahana salamurası bir de arpa unu veriliyor. Cumartesi
beyaz lahana çorbası, nohutlu erişte çorbası, kara buğday
kaşası... Hepsi yağ ile yapılır. Pazarları lahana çorbasının
yanına kuru balık, bir de kaşa ekleniyor. Kutsal haftada
pazartesiden cumartesi akşamına kadar altı gün sade suyla
ekmek, az miktarda da çiğ sebze yenir. Her gün yenilmez
zaten. Birinci haftanın perhizine benzer bu...
Büyük cuma hiçbir şey yemeyiz. Büyük cumartesi de
öğleden sonra saat üçe kadar perhiz yaptıktan sonra biraz suyla
ekmek ve bir kupa şarap alabiliriz. Kutsal perşembe günü
yağsız haşlama yer, şarap içeriz veya kuru yiyeceklerle
açlığımızı bastırırız. Laodikya Ruhani Meclisi Büyük
perşembe hakkında şöyle diyor: “Büyük perhizin son
haftasındaki perşembe günü yemek yeyip, bütün perhiz ayını
lekelemek uygun değildir.” Bizde de yapılan bu.
Yaptığı bu uzun açıklama rahibin, çekingenliğini
üzerinden atmasını sağladı.
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— Ama büyük peder, sizinle kıyaslanınca bunların hiçbir
önemi yok, diye ekledi. Çünkü siz bütün yıl, Kutsal
Paskalya’da dahi midenize ekmekle sudan başka bir şey
koymuyorsunuz. Bizim iki günlük ekmeğimizle siz bir hafta
geçiniyorsunuz. İnsanı hayrete düşüren bir perhiziniz var.
Ferapont Baba, birdenbire:
— Ya keçi mantarı? dedi. Keçideki “k” harfini sert bir
tarzda, “ğ” gibi söylüyordu.
Rahip şaşkınlıkla:
— Keçi mantarı mı? diye tekrarladı.
— Başkalarının ekmeğine muhtaç değilim. Kalkıp
ormana gider, orada keçi mantarı ve meyve yiyerek yaşarım.
Ama buradakiler ekmeği bırakıp da bir yere gidemezler. Bu da
onların, şeytanın pençesinde olduğunu gösteriyor. Özellikle
bugünlerde bazı kötü kişiler, bu kadar perhize lüzum
olmadığını söylüyor. Bu sözler karşıdakini küçümsemekten ve
hakaret etmekten başka anlama gelmez. Rahip göğüs
geçirerek:
— Haklısınız. Doğru...
Ferapont Baba:
— Oradakilerde yaşayan şeytanları gördün mü? diye
sordu.
Rahip, ürkek ürkek:
— Oradakiler kim? dedi.
— Geçen yıl Kutsal Üçlük’te başrahibe gittim, ama
oraya bir daha uğramadım. Her şeyi gördüm: Kiminin göğsüne
oturmuş, cübbesine saklanıyor, yalnız boyunları gözüküyor;
kiminin cebinden kafasını çıkarmış fıldır fıldır gözleriyle
bakıyor... Birinin boynuna asılmış, ama adam onu taşıdığının
farkında bile değil...
— Siz görüyordunuz, öyle mi?
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— Söyledim ya. Hepsini olduğu gibi görüyordum,
başrahipten çıkarken birinin, kapının arkasına çekilerek benden
saklanmaya çalıştığını gördüm. Üstelik çok da iriydi; bir buçuk
arşın, belki de daha fazlaydı. Kalın, boz renkli ve upuzun
kuyruğu kapı aralığına girmişti. Bunu fırsat bilerek kapıyı
aniden kapadım. Kuyruğu sıkıştı. Cırladı ve debelenmeye
başladı. İstavroz çıkarıp üç kere kutsadım. Olduğu yerde
çatlayarak öldü. O köşede çürüyüp leş gibi kokuyordur ama
onlar bunu ne görür ne de kokusunu alırlar. Oraya adım
atmayalı tam bir yıl oldu. Bu konuyu sana buranın yabancısısın
diye açtım.
— Sözleriniz pek korkunç! diyen rahip, cesareti gittikçe
artıyordu.
— Büyük peder, Kutsal Ruh’la görüştüğünüz söyleniyor.
En uzak şehirlerde dahi bunu duymayan, bilmeyen kalmadı.
Gerçekten bu doğru mu? diye sordu.
— Bazen iniveriyor. Ara sıra böyle oluyor.
— Nasıl iniyor? Hangi şekle bürünüyor?
— Kuş oluyor.
— Kutsal Ruh, güvercin şeklinde, değil mi?
— Hayır, benimki Tanrısal Kutsal Ruh’tan farklı. O,
bazen kırlangıç, saka ya da arı kuşu şeklinde yeryüzüne inerek
insanlara kendini gösterir.
— Gerçek arı kuşuyla onu nasıl ayırt ediyorsunuz?
— Konuşuyor.
— Hangi dille, nasıl konuşuyor?
— İnsan dilinde.
— Size neler söylüyor?
— Örneğin, aptal bir adamın bugün gelerek, bana hiç de
uygun olmayan şeyler soracağını söyledi. Çok şey istiyorsun
rahip.
Rahip, başını sallayarak:
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— Büyük ve kutsal peder, sözleriniz korkunç, dedi.
Ürkekçe bakan gözlerinden biraz da inanmazlık okunuyordu.
Ferapont Baba, kısa bir sessizliğin ardından:
— Şu ağacı görüyor musun? diyerek eliyle işaret etti.
— Görüyorum, kutsal peder.
— Sence bu bir karaağaç, ama bana göre değil.
— Ya ne?
Rahip meraklı bir bekleyiş içinde susarak:
— Şu kalın iki dalı görüyor musun? Gecenin karanlığı
çökünce bana uzanırlar. Bunlar İsa’nın kollarıdır, bana uzatılan
ve beni arayan... Onları çok net görüyor ve titriyorum...
Korkunç, ah çok korkunç!
— Eğer bu İsa’nın kendisiyse korkacak ne var ki!
— Ya beni alıp da göklere uçurursa?
— Canlı canlı mı?
— Ünlü İlyas'ı duymadın mı? Sarıldığı gibi kaldırıp
götürür...
Ferapont Baba’yla konuşmasının ardından kendisine
gösterilen bir rahip hücresine dönen Obdorsklu rahip, kendisini
çok şaşırtmasına rağmen Ferapont Baba’ya Staretz Zosima’dan
daha çok yakınlık duyuyordu. Obdorsklu rahip, her şeyden
önce perhiz yanlısıydı. Ferapont Baba gibi büyük bir
perhizcinin garip şeyler görmesine insanın şaşırmaması
gerektiğini düşünüyordu. Sözleri çok saçma gibi görünüyordu
ama içindeki gerçek anlamı Tanrı bilirdi. İsa adına gezen bazı
tuhaf kişilerin öyle sözleri ve hareketleri vardır ki insanın aklı
ermez! Kuzeyli rahip sıkışmış şeytan kuyruğuna yalnız
sembolik olarak değil, gerçekten samimi hem de seve seve
inanmaya hazırdı. Aslında daha manastıra gelmeden önce de
ondan bundan duyduğu şekliyle staretzliği kesinlikle zararlı
yeni bir hareket sayıyordu. Manastırda kaldığı bir günde,
cemaat arasında derinlemesine düşünmeyen, staretzliği kabul
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etmeyen kimselerin gizli gizli fısıldaştıklarını fark etti.
Obdorsklu rahip her taşın altından çıkan açıkgöz ve casus gibi
bir adamdı. Bu yüzden Staretz Zosima’nın yeni mucizesi
hakkındaki önemli haber, rahibi derin bir hayrete düşürdü.
Alyoşa, staretze ve hücresine sokulan, rahipler arasında her
şeye kulak kabartan, sorup araştıran, her yerde mantar gibi
bitiveren ve konuşan gruplara yanaşan meraklı Obdorsklu
misafirin yüzünü sonradan hatırladı. Onu ilk gördüğünde hiç
önemsememişti. Ancak zamanla hafızasında yeniden belirdi.
Zaten o sıralarda bunlarla uğraşacak durumda değildi. Yeniden
yorgunluk duyarak yatağa giren Starez Zosima, tam uyumak
üzereyken birdenbire Alyoşa’yı hatırlamış ve yanına
çağırmıştı. Alyoşa koşarak gitti. Staretzin yanında yalnız Peder
Paysi, Peder Yosif, bir de rahip adayı Porfiri vardı. Staretz,
yorgun gözlerini açarak, donuk bakışını Alyoşa’ya dikti ve
birdenbire:
— Ailen seni bekliyor mu oğlum? diye sordu.
Alyoşa, hemen cevap veremedi.
— Sana ihtiyaçları vardır belki. Bugün için dün verilmiş
sözün yok muydu?
— Evet... Vardı... Babama... Kardeşlerime... Başkalarına
da...
— Bak, gördün mü? Mutlaka git ve kendini üzme. Bu
dünyada son sözümü senin yanında söylemeden ölmeyeceğimi
de bilmelisin. Sana o sözü sana söyleyeceğim, vasiyetim
olacak. Çünkü sevgili oğlum, beni seviyorsun. Ama şu anda
söz verdiğin kişilere git.
Alyoşa, bu isteğe vakit geçirmeden uydu. Oysaki gitmeyi
hiç istemiyordu. Ama staretzin, son sözü için ona söz vermesi,
delikanlının ruhunu sevinçle doldurdu. Bir an önce şehirdeki
işleri bitirip, geri dönmeye can atıyordu. Tam o sırada Peder
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Paysi de Alyoşa’yı, çok içten ve beklenmedik ölçüde etkileyen
bir şekilde uğurladı.
Peder
Paysi,
staretzin
hücresinden
çıkarken
söyleyeceklerini direk söyledi.
— Delikanlı, şunu kesinlikle unutma, diye başladı.
Yeryüzündeki bilimler, büyük bir güç oluşturacak şekilde bir
araya gelerek, son yüzyılda en çok da azizlerin bize kutsal diye
tanıttığı şeyleri ele aldılar ve her ayrıntının üzerine korkusuzca
giderek kutsal şeylerin elle tutulur yanını bırakmadılar. Ama
parçalara bölerek inceledikleri için bütünü hem de insanı
hayrete düşürecek amatörce bir yaklaşımla gözden kaçırdılar.
Oysaki o bütün, gücünden hiçbir şey kaybetmeden gözlerinin
önünde eskisi gibi dimdik duruyor. Onu, cehennemin gücü
dahi yenemez. Tam on dokuz asır yaşamadı mı? Şimdi de
kişinin ruhunda ve kütlenin her yaptığında yaşayan o değil mi?
Hatta karşısına çıkan her şeyi yıkan zındıkların ruhlarında bile
var. Çünkü Hristiyanlığı reddeden, ona isyan edenler bile
aslında İsa’nın verdiği örneği aşamadılar. Ne akılları ne de
ruhlarındaki ateş, İsa’nın verdiği örneğin üstünda bir şeyler
yaratmalarına imkân verecek yeterlilikteydi. Yapılan
denemeler bir takım çirkin sonuçlar verdi, hepsi o kadar.
Delikanlı bunu hiç aklından çıkarma. Bu dünyadan geçen
staretzin, seni dış dünyaya yolluyor. Belki bu önemli günü
hatırlarken, bu samimi sözlerim de aklına gelir. Gençsin, çeşit
çeşit şeytanlıklarla karşılaşacaksın. Bunlara göğüs germeye
gücün yetmeyebilir. Yolun açık olsun öksüzüm.
Sözünü bitiren Peder Paysi, Alyoşa’yı kutsadı. Alyoşa,
manastırdan çıkarken bu hiç beklemediği konuşmayı
düşünüyordu. Birdenbire, o ana kadar kendisine karşı sert,
kırıcı davranan rahipte yeni, ummadığı ve kendisini çok seven
bir rehber bulduğunu fark etti. Staretz Zosima ölürken acaba
Alyoşa’yı, Peder Paysi’ye mi emanet etmişti? “Belki gerçekten
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de aralarında böyle bir karara vardılar...” diye düşündü. Az
önceki ani ve yerinde söylediği sözler, hatta sadece bunlar,
Peder Paysi’nin içinin nasıl dolu olduğunu gösteriyordu. Bu
taze zekâyı karşılaşacağı yalan dolandan korumak için bir an
önce silahlandırmak, emanet edilmiş körpe ruhu en güçlü
siperle korumak istiyordu.
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II
Babasında
Alyoşa ilk önce babasına gitti. Eve gelişini İvan’ın
görmemesi için, babasının bir gün önceki ısrarlı uyarılarını
hatırladı. “Ama neden böyle istiyor?” diye düşündü. Ardından,
“Ancak bana söylemek istediği gizli bir şey varsa, bunun için
eve hırsızlar gibi girmem mi gerekir? Belli ki başka bir amacı
vardı, ama dün heyecandan söylemeye vakit bulamadı...”
kararına vardı. Yine de -hastalandığı için pavyona yatmaya
giden- Grigori’nin yerine kapıyı açan Marfa İgnatyevna’ya
kardeşini sordu. İvan Fiyodoroviç’in evden iki saat önce
çıktığını öğrenince çok mutlu oldu.
— Babam?
Marfa İgnatyevna, çok soğuk bir tavırla:
— Uyandı, kahvesini içiyor, cevabını verdi.
Alyoşa içeri girdi, ihtiyar tek başına, ayağında terlik,
sırtında eski bir palto ile masanın başına geçmiş, can
sıkıntısından ama hayli baştan savma bir hâlle bazı hesaplara
göz gezdiriyordu. Evin içinde bir başınaydı. Ama hesaba
veremiyordu kendini. Çok erken kalkmıştı; kendini zorladığı
hâlde yorgun ve bitkin görünüyordu. Geceden bu yana iyice
morarmış alnını kırmızı bir bezle çevepçevre bağlamıştı.
Burnu da epey şişmişti. Yüzüne dağılmış benek şeklindeki
çürükler önemli sayılmazdı ama yine de son derece sevimsiz,
sert bir izlenim veriyordu. İhtiyar bunun farkındaydı. Odaya
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giren Alyoşa’ya hiç de dostça olmayan bir şekilde baktı. Sert
bir şekilde:
— Kahve ikram etmeyeceğim, çünkü soğuk, diye
bağırdı. Balık çorbasından başka zırnık yiyecek yok. Ben
kimseyi davet etmedim. Neden geldin?
— Merak ettim, sağlığınız nasıl diye sizi görmek
istedim.
— Çok güzel. Gelmeni dün ben söylemiştim. Saçmalık
bunlar. Boşuna yorulmuşsun. Hoş, hemen de geleceğini
biliyordum ya...
Karamazov bunları söylerken sanki düşmanını bağrına
basıyor gibiydi. Sonra ayağa kalkarak, -belki sabahtan bu yana
yüzüncü defa- aynada dikkatle burnunun sağına soluna baktı.
Alnındaki kırmızı sargıyı düzeltmeye çalıştı.
Sanki çok önemli bir şey söylüyormuş gibi:
— Beyaz renk hastaneyi çağrıştırıyor, kırmızı daha hoş,
dedi. Söyle bakalım oralardan ne haber? Senin staretz nasıl?
— Sağlığı çok kötü, bugün ölebilir de, dedi Alyoşa. Ama
babası bu sözleri duymadı, hatta sorduğu soruyu da o anda
unuttu.
Ansızın:
— İvan gitti, dedi. Aklı fikri Mitka’nın nişanlısını
ayartmakta... Ağzını şekilden şekle sokarak, nefretle:
— Zaten onun yüzünden burada kaldı, diye devam etti ve
Alyoşa’ya baktı.
Alyoşa çok şaşırdı.
— Baba, neler söylüyorsunuz!
— Benden para filan istemiyor, ama istese de bir şey
elde edemez. Aziz Aleksi Fiyodoroviç, ben mümkün olduğu
kadar uzun yaşamak için çalışıyorum. Bundan haberiniz olsun.
Bu nedenle bir tek kopeğe dahi ihtiyacım var; yaşadıkça da bu
ihtiyacım artacak.
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İhtiyar Karamazov, elleri, sarı softan, geniş ve yazlık
paltosunun ceplerinde odada dolaşırken devam etti:
— Daha elli beş yaşındayım, bugün tam bir erkeğim.
Erkekliğimden daha yirmi yıl vazgeçecek değilim. Ancak bu
sırada yaşlanacağım; hangi kadın kendi isteğiyle bir pinpona
varır. Bunun için paraya ihtiyacım olacak. İşte bu parayı
biriktiriyorum. Sadece bana ait o kadar çok param olsun ki...
Sevgili oğlum Aleksi Fiyodoroviç, dinleyin beni; ölene kadar
bataklığımda yaşamak istiyorum, herkes bunu bilsin.
Çirkinliğin tadı bir başka... Herkes çirkin olanı reddeder
ama yine de içindeler. Aramızdaki fark, onlar bu işi gizli, ben
ise açık yapıyorum. Bu pis adamlar, saflığım yüzünden saldırdı
bana... Cennette de gözüm yok Aleksi Fiyodoroviç; senin
olsun. Cennet denilen yer varsa bile, o cennete gitmek kendini
bilen bir insana yakışmaz. Bence uykuya dalınca bir daha da
gözlerini açamazsın, işte hepsi o kadar. Sonrası boş şeyler...
İsterseniz arkamdan dua edin, etmeseniz de umurumda değil.
Benim felsefem bu. Dün hepimiz sarhoştuk, ama yine de İvan
güzel söylüyordu. Ancak laf kalabalığı yapar şu İvan, bilginlik
filan sözde... Hatta öğrenimini, öyle çok kaliteli eğitim veren
okullarda tamamlamamış. Ağzını açmadan yüzüne bakarak
anlamsız anlamsız güler... İşte bütün yeteneği bu...
Alyoşa, babasını dinliyor ve sesini çıkarmıyordu.
— Şu senin İvan neden benimle konuşmuyor ki? Ama
konuşunca da yapmacık bir tavır takınıyor! İnsan parayla her
şeyi elde eder Aleksi Fiyodoroviç. İstersem Gruşenka ile
evlenirim. İvan işte bundan korkuyor ve onunla evlenmemem
için burada kalıyor. Beni Gruşenka’dan korumak için...
Gruşenka’yı almazsam paramı ona bırakacağım sanki!
Mitka’yı Gruşenka ile evlenmeye ikna etmeye çalışıyor.
Gruşenka’yı eğer İvan alırsa, Mitka da zengin kızla
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nişanlanacak. Bütün hesabını bunun üzerine yapıyor! O, ne
namussuzdur İvan!
Alyoşa:
— Çok öfkelisiniz; dün yaşadıklarınız sizi çok sarstı,
gidip yatmalısınız, dedi.
İhtiyar, sanki birden aklına gelmiş gibi:
— Bunları senin söylemene hiç kızmıyorum, ama aynı
şeyleri İvan söyleseydi cinlerim başıma toplanırdı. Ben kötü
birisiyim, buna rağmen seninle yine de iyi vakit geçiriyorum.
Alyoşa gülümsedi:
— Kötü değilsiniz; yalnızca yolunuzu şaşırmışsınız.
— Beni dinle Aleksi! Şu eşkıyayı, Mitka’yı bugün bile
hapse attırabilirdim, ama hâlâ karar veremiyorum. Bugün artık
yeni nesle göre, anne babaya saygı göstermek kör, anlamsız bir
davranış sayılıyor. Buna karşın kanunların hâlâ bizden yana
olduğunu düşünüyorum: İhtiyar babaları saçlarından çekip,
kendi evlerinde yere çarparak, topuklarıyla yüzlerine
vurmanın, kafa tutmanın, üstelik başka insanlar yanında
öldüresiye dövmenin cezalandırıldığını sanıyorum. İstersem
dün yaptıkları için dünyayı ona dar eder, deliğe tıktırırım.
— Şikâyet etmeyeceksiniz, öyle mi?
— İvan beni vazgeçirdi. Hoş, İvan’ın sözüne metelik
vermezdim ama bildiğim bir şey var da...
İhtiyar, Alyoşa’ya eğilerek, sanki sır veriyormuş gibi
hafif bir fısıltıyla:
— Eğer keratayı hapse attırırsam, Gruşka bunu duyar ve
hemen ona koşar... Ancak, benim gibi bir sıkımlık canı kalmış
bir ihtiyarı dövdüğünü işitince, belki de onu bırakıp beni
görmeye gelecektir. İnsanoğlu hep böyledir. Mutlaka tersini
yaparız. Onun içini dışını bilirim ben! Bir konyak içmez
misin? Biraz soğuk kahve al; içine biraz konyak koyayım,
nefis olur.
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— Hayır, istemem. Teşekkür ederim. Ama şu ekmeği
verirseniz alırım.
Alyoşa, üç kopeklik bir francalayı alarak cübbesinin
cebine koydu. Sonra ihtiyarın yüzünü merakla inceledi.
— Siz de konyak içmeseniz daha iyi olur, diye ekledi.
—
Haklısın.
Rahatlamıyor,
aksine
tamamen
sinirleniyorum. Sadece bir kadehcik...
Dolabı anahtarıyla açtı ve kadehi doldurarak içti. Sonra
kilitleyip anahtarı tekrar cebine koydu.
— Bu kadar yeter... Bir kadehten de ölecek değilim ya...
Alyoşa gülümsedi.
— Bakın, şimdi daha canlı konuşuyorsunuz.
— Hımm! Konyak içmeden de seni severim, ama
domuzla birlikte ben de domuz olurum. Vanka, Çermaşniya’ya
neden gitmiyor? Çünkü casusluk yapıyor: Gruşenka gelirse
ona vereceğim parayı kolluyor! Bunların hepsi namussuz!
Üstelik ben, İvan’ı kabul etmiyorum onu tanımıyorum. O kim
ki? Bizden çok farklı bir ruhu var. Ben sanki ona miras
bırakacağım! Vasiyetname bile hazırlamayacağım; haberiniz
olsun. Mitka’yı da bir hamam böceği gibi ezerim. Geceleri
terlikle geziyorum, hamam böceklerine bastıkça çıtır çıtır
ediyorlar. Senin Mitka da öyle çıtırdayacak. Senin Mitka
diyorum, çünkü onu seviyorsun. Onu sevsen de senden
korkmam. Eğer onu İvan sevseydi, bu beni korkuturdu. Ama
İvan kimseyi sevmiyor. O, bizden değil. Onun gibi insanlar
bizim hamurumuzdan yoğurulmamıştır, onlar havaya kalkan
tozdur... Rüzgâr esince toz savrularak kaybolur... Sana, buraya
gelmen için dün ısrar ederken aklıma bir şey geldi. Sana,
Mitka’yla ilgili bilgi toplama görevini vereyim diyordum. O
kerata dilencinin eline bir iki bin ruble versem, burayı beş ya
da otuz beş yıl, hatta en iyisi temelli olarak terk eder.

173

Gruşenka’ya el sürmekten vazgeçer mi, hatta onun peşinden
ayrılmaya ikna olur mu dersin?
— Şey... Ona sormam gerek... Tam üç bin verseydiniz,
belki...
İhtiyar ellerini sallayarak:
— Hayır, öyle yağma yok! İstemez, sorma... Vazgeçtim,
istemez... diye bağırdı. Bu saçma fikri, dün düşünmeden
söyledim... Ona metelik vermem. Benim de paraya ihtiyacım
var. Nasıl olsa onu hamam böceği gibi ayağımın altında
ezerim. Bu konudan hiç söz etme de boşu boşuna
ümitlenmesin. Senin de işin yok burada, güle güle git. Şey...
Benden saklamaya çalıştığı nişanlısı Katerina İvanovna onunla
evlenmeyi kabul ediyor mu? Sen galiba dün ona uğramıştın?
— Ağabeyimi hiç bırakmak istemiyor.
— Böyle nazlı ve küçük yaştaki bayanlar her zaman
uçarı, aşağılık adamların ağına düşer! Sana bir şey söyleyeyim
mi; yüzleri solgun bu küçük bayanlar pistir, bir de diğerlerine
bak... Aah, ondaki gençlikle o zamanki yüzüm olsaydı, -yirmi
sekiz yaşındayken ondan çok yakışıklıydım- ben de onun gibi
kahraman kesilirdim. Köpoğlu köpek! Ama Gruşenka asla
onun olmayacak; avucunu yalasın! Paçavraya çeviririm onu
ben!
Son sözleri öfkesini bütünüyle artırdı. Sert bir tavırla:
— Hadi sen de git. Bugün burada işin yok! diye kesin
konuştu.
Alyoşa vedalaşmak için yaklaştığı babasının omuzundan
öptü.
İhtiyar şaşırır gibi oldu.
— Hayırdır Alyoşa? Tekrar görüşeceğiz. Yoksa
görüşemeyeceğimizi mi sanıyorsun?
— Yok canım, öylesine işte... İçimden geldi...
Babası yüzüne baktı ve:
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— Ben de öylesine söyledim, dedi.
Alyoşa’nın arkasından:
— Buraya bak; yine gel olur mu, kendini unutturma,
balık çorbası içmeye gel! diye bağırdı. Sana çok lezzetli balık
çorbası yaptıracağım! Bugünkü gibi değil, çok daha güzel...
Mutlaka gel, tamam mı? Beni duyuyor musun? Yarın, yarın
gel!
Alyoşa dışarı çıkınca, ihtiyar yeniden dolapçığını açarak
yarım kadehçik daha yuvarladı. Anahtarı tekrar cebine koydu.
Yatak odasına geçerek yorgun vücuduyla yatağına uzandı ve o
anda sızdı.
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III
Okul Çocuklarıyla Çatıştı
İhtiyar
babasından
ayrılarak
doğruca
Bayan
Hohlakova’ya giden Alyoşa yolda, “İyi ki Gruşenka’yla ilgili
bir şey sormadı. Yoksa Gruşenka ile dünkü karşılaşmamızı
anlatmak gerekirdi.” diye düşündü.
Düşmanların bir gecede güçlerini tekrar topladığını,
kalplerinin doğan güneşle birlikte yeniden katılaştığını
hissediyordu Alyoşa. Bundan büyük üzüntü duyuyordu.
“Babam kızgın ve öfkeli; aklına takıldığından döneceğe
benzemiyor. Acaba Dimitri nasıl? Belli ki ona da bir gece
yetmiştir kendine gelmesi için. Eminim şimdi çok kızgındır.
Onun da kafasında bir şeyler olmalı... Onu bugün mutlaka
bulmalıyım; kesinlikle bulmalıyım!” diye düşündü.
Ancak Alyoşa’nın uzun uzadıya düşünecek vakti yoktu.
Görünüşte önemli olmamasına karşın, onu çok etkileyen bir
olayla karşılaştı. Meydanı arkasında bırakmıştı. Bolşaya
Sokağı’nın paralelinde uzanan, sadece bir dereyle birbirinden
ayrılmış -şehrimizin her yanınından dereler geçiyorMihaylovskaya Sokağı’na çıkmak için dar bir yola sapmıştı.
Birden aşağıda, köprünün önünde dokuz ile on iki yaşları
arasında okul çocuklarından oluşan bir grup belirdi. Okuldan
yeni çıkıyorlardı. Kiminin sırtında çantası, kiminin omuzdan
kayışla asılı torbası vardı. Bir kısmı palto giymişti. Bazılarının
üzerinde ise ceket vardı. Zengin aileleri tarafından
şımartılanların ayağında, çocukların çok sevdiği uzun,
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akordeon çizmelerden vardı. Baş başa vermiş çocuklar, sanki
bir konu üzerinde ortak bir karara varıyor gibiydiler.
Çocukları her zaman seven Alyoşa, gördüğü yerde
onlarla mutlaka ilgilenirdi, sohbet ederdi. Moskova’da da
öyleydi; daha çok iki üç yaşlarındaki bebeklerden
hoşlanmasının yanında on, on bir yaşında, okula giden
çocukları da seviyordu. O anda çok endişeliydi, ama yanlarına
sokularak biraz sohbet etmekten kendini alamadı. Onlara
yaklaştıkça, çocukların pembeleşmiş heyecanlı yüzlerine
dikkatle bakarken, ellerinde birer, hatta bazılarının ikişer taş
tuttuğunu fark etti. Gruptan yaklaşık otuz adım ilerde,
hendeğin karşısında bir çocuk daha vardı. O da okul çantasını
omuzuna yandan asmış bir öğrenciydi. Boyunun uzunluğu on
yaşından fazla göstermiyordu. Belki daha da azdı. Yüzü soluk
ve sağlıksız görünüyordu. Kara gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
Galiba okuldan ayrılırken birbirlerine küsmüşlerdi. Tek çocuk,
aynı sınıftan olan altı kişilik arkadaş grubunu bütün dikkatiyle
izliyordu. Alyoşa, kıvırcık saçlı, sarışın, al yanaklı, siyah
ceketli çocuğa yaklaşıp konuşmaya başladı. Üzerindekilerini
inceledikten sonra:
— Biz de okula giderken sizin gibi torba kullanırdık,
dedi. Ama eşyamızı içinden kolayca alabilmek için sol
omzumuza asardık. Oysa sen, torbanı sağ omzuna asmışsın.
Elini torbaya sokarken zorlanırsın.
Alyoşa, konuşmaya başlamadan önce sadece bu yararlı
uyarıyı yapmayı düşünmüştü. Zaten çocuğun, özellikle de
kalabalık bir çocuk grubunun güvenini kazanmak için başka
türlü de davranılamazdı. Onlardan biri olduğunuzu
hissettirmek için ciddi ve iş konularından söz açmalı. Bu,
Alyoşa için sanki içgüdüsel bir davranıştı.
Gruptan bir başkası, on bir yaşlarında kabadayı
görünümlü, gelişmiş ve sağlam yapılı bir oğlan:
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— O solaktır, dedi.
Beş çocuk da gözlerini Alyoşa’ya dikti.
Üçüncüsü:
— Taşı bile sol eliyle atar, diye ekledi.
O sırada çocuk grubuna, hendeğin karşısından bir taş
geldi. Taş hızlı ve ustaca atıldığı hâlde, solak çocuğa hafifçe
çarparak ileriye düştü. Taşı, hendeğin karşısında duran çocuk
atmıştı.
Çocuklar bağırıyordu:
— Vur Smurov, yapıştır ona!
Buna çoktan hazırdı Çolak Smurov. Vakit kaybetmeden,
hendeğin karşısındaki oğlanı nişan alarak taşı fırlattı ama onu
vuramadı. Taş ona değmeden yere düştü. Karşıdaki çocuk bir
taş daha savurdu. Ama taş bu kez Alyoşa’ya çarptı ve
omuzunu çok acıttı. Yumurcağın, cebini önceden hazırladığı
taşlarla dolduruğu, otuz adım ilerde olmasına rağmen fark
edilen şişkin ceplerinden anlaşılıyordu.
Çocuklar kahkahayı bastılar:
— Bilerek size nişan aldı! Karamazov’sunuz...
Karamazov’sunuz ya! Haydi, hep birlikte aynı anda taş atalım!
Aynı anda altı taş atıldı çocuk grubundan karşıya.
Taşlardan biri karşıdaki çocuğun başına isabet etti. Çocuk
sendeledi ama hemen kendini toparlayıp bütün öfkesiyle
ötekileri taş yağmuruna tuttu. Karşılıklı taş bombardımanı
başladı. Gruptakilerin cepleri de hazırlanmış taşlarla doluydu.
— Ayıp değil mi, ne yapıyorsunuz? diye bağırdı Alyoşa.
Bire karşı altı... Hiç de adil değilsiniz. Onu öldüreceksiniz!
Hendeğin karşısında duran çocuğu korumak için kendini
ileri atarak ona siper oldu. Çocuklardan üçü taş atmayı bıraktı.
Kırmızı gömlekli çocuk hırçın ve tiz bir sesle:
— Taşı ilk o attı! diye bağırdı. Aşağılık biri o. Az önce
sınıfta Krasotkin’e bıçak saplayınca kan fışkırdı... Krasotkin
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yaralanmasına karşın yine de ortalığı birbirine katmadı. Onu
iyice ıslatmalı!
— Peki neden? Galiba ona sürekli takılıyorsunuz.
— Bakın... Sırtınıza bir taş daha yolladı! Sizi tanıyor.
Artık bizi değil, sizi taşlıyor. Haydi arkadaşlar hep birden! İyi
nişan al Smurov!
Yeniden taş bombardımanı başladı. Bu kez acıma
duygusu silinmişti. Taşlardan biri hendeğin karşı tarafındaki
çocuğun göğsüne isabet etti. Çocuk çığlığı bastı. Ağlayarak
Mihaylovskaya Sokağı’na, yukarıya doğru koştu. Çocuklarin
hepsi bir ağız olup arkasından:
— Nasılmış; korkup kaçar mısın, kıtık!
Diğerlerinden yaşça büyük görünen ceketli ve gözleri
ışıltılı çocuk:
— Siz, onun ne kadar alçak biri olduğunu bilmezsiniz
Karamazov! diye tekrarladı. Öldürmek bile ona az gelir.
— Ne yapıyor, arabozuculuk mu yapıyor?
Çocuklar gülümseyerek birbirlerine baktılar:
Aynı çocuk:
— Siz de mi Mihaylovskaya’ya gidiyorsunuz? dedi. Onu
yakalayın. Baksanıza, orada durmuş, sanki sizi bekliyor.
Üstelik de size bakıyor.
Diğerleri de:
— Evet evet, size bakıyor! dediler.
— Onu sorun; kıtık istiyor muymuş? Bunu aynen
tekrarlayın!
Hepsi birden kahkahayı bastı. Alyoşa’yla bakışıyorlardı.
— Sakın gitmeyin. Size taş atar, dedi Smurov.
— Ona kıtıktan söz etmeyeceğim. Belli ki siz, bu sözle
onu kızdırıyorsunuz... Sadece ondan, sizin nefretinizin
sebebini öğreneceğim.
Çocuklar güldüler.
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— Elbette, öğrenin, öğrenin.
Tahta köprüden hendeğin karşısına geçen Alyoşa, çitin
önünden geçerek doğruca yukarıya, suçluya yürüdü.
Arkasından:
— Kendinizi koruyun, o sizden korkmaz. Krasotkin’e
yaptığı gibi arkadan vurur! diye sesleniyorlardı.
Çocuk olduğu yerde hareketsiz bir şekilde onu
bekliyordu. İyice yaklaşan Alyoşa, çocuğun yaklaşık dokuz
yaşlarında, cılız ve kavruk biri olduğunu fark etti. Renksiz ve
zayıf uzunca yüzlü çocuk, iri, koyu gözleriyle ona hainmiş gibi
bakıyordu. Küçülünce şeklini kaybetmiş paltosu yıpranmış ve
çok eskiydi. Kısalmış kollarından çıplak bilekleri
görünüyordu. Pantolonunun sağ dizinde kocaman bir yama
vardı. Sağ ayağındaki kunduranın, başparmağa gelen kısmında
mürekkeple iyice boyanmış iri bir delik görünüyordu.
Pantolonunun iki cebi de taşlarla doluydu. Alyoşa iki adım
uzağında durarak soru soran bakışlarla onu inceliyordu. Çocuk,
Alyoşa’nın bakışlarından dövülmeyeceğini anladı. Öfkesi biraz
olsun yatıştı. Hatta:
— Altı kişiye karşı ben tek başımayım, dedi. Sonra,
aniden alevlenen gözleriyle şunu söyledi:
— Yine de tek başıma hepsini yenerim!
— Taşlardan biri canını çok kötü acıttı galiba?
— Ben de Smurov’un kafasına yapıştırdım ama...
— O çocuklar, senin beni tanıdığını, bana bilerek taş
attığını söylediler.
Çocuk yüzünü asarak Alyoşa’ya baktı.
O, sorusuna devam etti:
— Seni tanımıyorum. Peki, sen beni tanıyor musun?
Çocuk birden öfkeyle bağırdı:
— Amaan, çekil başımdan! Ancak bir şey bekliyormuş
gibi yerinden oynamadı; gözleri yeniden öfkeyle parladı.
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— Tamam, gidiyorum, dedi Alyoşa. Ama seni hiç
tanımıyor, seninle alay da etmiyorum. Onlar seninle nasıl alay
ettiklerini bana söylediler. Ancak ben bunu yapmayacağım.
Çocuk, o sürekli kızgın, kışkırtıcı bakışlarıyla fırsat
kollayarak Alyoşa’ya:
— Hey, pantolonu süslü keşiş! diye bağırdı. Alyoşa’nın,
bunun üzerine ona nasıl olsa saldıracağını düşünerek kendini
savunur bir pozisyona geçti.
Ancak Alyoşa, ona sadece dönüp baktı ve yoluna devam
etti. Daha üç adım gitmemişti... Çocuk en iri taşı sırtına
yapıştırdı. Alyoşa’nın canı çok kötü yandı. Geri dönerek
çocuğa baktı:
— Sen demek ki arkadan vuruyorsun. Sinsi olduğunu
söylemişlerdi. Haklıymışlar...
Yumurcak, bütün gücüyle bir taş daha fırlattı. Ama bu
kez yüzüne nişan aldı. Alyoşa, yüzünü tam zamanında eliyle
kapattığı için, taş dirseğine çarptı.
— Benden ne kötülük gördün, utanmıyor musun?
Kavgaya kendini hazırlayan çocuk hiç sesini
çıkarmayarak, Alyoşa’nın, bu kez kendisine mutlaka
saldıracağını düşünüyordu. Düşündüğü doğru çıkmayan çocuk
bir hayvan yavrusu gibi öfkelenerek Alyoşa’nın üzerine atıldı.
Alyoşa, kendini korumaya vakit bile bulmadan başını eğdi.
Çocuk, iki eliyle Alyoşa’nın sol elini kavrayarak orta
parmağını derin bir şekilde ısırdı. Belalı çocuk, parmağı on
saniye boyunca dişledi. Alyoşa’nın canı o kadar yanmıştı ki,
acı bir çığlık attı. Bütün gücüyle parmağını kurtarmaya çalıştı.
Çocuk sonunda dişlerini parmağından çıkardı ve eski yerine
çekildi. Parmağı gayet derin, tırnağa kadar ısırılmıştı. Kan
akmaya başladı. Alyoşa mendilini çıkarıp kısa bir süre
uğraştıktan sonra yaralı parmağını sıkıca sardı. Yumurcak
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olduğu yerde donmuş gibi hareketsiz bekliyordu. Alyoşa, sakin
bakışını ona çevirdi.
— Bu yaptığın doğru mu? dedi. Canımı nasıl acıttığını
gördün; bu kadar yeter, değil mi? Şimdi söyle bakalım, sana ne
yaptım ki sen bana saldırdın?
Çocuk ona hayretle baktı.
Alyoşa hep o sakin hâliyle devam etti:
— Seni ilk kez görüyorum, hiç tanımıyorum. Galiba sana
karşı biraz olsa suçluyum... Yoksa haksız yere bana bu kadar
eziyet eder miydin? Söyle hadi, ne yaptım sana, suçum ne?
Cevap vermek yerine birdenbire hızla ağlamaya başlayan
çocuk, oradan kaçarak uzaklaştı. Alyoşa, onun peşinden ağır
adımlarla yürüyerek Mihaylovskaya Sokağı’na saptı. Çocuğun
uzun bir süre, hiç arkasına bakmadan aynı hızla koşarak iyice
uzaklaştığını gördü. Boş bir vaktinde onu kesinlikle bularak
çok şaşırttığı bilmeceyi çözmeye karar verdi. Şimdilik buna
ayıracak zamanı yoktu.
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IV
Hohlakovalarda
Alyoşa, kısa bir süre yürüdükten sonra Bayan
Hohlakova’nın evine geldi. Ev kadınındı. Taştan yapılmış, iki
katlı ve güzel, şehrimizin en iyi yapılarındandı. Çoklukla başka
bir şehirdeki malikânesinde veya Moskova’daki evinde kalana
Bayan Hohlakova, kendine miras kalan şehrimizdeki bu evden
de vazgeçmemişti. Bu evi, diğer şehirlerdeki evlerinden daha
büyüktü. Bayan Hohlakova şehrimize yine de çok seyrek
gelirdi. Alyoşa’yı giriş kapısında karşıladı.
Sinirli ve heyecanlı bir şekilde kelimeler birbiri peşi sıra
çıkıyordu ağzından:
— Yeni mucizeye ait mektubumu aldınız, aldınız değil
mi?
— Aldım.
— Herkese haber verdiniz mi, mektubu gösterdiniz mi?
Bir ananın oğlunu getirtmiş...
Alyoşa:
— O bugün ölecek, dedi.
— Biliyorum, duydum. Sizinle konuşmayı öyle çok
istiyorum ki! Bütün bunlarla ilgili sizinle veya başka biriyle...
Hayır, hayır! Sizinle, sizinle! Ne yazık ki onu göremem! Bütün
şehir halkı heyecan içinde... Bekliyorlar. Ama şimdilik...
Katerina İvanovna şu anda bizde. Bunu biliyor muydunuz?
— Bu çok güzel bir haber! diye sevindi Alyoşa. Size
gelmişken onunla da görüşeyim. Dün bana haber yolladı
kendisine mutlaka uğramam için.
— Hepsini biliyorum. Olanları dün ondan, bütün
ayrıntısıyla dinledim... O yaratığa benzer insanla aralarında
geçen korkunç şeyleri de... Eğer onun yerinde olsaydım Tanrı
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bilir neler yapardım. Ancak kardeşiniz Dimitri Fiyodoroviç de
az değil! Aman Tanrım! Ben şaşkına döndüm Aleksi
Fiyodoroviç. Bir düşünün... Kardeşiniz, dünkü korkunç olanı
değil de diğeri, yani İvan Fiyodoroviç şu anda oturmuş, onunla
görüşüyor; önemli şeyler konuşuyorlar... Aralarında geçenler
korkunç, başından sonuna kadar acı, dehşet dolu bir hikâye...
Kim bilir hangi nedenlerle ikisi de kendilerini perişan
ediyorlar. Bunu isteyerek, zevk alarak yapıyorlar. Sizi
bekliyordum.
Özlemle
bekliyordum!
Asıl
bunlara
katlanamıyorum. Her şeyi anlatacağım ama şimdi en
önemlisini söyleyeyim. Ama onu da unuttum. Şey, Liz neden
isteri krizine yakalandı acaba? Geldiğinizi duyunca krize
yakalandı.
Yandaki odanın aralık duran kapısından Liz’in:
— Anne, isteri krizi geçiren ben değilim, sizsiniz! diye
cıvıltılı sesi duyuldu.
Liz’in, çok dar olan kapı aralığından duyulan sesi,
gülmemek için kendini tutması nedeniyle kesik kesik
geliyordu. Alyoşa kapıdaki açıklığı hemen fark etti. Büyük
olasılıkla Liz, oturduğu koltuktan onu gözetliyordu ama onun
kızı görmesine imkân yoktu.
— Bunda şaşırılacak bir taraf yok Liz, hem de hiç yok.
Senin sınırsız garip isteklerin beni hasta etti... Aleksi
Fiyodoroviç, hasta olmasına o da hasta doğrusu. Bütün gece
ateşler içinde inledi durdu! Sabah olmasını sabırsızlıkla
bekledim. Hertsenştube’ye acil haber gönderdim. Adam geldi
ve Liz’i muayene etti. Hastalığından hiçbir şey anlamadığını,
bir süre beklemek gerektiğini söyledi. Bu Hertsenştube zaten
hep böyledir, her gelişinde hastalıktan hiçbir şey anlamadığını
söyler. Siz evimize yaklaşırken çığlık çığlığaydı, baygınlık
geçirdi; odasına götürmemizi söyledi.
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— Aleksi Fiyodoroviç’in geldiğini bilmiyordum; odama
gitmeyi de bu nedenle istemedim.
— Yalan söylüyorsun Liz. Yulya koşarak haber verdi
Aleksi Fiyodoroviç’in geldiğini. Onu gözcü olarak
görevlendirdin.
— İlahî anneciğim! Söylediklerinizi düzeltmek
istiyorsanız daha uygun bir gerekçe bulun... Sonra Sayın
Aleksi Fiyodoroviç’e de şunları söyleyin: Dün olanlardan ve
herkesin diline düştükten sonra buraya gelmesi onun zeki biri
olmadığını gösteriyor.
— Haddini aşıyorsun Liz. Beni, sert davranmaya mecbur
etme. Söyle, kimin diline düşmüş? Bize geldiği için çok
mutluyum. O bana lazım; çok ihtiyacım var... Bilseniz Aleksi
Fiyodoroviç, çok mutsuzum ben, çok!
— Neden mutsuzsunuz, neyiniz var anneciğim?
— Senin ölçüsüz ve gelip geçici isteklerin, ne istediğini
bilmeyişin, ateşler içinde geçirdiğin müthiş gece, hastalığın, o
korkunç, değişmez, evet, değişmek nedir bilmeyen
Hertsenştube! Yani her şey, her şey... Hatta bu mucize bile.
Azizim Aleksi Fiyodoroviç, bilseniz bu mucize beni nasıl
hayrete düşürdü! Artık buna katlanacak gücüm kalmadı.
Şimdiden söylüyorum: Dayanamam artık bu trajediye... Belki
de bu bir komedidir. Lütfen söyleyin bana, Staretz Zosima
yarına kadar yaşar mı acaba? Aman Tanrım, bana bir şeyler
oluyor. Gözlerim sık sık kapanıyor ve saçma sapan şeyler
görüyorum.
Alyoşa, sözlerini birden keserek:
— Parmağımı sarmak için sizden temiz bir bez rica
edecektim, dedi. Yaralandı, çok acıyor.
Çocuğun ısırdığı parmağından mendilini kaldırdı.
Mendil, kana bulanmıştı. Bayan Hohlakova, yarayı görmemek
için gözlerini yumarak çığlığı bastı.
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— Aman Tanrım, ne kadar korkunç bir yara!
Alyoşa’nın parmağını kapının aralığından gören Liz o
anda kapıyı ardına kadar açtı. Israrla, emreder gibi:
— Orada ne duruyorsunuz öyle, odama gelin! diye
bağırdı. Aptallık etmeyin. Aman Tanrım, canınız yanmıyor
mu; neden söylemediniz? Hiç sesinizi çıkmıyor... Anne, kan
kaybından ölebilir! Nerede oldu bu, nasıl oldu? Su, önce su...
Yarayı yıkamalıyız. Daha sonra da ağrıyı kesmek için parmağı
soğuk suda uzun zaman bekletmek gerekiyor... Anni, çabuk su
verin, çabuk... Suyu bir tasla getirin... Çabuk olun!
Alyoşa’nın yarası Liz’i son derece korkmuş, şaşkına
çevirmişti.
Bayan Hohlakova:
— Hertsenştube’ye haber verelim mi? diyecek oldu ama
Liz:
— Anne, sabrımı mı deniyorsunuz! diye sözünü kesti. O
doktor paçavrası gelip de yine bir şey anlamadığını mı
söylesin? Su, su! Tanrı aşkına, anne gidin de şu tembel
Yulya’yı uyarın. Çok yavaş hareket ediyor. Hadi anneciğim,
çabuk olun lütfen, yoksa şuracıkta ölüveririm...
Anneyle kızının ölçüsüz korkuları Alyoşa’yı da
korkutmuştu:
— Telaşlanmayın efendim. Bu önemsiz bir yara... dedi.
Yulya, koşarak su getirdi. Alyoşa parmağını suya
daldırdı.
— Tanrı aşkına nesale, nesale getirin! Anne, nesale... Bir
de kesikler için o yakıcı bulanık su var ya, ismini unuttum, ona
ne diyorlar! Bizde vardı, biliyorum var... Şişe sizin odanızda;
küçük dolapta, sağda, büyük bir şişe... Nesale de orada...
— Peki Liz, hepsini getiririm, ama sen bağırma ve
üzülme. Nasıl oldu bu Aleksi Fiyodoroviç?
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Bayan Hohlakova telaşla odadan çıktı. Liz de bunu
bekliyordu. Aceleyle konuşmaya başladı:
— Önce şu soruma yanıt verin: Nerede başardınız böyle
yaralanmayı? Sonra sizinle çok farklı konular konuşacağız!
Liz’in, annesinin yokluğundan yararlanmak istediğini
fark eden Alyoşa, okul çocuklarıyla kısa süre önce yaşadığı
karşılaşmaya ait garip hikâyeyi özetleyerek, çabuk çabuk ama
yine de düzgün ve açık bir şekilde anlattı.
Liz, anlatılanları dinledikten sonra ellerini birbirine
vurdu. Öfkeyle, sanki hakkıymış gibi:
— Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? diyerek Alyoşa’ya
kızdı. Üstelik bu kıyafetinizle... Çocukla çocuk olunur mu? Bu
durumda siz de onlardan farklı değilsiniz. Siz de tam anlamıyla
küçük bir çocuksunuz! Yine de o yumurcak hakkında bir
şeyler öğrenmeye çalışın; bana da anlatırsınız. Çünkü bu
olayda bizim bilmediğimiz ama bizi ilgilendiren bir şeyler var.
Şimdi gelelim ikinci konuya... Ama önce şunu sormalıyım:
Canınızın bu kadar yanmasına karşın, önemsiz bir konuda
mantıklı bir şekilde konuşabilir misiniz?
— Elbette. Zaten şu an acı duymuyorum.
— Su, parmağınızın ağrısını çekiyor. Suyu hemen
değiştirelim, çok çabuk ılıklaşıyor... Yulya, mahzenden buz
getir, tastaki suyu da değiştir. O burda değilken ben de asıl
konuya geçeyim: Saygıdeğer Aleksi Fiyodoroviç, size
gönderdiğim dünkü mektubu geri istiyorum; hemen onu bana
verin, hemen şimdi... Çünkü annem içeri girebilir, istemem
ki...
— Mektup şu anda yanımda değil.
— Burada yalan söyleyeceğinizi biliyordum; işte şu
cebinizde... Yaptığım bu uygunsuz mektup şakasını bütün gece
düşünüp pişman oldum. Mektubu bana geri verin, hemen
verin!
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— Mektubu orada bıraktım...
— Bu aptalca şakadan sonra bana küçük bir çocuk
gözüyle bakmayacaksınız değil mi? Bu kötü davranışım için
özür dilerim, ama mektubum gerçekten yanınızda değilse
bugün mutlaka getirin!
— Mektubu bugün getirmem imkânsız. Manastıra
dönmem gerekiyor. İki, üç belki de dört gün uğrayamam size.
Çünkü Staretz Zosima...
— Dört gün mü? Ne diyorsunuz! Doğru söyleyin,
benimle çok alay ettiniz mi?
— Hayır, asla... Hiç alay etmedim.
— Neden?
— Yazdıklarınıza bütün yüreğimle inandım da ondan.
— Bana hakaret ediyorsunuz!
— Hayır. Mektubu okuyunca, bunları konuşacağımızı
tahmin etmiştim. Staretz Zosima ölür ölmez manastırdan
ayrılmam gerekiyor. Öğrenimimi sürdüreceğim. Sınavlarımı
başarıyla geçtikten sonra yasal iznimizi de alıp evleniriz. Sizi
seveceğim. Bunları düşünmek için daha erken ama sizden daha
iyi bir eş bulamayacağımı düşünüyorum. Staretz de evlenmemi
istiyor...
— Ama ben sakatım. Beni koltukta taşıyorlar.
Liz, yanakları pembeleşmiş, gülüyordu.
— Sizi koltuğunuzda ben taşırım. Üstelik o zamana
kadar da iyileşeceğinize eminim.
Birden sinirlenen Liz:
— Siz delisiniz, dedi. Basit bir şakadan türlü saçmalıklar
çıkarıyorsunuz! İşte annem de geliyor, hem tam zamanında...
Yulya da buzu getiriyor!
— Liz, aman bağırma; Tanrı aşkına bağırma. Ben bu
bağırmalarından... Ne suçum var benim, nesaleyi başka yere
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koymuşsun... Aradım aradım... Bana, bunu bilerek yaptın gibi
geliyor.
— Aleksi Fiyodoroviç’in ısırılmış parmakla geleceğini
nerden bilirdim. Bilseydim o zaman belki özellikle yapardım.
Benim melek anneciğim, bana takılmaya bayılıyorsunuz!
— Öyle olsun bakalım. Asıl sorun da şu; Aleksi
Fiyodoroviç’in parmağı ve diğerleri... Ah Saygıdeğer Aleksi
Fiyodoroviç, ayrıntılar beni perişan ediyor. Bir Hertsenştube
filan değil hepsi, toplu olarak... Buna dayanamıyorum!
Liz, neşeyle güldü:
— Tamam tamam, artık kapatın şu Hertsenştube
konusunu anne! Nesaleyle su verin, çabuk olun. Bu, kurşun
sirkesi suyudur Aleksoy Fiyodoroviç. Adı şimdi aklıma geldi,
mükemmel bir ilaçtır. Biliyor musunuz anne, yolda sokak
çocuklarıyla kavga etmiş. Yumurcaklardan biri parmağını
ısırmış. Kendisi de küçük, küçücük bir çocuk, değil mi? Böyle
şeyler yapan bir insan evlenebilir mi anneciğim. Ama o
evlenmek istiyor, bunu bir düşünün! Onun evli olarak hayal
edebiliyor musunuz? Ne müthiş, ne komik olur değil mi?
Liz, Alyoşa’yı kurnaz bir bakışla süzerek öfkeli bir ses
tonuyla kıkırdayarak gülüyordu.
— Evlilik de nerden çıktı. Neden evlensin ki Liz.
Farkında mısın, artık tadını kaçırıyorsun. O çocuk sakın kuduz
olmasın Aleksi Fiyodoroviç?
— Aman anne, çocuk hiç kuduz olur mu?
— Olabilir kızım, dediğim olmayacak şey mi? Eğer
çocuğu bir kuduz köpek ısırmışa, o da kuduz olmuştur. Bakın,
parmağınızı ne güzel sardı Aleksi Fiyodoroviç, ben böylesini
dünyada beceremezdim. Nasılsın, hala acıyor mu?
— Şu anda çok az bir ağrı var.
— Sudan korkuyor musunuz? diye sordu Liz.
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— Kızım, yeter artık. Kuduz hastalığından söz etmekle
hata yaptım, çünkü sen benimle hemen dalga geçiyorsun.
Katerina İvanova, geldiğinizi duyar duymaz bana yapıştı. Sizi
mutlaka görmek istiyor Aleksi Fiyodoroviç.
— Aman anne, siz yalnız gidin. Görüyorsunuz ya, çocuk
acı çekiyor.
— Hayır, hiçbir şeyim yok, gidebilirim!
— Nasıl? Gidiyorsunuz? Dernek gidiyorsunuz, öyle mi?
— Bunda ne var ki? Onunla konuştuktan sonra yine
gelirim ve istediğiniz kadar konuşuruz. Ben de Katerina
İvanovna’yı bir an önce görmek istiyordum, çünkü hemen
bugün manastıra dönmeliyim.
— Çok güzel! Anne onu alın, çabuk buradan götürün!
Siz de Aleksi Fiyodoroviç, Katerina İvanovna’dan ayrılınca
zahmet edip de yanıma gelmeyin lütfen. Doğruca
manastırınıza... Güle güle gidin. Zaten uykum var, bütün gece
gözümü hiç kırpmadım.
Bayan Hohlakova:
— Liz, her zaman işin alayındasın, dedi. Ama gerçekten
uyusan iyi olurdu.
Alyoşa bozuldu:
— Size bir şey mi yaptım? İsterseniz iki, üç hatta beş
dakika bile kalabilirim...
— Hatta beş dakika bile! Anne, çabuk götürün onu. Ne
canavar şey bu!
— Çıldırdın mı sen Liz? Onu hoşgörün Aleksi
Fiyodoroviç. Bugün hırçınlığı üstünde, kızdırmaya gelmez.
Aah, sinirli kadınlarla baş etmek kolay değil Aleksi
Fiyodoroviç! Ama belki de yanınızda gerçekten uykusu geldi.
Ne de çabuk ağırlık verdiniz ona, ne iyi!
— Şu güzel konuşmanıza bayılıyorum, ağzınızı öpeyim
anneciğim!
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— Ben de seni öpeyim Liz...
Alyoşa ile odadan çıkan Bayan Hohlakova, merak
uyandıran gizemli bir tavırla:
— Beni dinleyin Aleksi Fiyodoroviç, diye çabuk çabuk
fısıldamaya başladı. Sizi ne etkilemek ne de önünüzdeki
perdeyi aralamak istiyorum. Girin ve kendi gözlerinizle görün.
Müthiş bir şey, ancak hayalini görebileceğiniz bir komedi.
Katerina, kardeşiniz İvan Fiyodoroviç’i sevdiği hâlde, kendini,
ağabeyiniz Dimitri Fiyodoroviç’i sevdiğine inandırmaya
çalışıyor. Şaşılacak bir durum! Ben de sizinle geliyorum. Beni
odadan dışarı çıkarmazlarsa, sonunu beklerim.
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V
Salondaki Acılar
Salondaki konuşma bitmek üzereydi. Çok heyecanlı olan
Katerina İvanovna’nın her şeye rağmen kararlı bir duruşu
vardı. Alyoşa ile Bayan Hohlakova tam içeri girmişlerdi ki o
sırada İvan Fiyodoroviç de ayağa kalkmış, gitmek üzereydi.
Rengi biraz sararmıştı. Alyoşa ona meraklı gözlerle baktı. İşte
o anda Alyoşa’nın, bir zamanlar endişe ve üzüntü veren,
şüphelerinden biri çözülüverdi. Yakın bir zaman önce, hemen
herkes orada burada, kardeşi İvan’ın Katerina İvanovna’yı
sevdiğini, üstelik onu Mitya’nın elinden almak istediğini
söyledi. Alyoşa, bunun imkânsız olduğunu düşünüyor ama bir
yandan da şüphelenmekten kendini alamıyordu. İki kardeşini
de seviyordu, ancak aralarında böyle bir rekabetin
doğmasından korkuyordu. Oysaki dün Dimitri Fiyodoroviç,
birden, İvan’ın rekabetine sevindiğini, bunun ona çok
yarayacağını açıkça söylemişti. Bunun ona ne yararı
dokunacaktı: Gruşenka ile evlenmesine mi? Alyoşa bu tutumu,
umutsuzluğun son çaresi sayıyordu. Üstelik Alyoşa, daha dün
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akşama kadar Katerina İvanovna’nın delicesine ve sarsılmaz
bir aşkla Dimitri’yi sevdiğine kesin olarak inanıyordu. Ama bu
inanç sadece dün akşamla sınırlıydı. Ayrıca nedense,
Katerina’nın İvan gibi bir adamı sevemeyeceğini, aşkının
bütün tuhaflığına rağmen Dimitri’yi olduğu gibi sevdiğini
zannediyordu. Gruşenka ile yaşanan dünkü sahnede başka
izlenimler de edinmişti. Bayan Hohlakova, az önce acılardan
söz açınca âdeta ürperdi. Çünkü o gecenin sabahına doğru
uykuyla uyanıklık arasında, belki gördüğü rüyaya cevap olarak
“Acılar, acılar!” diye mırıldanmıştı. Bütün gece, Katerina
İvanovna’nın evinde yaşananları görmüştü. Şimdi Bayan
Hohlakova’nın, kendinden son derece emin ve kesin bir
şekilde Katerina İvanovna’nın İvan’ı sevdiğini, sadece oyun
olsun diye bazı acılar yaratmak için kendini kandırıp şükran
borcu yüzünden Dimitri’yi seviyor gibi görünerek acı çektiğini
iddia etmesi Alyoşa’yı hayrete düşürdü. “Evet, belki bütün
gerçek bu sözlerde...” diye düşündü. Bu durumda kardeşi İvan
acaba ne yapıyordu, nasıldı? Alyoşa, Katerina İvanovna
karakterindeki bir kadının hükmetmeden yapamayacağını, ama
bunun için ona İvan gibi değil de Dimitri gibi birinin
gerektiğini hissediyordu. Çünkü sadece Dimitri, aradan uzun
bir zaman da geçse, onun mutluluğu uğruna önünde
eğilebildirdi, -Alyoşa hep bunu istiyordu- ama İvan, ona asla
boyun eğmezdi. Bunu yapsa da mutlu olamazdı. Alyoşa, İvan
hakkında nedense böyle düşünüyordu. Bütün bu şüphe ve
düşünceler, salona girdiği anda, o kısa zaman diliminde
aklından geçiverdi. Aklında başka bir düşünce de vardı: “Ya
hiçbirini sevmiyorsa, ne Dimitri’yi ne de İvan’ı?” Ancak
Alyoşa, böyle düşüncelerinden âdeta utanıyordu. Son ay,
bazen aklına geldikçe kendine, azarlarcasına, “Aşktan,
kadından ne anlarım ben, bu konuda nasıl fikir yürütebilirim!”
diye kızıyordu. Ama düşünmeden de edemiyordu.
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Kardeşlerinin geleceği için bu rekabetin çok önemli bir sorun
oluşturduğunu ve pek çok şeyin buna bağlı olduğunu
sezebiliyordu. Dimitri’yle babasına kızan İvan, dün akşam bu
durumu, “İki sürüngenin birbirlerini yemesi” diye
tanımlamıştı. O zaman Dimitri, onun için sadece bir
sürüngendi, belki de bu çoktandır böyleydi... Sakın İvan’ın
Katerina İvanovna’yı tanımasından bu yana böyle düşünüyor
olmasın? İvan o sözleri dün istemeden ağzından kaçırmıştı. Bu
da konunun önemini bir kat daha artıyordu. Bu kargaşalıkta
barışın sağlanması düşünülebilir miydi? Bu, ailede kin ve
düşmanlık için yeni bir gerekçe olmaz mıydı? İşin en önemli
yanı da Alyoşa, kardeşlerinden hangisine evet, hangisine hayır
dileyeceğini bilemiyordu. İkisini de seviyordu, ama bu zıtlıklar
arasında kim için, ne isteyeceğine karar veremiyordu.
Arapsaçına dönmüş bu ortamda şaşırmamak elde değildi. Ama
Alyoşa’nın yüreği kararsızlığı kaldıramazdı. İçindeki sevgi
kabına sığmıyordu. Birisini sevince, hemen onun yardımına
koşmak isterdi. Ama hangi konuda yararlı olacağını bilmeli,
herkesin ihtiyacını iyice öğrenmeli ve amaca ulaşılacağına
inanmalıdır. Oysa şimdi belirli bir amaç yerine kararsızlık ve
karışıklık vardı. Üstelik bir de “acılar” ortaya çıkmıştı!
Katerina İvanovna Alyoşa’yı görünce, gitmek üzere olan
İvan Fiyodoroviç’e sevinçle ve aceleyle seslenerek:
— Lütfen bir dakika, bir dakika daha kalın! dedi. Bütün
varlığımla inandığım bu adamın da düşüncelerini öğrenmek
istiyorum.
Bayan Hohlakova’ya bakarak:
— Katerina Osipovna, siz de kalın, diye ekledi.
Alyoşa’yı yanına oturttu. Hohlakova karşıda duran İvan
Fiyodoroviç’in yanına geçti. Katerina İvanovna, heyecanlı ama
derinden gelen hüzün yüklü bir sesle:
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— Dünyada en çok sevdiğim saygıdeğer dostlarım
burada toplandı, diye başladı.
Alyoşa’nın yüreği ona karşı birden sevgiyle doldu.
— Dün o korkunç sahneyi ve benim hâlimi gördünüz
Aleksi Fiyodoroviç. Siz değil İvan Fiyodoroviç, kardeşiniz
gördü. Dün hakkımda ne düşündün, bunu bilmiyorum.
Bildiğim tek şey, aynı durum bugün de yinelenirse, dünkü
duygularla söz ve hareketlerle karşılık verirdim. Aleksi
Fiyodoroviç, hareketlerimi unutmadıysanız, birine engel
olduğunuzu da -bunu söylerken kızardı, gözleri parladıhatırlayacaksınız. Size söylüyorum Aleksi Fiyodoroviç, hiçbir
şeye dayanamam. Dinleyin beni Aleksi Fiyodoroviç; artık onu
sevip sevmediğimi de bilmiyorum. Ona acımaya başladım. Bu,
aşkın çok zayıf bir gösterisi olmalı. Sevmeye devam etsem
belki şimdi acımaz, aksine ondan nefret ederdim!
Sesi titreyen Katerine İvanovna’nın kirpiklerinde gözyaşı
damlaları parladı. Alyoşa sarsıldı. “Bu kız doğru, samimi.
Artık Dimitri’yi sevmiyor o!” diye düşündü.
— Doğru söylüyorsun, öyledir! diye atıldı Bayan
Hohlakova.
— Bir dakika durun, Saygıdeğer Katerina Osipovna. En
önemli şeyi, bu gece verdiğim kesin kararı daha söylemedim.
Bu karar benim için korkunç bir anlam taşıyor belki, ama onu
ömrümün sonuna kadar değiştirmeyeceğimi de hissediyorum.
Çok değerli, saygıdeğer, her zaman iyi kalpli olan akıl hocam,
insan yüreğini okşamasını bilen, dünyadaki biricik arkadaşım
İvan Fiyodoroviç bana her bakımdan hak veriyor ve kararımı
doğru buluyor... Onu biliyor.
İvan Fiyodoroviç yavaş, ama kararlı bir ses tonuyla:
— Doğru, kararı uygun buluyorum, dedi.
— Ama ben Alyoşa’nın da -özür dilerim Aleksi
Fiyodoroviç, size kısaca Alyoşa dedim- evet, Aleksi
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Fiyodoroviç’in de burada, bu iki dost insanın yanında, haklı
olup olmadığımı söylemesini istiyorum. Benim aziz kardeşim
olan Aleksi Fiyodoroviç, -Katerina sıcacık eliyle çocuğun buz
gibi elini kavradı- kararımı uygun bulmanızın, bütün acılarıma
rağmen
bana
huzur
vereceğini
hissediyorum.
Söyleyeceklerinizden sonra sakinleşecek ve kadere boyun
eğeceğim. Bunu hissediyorum!
Alyoşa kızararak:
— Bana neyi soracağınızı bilmiyorum, dedi. Bildiğim
tek şey, sizi sevdiğim ve şu anda kendimden çok size mutluluk
dilediğim!
Sonra, birden telaşla:
— Fakat bu olanlara hiç aklım ermiyor, diye ekledi.
Katerina İvanovna, ağırbaşlı bir tavırla:
— Onur ve görev önümüzde duruyor Aleksi
Fiyodoroviç. Daha sonra, adını şu anda hatırlayamadığım
yüksek, belki görevin de üstünde bir şey var, dedi. Karşı
konulmaz bu duyguyu bana yüreğim haber veriyor; bu duygu
dayanılmaz bir güçle beni kendine çekiyor. Sözün özü,
kararımı verdim. Dimitri, asla ama asla bağışlayamayacağım o
aşağılık yaratıkla evlense dahi yine de onu bırakmayacağım!
Özellikle o zaman hiç bırakmayacağım! (Bunu hastalıklı
biriymiş gibi söylüyordu.) Ama peşinden sürüklenip, her an
karşısına dikilecek ve ona eziyet çektirecek değilim. Hayır,
hayır başka bir kente, sizin istediğiniz bir yere giderek ölene
kadar, bıkmadan usanmadan peşinde olurdum. Diğeriyle
mutsuz olunca -ki kesinlikle çok geçmeden mutsuzluğu
başlayacaktır- bana gelerek bende bir dost, bir kardeş bulur...
Ama sadece bir kardeş, sonuna kadar da böyle olmak şartıyla...
Sonunda, bu kardeşin gerçekten onu candan seven, ona
hayatını feda eden bir kardeş olduğuna inanırdı. Bunu
başarırdım; -âdeta kendinden geçerek- beni anladıktan sonra
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çekinmeden her şeyi açıkça söylemesi için uğraşırdım. Taptığı
Tanrısı olurdum. Hiç olmazsa dün onun yüzünden çektiklerim
için, ihaneti için bunu bana borçludur. İhanetine karşın benim
ona verdiğim söze, ömrümün sonuna kadar sadık kaldığımı
görmeliydi. Ben... Nasıl söyleyeyim... Mutluluğu için bir araç,
bir alet, yapıcı bir makine olurdum. Bunu bütün ömrüm ama
bütün ömrüm boyunca yapardım! İşte kararım bu. İvan
Fiyodoroviç bütün kalbiyle benden yana...
Konuşurken tıkanıyordu. Düşüncesini belki daha uygun,
daha becerikli ve doğal şekilde ifade etmek isterdi, ama çok
acele, çok yalın olmuştu. Gençliğe özgür taşkınlık, bir gün
önceki öfkenin izleri, övünmek ihtiyacı vardı. Katerina
İvanovna’nın kendisi de bunu fark ediyordu. Yüzü ansızın
karardı. Bakışları donuklaştı, kötüleşti. Alyoşa bu değişikliği
gördü, ona karşı içi acıma hissiyle doldu. Kardeşi İvan da
üzerine gitti:
— Ben sadece düşündüğümü söyledim, dedi. Başkasının
ağzında bunlar, zorlanmış bir acılık, yapmacık olurdu, ama
sizde hiç de öyle değil. Başkası haksız çıkardı ama siz
haklısınız. Bilmem ki bunu nasıl açıklamalıyız. Ama son
derece samimi olduğunuzu görüyorum; bu yüzden haklısınız!
Karışmak istemediği hâlde yine de dayanamayan Bayan
Hohlakova, birdenbire:
— Evet, ama şimdi öyle... Dünkü hareketin etkisi hâlâ
devam ediyor! diye yerinde bir düşünce ileri sürdü.
İvan, sözünün kesilmesine çok öfkelendi:
— Doğru, öyle, dedi. Başkası için bu, yalnızca dün
yaşananların etkisiyle açıklanabilecek bir an meselesidir. Ama
Katerina İvanovna’nın kişiliği söz konusuysa, bu an ömrünün
sonuna kadar uzar. Başkalarının sadece kuru bir söz vermekten
ibaret olan bu şey, onun için sonuna kadar sürecek belki ağır,
sevimsiz ama vazgeçilmeyecek ödevdir. Ödevini yaptığını
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duymak, onun ruhunu besleyecektir. Katerina İvanovna,
bundan sonraki hayatınızı duygularınızı, kederlerinizi ve
kahramanlığınızı acı içinde seyretmekle geçireceksiniz. Bu acı
zamanla hafifler; yaşayışınız, soylu bir amacın güzel yoluna
girer. Gerçekten soylu, bununla birlikte umut vaat eden hiçbir
yanı olmayan amacınızın yalnızca sizin eseriniz olduğunu
düşünmek, sonunda sizi tamamen doyuracak ve geri kalan
şeylere uymanızı sağlayacaktır.
Galiba İvan bunu bilerek, kesin bir dille ve âdeta öfkeyle
söyledi. Belki de alay etmek ve konuştuğunu gizleme gereği
duymadığı için bunu yapıyordu.
Bayan Hohlakova bir daha:
— Aman Tanrım, hiç de öyle değil! diye söylendi.
— Aleksi Fiyodoroviç, siz de bir şey söylesenize! Ne
söyleyeceğinizi kesin olarak bilmeliyim! Katerina İvanovna
ansızın gözyaşlarına boğuldu. Alyoşa, oturduğu kanapeden
kalktı.
Katerina İvanovna sürekli ağlayarak:
— Bir şeyim yok, sadece sinirlerim yıprandı... dedi. Dün
gecenin etkisi... Ama kardeşinizle sizin gibi iki dostumun
yanımda olması bana güç veriyor. Çünkü beni asla
bırakmayacağınızı biliyorum.
— Evet, ama ne yazık ki benim belki de yarın
Moskova’ya gitmem gerekiyor. Bu nedenle sizden uzun bir
süre ayrı kalmak zorundayım, dedi İvan. Bunu değiştirmek de
elimde değil...
— Moskova’ya mı, yarın mı?
Katerina İvanovna’nın yüzü şekilden şekile girdi. Sonra:
— Ama şey... Tanrım, ne mutlu bir tesadüf bu! diye
bağırdı. Sesi aniden değişti. Gözyaşları kesiliverdi.
Alyoşa, Katerina İvanovna’daki anlık, hayret verici
değişiklik karşısında dondu kaldı. Zavallı, hakarete uğramanın
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acısı içinde gözyaşlarına boğulmuş bir genç kızın yerini,
birdenbire kendine hâkim, hatta anlaşılmaz bir nedenle son
derece mutlu ve çok sevinçli bir kadın almıştı. Sosyete
kadınlarına özgü sevimli bir gülümsemeyle:
— Hayır, sizden ayrı kalacağıma seviniyorum sanmayın,
bu elbette, diye hareketlerindeki değişikleri düzeltmeye çalıştı.
Sizin gibi bir dost, bunu aklına bile getirmemeli. Tam tersine,
sizi kaybettiğim için...
Katerina İvanovna, aniden İvan Fiyodoroviç’e doğru
atılarak ellerini sıkıca kavradı:
— Ben, Moskova’daki teyzemle Agaşa’ya korkunç
durumumu sizin ağzınızdan, üstelik sevgili teyzemi elinizden
geldiği kadar sarsmadan bunu anlatabilecek olmanıza
seviniyorum. Onlara korkunç durumumu mektupta nasıl ifade
edeceğimi düşünürken çektiğim acıyı bilemezsiniz. Mektupta
her şey anlatılamaz ki... Şimdi sizin onlara giderek meseleyi
anlatacak olmanız benim yazmamı kolaylaştırdı. Ah ne kadar
mutlu oldum! Ama sadece buna... İnanın bana. Yoksa sizin
yeriniz doldurulamaz... Hemen şimdi gidip mektubu yazmaya
başlayacağım!
Katerina İvanovna odadan çıkmak istedi. Bayan
Hohlakova, arkasından:
— Alyoşa’nın fikri? Öğrenmeyi kesinlikle istediğiniz
Aleksi Fiyodoroviç’in düşünceleri ne olacak? diye seslendi.
Sesinde alay ve öfke seziliyordu.
Katerina İvanovna birden durdu.
— Bunu unutmadım, dedi.
Sonra derinden geldiği besbelli acı bir sitemle:
— Neden bana böyle bir anda düşman kesildiniz
Katerina Osipovna? diye devam etti. Söylediğimi
tekrarlıyorum: Onun düşüncelerine, tavsiyelerine ihtiyacım
var. Hatta sadece fikir belirtmesini değil, karar vermesini
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istiyorum! O ne derse olacak. Söyleyeceklerini duymak için
çok sabırsızlanıyorum, Aleksi Fiyodoroviç... Ama neyiniz var?
Alyoşa üzüntülüydü. Birden:
— Bunu hiç düşünmemiştim. Havsalam almıyor! diye
bağırdı.
— Neyi, ama neyi?
— İvan’ın Moskova’ya gidişini ve sizin sevinçten
bağırmanızı... Bilerek bağırdınız çünkü!
Sonra da sanki mutlu olmamışsınız, aksine bir dost
kaybettiğiniz için üzülmüşsünüz gibi davranmaya çalıştınız.
Ama bu da sahte... Oyun... Tiyatroda, bir komedi
sahneliyormuş gibi oynadınız!
Katerina İvanovna kızardı. Kaşlarını çatarak derin bir
hayretle:
— Nasıl, ne demek istiyorsunuz? Tiyatroda mı? diye
bağırdı.
— Evet. İstediğiniz kadar bir dostu kaybetmenin
üzüntüsünden söz edin, gitmesinin yine de mutluluk verici
olduğunu yüzüne karşı ısrarla söylüyorsunuz.
Alyoşa bunları âdeta soluksuz, bir çırpıda söyledi.
Masanın önünde ayakta duruyordu.
— Ne demek istediğinizi anlamıyorum...
— Aslında ben de ne söylediğimi bilmiyorum. Dilimden
dökülüverdi. Sanki iyi anlatamadığımı biliyorum ama yine de
söyleyeceğim. Sizin Dimitri’yi belki de hiç sevmediğiniz
hissine kapıldım. Belki de başından beri... Belki Dimitri de sizi
hiç sevmedi. Sadece saygı duyuyor. Gerçekten buna nasıl
cesaret ettiğimi bilmiyorum, ama hiç olmazsa bir kişinin
doğruyu söylemesi gerek... Çünkü burada hiç kimse gerçeği
söylemek istemiyor.
Katerina İvanovna:
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— Ne gerçeği? diye bağırdı. Sesi krize tutulmuş gibi
titriyordu.
Alyoşa, kendini yüksekten bir uçuruma atar gibi:
— Şu gerçeği, diye kekeledi. Hemen Dimitri’yi buraya
çağırın. Buraya gelip sizi ve İvan’ı ellerinizden tutarak
birleştirsin. Siz İvan’ı sevdiğiniz için üzülüyorsunuz...
Dimitri’yi gerçek bir aşkla sevmediğiniz, zorla acı duyarak
kendinizi kandırmaya çalıştığınız için İvan’ı da üzüyorsunuz.
Alyoşa yutkundu ve sustu.
Yüzü sararan Katerina İvanovna, öfkeden ağzını garip
bir şekle sokarak:
— Siz... Siz... Küçük bir delisiniz siz, o kadar! dedi.
Birden gülerek ayağa kalkan İvan Fiyodoroviç şapkasını
elinde tutarak tutarak:
— Yanılıyorsun Alyoşa’cığım, dedi. Yüzündeki ifadeyi,
Alyoşa o zamana kadar hiç görmemişti. Bu, gençliğe özgü bir
samimiyet, içten gelen net bir ifadeydi.
— Katerina İvanovna, beni hiçbir zaman sevmedi.
Aşkımdan hiç söz açmadım. Onu sevdiğimi her zaman biliyor
ama o beni sevmiyordu. Beni hiçbir zaman, bir gün bile dost
olarak görmedi. Bu gururlu kadının arkadaşlığıma ihtiyacı
yoktu. Beni, bitmek bilmeyen bir öç alma isteğiyle yanında
tutuyordu. Dimitri’yle tanışmalarından bu yana, ondan
gördüğü hakaretlerin acısını benden çıkarıyordu. İlk
karşılaşmayı hakaret olarak içinde saklamıştı. İşte onun kalbi
de böyle! Bu arada bana düşen sadece, Dimitri’ye olan aşkıyla
ilgili sözlerini dinlemek oldu. Artık gidiyorum ama şunu bilin
ki Katerina İvanovna, gerçekten sevdiğiniz tek insan odur. Size
hakaret ettikçe onu daha çok seviyorsunuz. Bunlar, acılarınızı
oluşturuyor. Onu olduğu gibi, bütün hakaretleriyle
seviyorsunuz. Eğer bu huyunu bıraksaydı, daha o anda ondan
uzaklaşır, terk ederdiniz. Ama ona ihtiyacınız var:
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Sadakatinize, kahramanlığınıza ortam hazılaması ve ihanetini
her defasında yüzüne vurmanız için... Bunlar, hep
gururunuzdan kaynaklanıyor. Evet, sınırsız bir şekilde
küçülme ve hakaret de var ama hepsinin altından gurur çıkıyor.
Henüz çok gencim, sizi de çok sevdim. Size bunları
söylememeliydim, biliyorum. Sadece gitmem daha uygun bir
hareket olurdu. Sizi de bu kadar küçültmezdi. Ama nasıl olsa
uzağa gidiyorum, bir daha buralara gelecek değilim. Bir daha
geri dönmemek üzere gidiyorum artık... Sürekli acı çekmek
istemiyorum. İyi konuşamam, zaten söyleyeceğimi de
söyledim. Hoşça kalın. Elinizi sıkmak istemiyorum. Bana o
kadar çok bilerek, isteyerek acı çektirdiniz ki, şu anda sizi
bağışlamak içimden gelmiyor. Sonradan bağışlarım ama şu
anda elinizi sıkamam.
İvan Fiyodoroviç, ev sahibi Bayan Hohlakova’yla dahi
vedalaşmadan odadan çıktı. Alyoşa ellerini birbirine vurdu.
Kendinden geçmiş gibi, arkasından:
— İvan! diye bağırdı. Geri dön, İvan!
Sonra âdeta acı çeker gibi:
— Hayır hayır, asla bir daha dönmez o; kesinlikle
dönmez! dedi. Suçlu benim, benim; ben başladım! İvan sert ve
kötü konuştu. Haksız ve kırıcı... Buraya gelmesi, bana dönmesi
gerekiyor...
Çılgın gibi haykırıyordu bunları.
Katerina İvanovna koşar adımlarla öbür odaya geçti.
Bayan Hohlakova, Alyoşa’nın üzüldüğünü görünce, ona eğildi
ve heyecanlı bir şekilde hızlı hızlı fısıltıyla konuştu:
— Suçlu siz değilsiniz. Melek gibi hareket ettiniz, dedi.
İvan Fiyodoroviç’in gitmemesi için ben elimden geleni
yaparım.
Yüzünde, Alyoşa’yı çok üzen sevinç parıltıları vardı. O
sırada Katerina İvanovna döndü. Elinde iki yüz rublelik bir
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banknot vardı. Biraz önce hiçbir şey yaşanmamış gibi sakin bir
şekilde doğruca Alyoşa’ya dönerek yumuşak bir ses tonuyla:
— Aleksi Fiyodoroviç, sizden önemli bir ricam olacak,
dedi. Galiba bir hafta önceydi... Evet, bir hafta önce, Dimitri
Fiyodoroviç çok taşkın, haksız ve çok çirkin bir hareket yaptı.
Burada epey kötü bir meyhane vardır. Orada emekli bir
yüzbaşıyla kavga etmiş. Sebebini bilmiyorum, ama
öfkelenerek adamcağızı sakalından tuttuğu gibi rezil bir
şekilde, herkesin gözü önünde sokağa atmış. Sokakta da uzun
süre yerlerde sürüklemiş... Anlattıklarına göre, yakınlardaki
okula giden yüzbaşının oğlu durumu görünce yanlarına
koşmuş. Babası için hıçkıra hıçkıra ağlayarak yalvarmış.
Yoldan geçenlerden, babasını kurtarması için yardım istemiş.
Ama ona kimse yardım etmemiş. Üstelik gülmüşler... Sizden
özür dilerim Aleksi Fiyodoroviç, ama onun yüz kızartıcı
hareketini, ancak öfke ve taşkınlık anlarında yapabileceği bu
hareketi hatırladıkça Dimitri’den nefret etmemek elimden
gelmiyor! Bunu size anlatamam... Dilim dolaşıyor. Hakaret
ettiği, sürüklediği adamla ilgili biraz bilgi topladım. Çok fakir
biriymiş. Soyadı Snegiryov. İşlediği bir suç yüzünden işinden
atılmış. Nedenini bilemiyorum. Ailesi de var. Zavallı ailesi,
çoluk çocuk, hepsi insanın yüreğini sızlatan bir sefalet içinde
yaşıyormuş. Galiba karısı da deli ve hasta... Uzun zamandır
buradaymış. Bir şeylerle uğraşıyor, bir yerde yazmanlık
yapıyor, ama şu anda hiç para vermiyorlarmış. Aklıma siz
geldiniz... Yani düşündüm ki... Bilmem ki, anlatmayı
beceremiyorum, sizden rica edecektim Aleksi Fiyodoroviç.
Kuzum Aleksi Fiyodoroviç, o adama gidin. Bir gerekçe
bularak yüzbaşının evine girin... Aman Tanrım, dilim
dolaşıyor... Siz çok nazik, kibar -Alyoşa kızardı- bir insansınız.
Bu özelliğiniz sayesinde ona bu parayı verebilecek kişi
sizsiniz. Ne olur! Umarım kabul eder... Yani alması için onu
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ikna edin... Yoksa ne yapmalı, bilmem ki... Bu paranın, Dimitri
Fiyodoroviç’i bağışlaması, barışması ve şikâyet etmemesi çünkü şikâyet edecekmiş- için onun tarafından rüşvet olarak
değil, nişanlısı olan benden ilgi ve yardım amacıyla
gönderildiğini bilmeli. Bu parayı vermeyi ancak siz
başarırsınız. Kendim de giderdim ama siz daha iyi yaparsınız.
Ozernaya Sokağı’nda, Kalmıkova adında bir kadının evinde
oturuyor. Sizden çok rica ediyorum, bana bu iyiliği yapın
Aleksi Fiyodoroviç! Şimdilik, şimdilik biraz yorgunum.
Kusura bakmayın, özür dilerim... Ne olur! Güle güle.
Döndü ve bir anda kapının perdesinin arkasında
kayboldu. Alyoşa bir şeyler söyleyecekti ama vakit bulamadı.
Oysa söyleyecekleri vardı. Bağışlanmak, suçunu itiraf etmek
istiyor, kalbinde birikenleri kelimelere dökmeden odadan
çıkmaya yanaşmıyordu. Bayan Hohlakova elinden tutarak onu
dışarı götürdü. Girişte biraz önceki gibi yeniden durdurdu.
Yarı fısılıtlı bir sesle:
— Kendini herkesin üstünde görüyor, dedi. Kendini
aşmaya çalışıyor, yine de çok iyi kalpli, çok tatlı... Bazen onu
öyle çok seviyorum ki! Şimdi yine her şeyden, ama her şeyden
çok memnunum! Saygıdeğer Aleksi Fiyodoroviç, tam bir aydır
hepimiz; ben, teyzelerinin ikisi, hatta Liz bile Katerina
İvanovna’nın şu çok sevdiğiniz ağabeyinizden ayrılıp İvan
Fiyodoroviç’le evlenmesini candan diliyor, dua ediyoruz.
Bunu bilmiyordunuz değil mi? Dimitri, Katerina’yı sevmiyor,
yüzüne dahi bakmıyor. Oysaki İvan Fiyodoroviç okumuş,
mükemmel bir genç, üstelik onu çok derinden seviyor. Dört
dörtlük bir plan hazırlamıştık. Ben, belki sadece bu nedenle
hâlâ burada kalıyorum.
— Ama o ağlamış, hakarete uğramış!
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— Siz, kadınların gözyaşlarına bakmayın Aleksi
Fiyodoroviç. Bu tür durumlarda ben her zaman kadınlara karşı,
erkeklerin tarafındayım.
Kapının diğer tarafından Liz’in incecik sesi duyuldu:
— Ahlakını bozuyor, onu perişan ediyorsunuz anne!
Yaptığından çok utanan, pişman olan Alyoşa tesellileri
bir türlü kabul etmiyordu.
— Asla, hayır hayır, olanların nedeni benim, ben
suçluyum! diye tekrarlıyor, utancından yüzünü elleriyle
kapıyordu.
— Hayır, tam tersine, melek gibi, tam bir melek gibi
davrandınız; bunu binlerce kez tekrarlayabilirim.
Liz’in sesi yeniden yükseldi:
— Anne, yaptığı meleklik de neymiş?
Kızının sorusunu duymamış görünen Alyoşa:
— Hareketlerine bakınca, nedense İvan’ı sevdiğini
düşündüm, diye devam etti. O saygısızlığı da bu yüzden
yaptım. Acaba şimdi ne olacak?
Liz:
— Kime, kime ne olacak? diye bağırdı. Siz beni
çatlatmak mı istiyorsunuz. Soruyorum, ama cevap
vermiyorsunuz!
O sırada odaya, hizmetçisi girdi koşarak. Soluk soluğa
kalmıştı.
— Katerina İvanovna fenalaştı. Ağlıyor, sinir krizi içinde
çırpınıyor! dedi.
Liz iyice meraklandı.
— Ne oluyor böyle... O değil, ben krize gireceğim şimdi!
— Tanrı aşkına bağırma Liz. Beni üzme. Sen henüz,
büyüklerinin bütün bildiklerini bilemeyecek yaştasın. Gelince,
sana söylenecekleri anlatırım. Aman Tanrım! Gidiyorum,
gidiyorum... Sinir krizi, bu iyiliğe işaret Aleksi Fiyodoroviç.
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Sinir krizine tutulması son derece iyi. Zaten bu gerekirdi. Ben
bu gibi durumlarda her zaman kadınların sinir krizlerine ve
gözyaşlarına karşıyım. Git Yulya, hemen geleceğimi söyle.
Eğer İvan Fiyodoroviç gittiyse, suç onun. Ama o, gitmeyecek
buradan. Liz, Tanrı aşkına bağırma! Çocuğum bağırmıyor ki,
asıl ben bağırıyorum. Kızım, anneni affet... Ne yapayım,
sevinç içindeyim, seviniyorum! İvan Fiyodoroviç’in az önce
her şeyi bütün doğallığıyla olduğu gibi söylerken ne kadar
genç bir adam olduğuna dikkat ettiniz mi Aleksi Fiyodoroviç?
İçindekileri çekinmeden söyledi ve gitti. Ben, onu bir bilgin,
akademi üyesi gibi kültürlü biri zannederdim. Oysa ateşli,
dobra doba, çok toy ama çok güzel bir ruh hâliyle konuştu.
Aynı sizinki gibi güzel oldu. Artık koşuyorum, koşuyorum!
Aleksi Fiyodoroviç, siz de bir an önce verilen siparişi yerine
getirip hemen dönün. Bir ihtiyacın var mı Liz? Lütfen Aleksi
Fiyodoroviç’i bir an dahi meşgul etme, birazdan sana yine
dönüp gelecek.
Bayan Hohlakova sonunda odadan çıktı. Alyoşa,
gitmeden önce Liz’in kapısını kapamak istedi.
— Asla! diye bağırdı Liz. Özellikle şimdi hiç olmaz!
Dışardan da olsa söyleyin; melek olmanızın nedeni nedir?
Sadece bunu öğrenmek istiyorum.
— Çok safça davrandım. Nedeni bu Liz! Hoşça kalın
Liz.
— Gitmeyin böyle! diye direnir gibi oldu. Ama Alyoşa:
— Çok üzüntülüyüm Liz. Birazdan gelirim. Ama
gerçekten büyük, çok büyük bir üzüntüm var! dedi ve koşarak
odadan çıktı.
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VI
Kulübedeki Acılar
O güne kadar çok az hissettiği, ciddi anlamda bir
mutsuzluk kaplamıştı bedenini. Zamansız bir şekilde, üstelik
de aşk konusunda konuşmakla hata etmişti, saçmalamıştı.
Kendine belki de yüzüncü kez kızararak, “Ben bunlardan
ne anlarım ki... Neden böyle işlere karışıyorum! Amaan,
sadece ayıp etmekle kalsaydım, bu cezayı gerçekten hak
ederdim. İşin başka bir boyutu da var, o da, bundan sonra yeni
felaketlere yol açmam... Oysaki staretz beni, barışı sağlamak,
sizi birleştirmek için buraya göndermişti. Barış, birleştirme
böyle mi yapılır...” diyordu. Birden, ellerini nasıl birleştirmek
istediğini hatırladı; utancından bir defa daha yerin dibine geçti.
“Candan, samimi davrandım ama ilerde daha akıllı hareket
etmeliyim!” diye ani bir karar verdi ve bu kararını önemsedi.
Katerina İvanovna’nın, ondan yapmasını rica ettiği iş
için Ozernaya Sokağı’na gitmesi gerekiyordu. Ağabeyi Dimitri
de tam yolunun üzerinde, Ozernaya’ya yakın bir sokakta
oturuyordu. Alyoşa, ağabeyinin evde olmayacağını tahmin
etmesine rağmen, ona yüzbaşıdan önce uğramaya karar verdi.
Ağabeyinin, kendinden kaçacağını biliyordu. Her şeye rağmen
onu bulması gerekiyordu. Vakit farkında olmadan su gibi
akıyordu. Neredeyse artık son nefesini verecek olan staretz,
manastırdan ayrıldığından bu yana Alyoşa’nın aklından bir an
olsun çıkmıyordu.
Alyoşa’nın, Katerina İvanovna’nın rica ettiği işte bir
ayrıntı dikkatini çekmişti: Yüzbaşının okullu oğlunun,
babasının yanında ağlaya ağlaya koşması, “Sana ne kötülük
ettim?” diye soru sorduğu, parmağını ısıran çocuğu
hatırlatmıştı. Alyoşa, anlatılan ve kendine saldıranın aynı
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çocuk olduğunu düşündü. Böylece, yabancısı olduğu
konularda fikir yürütmekle yol açtığı sorunları, bunun
pişmanlığını düşünmemeye ve kendini hırpalamamaya karar
verdi. Sadece verilen işle ilgilenecekti. Sonrası da Tanrıya
kalmıştı! Bunları düşündükçe kendine geldi. Dimitri’nin
oturduğu sokağa sapınca acıktığını hissetti; babasından aldığı
ekmeği yolda yiyince biraz daha canlandı.
Tahmin ettiği gibi Dimitri evde yoktu. Küçük evin
sahipleri olan ihtiyar marangoz, oğlu ve yaşlı karısı Alyoşa’yı
âdeta soru soran bakışlarla tepeden tırnağa bir süre süzdüler.
İhtiyar, Alyoşa’nın bütün ısrarlarına rağmen:
— Belki bir yere gitmiştir, bilmiyoruz nerde olduğunu.
Üç gecedir evde yatmıyor, cevabını verdi.
Alyoşa, adamın doğruyu söylemediğini fark etti.
— Gruşenka’da mı yoksa Foma’da mı saklanıyor?
Alyoşa, bilerek bu kadar açık konuşuyordu.
Ancak ev sahipleri, ona sadece ürkek ürkek baktılar.
Alyoşa, “Onu seviyorlar galiba... Bu çok iyi.” diye düşündü.
Sonunda Ozernaya Sokağı’nda Bayan Kalmıkova’nın evini
buldu. Üç pencereli sokağa bakan bir evdi. Bir yanına hafif
yatmış, eski bir yapıydı. Bol çamurlu avlusunda sadece bir
inek vardı. Avludan bir dehlize geçiliyordu. Dehlizin solunda
ikisi de ihtiyar, galiba ikisi de sağır, ev sahibi ana kız
oturuyordu. Alyoşa, yüzbaşının nerede oturduğu sorusunu
birkaç kez tekrarladı. Sonunda, kiracılarının sorulduğunu
anlayan kadınlardan biri parmağıyla dehlizin karşı tarafındaki
temiz kulübeyi gösterdi. Yüzbaşının oturduğu yer, ev değil
gerçekten de bir kulübeydi. Kulübeden hiç ses gelmemesi,
kapıyı açmak için demir topuzu kavrayan Alyoşa’nın ilgisini
çekti. Oysaki Katerina İvanovna, emekli yüzbaşının bir ailesi
olduğunu söylemişti. “Ya uyuyorlar ya da geldiğimi duydular;
kapıyı açıp girmemi bekliyorlar... Ama yine de kapıya
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vurayım.” diye düşündü. Kapıyı tıklattı. Beş on saniye sonra
içerden biri seslendi. Âdeta kızgın bir sesle bağırıyordu:
— Kim o?
Kapıyı açan Alyoşa eşikten içeri girdi. İçerisi çok genişti.
Ama insan ve eşya kalabalığıyla tıka basa doluydu. Sol tarafta
büyük bir Rus ocağı vardı. Ocakla pencere arasına oda
boyunca gerilen ipin üzerinde bir yığın paçavra asılıydı. Sağ ve
sol duvarlar uzunluğunca, örme yorganlarla örtülü birer
karyola vardı. Soldaki karyolada birbirinden ufak, basma kılıflı
dört yastık kümesi yükseliyordu. Sağdakinde ise sadece bir
tane, o da çok küçük bir yastık vardı. Daha ilerde, ön tarafta bir
ipe enine asılmış bir perde -yatak çarşafı da olabilir- bu köşeyi
ayırıyordu. Perdenin arkasında, tahta bir banka iskemle
eklenerek yapılmış uydurma bir yatak görünüyordu. Kaba
tahtadan, dört köşe köylü işi bir masa, ön köşeden orta
pencereye doğru sürülmüştü. Pencerelerin camları küçük ve
küften yemyeşil olmuştu. Camlar sımsıkı kapalı olduğu için
oda havasız, loş ve kötü kokuyordu. Masada, sahanda pişmiş
yumurta artıklarıyla bir ekmek parçası ve ayrıca şişenin
dibinde hayat suyu vardı. Soldaki yatağın yanında duran
sandalyede, kibar, hoş görünümlü, basma entari giymiş bir
kadın oturuyordu. Yüzü çok zayıf ve sarıydı. Çökmüş
yanakları ilk bakışta hasta olduğunu gösteriyordu. Alyoşa’ya
en çok, bu zavallı kadının soru soran son derece kibirli
bakışları garip geldi. O konuşana kadar, hep o soran, olgun
bakışlı kahverengi gözlerini, konuştukları sürece Alyoşa’yla
evin efendisinin üzerinde gezdirdi. Kadının yanında, sol
pencerenin önünde epey çirkin, seyrek kızıl saçlı, fakir ama
çok temiz giyinmiş genç bir kız ayakta duruyordu. Alyoşa’yı
küçümseyen bakışlarla süzdü. Sağda, karyolanın yanında,
yaratığa benzeyen kadın görünümlü biri daha oturuyordu.
Acınacak bir hâldeydi. Yirmisinde bir gençti; kambur ve
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ayakları felçli bir kızdı. Alyoşa’nın sonradan öğrendiğine göre,
kızın ayakları kurumuştu. Karyolayla duvar arasında köşede,
koltuk değnekleri duruyordu. Mutsuz kızın güzel, iyilik saçan
pırıltılı gözleri sakin bir yumuşaklıkla Alyoşa’yı süzüyordu.
Masanın önünde de kırk beşlik, ufak tefek, kuru, cılız, kızıl
renkli bir adam tavadaki yumurtayı bitirmeye uğraşıyordu.
Seyrek kızıl sakalı, didiklenmiş kıtığa benziyordu. Bu
benzetme ve özellikle “kıtık” kelimesi adamı görür görmez
Alyoşa’nın kafasında birden belirdi. Bunu, sonraları da ara sıra
hatırladı. Galiba, “Kim o?” diye seslenen bu adamdı. Çünkü
odadaki tek erkek oydu. Alyoşa odaya girer girmez, masanın
önündeki sırada oturan adam birden ok gibi fırladı yerinden.
Yırtık peçete ile ağzını çabucak sildi. Alyoşa’ya doğru ilerledi.
Sol köşede duran genç kız:
— Manastıra iane toplayan rahip, dedi. Çalınacak kapıyı
nasıl da biliyor!
Koşar adımlarla Alyoşa’ya yaklaşan adam, ansızın
topukları üstünde ona doğru dönerek heyecanlı ve dilinden
birden dökülen kelimelerle:
— Hayır, öyle değil, bilemediniz Varvara Nikolayevna!
dedi. Sonra tekrar Alyoşa’ya döndü.
— Eğer izin verirseniz, “in”imizi ziyaret nedeninizi
öğrenebilir miyim?
Dikkatli bakışlarla adamı inceleyen Alyoşa, daha önce
bu ihtiyarı hiç görmemişti. Sert hareketleri vardı. Telaşlı ve
hırçındı. Galiba içmişti. Ama sarhoş değildi. Yüzünde utanmaz
ama -gariptir ki- aynı zamanda korkak bir ifade vardı. Yıllarca
emir kulu olmanın ezikliğinin ardından, birdenbire sivrilerek
kendini ispatlama hevesine kapılmış bir adam izlenimi
veriyordu. Daha doğrusu, size vurmak için can atan ama sizden
dayak yemekten de ödü kopan birisine benziyordu.
Konuşmasında ve çatallanan sesinde delilerde olduğu gibi
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bazen hırçın, bazen de korkak, bir kaybolup bir beliren gülünç
bir hava vardı. “İn”le ilgili sorusunu, âdeta titriyerek, gözleri
yuvasından fırlamış bir şekilde, elinde olmadan Alyoşa’yı bir
adım geriletecek kadar ona sokularak sormuştu. Adamın
sırtında koyu renk, eski, pamukludan, yamalı, lekeli bir palto
vardı. Uzun süredir kimsenin giymediği açık renk pantolonu,
kareli ve incecik bir kumaştandı. Paça kısmı buruşup yukarı
çıktığı için pantolon sahibi küçülmüş, âdeta bir çocuğa
benziyordu.
— Ben... Aleksi Karamazov... diye cevap verdi Alyoşa.
Onun kim olduğunu bildiğini anlatmak isteyen adam,
hemen:
— Bunu herkes biliyor, diye sözünü kesti. Bendeniz de
Yüzbaşı Snegiryov. Ziyaretinizin sebebini öğrenmek isterdim.
— Önemli bir nedenim yok; öylesine bir uğrayıverdim.
Sizinle sadece biraz konuşmak istiyorum. Eğer izin
verirseniz...
— Buyurun işte iskemle... Lütfen buyurmaz mısınız?
Eski komedilerde bu “Lütfen buyurmaz mısınız?” davet sözü
hep kullanılır.
Yüzbaşı, mujiklerin kullandıkları kaba görünümlü tahta
bir iskemleyi kaparak odanın ortasına dikti. Sonra kendisi için
de buna benzer ikinci bir sandalye alıp Alyoşa’nın karşısına
geçti. Dizleri değecek kadar birbirlerine yakın oturuyorlardı.
— Nikolay İvanoviç Snegiryov... Eski Rus Piyade
Yüzbaşısı... Hataları ve işlediği suçlar nedeniyle rezil olmasına
karşın yine de bir yüzbaşı. Daha doğrusu Snegiryov değil de
Slovoyersov... Gerçekten, hayatımın ikinci yarısından sonra
sürekli Slovoyerslerle konuşmaya başladım. Hayat, insanı ezip
küçülttükçe böyle oluyor.
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— Haklısınız, diye gülümseyerek ihtiyarı onayladı
Alyoşa. Buna elinizde olmadan mı alıştınız, yoksa bilerek mi
yapıyorsunuz?
— Tanrı şahidim olsun ki elimde olmadan yapıyorum.
Bunları her zaman kullandığım için şimdi ağzımdan düşmez
oldu. Bu, bizim yenemeyeceğimiz bir güç. Yeni konularla
ilgilendiğinizi
görüyorum.
Peki,
bizimle
neden
ilgileniyorsunuz acaba? Sizin de fark ettiğiniz gibi, ekonomik
durumum misafir ağırlamaya hiç uygun değil.
— Ben de zaten bunun için geldim...
Yüzbaşı aceleyle Alyoşa’nın sözünü keserek:
— Hangi iş için? diye sordu.
Alyoşa çekinerek, kısaca:
— Ağabeyim Dimitri Fiyodoroviç’le o tatsız
karşılaşmanızla ilgili... dedi.
— Anlayamadım... Ne karşılaşması? Yoksa o günkü
karşılaşma mı? Şu kıtık meselesi, değil mi?
Dizleri Alyoşa’ya değecek kadar yaklaşıverdi. Dudakları
ince bir şerit gibi büzüldü.
— Ne kıtığı? diye mırıldandı Alyoşa.
Köşedeki perdenin arkasından, Alyoşa’ya tanıdık gelen,
o gün karşılaştığı çocuğun sesi duyuldu:
— Şikâyet etmek için gelmiş, baba! Bugün onun
parmağını ısırmıştım.
Alyoşa o günkü düşmanını, perde aralanınca ikonların
altında, tahta sırayla iskemleden uydurulmuş yatakta gördü.
Ufaklık, çocuk paltosu ve eski bir yorganı üzerine örtmüştü.
Gözleri alev alev yanıyordu. Belli ki ateşli bir hastalığa
yakalanmıştı. Alyoşa’ya, “Senin borun benim evimde ötmez!”
gibilerinden, az öncekinden çok farklı, korkusuzca bakıyordu.
Yüzbaşı sandalyeden fırladı.
— Neyi ısırmış? Sizin parmağınızı mı ısırdı?
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— Doğru. Az önce oğlunuz okul çıkışında bir grup
çocukla birbirlerine karşılıklı taş atıyorlardı. Grupta altı çocuk
vardı. Oğlunuz tek başınaydı. Yanına gidince bana da taş attı
ve biri kafama isabet etti. Ona kötülük mü yaptığımı sorunca
birden saldırdı. Parmağımı çok derin ısırdı. Ama bunu neden
yaptığını bilmiyorum.
— Onu şimdi döverim, basarım sopayı!
— Hayır, ben çocuğunuzu asla şikâyet etmiyorum,
sadece anlattım. Çocuğu dövmeyin. Üstelik hasta o galiba...
— Onu gerçekten de döveceğimi mi zannettiniz?
İlyuşeçka’mı sizin hatırınız için döveceğim öyle mi? Emriniz
olur beyim!
Yüzbaşı bunu söylerken, üzerine atılacakmış gibi
Alyoşa’ya doğru hızla döndü.
— Parmağınızın yaralanmasına üzüldüm. İsterseniz
İlüseçka’ma güzel bir sopa çekmeden önce burada, gözünüzün
önünde, su bıçakla dört parmağımı kesivereyim. Öç almak için
dört parmak sanırım size yeter. Umarım beşincisini
istemezsiniz?
Ansızın durdu. Sesi kesildi. Tıkanır gibi oldu. Yüzünün
her çizgisi titriyor, bütün küstahlığıyla Alyoşa’ya bakıyordu.
Çıldırmış gibiydi.
Alyoşa oturduğu yerden, üzgün bir tavırla, yavaşça:
— Galiba şimdi her şeyi anladım, dedi. Oğlunuz çok iyi
kalpli ve babasını seven bir çocuk olmalı... Size hakaret eden
kişinin kardeşi olduğum için bana saldırdı. Ama ağabeyim
Dimitri Fiyodoroviç size yaptıklarına çok pişman, biliyorum.
Size gelmek ya da daha iyisi aynı yerde karşılaşıp herkesin
karşısında özür dilemek istiyor... Eğer isterseniz...
— Önce sakalımı koparıp sonra da özür dileyecek...
Böylece kendini affettirecek, gönlümüz alınmış olacak, değil
mi?
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— Hayır, tersine, siz neyi nasıl istersiniz yapacak!
— O zaman Altese, aynı Başkent Meyhanesi’nde ya da
şehir meydanında önümde diz çökmesini söylesem, bunu yapar
mıydı?
— Evet, önünüzde diz çökerdi.
— Çok duygulandım şimdi! Ağlattınız, beni perişan
ettiniz. Ağabeyinizin altın gibi bir kalbi varmış, çok
etkilendim. İzninizle size ailemi tam olarak tanıtayım: Ailem;
iki kızım ve oğlum. Ben öldükten sonra kim sevecek onları?
Yaşadığım sürede benim gibi bir uyuşuğu, onlardan başka kim
sever? Benim gibi insanlar için Tanrının en büyük iyiliği bu...
Çünkü benim gibisini de seven olmalı...
— Evet, bu söylediğinize katılıyorum, çok doğru! diye
bağırdı Alyoşa.
Pencerenin önünde duran genç kız birdenbire babasına
dönerek tiksinti, küçümseme dolu bir tavırla:
— Paskallığı bırakın artık; her gelen aptal, bön misafirin
önünde bizi rezil ediyorsunuz, diye bağırdı.
Babası emreden sesiyle ama gönül okşayan bir bakışla:
— Varvara Nikolayevna, biraz sabredin! dedi. Bırakın da
yoluma devam edeyim.
Sonra yeniden Alyoşa’ya döndü:
— Ve bütün dünyada, hiçbir şeyi kutsamak istemedi o!
Kutsamak isteyenin, onun kadın olması gerekiyordu... Şimdi
izin verirseniz sizi eşimle tanıştırmak istiyorum. İşte Arina
Petrovna... Ayakları yok. Kırk üç yaşında. Çok az
yürüyebiliyor. Halktan birisi... Arina Petrovna, görünümünüze
çeki düzen versenize. Bu Aleksi Fiyodoroviç Karamazov.
Lütfen ayağa kalkın Aleksi Fiyodoroviç!
Bir ihtiyardan beklenmeyen güçle Alyoşa’yı elinden
tutarak ayağa kaldırıverdi.
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— Bayanla tanıştırılırken, ayağa kalkmanız gerekmiyor
mu? Karıcığım, bu diğer Karamazov değil... Bu, onun kendi
hâlinde ve erdemlerle pırıl pırıl parlayan kardeşi...
Bana izin verin Arina Petrovna, izin verin de karıcığım
elinizi öpeyim.
Karısının elini saygı, hatta samimi bir sevgiyle öptü.
Pencerenin önünde duran kız, bu sahneye nefretle sırtını
döndü. Yüzbaşı karısının tepeden bakan, soru soran yüzüne
birden tarif edilemez bir tatlılık yayıldı.
— Hoş geldiniz, oturun Bay Çernomazov, dedi.
— Karamazov karıcığım, Karamazov!
Alyoşa’ya dönerek:
— Ne de olsa halkın sıradan bireyleriyiz! diye yeniden
fısıldadı.
— Tamam öyleyse... Olsun, Karamazov olsun. Ben hep
Çernomazov... Oturun, sizi neden kaldırdı ki? Bana, “ayaksız
bayan” diyor. Ayaklarım var, ama çok şişti. Ben de tam tersine
bir deri bir kemik kaldım. Eskiden öyle şişmandım ki bilseniz,
şimdi iğne ipliğe döndüm.
Yüzbaşı bir kez daha:
— Halktanız efendim, halktan... diye tekrarladı.
Sandalyesinde sessizce oturan kambur kız tam o sırada:
— Baba, ah baba! dedi ve gözlerini mendiliyle çabucak
örttü.
Penceredeki kız:
— Soytarı! diye öfkeyle söylendi:
Kızlarını gösteren kadın, ellerini iki yana açarak:
— Biz böyleyiz işte. Bulut geçiyor, bulut geçince eski
şeyler yeniden başlıyor. Eskiden subaydık... Böyle misafirlerin
ardı arkası kesilmezdi. Bunu kıyaslama yapmak için
söylemiyorum. İnsanın gönlü kimi çekerse onu sever.
Diyakoz’un karısı o zaman gelip, “Aleksandr Aleksandroviç
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bulunmaz ruhlu bir adam, ama Nastasya Petrovna
cehennemden hortlamış...” demişti. Gönül kimi severse güzel
odur, dedim. Sen şu ufacık boyunla içerdeki pis kokunun
farkında mısın? “Seni hizaya getirmeli!” dedi. Sen mi bana
akıl öğreteceksin kara maşa? “Ben, temiz hava getiririm, senin
havan pis...” diyor. Ben de, “Sen bize gelen subay beylere sor,
havamızın pis mi temiz mi olduğunu...” diye cevap verdim.
Ama o zamandan bu yana içime bir kurt düştü. Geçenlerde
şurada otururken Paskalya’da gelen generalin içeri girdiğini
gördüm. “Ekselans,” dedim. Kibar bir bayan içeriye dışardan
hava alabilir mi? “Evet, ama pencereyi veya kapıyı
açmalısınız, çünkü havanız gerçekten temiz değil.” dedi. Hepsi
öyle. Havamızla bozmuşlar... Ölülerden ise daha beter bir koku
gelir. Dedim ki ona: “Havanızı bozduğum yok, bir kundura
ısmarlayayım da gideyim buradan.” Anam babam, ne olur öz
annenizi kınamayın! Nikolay İlyiç, canım benim, gözünün
içine bakmadım mı? İlüseçka’mın, okul dönüşü beni
sevmesinden başka ne lüksüm var sanki! Dün bir elma getirdi.
Bağışlayın beni anam babam, evlatlarım, bağışlayın
anacığınızı, şu garip öksüz ananızı bağışlayın! Neden böyle,
havamdan tiksinmeye başladınız?
Aklını kaybetmiş zavallı kadın birden hıçkırıklara
boğuldu, gözlerinden yaş fışkırdı. Yüzbaşı ona doğru atıldı.
— Karıcığım, canım karıcığım, lütfen böyle yapma!
Yalnız değilsin. Hepsi seni sever, sana tapar!
İhtiyar, kadının elini öpmeye, avuçlarıyla yüzünü
sevgiyle okşamaya başladı. Masadan aldığı peçeteyle
gözyaşlarını sildi. Alyoşa, yüzbaşının da gözlerinin ıslandığını
gördü sanki. Sonra öfkeyle Alyoşa’ya dönerek, sakat kadını
eliyle gösterdi:
— Duydunuz mu?
— Duydum, gördüm... diye mırıldandı Alyoşa.
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Yatağından doğrulan çocuk alevli bakışını babasına
dikti.
— Baba, baba! Yoksa sen bu adamla... diye bağırdı, onu
dinleme baba!
Varvara Nikolayevna da çok sinirlenmiş, köşesinden
söyleniyordu:
— Maskaralık yapmayı kesin artık... Yararsız, anlamsız
şeyler bunlar!
Sözünü bitirince ayağını öfkeyle yere vurdu.
— Bu kez çok yerinde ve zamanında öfkelendiniz
Varvara Nikolayevna... İsteğinizi hemen yerine getireceğim.
Buyurun Aleksi Fiyodoroviç, şapkanızı takın. Ben de
kasketimi alıp dışarı çıkalım. Size söyleyeceğim önemli şeyler
var. Ama burada olmaz. Şu oturan genç kız... Kızım Nina
Nikolayevna’yı sizinle tanıştırmayı unuttum. Ölümlülerin
arasında insan kılığında dolaşan bir melek... Eğer bunu
anlayabilirseniz...
— Kramp girmiş gibi kıvranıp duruyor! diye kızgınlıkla
babasının sözünü kesti Varvara Nikolayevna.
— Şu, ayağını yere vurarak bana bağıran, soytarılığımı
az önce yüzüme vuran da yine insan kılığında bir melektir.
Bana haklı olarak kızıyor. Gidelim Aleksi Fiyodoroviç, işimizi
bitirmemiz gerekiyor...
Kolundan tuttuğu Alyoşa’yı kulübeden sokağa çıkardı.
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VII
Temiz Havada
— Dışarda hava berrak ve tertemiz, ama bizim kâşanenin
havası çok pis... Beyim, şöyle yavaş yavaş yürüyelim...
Dikkatinizi çekmek isterim...
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— Ben de sizin ilginizi çekeceğini düşündüğüm şeyler
söyleyeceğim, dedi Alyoşa. Ama nasıl başlayacağımı
bilemiyorum.
— Mutlaka bir şey söylemek için geldiğinizi nasıl da
anladım! Olmasa bana hiç uğrar mıydınız? Yoksa gerçekten de
çocuğumu şikâyet etmek için mi geldiniz? İnanılacak gibi
değil! Şey... Çocuk dedim de... Evde size her şeyi
açıklayamadım. Şimdi size yaşadıklarımı ayrıntılarıyla
anlatacağım. Efendim, bizim kıtık, yani sakalım, daha bir hafta
öncesine kadar çok uzun ve gürdü. Sakalıma okul çocukları
kıtık adını yakıştırmışlardı. Evet, ağabeyiniz Dimitri
Fiyodoroviç o gün sakalımdan tuttuğu gibi beni çekmeye
başladı. Ortada hiçbir neden yokken çevresindekilere
sataşmaya başladı. Karşısına ben çıktım nasılsa... Beni,
meyhaneden meydana kadar sürükledi; tam da o sırada
okuldan öğrenciler çıkıyordu. İlyuşa da çocuklar arasında...
Beni öyle görünce “Baba, baba!” diyerek üzerime kapandı.
Beni kurtarmak için çekiyor, “Bırakın, bırakın, bu benim
babamdır, bağışlayın onu!” diye bağırıyordu. “Affedin!”
diyordu. Küçücük elleriyle sarılarak ağabeyinizin elini öptü...
O anda yüzünde beliren ifade hâlâ gözümün önünde...
Unutmadım, unutamam da!
Alyoşa, heyecanla:
— Ağabeyim içten ve çok derin bir pişmanlık duyuyor.
Gerekirse o meydanda karşınızda diz çöküp, yaptıklarını
affetmeniz için sizden özür dileyecektir, diye bağırdı. Eğer
bunu yapmazsa artık o benim ağabeyim olamaz.
— Bu söyledikleriniz bağlayıcı sözler değil demek...
Ağabeyinizin değil de sizin duygulu, soylu yüreğinizin
kararları... Bunu baştan söyleseydiniz ya! Bu durumda
izninizle, ağabeyinizin o gün yaptığı başka bir şövalyelikten
söz edeyim. Beni kıtığımdan sokakta bir süre sürükleyip
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bıraktıktan sonra, “Sen de subaysın, ben de subayım. Tanık
olarak onurlu birisini bulursan gönder; aşağılık bir adamsın
ama yine de düelloyu kabul ederim!” dedi. Tam olarak böyle
konuştu. Doğruyu söylemek gerekirse, şövalye ruhu taşıyor!
İlyuşa ile ikimiz oradan uzaklaştık. Ama İlyuşa’nın ruhuna
kazınan ailesiyle ilgili bu üzücü tablo, ömrününün sonuna
kadar silinmeyecektir. Hayır canım, bundan sonra asillik kim,
biz kimiz! Zaten kâşanemizi kendiniz gördünüz. Üç kadın: Biri
ayaksız ve deli, diğerinin de ayakları yok, kambur,
üçüncüsünün ayakları var, çok da zeki, kurslara devam
ediyor... Rus kadınının hakkını aramak için tekrar bir an önce
Petersburg’a, Neva sahillerine gitmeye can atıyor. İlyuşa’dan
söz etmeyeceğim, henüz dokuz yaşında... Bugün ölseydim ne
olurdu bizimkilerin hâli? Öldürmeyip de beni sakat bırakırsa...
Bir de bunu düşünün, bu daha kötü olur. Çalışamam; kör
boğaz da yemeksiz durur mu? Beni de onları da kim doyurur o
zaman? İlyuşa’yı okula göndermek yerine, dilencilik yapması
için sokağa mı çıkaralım? Benim için ağabeyinizi düelloya
çağırmanın anlamı işte bunlar... Daha doğrusu saçmalık, başka
şey değil.
Alyoşa, alevlenmiş gözleriyle:
— Şehir meydanının ortasında sizden özür dileyerek
ayaklarınıza kapanacak! diye bağırdı.
— Ondan şikâyetçi olacaktım, mahkemeye verecektim,
diye sözlerini sürdürdü yüzbaşı. Ama ceza kanunlarımızı açıp
okursanız, şahsa hakarete çok komik bir ceza verilmiş. Düşük
bir tazminat alırım... Üstelik Agrafena Aleksandrovna da beni
yanına çağırtıp tehdit etti: “Çıkar şikâyeti aklından! Onu
mahkemeye verirsen olayı senin aleyhine çeviririm. Seni
çevirdiğin dolaplar yüzünden dövdüğü ortaya çıkar. O zaman
da sanık sandalyesine sen geçersin!” Sözünü ettiği dolapların
kimin fikri ve emriyle çevrildiğini sadece Tanrı bilir. Ben onun
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ve Fiyodor Pavloviç’in dediklerinden başka ne yaptım ki?
Sadece emir kuluyum. “Üstelik seni temelli kovarım. Bir daha
benden metelik bekleme. Tüccarıma da -ihtiyara, tüccarım
diye- söylerim; o da seninle olan ilişkisini keser.” diyor. Şöyle
bir düşündüm: Tüccar beni kovarsa ekmeğimi nereden
çıkarırım? Elimdeki tek sermaye bu. Çünkü babanız Fiyodor
Pavloviç’in bana karşı güvenmesi için başka bir nedeni
kalmadı. Hatta senetlerimi ele geçirip beni mahkemeye
vermekle tehdit ediyordu. Bu tehditleri karşılayacak kadar
güçlü değilim. Korktum. Nasıl kötü bir evde yaşadığımızı siz
de gördünüz. Şimdi izin verin de sorayım: İlyuşa, parmağınızı
çok mu kötü ısırdı? Evde onun yanında bu konuyu konuşmanın
uygun olmayacağını düşündüm.
— Evet, çok acıdı, ama onun da öfkesi artık taşmak
üzereymiş. Benden, Karamazov olduğum için öcünü aldı; bunu
şimdi açıkça anladım. Ama okul arkadaşlarıyla birbirlerine taş
atmalarını bir görseydiniz... Çok tehlikeli. Onu öldürebilirlerdi.
Daha çocuklar, düşünemezler işin ciddiyetini. Akılları bir karış
havada. Sadece bir taş kafasını kırabilir.
— Kafasına değil ama göğsüne, kalbinin biraz üstüne
gelmiş, orayı âdeta çürütmüş. Eve, gözyaşları içinde ağlayarak
geldi, sonra da hastalandı.
— Biliyor musunuz, önce o saldırdı. Size yapılanı
kaldıramamıştı. Diğerleri, Krasotkin adında bir çocuğu az önce
çakısıyla yaraladığını söylediler.
— Bunu da duydum. Krasotkin’in babası burada
memurdur, başımıza iş açabilir.
Alyoşa, heyecanlanarak devam etti:
— Onu, sakinleşene kadar okula göndermemenizi
önerecektim size. Böylece öfkesi söner.
— Öfkesi mi? diye atıldı yüzbaşı. Hem de ne öfke!
Parmak kadar çocukta o ne kızgınlık öyle! Siz bu işin
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ayrıntılarını bilmiyorsunuz. İzin verirseniz bu hikâyeyi ayrıca
anlatayım. O olaydan sonra okuldaki çocukların hepsi ona
“kıtık” ismini takarak alay etmeye başlamış. Sorun da buradan
kaynaklanıyor zaten. Okul çocukları da acımak nedir
bilmezler! Hepsi ayrı ayrı Tanrı meleğidir, ama okulda bir
araya geldikleri zaman acımazlar... Alaya alınınca bizim İlyuşa
aslan kesildi. Basit bir çocuk, sevgisi çok güçlü olmayan oğul,
böyle bir durumda itiraz etmez, babasından utanırdı. Bizimki
babası için hepsine tek başına karşı koydu. Hem babası, hem
de gerçekler uğruna... Çünkü o gün ağabeyinizin ellerine
sarılırıp, “Bağışlayın babacığımı, bağışlayın onu!” diye
yalvarırken neler çektiğini bir Tanrı, bir de ben bilirim. Bizim
çocuklar; sizinkiler değil bizim, hor görülen ama yine de asil
dilencilerin evlatları, henüz dokuz yaşına bastıkları zaman bu
dünyanın gerçeğiyle yüz yüze gelirler. Zenginler, bunu mezara
kadar başaramaz. Benim İlyuşka, şehir meydanında adamın
ellerini öperken, o anda gerçeği bütün çıplaklığıyla gördü. Bu
gerçek onun içine çöreklenip, hayatı boyunca ona rahat
vermeyecektir.
Yüzbaşı, bunları söylerken soluk soluğaydı. Kendinden
geçmiş gibiydi. Sağ yumruğuyla sol avcuna vurdu. Bu
hareketiyle “gerçeğin”, İlyuşa’sını nasıl can evinden
vurduğunu göstermek istiyordu.
— Daha o gün ateşi çıktı. Bütün gece sayıkladı. O gün
benimle çok az konuştu, hatta hep suskundu diyebiliriz. Beni
yandan, fark ettirmeden süzüyor, pencereye doğru dönerek
derslerine çalışır gibi yapıyordu. Ama ben, onun aklında ders
değil, başka şeyler olduğunu anlıyordum. Ertesi gün çok içtim,
aklım dümdüz oldu. Günaha girdim, hep üzüldüğümden...
Bizim kadın ağlamaya başladı; -kadınımı çok severimüzüntüden son meteliklerimizi de parçaladım. Beni hor
görmeyin beyim. Rusya’mızda insanların en iyisi sarhoşlardır.
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En iyiler de sürekli zilzurna sarhoştur... Yattığım için o gün
İlyuşa ile pek ilgilenemedim. Yumurcaklar okulda, sabahtan
akşama kadar onunla alay etmişler: “Kıtık... Babanı
meyhaneden kıtığından sürüye sürüye çıkardılar... Sen de
peşlerinden koşup af diliyordun!” diye bas bas bağırmışlar.
Üçüncü gün, okuldan rengi atmış, sapsarı bir yüzle döndü. Ne
oldu? diye sordum. Ses çıkarmadı. İçerde konuşamazdık;
karım, kızlar hemen müdahale ederler... Zaten kızlar daha ilk
günden olayı öğrenmişler. Varvara Nikolayevna, “Soytarılar,
paskallar... Bizde aklı başında biri var mı acaba?” diye
söylenmeye başladı bile. Çok doğru Varvara Nikolayevna,
bizde aklı başında bir adam yok... diyerek onu susturdum.
Sonra da akşamüzeri çocukla gezmeye çıktık. Akşam
gezintilerine çıkmak bizde bir aile geleneğidir. Üstelik şimdi
sizinle gittiğimiz yoldan, şu duvar dibindeki kocaman taşa,
şehir çayırının başladığı yere kadar gideriz. Sessiz, sakin ve
güzel bir yerdir. Yürürken her zamanki gibi İlyuşa’nın elinden
tutuyordum. Minnacık, çöp parmaklı elleri buz gibi soğuktu.
Göğsünü de üşütmüş. “Baba, baba!” dedi. Ne var oğlum?
dedim. Baktım ki, gözlerinden kıvılcımlar çıkıyor.” Ne yaptı
sana o gün baba!” Ne yapalım İlyuşa, dedim. “Onunla asla
barışma baba, asla? Çocuklar, barışman için onun sana on
ruble verdiğini söylüyorlar.” Hayır İlyuşa, dedim. Ondan
kesinlikle para filan almam! Titriyordu. Elimi iki eliyle kavradı
ve yeniden öpmeye başladı. Oğlum, “Baba, onu düelloya çağır.
Okulda, senin korkak olduğunu, onu düelloya çağırmak yerine
on rublesini aldığını söyleyerek benimle alay ediyorlar” dedi.
Onu düelloya çağıramam İlyuşa... dedim. Verdiğim bu kararın
nedeniyle ilgili size yaptığım açıklamayı İlyuşa’ya da kısaca
yaptım. Dinledikten sonra, “Sen yine de barışma baba;
büyüyünce ben onu düelloya çağırırım.” diyordu. Gözleri ışıl
ışıl parlıyor. Ne de olsa babasıyım. Bir babaya yakışanı
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söylemem gerekiyor. Düelloda da olsa öldürmek günahtır,
diyorum. “O hâlde büyüyünce yere deviririm onu baba,
elindeki kılıcı kılıcımla düşürürüm. Kılıcımı kaldırarak, “Seni
öldürebilirdim ama bağışlıyorum, al işte!” derim. Bakın, iki
gündür çocuğun kafasını meşgul eden şeyleri görüyor
musunuz? İki gün iki gece kılıcıyla alacağı öcü düşünmüş.
Belki bunları sayıklamış da olabilir... Okuldan dayak yiyerek
gelmeye başladığını fark ettim. İşin aslını önceki gün
öğrendim. Haklısınız, onu okula bir daha göndermem. Bütün
sınıfa tek başına karşı koymaya çalışıyor, çocuklara sataşıyor,
yüreği öfke ve isyanla dolu. Bu beni endişelendiriyor. Bir
defasında gezerken, “Babacığım, en güçlü insanlar
zenginlerdir, değil mi?” diye sordu. Evet İlyuşa, en güçlü
onlar, dedim. “Baba, ben hem zengin hem subay olacağım;
hepsini yerle bir edeceğim. Çar da beni ödüllendirecek, dedi. O
zaman bize kimse dokunamaz...” diye devam etti. Biraz
sustuktan sonra, yine dudakları titreyerek, “Bu şehir ne kadar
kötü baba!” diye ekledi. Doğru söylüyorsun İlyuşa, burası iyi
bir şehir değil, yanıtını verdim. “Bizi kimsenin tanımadığı
başka, güzel bir şehre taşınalım, baba!” dedi. Elbette İlyuşa,
gidelim, dedim. Gidelim. Ama önce para biriktirmeliyim...
Onu üzen düşüncelerden uzaklaştırdığım için mutlu oldum.
Başka şehre nasıl gideceğimizin, alacağımız atların, arabaların
hayallerini kurmaya başladık. Annenle ablalarını arabaya
bindirir üzerlerini örteriz, biz de arabanın yanından yürürüz...
Arada bir seni bindiririm, ben yaya giderim. Çünkü
hayvanımızı da düşünmemiz gerekiyor. Hepimiz binemeyiz.
Böylece gideriz, dedim. Bu hayale bayıldı. Hele atın sahibinin
o olacağını ve ona binebileceğini söyleyince... Siz de bilirsiniz.
Rus oğlanlarının gözleri atta doğarlar. Epey çene çaldık.
Sonunda onu eğlendirebildim, avuttum diye düşünüyordum.
Bunlar önceki akşam oluyordu; oysa dün akşam çok farklı
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şeyler oldu. Sabah yine okula gitti ve yine üzgün döndü; hem
çok üzgündü. Akşam elinden tutup gezmeye çıkardım.
Konuşmuyor ve ağzını açmıyordu. Rüzgâr başladı, güneş
bulutlandı, etrafı sonbahar kokusu kapladı. Alacakaranlıkta
sıkıntılı bir hâlde yürüyorduk. Nasılsın oğlum? Yol
hazırlıklarımıza başlıyor muyuz? dedim. Bir gün önceki
konuşmamızı sürdüreceğimizi düşünüyordum. Ses çıkarmadı.
Ancak elimde duran elinin titrediğini fark ettim. Yeni ama
kötü bir şey var... diye düşündüm. Şimdiki gibi, şu taşa kadar
ilerledik. Oturdum taşa, gökyüzü uçurtma doluydu; otuz kadar
uçurtma havada hışırtılarla uçuyordu. Uçurtma mevsimiydi!
Biz de geçen yılki uçurtmanı uçurtalım İlyuşa, dedim. Nereye
koydun onu, sağlam mı? Elden geçirmek gerek... Oğlum ses
çıkarmadan bana yaslanmış öylece duruyordu. Tam o sırada
sert bir rüzgâr esti, yerden kumları kaldırdı. İlyuşa birden
üzerime atıldı ve boynuma sarılarak sımsıkı yapıştı. Siz de
bilirsiniz; pek konuşmayan, gururlu, gözyaşlarını hep içine
akıtan çocuklar, büyük bir hüzün karşısında kendilerini
tutamayıp, birden boşanıverirler. Yüzü sanki ılık bir kaynaktan
gibi fışkıran su gibi gözyaşlarıyla bir anda sırsıklam oldu.
Krize tutulmuş gibi hıçkırıklar içinde sarsılıyor, beni kendine
çekip sıkı sıkı sarılıyordu. Ben hâlâ taşın üstündeydim.
“Babacığım, babacığım, sana nasıl hakaret etti!” diye
haykırıyordu. Bu kez ben de ağlamaya başladım. Birbirimize
sarılıp, sarsıla sarsıla ağladık. “Babacığım diyor, benim
babacığım!” Ben de “İlyuşa, İlyuşeçka!” diye onu bağrıma
basıyordum. O sırada bizi kimse görmedi. Sadece Tanrı gördü,
umarım bunu hesabıma eklemiştir! Ağabeyinize benim için
teşekkür edin Aleksi Fiyodoroviç. Sizi rahatlatmak için ona
sopa atacak değilim ya!
Sözünü biraz önceki gibi hırçın ve delilere özgü
kırıtmasıyla bitirdi. Alyoşa, buna rağmen Snegiryov’in
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kendisine güvendiğini, bir başkasının yanında asla böyle
konuşmayacağını, az
önce söylediklerini başkasına
anlatmayacağını hissetti. Bundan cesaret alarak yüksek sesle:
— Oğlunuzla barışmayı ne kadar çok istiyorum! dedi.
Bunu yapar mısınız?
— Emriniz olur... diye mırıldandı yüzbaşı.
Bu cevap karşısında heyecanlanan Alyoşa:
— Şimdi çok farklı bir konudan söz edeceğim, diye
sözlerini sürdürdü. Beni dinleyin! Birisi tarafından size
gönderildim. Şu benim ağabeyim Dimitri var ya, belki ne
yaptığını siz de duymuşsunuzdur; son derece yüksek, soylu bir
genç kız olan nişanlısını da aşağıladı. Bundan size söz etmem
gerekiyor, böyle hareket etmek zorundayım. Çünkü o hakarete
uğradığınızı, içine düştüğünüz acı durumu duyunca bana
hemen, az önce bu yardımı size ulaştırmamı söyledi. Ama bu
sadece ondan geliyor; ne onu bırakan Dimitri’yle ne de
benimle, yani Dimitri’nin kardeşiyle bir ilgisi var. Ondan,
sadece ondan! Yardımını kabul etmeniz için size yalvarıyor...
İkiniz de aynı adamın tokadını yediniz... Zaten Dimitri’den,
aynı şiddette bir hakaret görünce hemen sizi hatırladı. Bu
davranış, bir hemşirenin kardeşine yardım elini uzatmasıdır...
Ekonomik sıkıntı çektiğinizi biliyor. Kardeşçe yolladığı şu iki
yüz rubleyi kabul etmeniz için sizi ikna etmemi söyledi. Bunu
hiç kimse duymayacak, hiçbir dedikodu olmayacak... İşte iki
yüz ruble. Lütfen bunu kabul edin, etmelisiniz de, yoksa...
Yoksa dünyada herkes birbirine düşman olmalı! Ama
yeryüzünde kardeşler de var... Soylu ruhunuz bunu anlamalı!
Yüzbaşı Snegiryov’e Alyoşa, yeni alaca renkli yüz
rublelik iki banknot uzattı. O sırada duvar dibindeki o büyük
taşın yanında duruyorlardı, çevrede kimse yoktu. Banknotlar
yüzbaşıyı çok etkiledi. Yüzbaşı elinde olmadan hayretle titredi.
Böyle bir şeyi ne düşünüyor, ne de hayal ediyordu. Bu sonu

226

hiç beklemiyordu. Birisinin ona, bu kadar yüksek miktarda
yardımda bulunacağını, rüyasında görse inanmazdı.
Banknotları aldı, bir an sustu. Yüzünde, daha önce Alyoşa’nın
hiç görmediği yeni bir ifade belirip kayboldu.
— Bu kadar parayı bana mı gönderdi? Bu bana mı,
üstelik iki yüz ruble! Anam babam... Bu kadar çok parayı dört
yıldır bir arada görmemiştim. Aman Tanrım! Demek kardeş
gibi diyor? Samimi mi söylüyor, gerçek mi bu?
Alyoşa:
— Size söylediklerimin hepsinin doğru olduğuna yemin
ederim! diye bağırdı.
Yüzbaşının yüzü kızardı.
— Kuzum, beni dinleyin. Eğer bu parayı kabul edersem
alçağın biri olmaz mıyım? Sizin gözünüzde aşağılık bir adam
olmayacağım değil mi Aleksi Fiyodoroviç? Durun, beni
dinleyin Aleksi Fiyodoroviç, lütfen dinleyin.
Hızlı hızlı konuşuyor, bu sırada Alyoşa’ya elleriyle sık
sık dokunuyordu.
— Siz, bana bu parayı vermek için, bunu gönderenin
“kardeşim” olduğunu söylüyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz.
Eğer parayı kabul edersem, içinizden beni küçük görmeyecek
misiniz?
— Asla, efendim, hayır! Ruhum üzerine yemin ederim ki
hayır! Bunu hiçkimse, hiçbir şekilde hiçbir zaman
duymayacak; yalnız biz: Ben, siz, o ve onun çok iyi bir
arkadaşı olan bir bayan bilecek.
— Bayanın ne önemi var! Bana bakın Aleksi
Fiyodoroviç, dinleyin beni! Artık beni dinlemenizin zamanı
geldi. Çünkü şu anda bu iki yüz rublenin benim için ne anlama
geldiğini bilemezsiniz.
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Zavallı adamın telaşı arttı. Adeta vahşi bir heyecanla
konuşuyordu. Şaşkına dönmüştü. Sanki içini dökmesine engel
olacaklarmış gibi aceleyle konuşuyordu:
— Parayı sayın kutsal hemşiremden onurumla aldıktan
sonra karımı, kambur kızım Ninoçka’yı tedavi ettirebileceğim.
Biliyor musunuz; geçen günlerde Doktor Hertsenştube kendi
isteğiyle gelip -iyi adamdır- ikisini de tam bir saat muayene
etti. Sonra, “Hiçbir şey anlamadım,” dedi. Ancak tedavi için
bir reçete yazdı. Buradaki eczanede satılan maden suyu
kesinlikle iyi gelir, tedavi edermiş. Ayrıca ilaçlı suyla
yapılacak bir ayak banyosu da verdi. Maden suyunun şişesi
otuz kopek, belki kırk tane içmek gerekiyormuş. Reçeteyi
katlayıp ikonun altına koydum, hâlâ orada duruyor.
Ninoçka’nın da her gün sabah akşam sıcak banyo yapmasını
tavsiye etti; suya yazdığı bir sıvı katılacak. Ama böyle bir
tedavi kim, biz kimiz! Bütün bunları, bizim kâşanede bir
yardım eden olmadan, susuz ve neyin içinde yapacaksınız!
Oysa romatizma Ninoçka’yı âdeta yedi bitirdi. Bunu size daha
önce de söylemiştim, geceleri yatarken sağ tarafının ağrısından
uyuyamıyor. İnanır mısınız, Tanrı meleği de bizi rahatsız
etmesin diye kendini tutuyor ve acısını dışarı vurmuyor. Tanrı
ne verdiyse, elimize ne geçirdiysek kursağımıza da o kadar
girer. Kızcağız her zaman yemekten arta kalanı, köpeğe
atılabilecek parçaları alır. “Size yük olduğum için bunu hak
etmiyorum.” gibilerden... Melek bakışılarıyla bunu anlatmak
ister. Ona hizmet ettiğimiz için üzülüyor ve “Hak etmiyorum,
layık değilim bu yaptıklarınıza, sadece bir sakatım. Hiçbir
yararım dokunmuyor benim!” diye düşünüyor. Neden hak
etmiyormuş ki, zaten o melekliğiyle Tanrının katında hepimizi
günahlarımızdan arındırdı. Eğer, Ninoçka’nın tatlı dili
olmasaydı evimiz cehenneme dönerdi. Varya’yı bile
yumuşattı.
Varvara
Nikolayevna’yı
hor
görmeyin,
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ayıplamayın. Talihsiz kız melek kadar saf ve temizdir. Yazın
bize geldiğinde, verdiği derslerden kazandığı on altı rublesi
vardı. Eylülde, yani şu sıralarda, Petersbeurg’a dönmek için
yol parası olarak ayırmıştı. Kızın bütün parasını harcadık,
yedik bitirdik. Yol parası dahi bırakmadık! Zaten nereye
gidecek ki? Irgatlar gibi çalışıyor, kızcağıza çok yüklendik.
Hepimize bakıyor; söküklerimizi dikiyor, çamaşırlarımızı
yıkıyor, süpürge yapıyor... Her iş onun üstünde... Annesini o
yatağa yatırır; annesi de huysuz, sulugöz ve deli! Şimdi bu iki
yüz rubleyle bir hizmetçi tutabilirim; sevdiklerimin tedavisine
başlarım, bunu bir düşünün Aleksi Fiyodoroviç! Öğrenci
kızımı Petersburg’a gönderirim. Et alırım, yeni yeni yemekler
yeriz. Tanrım, bunlar ne tatlı hayaller böyle!
Alyoşa’nın, fakirin hediyeyi kabul etmesi ve neden
olduğu bu mutluluk yüzünden sevincinden içi içine
sığmıyordu.
Yeni bir hayalin peşinden koşan Yüzbaşı, soluk soluğa
tekrar konuşmaya başladı:
— Bir dakika Aleksi Fiyodoroviç. Bakın size ne
söyleyeceğim. Belki bu kez İlyuşka ile hayallerimizi de
gerçekleştirebiliriz: Bir atlı araba alırız. At karayağız olacak.
İlyuşka mutlaka karayağız istiyor. Sonra, önceki gün hayalini
kurduğumuz gibi yollara düşeriz... K. eyaletinde tanıdığım,
çocukluk arkadaşım olan bir avukat var. Güvenilir bir adamdır;
istersem beni yazıhanesine yazman olarak alacağını duydum.
Kim bilir, belki de gerçekten alır... Kadınımı ve Ninoçka’yı
arabaya bindiririz; İlyuşeçka arabayı sürsün, ben de yaya
giderim; terk ederiz burayı. Tanrım, artık ümidimi kestiğim bir
borcum var, verdiğim bu parayı bir alabilsem, o bile bana
yeter!
Alyoşa:
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— Artık yeter! diye bağırdı. Size daha ne kadar para
gerekiyorsa Katerina İvanovna gönderir. Biliyor musunuz,
benim de param var. Beni kardeşiniz, dostunuz olarak görün.
Ne kadar istersiniz alın, sonra verirsiniz. Zengin olunca
borcunuzu ödeyeceğinize inanıyorum! Size bir şey söyleyim
mi, şu başka bir şehre göç etmek fikri yapacağınız en iyi şey!
Sizin ve en çok da oğlunuzun geleceği buna bağlı. Bir an önce
kış, soğuklar bastırmadan gidin. Oradan bize yazarsınız.
Sizinle her zaman kardeş kalırız. Bu hayal değil, asla!
Alyoşa coşmuştu. Çok mutluydu. Bir an Snegiryov’i
kucaklamak istedi. Yüzüne bakınca birden durdu. Yüzbaşı
boynunu uzatmış, dudakları sarkmış, solgun yüzü, kendinden
geçmiş haliyle bir şeyler söylemek istiyordu. Dudakları
sessizce oynuyordu. İnsanı endişelendiriyordu.
Alyoşa, nedense ürperdi.
— Ne oldu?
— Şey... Aleksi Fiyodoroviç... Ben... Siz...
Yüzbaşı, intihar etmeye karar vermiş bir ruh hâliyle
tuhaf ve çılgınca bakışını Alyoşa’ya dikerek hafifçe gülümsedi
ve kesik kesik, belli belirsiz:
— Ben zavallı kulunuz... Soylu kişiliği olan siz... diye
mırıldanmaya başladı.
Birden, kendinden emin ve kararlı tavırla fısıldadı:
— Size bir yeteneğimi göstereyim mi, ister misiniz?
dedi. Artık kesintisiz ve düzgün konuşuyordu.
— Anlayamadım, ne yeteneği?
Yüzbaşı sürekli fısıldayarak:
— Yetenek işte, hokus-pukus, diyordu. Ağzı sol yana
kaymış, sol gözünü kapamıştı. Bakışı Alyoşa’nın üstüne
dikilmişti.
Alyoşa, âdeta korkuyla:
— Ne demek şimdi bu, ne hokus-pokusu? diye bağırdı.
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— Bakın, işte böyle!
Konuştukları sırada baş ve işaret parmağıyla ucundan
tuttuğu renkli banknotları, bir anda bütün öfkesiyle
buruşturarak, sağ elini sımsıkı kapayarak yumruk yaptı.
— Bakın, gördünüz mü? diye bağırdı. Yüzü kireç gibi
bembeyaz olmuştu. Çılgına dönmüştü. Yumruğunu havaya
kaldırıp buruşuk banknotları bütün gücüyle kuma fırlattı.
Sonra parmağıyla göstererek:
— İşte gördünüz! diye haykırdı. İşte böyle, böyle...
Birden sağ ayağını kaldırıp, vahşi bir kızgınlıkla paraları
topuğuyla çiğnemeye başladı. Her vuruşta, heyecandan sesi
kesiliyordu.
— İşte paralarınız, işte paralarınız! İşte paralarınız! diye
bağırıyordu.
Hiç beklenmeyen bir anda geriye sıçrayarak Alyoşa’nın
karşısına dikildi. Tepeden tırnağa tarifsiz bir gururla doluydu.
Elini havaya kaldırarak:
— Sizi buraya gönderenlere, kıtığın, onurunu
satmadığını söyleyin! diye bağırdı. Hızla gerisine dönerek
koşmaya başladı. Daha beş altı adım atmamıştı ki son kez
döndü. Bu sefer yüzündeki o çarpık gülüş kaybolmuştu.
Tersine gözyaşları içindeydi. Ağlamaklı boğuk sesi
hıçkırıklarla sık sık kesiliyordu:
— Onursuzluğumun karşılığında sizden bu parayı
alsaydım, oğluma ne derdim ben? diye haykırdı.
Sözünü bitirince arkasına bakmadan koşmaya başladı.
Alyoşa derin bir üzüntüyle peşinden baktı.
Snegiryov’in yüz rublelikleri buruşturup yere fırlatmayı
daha önce planlamadığından, son anda birden aklına
geldiğinden emindi. Koşan adam bir daha dönüp bakmadı.
Alyoşa onun bakmayacağını da biliyordu. Peşinden gidip
çağırmak istemedi. Neden böyle davrandığını anlamıştı.
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Yüzbaşı gözden kaybolunca Alyoşa banknotları yerden aldı.
Kumun içinde biraz buruşmuşlardı. Fazla zarar görmemişlerdi.
Hatta Alyoşa açıp düzeltirken yeniymiş gibi hışırdıyorlardı.
Alyoşa pahaları düzelttikten sonra katlayıp cebine koydu.
Sonra, Katerina İvanovna’ya olayı anlatmaya gitti.
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BEŞiNCi BÖLÜM
Pro ve Contra
I
Söz kesme
Bayan Hohlakova yine Alyoşa’yı ilk karşılayan kişiydi.
Panik halindeydi, endişeli ve heyecanlıydı. Önemli bir olay
yaşamışlardı: Katerina İvanovna isteri krizinden sonra
bayılmıştı.
“Sonra da bedenine korkunuç bir yorgunluk ve bitkinlik
çöktü. Ateşler içinde yanıyordu. Hertsenştube’ye ve
teyzelerine haber salmışlardı. Teyzeleri gelmişti, ama
Hertsenştube henüz görünürlerde yoktu. Ev halkı hastanın
odasında toplanmış, çaresiz bir şekilde bekliyorlardı. Acaba
neden kendini kaybetmişti? Ya beyin hummasına
yakalandıysa?”
Bunları anlatırken Bayan Hohlakova korkudan âdeta
titriyordu. Şu ana kadar geçirdiği krizler sanki ciddi değilmiş
gibi, “Bu kriz ciddi, çok ciddi!” diyordu. Alyoşa onu üzüntüyle
dinledi ve başından geçenleri anlatmak istedi, ama Bayan
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Hohlakova hemen onun sözünü kesti. Onu dinleyecek vakti
yoktu. Liz’in orada kendisini beklemesini istedi.
Yavaşça eğilerek kulağına:
— Saygıdeğer Aleksi Fiyodoroviç, diye fısıldadı. Liz’in
biraz önceki hâli bana hem tuhaf geldi, hem de duygulandırdı
beni. Bu nedenle onu affetmemem mümkün değil. Çok hassas
bir yapısı var. Siz gidişinizden bu yana iki gündür, sözde
sizinle alay ettiği için öyle derin ve kendini yıpratan bir
pişmanlığa kapıldı ki! Oysa alay etmemişti. Bunlar sadece
şakaydı. Pişmanlığı o kadar ciddiydi ki gözleri doldu. Çok
şaşırdım doğrusu. Çünkü şu ana kadar benimle eğlenince,
hiçbir zaman ciddi anlamda pişmanlık duymadı, öyle bir şey
hatırlamıyorum. Yaptıkları hep şakaydı... Siz de bilirsiniz,
benimle sürekli eğlenir. Ama şimdi ciddileşti ve her şeyi
önemsiyor, ciddiye alıyor. Düşüncelerinize çok değer veriyor
Aleksi Fiyodoroviç. Onun hareketlerine kırılmayın, sözlerine
alınmayın. Yaptığı hataları hoşgörüyle karşılarım. Bana
inanın! Son derece zekidir. Az önce, sizinle çocukluk arkadaşı
olduğunu söylüyordu. “En değerli çocukluk arkadaşım.” dedi.
Peki, ben ne oluyorum? Son derece ciddi duyguları, hatta
anıları var. Bazen, duymayı hiç ummadığım sözler söylüyor.
Bu sözleri nereden buluyor, doğrusu insanı şaşırtıyor. Örneğin,
geçen günlerde bahçemizdeki çam ağacıyla ilgili söylediklerini
hiç unutmayacağım. O daha küçükken bahçemizde bir çam
ağacı vardı. Hoş, belki hâlâ yerinde duruyor. Ancak çamlar
insanlar gibi değildir Aleksi Fiyodoroviç, uzun zaman ayakta
kalırlar. “Anne, bu çamı rüyada gibi hatırlıyorum.” dedi. O
farklı kelimelerle ve farklı bir üslupla söylemişti;
hatırlayamadım. Zaten benimki de uymadı... Liz’in bununla
ilgili söylediği sözler, bambaşkaydı. Ben anlatmayı
beceremem, zaten çoğunu da unuturum. Şimdilik hoşça kalın.
Çok sarsıldım, deli olmamak elde değil. Ah Aleksi
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Fiyodoroviç, hayatımda iki defa bilincimi kaybettim. Beni
tedavi ettiler... Haydi siz Liz’in yanına gidin. Onu, kendinize
özgü yöntemlerle avutun.
Annesi:
— Liz, diye seslendi. Sana, hakaretlerini hiç
esirgemediğin Aleksi Fiyodoroviç’i getirdim. Sana hiç
kırılmamış. Buna inan! Tam tersine, bunu nasıl
düşünebildiğine şaşıyor.
— Teşekkür ederim maman. Lütfen içeri girin Aleksi
Fiyodoroviç.
Alyoşa girdi. Liz’in çok utangaç, mahcup bir hâli vardı.
Birden yüzü kızardı. Böyle durumlarda her zaman yaptığı gibi
farklı bir konudan söz açıverdi. Sözde bu konu, o sırada
ilgilendiği tek konuydu.
— Aziz Aleksi Fiyodoroviç... Annem az önce şu iki yüz
ruble hikâyesini, size o zavallı subay için verilen görevi ve
adamcağızın gördüğü acı hakaretleri anlattı. Annem olayları
anlatma yeteneği pek iyi değildir. Her zaman konudan konuya
atlar. Ancak bu kez onu dinlerken ağladım. Peki, parayı nasıl
verdiniz, ne oldu, zavallı adam ne yapıyor şimdi?
— İki yüz rublelik banknotları veremedim. Almadı, bu
da ayrı bir hikâye...
Bunları söylerken Alyoşa’nın, parayı teslim edemeyişine
çok üzüldüğü fark ediliyordu. Ancak Liz, başını başka yere
çeviren Alyoşa’nın aklında başka şeyler olduğunu gözden
kaçırmamıştı. Masanın başına oturan Alyoşa anlatmaya
başladı. Utangaçlığını çok geçmeden bastıran Liz, ilgiyle
Alyoşa’yı dinliyordu. Henüz duygularının etkisi altında olduğu
için güzel ve düzgün anlatıyordu. Alyoşa, Liz Moskova’da
daha çocukken, evlerine giderek yaşadıklarını veya
okuduklarını, çocukluğuna ait anıları anlatmayı çok severdi.
Hatta bazen ikisi birlikte hayaller kurup uzun uzun, çoğu da
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neşeli, komik hikâyeler uydururlardı. Şimdi sanki iki yıl
öncesinin Moskova’sında gibiydiler. Alyoşa’nın hikâyesi Liz’i
çok duygulandırdı. Alyoşa, İlyuşeçka’yı gerçeğine yakın,
ustaca bir şekilde canlandırdı. Zavallı adamın, parayı
ayaklarıyla çiğnemesini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Ellerini
bibirine vuran Liz, derin bir heyecanla:
— Parayı vermediniz öyle mi, demek gitmesine razı
oldunuz? diye bağırdı. Aman Tanrım, peşinden koşup onu
engelleseydiniz.
— Hayır Liz, peşinden koşmadığım daha iyi oldu.
Oturduğu iskemleden kalkan Alyoşa, düşünceli bir
tavırla odada dolaştı.
— Neden daha iyi oluyor? Açlıktan ölürler şimdi! diye
karşılık verdi Liz.
— Hayır, ölmezler. Çünkü bu iki yüz ruble yine onların
olacak. Bunu yarın nasıl olsa alacak. Yarın galiba alır...
Birden genç kızın önünde duran Alyoşa konuşmasını
sürdürdü:
— Beni dinleyin Liz. Bu işte bir hata yaptım ama bu hata
zarar değil yarar getirecek.
— Ne yanlışlığı, ne yararı?
— Yüzbaşı korkak ve zayıf karakterli biri. Ama iyi
kalpli... Feleğin binbir sillesini yemiş. Parayı ayaklarıyla
çiğnemesinin nedenini düşünüyorum... Acaba neden ansızın
böyle öfkelendi? Aslında böyle davranacağını son ana kadar
kendisi de düşünmemişti. Bana öyle geliyor ki birçok şeye,
hayata küsmüştür o. Hayat şartlarını göz önüne alırsak başka
türlü davranması da zaten beklenemez. Önce, elinde duran
paranın sevincini bastıramadığı için kendine kızdı.
Sevinebilirdi ama çok değil, göstermeden... Başkalarının bu
gibi durumlarda yaptığı gibi parayı alırken nazlanabilirdi. Eğer
bunu yapabilseydi, belki de iki yüz rubleyi kabul ederdi. Çok
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içten sevindiğine üzüldü. Bilsen Liz, dobra dobra konuşan iyi
yürekli bir adam. Bu özellikleri taşıyan birisi böyle durumlarda
vicdan azabı çekiyor, kendini perişan ediyor zaten!
Konuşurken, sesinden yorgun ve isteksiz olduğu anlaşılıyor.
Hızlı hızlı konuşuyor, garip bir kihkihlemeyle gülüyor ya da
ağlıyordu... Gerçekten duygulanacak kadar coşmuştu. Kızlarını
anlattı, başka bir şehirde alacağı görevden söz etti. Biraz rahat
davranıp içini dökünce, ruhunu çırıpçıplak gösterdiği için
utandı. Benden o anda nefret etmeye başladı. Son derece
utangaç olan fakirlerden! En çok da dostluğumu çok çabuk
kabul etmesine, bana güvenmesine kızıyordu. İlk başta
üzerime yürüyüp beni korkutmak isterken, parayı görünce
davranışlarını değiştirerek bana sarıldığı, mutlu olduğu için
kendi kendini aşağılayıp ve küçük düşürdüğünü sanıyordu. O
anda ben de ciddi bir hata yaptım: Başka şehre gitmesi için bu
paranın yetmemesi durumunda ona daha fazla para
vereceklerini hatta bu konuda benim de yardım edeceğimi
söyledim. Onu şaşırtan da işte bu oldu. Demek ki yardım
ederim diye ortaya çıkmam gerekiyormuş... Liz, ezilen bir
adama, çevresindeki herkesin velinimet kesilmesi ona son
derece ağır gelir; bunu biliyor muydunuz? Bunu staretz
söylemişti. Bilmem, nasıl anlatayım ki, buna çok tanık oldum.
Kendim de öyle hissediyorum. En önemli nokta, onun son ana
kadar banknotları çiğneyeceğini bilmemesidir. Bilmiyordu
ama yine de öyle olacağını hissediyordu, bu kesinlikle böyle.
Sevinci, hissettiği için bu kadar taşkındı. Her şey çok kötü,
ama o bu yüzden iyilik işaretleri taşıyor. Bunun çok iyi
olduğuna, bundan iyisi olmayacağına inanıyorum.
Liz, büyük bir hayretle Alyoşa’ya baktı.
— Neden daha iyisi olamıyormuş?
— Neden mi? Çünkü bu parayı, çiğnemek yerine alıp
cebine koysaydı, evine gittikten belki bir saat sonra kendini
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küçük düşürmeyi kabul ettiği için pişman olacak, gözyaşlarına
boğulacaktı, bu kesinlikle böyle olacaktı Liz. Ağlayacak ve
belki de yarın, henüz şafak sökmeden bana gelerek banknotları
yüzüme fırlatacak, az önceki gibi onları çiğneyecekti. Ama
şimdi, kendini perişan ettiğini bilmesine rağmen evine son
derece gururlu ve onurlu bir şekilde, zafer kazanmış bir
komutan gibi gitti. Artık bu iki yüz rubleyi ona, hem de yarın
kabul ettirmek çok daha kolay. Çünkü onurlu olduğunu
kanıtladı; parayı yere atıp çiğnedi... Yarın parayı ona yeniden
getireceğimi tahmin dahi etmemiştir. Ama bu paraya çok
ihtiyacı var. Gece bunu daha çok düşünerek, yarın sabah,
neredeyse koşarak gelip af dileyecek bir değişim geçirir. İşte
tam o sırada ben, imdadına yetişeceğim. Onurlu bir insansınız,
bunu kanıtladınız gibi şeyler söyleyeceğim. Artık parayı alın,
bizi bağışlayın! diyeceğim. O zaman alacaktır!
Alyoşa, “Alacaktır o zaman!” sözlerini âdeta coşkuyla
söyledi. Liz, alkışlamaya başladı.
— Bu düşünce, bana da mantıklı geldi! Ah Alyoşa, nasıl
da her şeyi bilirsiniz! Yaşınızın bu kadar genç olmasına
rağmen insan ruhunun derinliklerini görebiliyorsunuz. Ben bu
tespitleri asla yapamazdım.
Aynı coşkuyla Alyoşa sözlerini sürdürdü:
— Şimdi asıl sorun, bu parayı aldığı hâlde yüzbaşının
hepimizle eşit olduğunu, hatta bizden bir ayak üstün olduğunu
ona anlatabilmek...
— Bir ayak üstün mü? Çok güzel Aleksi Fiyodoroviç,
çok güzel... Devam edin, devam edin!
— Bir ayak üstün deyimi çok da yerinde olmadı ama
zararı yok, çünkü...
— Olsun, olsun! Kusurumu bağışlayın Alyoşa’cığım.
Biliyor musunuz, sizi şu ana kadar akranım sayardım. Benimle
eşit olduğunuzu düşünürdüm hep. Ama bundan sonra sizi bir
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ayak üstün sayacağım... Ne olur, nükte yaptığım için bana
kırılmayın. Ben komik ve küçük bir kızım ama siz, ya siz...
Aleksi Fiyodoroviç bir şey söyleyeyim mi: Şu sizin, yani
sizin... Daha doğrusu bizim düşüncemizde bu zavallıya karşı
bir küçümseme yok mu dersiniz; biraz yüksekten bakarak
ruhunu örselemiyor muyuz? Parayı kesinlikle kabul edeceğini
düşünmenizde dahi bir küçümseme yok mu?
Alyoşa, sanki daha önceden bu soruya kendini hazırlamış
gibi kararlı bir tavırla:
— Asla, hayır Liz. Asla küçümseme yok, dedi. Bu
ayrıntıyı buraya gelirken ben de düşündüm. Ne küçümsemesi...
Bizim ondan ne farkımız var, ondan daha iyi özelliğimiz var
mı? Daha iyi olsak bile, bir de onun yerinde olduğumuzu
düşünün... Sizi bilmem ama Liz, ben, birçok açıdan ruhumun
küçüklüğünün farkındayım. Snegiryov’in tam tersine, küçük
olmayan, duygulu bir ruhu var. Hayır Liz, ona karşı küçümser
davranmıyoruz! Benim staretz, “İnsanlara, çocuk gibi, hatta
bazırlarına hastanedeki hastalara ilgi gösterir gibi bakmak
gerekir.” demişti.
— Aleksi Fiyodoroviç, hadi yavrum, insanlara da
hastalara bakar gibi bakalım, olur mu?
— Peki Liz. Ben buna hazırım, aslında çok da hazır
değilim ya! Ben de bazen pek sabırsız, bazen anlayışsız
oluyorum. Siz öyle değilsiniz.
— Aynı fikirde değilim. Aman Tanrım ne kadar da
mutluyum, Aleksi Fiyodoroviç!
— Buna sevindim Liz.
— Siz çok iyisiniz Aleksi Fiyodoroviç, ama bazen
bilgiçlik taslayan bir duruşunuz var. Yoksa aslında öyle biri
değilsiniz...
Liz, aniden sinirlenerek, telaşla ve fısıltıyla:
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— Gidip kapıyı usulca açın, annemin bizi dinleyip
dinlemediğini kontrol edin Aleksi Fiyodoroviç... diye
mırıldandı.
Alyoşa, kapıyı açarak arkasına baktı ve kendilerini
kimsenin dinlemediğini haber verdi.
Liz’in yüzü gittikçe pembeleşti ve:
— Buraya, yanıma gelin Aleksi Fiyodoroviç, diye devam
etti. Elinizi verin, şöyle... Beni dinleyin; size büyük bir itirafım
var! Dünkü mektubu şaka olsun diye değil, ciddi olarak
yazdım...
Bunları söylerken gözlerini eliyle kapadı. Bu itirafı
yaparken çok utandığı belliydi. Alyoşa’nın elini çabucak
kavradı ve üst üste üç kez öptü.
— Liz, oh ne güzel bu! diye sevinçle bağırdı Alyoşa.
Ben sizin ciddi duygularla o mektubu yazdığınıza emindim.
— Şuna bakın! Eminmiş!
Alyoşa’nın elini indirdi Liz, ama bırakmadı. Yüzü iyice
kızarmıştı. Mutlu ve ince bir gülüşle:
Ama Liz’in sitemi haksızdı, Alyoşa iyice şaşırmıştı.
Sinirlenerek:
— Liz, her zaman hoşunuza gitmek isterdim! Ancak
bunu nasıl başaracağım konusunda en ufak bir fikrim yok, diye
kekeledi.
— Saygıdeğer Alyoşa, siz hem soğuksunuz hem de
küstah... Bakın siz... Beyefendi benimle evlenmeye karar
veriyor. Mektubumun ciddi olduğundan eminmiş...
Mükemmel! Bu küstahlık değil de nedir!
Alyoşa, gülerek:
— Emin olmam kötü mü?
Liz, tatlı ve mutlu bakışlarla ona baktı.
— Hayır Alyoşa, tam tersine, çok iyi.
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Yanında eli elinde duran Alyoşa, birden eğilerek Liz’in
dudaklarından öptü.
— Ne yapıyorsunuz, bu da ne demek oluyor? diye
bağırdı Liz. Böyle bir tepkiyi beklemeyen Alyoşa, çok şaşırdı:
— Hareketim yanlışsa beni bağışlayın... Belki de
saçmaladım. Size karşı soğuk durduğumu söylediniz de... Ben
de böyle olmadığını göstermek için sizi öptüm... Galiba
uygunsuz oldu!
Liz güldü ve yüzünü elleriyle kapadı. Gülerken:
— Üstelik bu kıyafetler üzerinizdeyken! dedi. Sonra
sustu ve ciddileşti. Yüzünde sert bir ifade belirdi.
— Alyoşa, öpüşmeyi şimdilik bırakalım. İkimiz de bunu
henüz beceremiyoruz. Daha çok beklememiz gerek.
Aklımdayken şunu söyleyeyim: Sizin gibi akıllı, düşünceli,
anlayışlı bir adam benim gibi budalanın, hasta bir budalanın
birini neden alsın ki? Ah Alyoşa, öyle mutluyum ki! Ama ben
sizi hiç hak etmiyorum.
— Hak ediyorsunuz Liz. Bugünlerde manastırdan temelli
çıkacağım. Buradaki hayata karışınca evlenmem gerekiyor,
bunu biliyorum. Staretz bana emretti. Sizden daha iyi bir eş var
mı benim için? Ayrıca, sizden başka bana kim varır? Bunların
hepsini düşündüm. Önce, siz gözünüzü açıp beni tanıdınız;
sonra, sizin bende hiç olmayan birçok yeteneğiniz var.
Ruhunuz benimkinden daha aydınlık; en önemlisi de benden
çok daha saf ve temizsiniz. Ama ben çok, pek çok şeye
bulaştım artık... Ah, bilemezsiniz... Üstelik ben bir
Karamazov’um! Benimle alay etmenizin, takılmanızın önemi
yok. Tam tersine, bana gülün, bundan mutlu olurum. Küçücük
bir kız gibi kahkahalar atarken bir çilekeş gibi
düşünebiliyorsunuz...
— Çilekeş gibi mi? Nasıl yani?
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— Evet Liz, biraz önce, o zavallının ruhunu
didiklemekle onu küçümsemiş olmuyor muyuz, sorusunu
sormadınız mı? Yeterince anlatamıyorum, ama aklına böyle
sorular gelen kimsenin kendinde de acıya dayanma gücü
vardır. Koltuğunuzda şu ana kadar otururken aklınızdan neler
geçirmediniz!
Liz, mutluluktan kendinden geçmiş bir ses tonuyla:
— Alyoşa elinizi verin, dedi. Neden kaçırıyorsunuz
elinizi? Alyoşa, bana baksanıza Alyoşa, manastırdan ayrılınca
giyeceğiniz elbisenin modeli nasıl olacak? Gülmeyin,
darılmayın da benim için bu çok önemli.
— Bununla ilgili henüz bir şey düşünmedim. Siz neyi
isterseniz, ben onu giyerim.
— Kadifeden koyu lacivert bir ceket, beyaz pikeden
yelek ve gri fötrden yumuşak bir şapka...
Doğruyu söyleyin Alyoşa, az önce sizi sevmediğimi
söylerken, mektubumu yalanlarken bana inandınız mı?
— Hayır, inanmadım.
— Öf, ne çekilmez, yola gelmez adam bu!
— Bakın, beni sevdiğinizi yani galiba sevdiğinizi
biliyordum. Ama sıkılmamanız için beni sevmediğinize
inanmış görünüyordum.
— Bu daha da kötü! Hem kötü, hem iyi. Alyoşa, sizi çok
şiddetli seviyorum. Buraya gelişinizden biraz önce, dünkü
mektubumu istemeye karar vermiştim. Bana hiç kırılmadan
mektubu çıkarıp verseydiniz, -Bunu yapabilirdiniz!- o zaman,
“Beni hiç sevmiyor, duygusuz, boş, değersiz bir çocuk. Ben
mahvoldum...”
diyecektim.
Mektubumu
manastırdaki
hücrenizde bırakmışsınız. Bu beni rahatlattı.
Doğruyu söyleyin; mektubu geri isteyeceğimi bildiğiniz
için, bilerek bıraktınız orada, değil mi? Öyle değil mi?
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— Hayır Liz, hiç de öyle değil. Mektup şimdi de, o
zaman da yanımda, işte şu cebimdeydi!
Gülerek mektubu çıkaran Alyoşa, uzaktan gösterdi.
— Size vermem, uzaktan bakın.
— Ne? Demek az önce bana yalan söylediniz. Siz, bir
rahip olmanıza rağmen bana yalan söylediniz ha!
Alyoşa, sürekli gülümseyerek:
— Evet öyle, dedi. Mektubunuzu geri vermemek için
size yalan söyledim.
Birden duygulandı:
— Bu mektubun benim için değeri çok büyük, onu
ömrümün sonuna kadar kimseye vermem! Dedi. Yüzü yeniden
kızardı.
Ona hayran hayran bakan Liz:
— Alyoşa, lütfen kapıyı kontrol edin. Annem bizi
dinliyor olmasın? diye fısıldadı.
— Tamam, bakarım. Ama bunu yapmasak daha iyi
olmaz mı Liz? Annenizi neden böyle bir alçaklıkla suçlayalım?
— Ne alçaklığı, alçaklık da ne demekmiş? diye birden
sinirlendi Liz. Kızını gözetlemesi alçaklık değil, onun
hakkıdır! Emin olun Aleksi Fiyodoroviç, ben de anne olursam
ve benim yaşımda bir kızım olursa, onu kesinlikle kapılardan
dinlerim.
— Neler söylüyorsunuz Liz! Bu kötü bir davranış.
— Kötülük neresinde ki bunun? Herhangi bir konuşmaya
hakkım olmadan kulak kabartırsam dediğiniz gibi bu alçaklık
olur, ama öz kızım bir delikanlıyla bir odaya kapanmış... Bana
bakın Alyoşa, şimdiden söyleyeyim: Sizi de evlenir evlenmez
gözetleyeceğim. Üstelik bütün mektuplarınızı açar okurum...
Şimdiden bunu bilin.
— Elbette, buna ne şüphe... Eğer bir şey... diye
kekeliyordu Alyoşa. Yalnız bu iyi değil...
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— Aman efendim, iyi değilmiş! Lütfen Alyoşa, daha ilk
günden kavgaya başlamayalım. Size doğrusunu söylemeliyim:
Kapıdan dinlemek mutlaka kötü bir davranış; siz bunda
haklısınız. Ben yanılıyorum. Ama ben yine de dinleyeceğim.
Alyoşa, gülümseyerek:
— Dinleyin. Nasıl olsa beni böyle bir suçtan
yakalayamayacaksınız.
— Alyoşa, benim dediklerimi yapacak mısınız? Bu
konuda şimdiden bir karara varalım.
— Kesinlikle, üstelik seve seve Liz. Ancak önemli
konularda beni desteklemeseniz bile ödevimin emrettiğini
yaparım.
— Öyle olmalı zaten. Şunu da bilmenizi istiyorum:
Sadece en önemli konularda değil, her açıdan size uyacağım,
her şeyde... Ömrümün sonuna kadar... Şimdiden söz
veriyorum. Üstelik bunu seve seve yapacağım! Sizi gözetleyip
de kapılardan dinleyecek değilim, bir tek mektubunuzu dahi
açıp okumayacağım. Bu konuda size yemin ederim. Çünkü
haklı olan sizsiniz, ben değilim. Kapıdan dinlemeyi çok
sevmeme karşın, siz bunun aşağılık bir davranış olduğunu
söylediğiniz için bunu yapmayacağım. Bundan sonra siz benim
büyük koruyucumsunuz... Size bir şey söyleyeyim Aleksi
Fiyodoroviç; bu aralar, dün ve bugün sizi çok üzgün
görüyorum. Neden acaba? Bazı üzüntüleriniz ve
endişelerinizin olduğunu biliyorum, ama bunların dışında,
belki de gizli bir sıkıntınız vardır.
Alyoşa, hüzünlü bir ses tonuyla:
— Doğru tahmin etmişsin Liz. Gizlediğim bir üzüntüm
var, dedi. Bunu fark etmeniz beni sevdiğinizi gösteriyor.
Liz, ürkek bir yalvarışla:
— Ne üzüntüsü? Neden? Bana söyleyemez misiniz? diye
sordu.
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Alyoşa, bozuldu.
— Daha sonra söylerim Liz... Sonra... Şimdi belki de
doğru anlaşılmayacak. Üstelik ben de anlatmasını beceremem.
— Biliyorum. Sizi, ağabeylerinizle babanız da çok
üzüyor.
Alyoşa, bir an gözleri boşluğa takılmış bir şekilde
düşünceli bir tavırla tekrarladı:
— Doğru, ağabeyilerim de...
Liz, birden:
— Kardeşiniz İvan Fiyodoroviç’i hiç sevmem! dedi.
Buna şaşıran Alyoşa, yine de bu sözleri o an için
önemsemedi. Sonra:
— Babam da ağabeylerim de kendilerini perişan ederken
başkalarını da peşlerinden sürüklerler, dedi. Geçen gün Peder
Paysi’nin dediği gibi, “topraktan gelen Karamazov gücü” baş
edilmez, saf, el değmemiş, işlenmemiş bir kuvvettir. Hatta
Kutsal Ruh’un yukardan bu kuvveti koruyup korumadığını
dahi bilmiyorum. Bildiğim tek şey, benim de bir Karamazov
olmam... Ben rahibim, demek rahibim ha! Rahip miyim Liz?
Az önce benim rahip olduğumu söylüyordunuz.
— Doğru, söyledim.
— Belki de ben Tanrıya inanmıyorum.
Liz, âdeta hayretten donakalmış bir şekilde yavaşça,
çekinerek:
— Tanrıya inanmıyor musunuz? dedi. Neyiniz var
Alyoşa?
Alyoşa, sustu. İstemeyerek söylediği sözlerde çok
gizemli, çok kişisel, belki henüz kendisinin de iyice
anlamadığı ama ona kesinlikle üzüntü veren bir şey vardı.
— Bütün bu olanlardan sonra biricik dostum, dünyanın
en büyük adamı bu dünyadan ayrılıyor. Bir bilseniz Liz, bu
adama ne kadar çok bağlıyım. Onun ruhuyla nasıl
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sağlamlaştım, bir bilseniz! Bundan sonra tek başıma
kalacağım... Size geleceğim Liz. Artık her zaman birlikte
olalım.
— Evet, birlikte, her zaman bir arada! Bundan sonra
ölene kadar birlikte... Alyoşa, beni öpün, izin veriyorum.
Alyoşa, onu öptü.
— Gidin şimdi. Tanrı yardımcınız olsun, diyerek
Alyoşa’yı kutsadı. Ona vakit kaybetmeden gidin, onu ölmeden
gidip görün. Sizi çok fazla meşgul ettim. Bugün hem onun
hem sizin için dua edeceğim. Alyoşa, mutlu olacağız değil mi?
Olacağız, değil mi?
— Öyle olacağını düşünüyorum Liz.
Liz’den ayrılan Alyoşa, Bayan Hohlakova’ya uğramaya
gerek görmedi, onunla vedalaşmadan gidecekti. Ancak
merdivene gelince Bayan Hohlakova, birden karşısına dikildi.
Alyoşa, kendisini Bayan Hohlakova’nın orada beklediğini
sezmişti.
— Aleksi Fiyodoroviç, korkunç bir şey bu! Çocukça
şeyler, saçmalık; hepsi birbirinden anlamsız! Umarım
kendinizi hayale kaptırmazsınız... Bunlar saçma, çok saçma!
Ona sakın bir şey söylemeyin. Heyecanlanmasın, bu ona zarar
verir. Akıllı bir gencin sözleri de mantıklı... Bu davranışınızın
nedenini söyler misiniz bana? Liz’e hastalığı yüzünden
acıdığınız için mi her isteğini yerine getiriyorsunuz?
Alyoşa, kararlı bir tavırla:
— Hayır, asla... Düşündüğünüz gibi değil, diye cevap
verdi. Onunla çok ciddi konuştum.
— Bu işte ciddilik olur mu? Öncelikle şunu bilmelisiniz:
Evime girmenize bundan sonra izin vermeyeceğim. Ayrıca ben
de buralardan gideceğim, onu da yanımda götüreceğim; bunu
bilin.
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— Endişelenmeye gerek yok. Konuştuğumuz şeyleri
hemen hayata geçirmeyeceğiz. Belki de bir buçuk yıl
beklememiz gerekecek.
— Öyle mi? O zaman sorun yok Aleksi Fiyodoroviç. Bir
buçuk yıla kadar onunla nasıl olsa bin defa kavga eder,
ayrılırsınız. Şu anda ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz;
Bunlar ne kadar saçma olursa olsun, yine de beni sarstı. Benim
şu anki durumum, Famusov’un son sahnesindeki hâline
benziyor. Siz Çatski’siniz, o da Sofya... Düşünsenize, sizi
karşılamak için bilerek merdivene koştum. O sahnede de her
şey merdivende geçiyor. Konuşulan her şeyi duydum; kendime
zor hâkim oldum. Demek bu geceki acı olayların, az önceki
isteri krizlerinin nedeni buymuş! Kıza aşk, anaya ölüm... Diri
diri mezara gir! Gelelim ikinci önemli konuya: Size yazdığı ne
mektubu yazmış, bana gösterin, hemen gösterin!
— Gösteremem, hayır... Buna gerek yok. Katerina
İvanovna’nın sağlık durumu nasıl? Bunu mutlaka bilmeliyim.
— Henüz kendine gelemedi. Hâlâ sayıklıyor. Teyzeleri
çok
üzülüyorlar.
Üstelik
çalımlarından
yanlarına
yaklaşılmıyor. Hertsenştube hastayı görünce o kadar korktu ki,
onu nasıl sakinleştireceğimi bilemedim. Onun için de bir
doktor çağırmayı dahi düşündüm. Evine arabamla götürdüler.
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de siz ortaya çıktınız bu
mektupla... Planladığınız şeyler bir buçuk yıl sonrası için ama
yine de... Aleksi Fiyodoroviç, lütfen, en büyük, en kutsal
varlığınız üstüne, yani son nefesini vermek üzere olan staretzin
adına yalvarıyorum size, bu mektubu bana gösterin; bana,
annesine! İsterseniz elime vermeyin, sizin elinizde uzaktan
okurum.
— Hayır, olmaz Katerina Osipovna, göstermem. O izin
verse bile gösteremem. Yarın geldiğimde bu konuyu uzun
uzun, ayrıntılarıyla konuşuruz; şimdilik hoşça kalın!
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Koşarak merdivenden inen Alyoşa sokağa çıktı.
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II
Smerdyakov ve Gitarı
Buna ayıracak zamanı da yoktu. Liz’le vedalaşırken,
kendisinden saklandığı apaçık ortada olan ağabeyi Dimitri’yi,
iyi bir zamanlama ve kurnaz bir planla avlamayı düşünmüştü.
Gün hayli ilerlemişti. Vakit öğleyi geçmiş, saat üçü
gösteriyordu. Alyoşa, bir an önce manastırda ölmekte olan
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büyük hastasının yanında olmak istiyordu. Ancak Dimitri’yi
görme ihtiyacını bir türlü yenemiyordu. Yakında başlarına
korkunç bir felaketin geleceğine dair inancı gittikçe
kuvvetleniyordu. Bu felaketin ne olduğunu, ağabeyine o sırada
ne söylemek istediğini belki kendisi de tam olarak bilmiyordu.
“Velinimetim varsın yanında ben olmadan ölsün. Ama hiç
olmazsa birisini kurtarma fırsatım varken, hiç umursamadan
bir an önce eve dönmeyi düşündüğüm için hayatım boyunca
vicdan azabı çekmeyeceğim. Onun büyük sözünü dinleyerek
böyle hareket edeceğim.”
Dimitri’yi kurduğu planla hazırlıksız yakalamak
istiyordu. Bunu, dün yaptığı gibi çitten bahçeye atlayıp süslü
çardakta pusu kurarak yapmayı düşünüyordu. Alyoşa, “Eğer
orada değilse, Foma’nın ve ev sahibi kadınların haberi
olmadan kameriyede saklanıp gerekirse akşama kadar
beklerim. Eskisi gibi sürekli Gruşenka’nın yolunu gözlüyorsa
belki kameriyeye de uğrar...” diyordu.
Yine de planlanan ayrıntılar üzerinde çok durmuyordu
Alyoşa. O gün manastıra yetişememe pahasına düşündüklerini
yapmaya karar verdi. Hiçbir engel çıkmadı. Her şey yolunda
gitti. Çitten bir gün önce atladığı yerden yine atlayarak
bahçeye girdi ve kimseye görünmeden çardağa ulaştı. Onu
birilerinin görmesi işine gelmiyordu. Ev sahibesi -eğer
oradaysa- ve Foma, ağabeyini dinleyerek onun emirlerine göre
davranıp, Alyoşa’yı bahçeye sokmayabilirler ya da Dimitri’ye,
birinin onu aradığını haber verirlerdi. Çardakta hiçkimse
yoktu. Alyoşa, yine dünkü yerine oturdu ve beklemeye başladı.
Çardağı dikkatli bakışlarla inceledi. Nedense gözüne, dünden
daha eski ve pis göründü... Hava dünkü gibi bulutsuz ve
sakindi. Belli ki daha dün dökülmüş konyağın, kadehin altında
kalan izi, yeşil masanın üzerinde kurumuştu. Sıkıcı
beklemelerde her zaman olduğu gibi aklından önemli önemsiz
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bir yığın düşünce gelip geçiyordu. Örneğin, çardakta neden
başka yere değil de dünkü yere oturmuştu? Bunları
düşündükçe
içini
bir
hüzün,
huzursuzluk
veren
kararsızlığından kaynaklanan derin bir hüzün kapladı. Daha on
beş dakika geçmemişti ki çok yakınında bir gitaranın akort
seslerini duydu.
Oturanlar veya oraya daha yeni gelenler, yaklaşık yirmi
adım
uzaklıktaki
çimenlikteydiler.
Alyoşa,
birden,
ağabeyinden ayrılıp sırada çardaktan inerken, duvar dibinde,
yeşilliğin arasında alçak, yeşil renkli, eski bir bahçe sırası
gördüğünü hatırladı. Gelenler, mutlaka oraya oturmuşlardı.
Kimdi bunlar acaba? Gitarın sesi, incecik, baygın bir erkek
sesine eşlik etmeye başladı.
— Yenilmez bir güçle
Sevgilime bağlıyım,
Tanrı yardımcımız olsun!
Onun da benim de!
Onun da benim de!
Şarkı kesildi. Ses ve şarkı söyleme tarzı uşaklara
özgüydü. Tatlı ve ürkek bir kız sesi nazlı nazlı:
— Pavel Fiyodoroviç, bize uzun zamandır neden
uğramıyorsunuz? dedi. Neden bizi hor görüyorsunuz?
Nazik bir tondaki erkeğin sesi, yine de gururlu bir
şekilde:
— Rica ederim, yanıtını verdi.
Anlaşılan o ki erkek ağırlığını koymuş, kadın da alttan
alarak naz yapıyordu. “Erkek, Smerdyakov olmalı. Sesi
onunkine benziyor... Kadın da galiba ev sahibesinin
Moskova’dan gelen kızıdır; hani Marfa İgnatyevna’ya çorba
almaya gelen uzun kuyruklu entari giymiş kadın...” diye
düşündü Alyoşa.
Yeniden kızın sesi duyuldu:
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— Şiire, özellikle güzel, vezni, kafiyesi yerinde
olanlarına bayılırım. Neden devam etmiyorsunuz?
— Çarlık tacı,
Sevgilimin sağlığı,
Tanrı yardımcımız olsun.
Onun da benim de!
Onun da benim de!
Kızın sesi:
— Önceki şiirin daha güzeldi, dedi. Taç için,
“canikomun sağlığı” demiştiniz. Daha tatlıydı; bunu belki
bugün unuttunuz.
— Şiir saçmalıktır, diyerek kızın sözünü kesti
Smerdyakov.
— Saçma değil, ben şiiri çok severim.
— Saçmadır, şiirler saçmadır... Bir düşünün; dünyada
kafiyeyle konuşan bir kişi dahi var mı? Büyüklerimizin
emriyle kafiyeli konuşsak bile kime, neyi anlatabilirdik! Şiir
ciddi uğraş değildir Marya Kondratyevna.
— Çok zekisiniz; bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz!
diyerek cilvelendi kız.
— Çocukluğumdan itibaren kaderim böyle olmasaydı
daha neler yapardım, zekâmla neleri başarmazdım ki? Bana
birisi, kız Smerdyasçaya’dan babasız dünyaya geldiğim için
“alçak” deseydi, o anda onu düelloya çağırır, tabancayla
vururdum. Ancak Moskova’dakiler bunu her zaman yüzüme
vuruyorlardı. Onlara da bu bilgiyi -eksik olmasın- bizim
Grigori Vasilyeviç buradan yetiştirmiş...
Dünyaya geldiğime isyan ettiğim zaman beni azarlıyor.
Benim doğumumun bedelini annem canıyla ödemiş. Keşke
beni karnında öldürselerdi de dünyaya hiç gelmeseydim.
Çarşıda gezerken, herkes hatta anneniz dahi bütün kabalığıyla
annemin boyunun iki arşıncağızdan biraz daha uzun olduğunu
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anlatmaya başlamıştı. Herkesin arşın dediği ölçüyü daha da
küçültmenin ne gereği vardı... Sözde onun acınası bir hâlde
olduğunu anlatmaya çalışıyor; ama acıması da duyguları da
tam mujikçe... Bir rus mujiği, okumuş bir insan kadar duygulu
olabilir mi? Cahilliği nedeniyle duygunun ne olduğunu bilmez
o... Küçüklüğümde dahi şu “arşıncağız” kelimesini duyunca
kafamı duvarlara vurmak isterdim. Ben, bütün Rusya’dan
nefret ederim Marya Kondratyevna.
— Harp okulunda ya da genç bir komutan olsaydınız
böyle konuşmazdınız; kılıcınızı bütün Rusya’yı savunmak için
çekerdiniz.
— Komutanlıkta filan gözüm yok. Tam tersine bütün
askerlerin yok edilmesini isterim Marya Kondratyevna.
— Peki, düşman gelince kim bizi savunacak?
— Savununca ne olacak. 1812 yılında, oğlu bugün hâlâ
hayatta olan İmparator Birinci Napolyon, Rusya’yı ele
geçirmişti. Bizi o zaman yenselerdi... Zeki bir ulus, bir hımbıl
yığınını yenerek kendine katmış olurdu. O zaman her şey
değişirdi.
— Sanki oradakiler bizimkilerden daha iyi? Ben kendi
kendi adıma söyleyeyim: Çekici delikanlılarımızdan birini, üç
tane genç İngilize değişmem.
Marya Kondratyevna, bunu çok tatlı bir sesle söylerken
büyük olasılıkla baygın bakışlarıyla onu süzüyordu.
— Herkesin zevki farklıdır.
— Siz de tıpkı bir yabancıya, çok kibar bir yabancıya
benziyorsunuz. Bunu size utanarak söylüyorum.
— Size bir şey daha söyleyeyim mi? Oradakilerle
bizimkiler arasında ahlaksızlık bakımından hiçbir fark yok.
Hepsi dolandırıcı; biri diğerini aratmıyor. Ancak İngilizler
rugan iskarpin giyer, bizim avanakların yoksulluktan nefesleri
kokar, ama buna hiç aldırmazlar. Karamazov ailesinin fertleri
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gerçekten delidirler, ama dün doğruyu söyledi: Rus milleti
dayak ister.
—
İvan
Fiyodoroviç’e
saygı
duyduğunuzu
söylüyordunuz.
— Benim için o da “kokmuş uşak” diyor. İsyan ettiğimi
sanıyor ama yanılıyor. Doğrusu, cebimde şöyle yüksek
miktarda bir para olsa beni kim tutabilirdi burada kalmam için?
Dimitri Fiyodoroviç tavır ve davranışlarıyla zekâ yoksunluğu
açısından herhangi bir uşaktan daha da kötü; beceriksizin biri
ama yine de herkesten saygı görüyor. Örneğin, ben sadece
çorba yapmasını bilmiyorum; Moskova’da, Petrovka’da bir
lokanta açabilirim. Çünkü ben bazı özel yemekler yapmasını
da biliyorum. Moskova’da yabancılardan başka hiç kimse
geleneksel yemeklerimizden farklı bir yemek yapamaz. Şu
Dimitri Fiyodoroviç donsuzun biri, ama en büyük kontun
oğlunu düelloya çağırsa adam onu kendine eşit görüp bu daveti
kabul eder; ancak onun benden neyi üstün ki? Benden daha
aptal. Miktarını dahi bilmediği büyük paraların altından girdi
üstünden çıktı.
Marya Kondratyevna birden:
— Kim bilir ne güzel olur düellolar! dedi.
— Neresi güzel?
— Korku ve cesaret yan yana, iç içe. Özellikle genç
subaylar ellerindeki tabanca, bir kız için birbirlerine ateş
edince... Ne müthiş, heyecan verici manzara! Kızlara izin
verilseydi seyretmeyi çok isterdim.
— Doğru, nişan alan için güzel, ama silahı burnunun
dibinde hisseden için durum çok farklı. Arkanıza bakmadan
kaçarsınız Marya Kondratyevna.
— Ya siz... Kaçar mıydınız?
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Smerdyakov, bu soruyu yanıtlamadı. Kısa bir sessizliğin
ardından yeniden gitaranın akort sesleri duyuldu. Tenor sesiyle
son parçayı söylemeye başladı:
— Bütün çabalara rağmen,
Uzaklaşmaya çalışacağım,
Hayatın tadını çıkaracağım.
Hüzün nedir bilmeyeceğim,
Hiç üzülmeyeceğim,
Üzülmeye hiç niyetim yok.
Tam o sırada beklenmedik bir şey oldu: Alyoşa kendini
tutamayıp hapşırdı. Bankta bir an sessizlik oldu. Alyoşa, ayağa
kalkarak o tarafa yürüdü. Smerdyakov gerçekten süslenmiş,
pomatlanmış, saçlarını neredeyse kıvırtacak kadar özen
göstermişti kendine. Ayakkabısı rugandı. Gitarı bankın
üzerinde duruyordu. Yanında ev sahibesinin kızı Marya
Kondratyevna vardı. Açık mavi entarisinin kuyruğu iki arşın
uzuyordu. Kız daha gençti. Çirkin sayılmazdı. Ancak epey
yuvarlak yüzü iri çillerle doluydu.
Alyoşa, mümkün olduğu kadar sakin görünmeye
çalışarak:
— Dimitri Ağabey acaba ne zaman döner? dedi.
Smerdyakov, oturduğu sıradan ağır ağır kalktı. Marya
Kondratyevna da doğruldu. Smerdyakov, küçümser bir tavırla,
kelimeleri teker teker yavaşça söyleyerek:
— Neden Dimitri Fiyodoroviç’in nerede ne yaptığıyla
ilgili bilgim olsun ki? dedi. Bekçiliğini yapmakla
görevlendirildiysem o zaman başka...
— Sadece bilip bilmediğinizi sormuştum.
— Onun nerede olduğunu bilmiyorum, açıkçası bilmek
de istemiyorum.
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— Ancak ağabeyim, sizin ona evdeki olaylarla ilgili bilgi
verdiğinizi, Agrafena Aleksandrovna’nın ne zaman geleceğini
de söyleyeceğinize yemin ettiğinizi belirtmişti.
Duruşunu hiç bozmayan Smerdyakov, gözlerini yavaşça
hareket ettirerek Alyoşa’ya dikti. Donuk bir bakışla onu
süzerek:
— Buraya nasıl girdiğinizi öğrenebilir miyim? diye
sordu. Bir saat önce bahçe kapısı sürgülenmişti.
— Yan sokaktaki duvardan atlayıp doğruca çardağa
gittim, diyen Alyoşa, Marya Kondratyevna’ya dönerek,
umarım beni bağışlarsınız, ama ağabeyimi bir an önce görmem
gerekiyordu.
Alyoşa’nın özür dilemesi Marya Kondratyevna’yı çok
mutlu etmişti. Kelimeleri uzatarak:
— Lütfen efendim, size hiç kırılır mıyız? dedi. Dimitri
Fiyodoroviç de bahçeye çoklukla bu yolla girer. Hiç haberimiz
olmaz. Bir de bakarız ki o, çardakta oturuyor.
— Dimitri’yi mutlaka bulmalıyım. Onu görmeyi ya da
şimdi nerede olduğunu sizden öğrenmeyi çok isterdim. İnanın
bana, onu ilgilendiren çok önemli bir iş için...
Marya Kondratyevna:
— Ne yaptıklarını, nereye gittiklerini bize söylemezler
ki... diye mırıldandı.
— Buraya sadece bir dost ziyareti için gelmeme rağmen
ağabeyiniz, babanız hakkındaki sorularıyla sürekli bana
acımadan üzerime geliyorlar, dedi Smerdyakov. Evde olan her
şeyi, kimlerin gelip gittiğini, ayrıca başka şeyleri haber verip
veremeyeceğimi sorup duruyorlardı. Hatta beni iki kere ölümle
tehdit ettiler.
Alyoşa şaşırmıştı.
— Nasıl yani?
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— Ondaki bu karakterle -üstelik dinsiz, siz de
biliyorsunuz- peynir ekmek yemekten farkı yoktur bunun.
Agrafena Aleksandrovna’yı içeri alırsam, kadın geceyi burada
geçirirse, “Önce sen öbür dünyayı boylarsın!” diyor. Ondan
çok korkuyorum. Bu kadar korkmasam belediye amirlerine
haber verirdim. Ne tür belalar çıkaracağını bir Tanrı bir de
kendisi bilir.
— Geçen gün ona, “Seni havanda ezerim adam!”
diyordu... diyerek söze karıştı Marya Kondratyevna.
— Böyle konuşması zevzeklikten başka bir şey değil,
dedi Alyoşa. Şimdi rastlasam, ona bunu da söylerdim...
Smerdyakov, sanki birden hatırlamış gibi:
— Sadece şunları söyleyebilirim size, dedi. Buraya
komşularımızı ziyaret etmek için geliyorum. Gelmemem için
bir neden yok ya! Bu arada İvan Fiyodoroviç, bu sabah daha
güneş doğmadan beni Ozernaya Sokağı’ndaki evlerine
gönderdiler. Mektup ya da benzeri bir şey vermediler. Dimitri
Fiyodoroviç’e, bugün öğleyin meydandaki lokantaya mutlaka
gelmelerini
söyleyecektim.
Öğle
yemeğini
birlikte
yiyeceklerdi. Evine gittim, ama Dimitri Fiyodoroviç evde
değildi. Saat sabahın sekiziydi. Ev sahiplerinin hepsi aynı şeyi
söylediler: “Buradaydı, biraz önce gitti.” Hepsi ağız birliği
etmiş gibiydiler. Şu anda belki kardeşi İvan Fiyodoroviç’le
birlikte lokantadadırlar. Çünkü yemek yemek için eve
gelmediler. Fiyodor Pavloviç de bir saat önce tek başına
yemek yemiş, uykuya yatmışlardı. Sizden çok rica ediyorum,
benden ve size söylediklerimden kendilerine söz etmeyin.
Yoksa bir hiç yüzünden beni vururlar!
Alyoşa, heyecanla:
— Kardeşim İvan, ağabeyim Dimitri’yi lokantaya
yemeğe mi çağırdı?
— Evet efendim.
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— Şehrin meydanındaki Başkent Lokantası’na mı?
— Doğru, oraya.
— Bu olabilir! diye coşkulu bir şekilde bağırdı Alyoşa.
Sağol Smerdyakov; bu haberin çok işime yaradı. Vakit
kaybetmeden oraya gideceğim.
Smerdyakov, Alyoşa’nın peşinden bir kez daha:
— Beni sakın ele vermeyin! diye seslendi.
— Hayır. Sen hiç merak etme. Geçerken lokantaya
uğramış gibi yaparım.
— Gidiyor musunuz efendim? Bekleyin, size kapıyı
açayım! diye bağırdı Marya Kondratyevna.
— Gerek yok. Yine duvardan atlarım. Bu yol daha iyi.
Aldığı haber Alyoşa’yı çok şaşırtmıştı. Lokantaya doğru
koşmaya başladı. Rahip kıyafetiyle oraya girmesi doğru
olmazdı, ama kardeşlerini merdivene çağırtabilirdi. Lokantaya
yaklaşır yaklaşmaz pencerelerden biri açıldı; İvan, gövdesini
dışarı sarkıtarak:
— Alyoşa, buraya gelebilir misin? diye seslendi. Eğer
gelirsen beni çok mutlu edersin.
— Girebilirim, ama bu elbiseyle uygun olur mu acaba?
— Ben ayrı odada oturuyorum. Yukarı çık, seni
karşılarım. Alyoşa bir dakika sonra, kardeşinin yanındaydı.
İvan yalnızdı ve yemeğini yiyordu.
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III
Kardeşlerin Tanışması
Söylediği gibi İvan, ayrı bir odada oturmuyordu.
Pencerenin yanında yalnızca paravanla ayrılmış bir bölmeden
ibaretti.
Paravanın
arkasında
oturanlar
dışardan
görünmüyorlardı. Burası, duvarın yarı uzunluğunda ve duvara
paralel konulmuş bir büfenin bulunduğu birinci salondu.
Garsonlar hiç boş durmuyor, sürekli gelip gidiyorlardı. Müşteri
olarak, sadece yaşlı bir subay emeklisi bir köşede çay içiyordu.
Ama lokantanın diğer salonlarından böyle yerlere özgü
gürültüler, kahkahalar, garsona seslenmeler, açılan bira
şişelerinin sesi, yuvarlak bilardo toplarının şakırtıları, org
uğultusu duyuluyordu. Alyoşa, İvan’ın bu lokantaya hemen hiç
gelmediğini, aslında böyle yerlerden hoşlanmadığını biliyordu,
“O zaman sadece Dimitri Ağabey’le buluşmak için buraya
geldi.” diye düşündü. Ama Dimitri hâlâ gelmemişti.
Alyoşa’yla karşılaştığına çok sevinen İvan:
— Sana bir balık çorbası ısmarlayayım, dedi. Sadece çay
içerek beslenmiyorsun umarım!
Yemeğini yemiş, ardından çay içiyordu.
Alyoşa, neşeyle:
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— Önce balık çorbası, sonra da çay versinler, acıktım!
dedi.
— Burada vişne reçeli de var, ister misin? Küçükken,
Polenovlar’ın vişne reçelini nasıl sevdiğini hatırlıyor musun?
— Sen de unutmamışsın... Tamam, reçel de getirsinler,
hâlâ da seviyorum. İvan, zile basarak garsonu çağırdı; balık
çorbasıyla çay ve reçel ısmarladı.
— Alyoşa, geçmişi olduğu gibi hatırlıyorum. Sen daha
on bir yaşındaydın. Ben de on beşime basmıştım. Kardeşler bu
yaşta asla arkadaş olamazlar. Üstelik seni sevip sevmediğimin
dahi farkında değildim. Moskova’da bulunduğum ilk yıllarda
sen aklımdan bile geçmezdin. Sonra sen de Moskova’ya
gelince galiba bir kez bir yerlerde karşılaşmıştık. Dört aydır
burdayım, ama seninle oturup da hiç sohbet etmedik. Yarın
buradan ayrılıyorum. Az önce burada oturmuş, “Alyoşa’yı
görüp de bir vedalaşabilseydim...” diye düşünüyordum ki sen
çıkageldin.
— Beni görmeyi çok mu istiyordun?
— Evet, çook. Seni iyi tanımak, kendimi de sana
tanıtmak istiyorum. Sonra da vedalaşmak... Bence insanlar
birbirlerini en iyi, ayrılıklarına yakın zamanda tanıyorlar. Üç
ay boyunca üzerime kilitlenen bakışlarının farkındayım;
gözlerinde kesilmeyen bir bekleyiş vardı. Bundan hiç
hoşlanmadığım için sana hiç yaklaşmadım. En sonunda ne
istediğini bilen birisi olduğun için sana saygı duymayı
öğrendim. Sen benim gülmeme aldırma, söylediklerimde
ciddiyim. Azimli, kararlı bir kişiliğin var, değil mi? Neyi
savunurlarsa savunsunlar ve isterlerse senin gibi küçük
yumurcaklar olsunlar, kararlı insanları severim... Bir şeyler
bekleyen bakışın, bana o kadar kötü gelmemeye başladı. Tam
tersine seni, sonra da bekleyen bakışını sevdim. Galiba sen de,
nedense beni seviyorsun Alyoşa?
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— Doğru İvan, seviyorum. Dimitri Ağabey senin için
‘mezar’ der. Benim için sen bir bilmecesin. Ancak bazı
özelliklerini çözmeye başladım, ama sadece bu sabahtan
itibaren.
İvan:
— Neymiş onlar? diye güldü.
Alyoşa da gülerek:
— Bana kırılmaz mısın?
— Hadiii.
— Senin de bütün yirmi üç yaşındaki delikanlılar gibi
olduğunu anladım. Onlar gibi genç, taptaze, sevimli, toy bir
çocuksun! Bunları söylediğim için bana gücenmedin umarım?
İvan neşeyle ve coşkuyla:
— Aksine, bu tesadüf beni çok şaşırttı! diye bağırdı.
İnanır mısın, babamızın evinde, biraz önceki karşılaşmamızdan
sonra sürekli bunu, yirmi üç yaşımın toyluğunu
düşünüyordum. Sen de şimdi sanki içimi okumuş gibi bundan
söz ediyorsun. Burada oturmuş kendi kendime ne diyordum,
biliyor musun? Hayata inanmasam, sevdiğim kadını terk
etsem, dünyada yaşananlara inancım kalmasa, hatta tam
tersine, her şeyin arapsaçı gibi, uğursuz belki de şeytanca bir
kaos olduğuna inansam, hayal kırıklığı nedeniyle insanların
uğradığı bütün korkulara kendimi kaptırsam, yine de yaşamayı
isteyeceğim; hayat kadehini dudaklarıma götürünce bitirene
kadar içeceğim! Ancak, belki otuz yaşına gelince kadehimi
bitirmeden bir kenara fırlatarak, çekilirim... Peki nereye,
açıkçası onu bilmiyorum. Otuz yaşına kadar da gençliğimin
her şeye, her türlü hayal kırıklığına, yaşamanın düşmanı olan
nefrete üstün geleceğini kesin olarak biliyorum. Kendime çoğu
zaman, “Dünyada, şu içimdeki azgın belki de hayâsızca
yaşama hırsını yenecek bir umutsuzluk var mı acaba?”
sorusunu sorduğum oldu. Galiba böyle bir şey olmadığına,
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daha doğrusu otuzuma basmadan olamayacağına karar verdim.
Çünkü bu umutsuzluğu tanıyınca içimde en ufak bir istek dahi
kalmayacaktır. Bu yaşama hırsını, bazı sümüklü, veremli ahlak
adamları, özellikle de şairler alçaklık diye adlandırıyor. Ayrıca
bu yaşama hırsı dediğimiz özellik, Karamazovlar’ın hepsinde
biraz da olsa vardır. Her şeye rağmen bu özellik sende de var.
Böyle olmasına rağmen, neden alçaklık sayarız bunu, bilmem
ki. Gezegenimizdeki herkes kuvvetli bir merkezi gucün etkisi
altında Alyoşa. Yaşamak istiyorum. Mantığım ne söylerse
söylesin yaşıyorum. İsterse dünyanın üzerindeki yaşama
inancım kalmasın. Ancak baharda yeşeren pırıl pırıl ağaç
yaprakları, mavi gök, bazen inanır mısın, neden sevdiğimi
bilmediğim bir adam ruhuma öyle yakın geliyor ki! Uzun
zamandır inanmamama karşın, eskilerin hatırına saydığım
insan kahramanlığına değer veriyorum. İşte balık çorban da
geldi; afiyet olsun. Bunlar, balık çorbasını nefis yaparlar...
Avrupa’ya gitmek istiyorum Alyoşa. Buradan direk Avrupa’ya
gideceğim. Orada sadece bir mezarlık bulacağımı biliyorum.
Aziz ölüler gömülü Avrupa’da. Her bir mezar taşı ateşli
hayattan, ideale, gerçeğe, mücadeleye, bilgiye candan
inananların öylesine samimi övgüleriyle dolu olacak ki; yere
kapanarak bu taşları öperek gözyaşı dökeceğimi şimdiden
biliyorum. Hepsinin uzun zaman önce öbür dünyaya
göçtüğünü bilmeme rağmen... Ama üzüntüden ağlayacak
değilim, gözyaşlarım bana mutluluk vereceği için
ağlayacağım. Duygularımın yoğunlaşmasıyla kendimden
geçeceğim. Baharın pırıl pırıl körpe yapraklarını, mavi
gökyüzünü çok seviyorum, beni anlıyor musun? Akıl mantık
işi değil bu, içinle, bedeninle seviyorsun... İlk gençliğinin
gücünü seviyorsun...
İvan birden gülerek:
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— Bu saçmalıklarıma akıl erdirebildin mi Alyoşa, yoksa
hiçbir şey anlamadın mı?
— Anladım İvan, çok iyi anladım. İçinle, bedeninle
sevmek istiyorsun. Güzel konuştun. Böylesine yaşama
isteğiyle dolu olduğun için senin adına sevindim. Bence
hepimiz, her şeyden önce hayatı sevmeliyiz.
— Ne anlama geldiğinden çok hayatı sevmeliyiz, öyle
mi?
— Doğru, dediğin gibi mantıktan önce, kesinlikle
mantıktan önce hayatı sevmeliyiz. Ancak o zaman hayatın
anlamı ortaya çıkar ve anlaşılır hâle gelir. Bunun epeydir böyle
olduğunu düşünüyorum. İşinin yarısı yapılmış, şimdi ikinci
yarısına bak; çünkü mutluluk ondadır.
— Kurtarmaktan söz etmekte çok acele ediyorsun. Ben
belki de henüz hayattan kopmadım. Peki, ikinci kısım neymiş?
— Ölüleri diriltmek... Üstelik onlar belki de hâlâ
canlıdırlar... Bir çay koy bana. Görüştüğümüz için çok
mutluyum İvan.
— Sen de iyi coştun... Güçlü bir iraden var Aleksi.
Manastırdan ayrılmak istediğini duydum, bu doğru mu?
— Doğru, staretzim, benim dışardaki dünyaya karışmamı
istiyor.
— O zaman seninle otuzuma yaklaşınca, hayat kadehi
anlayışını benimsemeye başladığım sırada görüşürüz. Bizim
peder yetmişini, seksenini bulmadan buna yanaşmaz.
Soytarılığına rağmen bu konuda ciddi konuşurdu. Şehvet, onun
bütün varlığını sarmış. Doğrusunu istersen, yaş otuzu geçti mi
başka şey de kalmaz belki. Ama yetmişlere kadar bunun
tutkunu olmak da çok çirkin. Otuzunda buna paydos demek en
uygun bir davranış olur... Soylu bir görünüşe bürünerek
kendini aldatabilirsin, o kadar... Bugün Dimitri’yi görmedin
mi?
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— Hayır. Smerdyakov’u gördüm.
Kardeşine,
Smerdyakov’la
karşılaşmasını
bütün
ayrıntılarıyla anlatan Alyoşa’yı dinleyen İvan’ı endişeli bir hâl
aldı. Bazı ayrıntılar üzerinde özellikle durdu.
—
Onunla
ilgili
söylediklerini
Dimitri’ye
tekrarlamamamı rica etti, dedi Alyoşa.
Kaşlarını çatan İvan’ın üzgün olduğunu gören Alyoşa:
— Canını Smerdyakov mu sıktı, dedi.
— Doğru. Yüzünü şeytanlar görsün! diye belli belirsiz
homurdandı İvan. Dimitri’yi görmeyi istiyordum ama artık
gerek kalmadı...
— Gerçekten de bu kadar çabuk mu ayrılıyorsun
ağabey?
— Evet.
Meraklanan Alyoşa, şüpheyle:
— Bütün bunların sonu nereye varacak? diye sordu.
Dimitri’yle, babamla...
İvan öfkelenerek:
— Sözü dönüp dolaştırıp buna getiriyorsun! Ben ne
yapabilirim ki? Dimitri Ağabey’inin bekçisi miyim?
Sonra birden, acı bir gülümsemeyle:
— Kabil de Tanrıya böyle cevap verdi, dedi. Belki sen
de şu anda bunu düşündün. Aman, cehenneme kadar yolu var!
Onları korumak, gözetmek için burada kalamam doğrusu.
İşlerimi bitirdim ve gidiyorum. Dimitri’yi kıskanıp da üç ayda
nişanlısını ondan almak istediğimi düşünmez sanırım. Hayır,
burada işlerim vardı. Bitirdim ve şimdi gidiyorum. Olanları
gördün mü?
— Katerina İvanovna’dakileri mi?
— Elbette. Bir anda sıyrılıverdim. Dimitri beni
ilgilendirmiyor! Onun bu işle ilgisi yok. Katerina İvanovna ile
kişisel hesaplarım vardı. Sen de biliyorsun ki Dimitri sanki
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benimle söz birliği etmiş gibi davrandı. Ondan bir şey
istememiştim. Ama o bana üstelik kutsamayı da ihmal etmeden
verdi. Komik olan şey Alyoşa, bir bilsen kendimi ne kadar
hafiflemiş hissediyorum! Burada
yemeğimi
yerken
özgürlüğümün ilk saatini kutlamak için şampanya dahi
isteyecektım. Öff! Altı ay boyunca, âdeta köle gibi yaşadıktan
sonra bir çırpıda yakayı sıyırdım. Buna son vermenin son
derece kolay olacağını düne kadar tahmin etmiyordum.
— İvan, aşkından mı söz ediyorsun?
— Buna istersen aşk de. Evet, küçük bir bayana, bir
enstitülüye gönlümü kaptırmıştım. Onun yüzünden acı çektim;
o da bana eziyet etti. Düşüncelerimi ondan alamıyordum...
Ansızın her şey bir bulut gibi dağıldı ve kayboldu. İnanır
mısın, az önce orada bütün heyecanımla konuştum; dışarı
çıkınca da bastım kahkahayı? Gerçekten doğruyu söylüyorum.
Olduğu gibi...
Alyoşa, İvan’ın gerçekten aniden canlanan yüzüne
dikkatle baktı.
— Şu anda bile bunu, çok keyif alarak söylüyorsun, dedi.
— Onu zerre kadar sevmediğimi nerden bilebilirdim!
Keh, keh, keh! Demek ki hiç sevmemişim. Ama onu ne kadar
çok beğeniyordum! Hatta az önce nutuk çekmesi dahi hoşuma
gidiyordu. Hâlâ da ondan çok hoşlanıyorum. Yine de onu
bırakıp gitmenin hiçbir zorluğu yok. Kabadayılık yaptığımı
sanma.
— Hayır, ona karşı hissettiklerin belki de aşk değildi.
— Duygusal konularda, aşka, sevgiye dair konularda
fikrini belirtme Alyoşa! diye güldü İvan. Sana yakışmaz.
Özellikle az önce kendini nasıl da koydun ortaya, vay vay!
Seni bunun için öpmeyi, kutlamayı az kalsın unutuyordum...
Ne acılar çektirdi bana! Gerçekten acının her çeşidini tattım.
Onu sevdiğimi çok iyi biliyordu. O da Dimitri’yi değil, beni
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seviyordu. Dimitri, sadece bana acı çektirmesi için bir araçtı.
Biraz önce ona yalın, çıplak gerçekleri söyledim. Ama en
önemlisi de onun, Dimitri’yi değil de acıyla yoğurduğu beni
sevdiğini anlaması için on beş, yirmi yıl gerekiyor. Bir de
bakarsın ki, bugünkü derse rağmen bunu hiçbir zaman
anlayamaz. Bu nedenle aradan temelli olarak çekilmem en
doğru hareket oldu. Şey, o şimdi nasıl? Orada ben gittikten
sonra neler oldu?
Alyoşa, Katerina İvanovna’nın sinir krizini anlattı.
Kendini kaybettikten sonra sayıkladığını da söyledi galiba.
— Bu, Hohlakova’nın uydurması olmasın?
— Sanmam.
— Doğrusunu öğrenmeliyiz. Hoş, sinir krizinden şu ana
kadar hiç kimse ölmemiştir ama! Buhran geçirsin... Tanrı,
kadınlara bu hastalığı seve seve verdi. Oraya bir daha gitmem.
Neden ona yeniden yanaşayım?
— Ama az önce ona, “seni asla sevmediğini” söyledin
ya.
— Bilerek söyledim. Beni dinle Alyoşa, bir şişe
şampanya açtırayım da özgürlüğümün şerefine içelim. Nasıl
sevindiğimi bilemezsin!
— Hayır, içmesek daha iyi olur ağabey, dedi Alyoşa.
Üstelik içimde bir sıkıntı var.
— Sen zaten önceden de sıkıntılıydın; epeydir bunun
farkındayım.
— O zaman yarın sabah kesin gidiyorsun, öyle mi?
— Sabah mı? Sabah gideceğimi söylemedim, ama belki
de sabah giderim. Burada yemek yiyorum, çünkü ihtiyarla
sofrada karşılaşmak istemiyorum... Ondan o kadar çok
iğreniyorum. Sadece onun yüzünden bile çok önce buralardan
giderdim. Peki, Alyoşa, gitmem seni neden bu kadar
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kaygılandırıyor? Tanrı bilir gitmeme daha ne kadar zaman
var... Sonsuz bir zaman, bir ölümsüzlük!
— Eğer yarın gidiyorsan sonsuzluk olur mu?
İvan gülerek:
— Bize ne bundan? dedi. Nasıl olsa bizi buraya getiren
işi görüşecek kadar vaktimiz var. Neden öyle şaşkın şaşkın
bakıyorsun? Bana cevap versene. Burada neden buluştuk:
Katerina İvanovna’ya aşkını mı ya da ihtiyarla, Dimitri’yle
ilgili konuları mı konuşmak istiyoruz; yoksa Avrupa'dan,
Rusya’nın hassas durumundan, İmparator Napolyon’dan mı
söz etmek niyetindeyiz? Bunlar için mi?
— Hayır, değil...
— Demek ki asıl amacı biliyorsun. Herkesin bir sorunu
var, ama bizim gibi ağzı süt kokanlar her şeyden önce dünya
çapındaki sorunları tartışıp çözmeye çalışırlar. Günümüzün
Rus gençlerinin sohbetlerini bu tür konular oluşturuyor. Öte
yandan ihtiyarlarımız da kendilerini pratik sorunların
çözümüne adadılar. Söyler misin, bana, üç ay boyunca bir
şeyler bekleyen gözlerle bakmanın sebebi neydi? “Nasıl
inanıyorsun, yoksa hiç mi inanmıyorsun?” gibilerden sorguya
çekmek için değil mi?
Üç aylık bakışlarınızın anlamı buydu Aleksi
Fiyodoroviç, öyle mi?
— Belki de düşündüğün gibidir, diye gülümsedi Alyoşa.
Ağabey benimle alay etmiyorsun değil mi?
— Ben mi? Hayır, üç ay boyunca beni böyle amaçlarla
göz hapsine alana küçük kardeşimi üzmek istemem. Yüzüme
bak Alyoşa; ben de aynı senin gibi bir çocuğum, sadece rahip
adayı değilim, hepsi o kadar. Rus delikanlıları, daha doğrusu
onlardan bazıları ne yapıyor? Şu oturduğumuz pis havalı
lokantalarda bir araya gelerek, bir köşeye çekilirler. Hepsi
birbirini hayatta ilk kez görüyor. Lokantadan çıkınca da bir
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daha birbirlerini görmeyecekler. Bir arada olmanın yarattığı
ortamda neler konuşurlar? Tartıştıkları konular hep en
önemlileridir: Tanrının varlığı, ölümsüzlüğü... Tanrıya
inanmayanlar, sosyalizmden, anarşistlikten söz edip, insanlığın
yeni kalıplara sokulmasından şikayetçi olurlar. Sürekli aynı
konuları deşer, zaman zaman da karşıt problemleri ele alırlar.
En soylu gençlerin çoğunun, üstelik de pek çoğunun
ilgilendikleri konular bunlar değil mi?
Hep o sakin ve anlamlı gülümsemesiyle kardeşine bakan
Alyoşa:
— Doğru, dedi. Gerçek Rusları ilgilendiren asıl konular
Tanrı ve ölümsüzlüğü, bir de az önce söylediğin gibi, bunların
karşıtı olan konulardır. Zaten böyle olması gerekir.
— Bak Alyoşa, bir Rus olmak, her zaman için akıllı bir
iş olmasa gerek. Öte yandan bugünkü Rus gençliğinin
ilgilendiği konular kadar, anlamsızlığı da düşünülemez. Ama
ben yine de Alyoşa adında bir Rus çocuğunu çok seviyorum!
Alyoşa, gülerek:
— Konuşmanın sonunu ne güzel bağladın!
— Söyle bakalım, nereden başlayacağız, emret...
Tanrıdan mı? Tanrı var mı, yok mu, öyle mi?
— Sen nerden istiyorsan ordan başla. İstersen "karşıt
problem”den söz et. Dün babamdayken Tanrı yoktur dedin ya.
Alyoşa, kardeşini dikkatli bir bakışlarla süzdü.
— Dün ihtiyarda yemekteyken sana bilerek
takılıyordum. Gözlerinin nasıl parladığını gördüm. Ama şimdi
konuşalım, bu konuda ciddiyim. Sana yakın olmak istiyorum
Alyoşa. Çünkü hiç dostum yok; bunu denemek istiyorum.
Peki, varsayalım ben de Tanrının varlığını kabul ediyorum...
İvan güldü.
— Bunu bekliyordun, değil mi?
— Evet, şüphesiz, eğer bu sefer de şaka etmiyorsan...
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— Demek şaka etmiyorsam. Dün staretzdekiler şaka
ettiğimi söylediler. Bak canım, 18. yüzyılda ihtiyar bir
günahkâr, ‘Tanrı olmasaydı onu yaratmalıydık’ diye kesin bir
düşünce ortaya attı. Ve insan gerçekten Tanrıyı yarattı. İşin
ilginç ve şaşırtan tarafı, Tanrının gerçekten var olması değil,
böyle bir düşüncenin, Tanrı ihtiyacına dair düşüncenin, insan
gibi vahşi, zararlı bir yaratığın beyninde hayat bulması... Bu
derece kutsal, duygulandıran, insanı onurlandıran bir
düşüncedir bu. Bana gelince, insanın mı Tanrıyı Tanrının mı
insanı yarattığı üzerine düşünmemeye karar vereli çok oldu.
Elbette Rus gençlerinin bu konuda, kökü Avrupalı olan
günümüz varsayımlarından çıkardıkları bilinen şeyleri belitleri
tekrarlayacak değilim. Gerçekten oradakilerin her varsayımı,
Rus gençleri tarafından üzerinde tartışılan bir bilgi oluveriyor.
Hatta bu yalnız gençler için geçerli değil, Rus bilim adamları
için de geçerli. Çünkü Rus bilim adamlarının da çoklukla Rus
gençlerinden pek farkı olmuyor. Bu yüzden varsayımların
hepsini bir yana bırakacağım. Şu anda ereğimiz nedir bizim?
Sana kendimden söz edeyim biraz: Yani ben nasıl bir insanım,
nelere inanır, umutlarımı nelere bağlarım... Bunları anlamak
istiyorsun, öyle değil mi? Bunun için açık konuşuyorum: Ben
Tanrıyı olduğu gibi, bütün çıplaklığıyla kabul ediyorum. Şuna
da dikkat etmeliyiz: Tanrı varsa ve yeryüzünü gerçekten
yaratmışsa, bunları Öklid geometrisi üzerine kurmuş ve insan
zekâsına ancak üç boyutlu kavrayabilme yeteneği vermiştir.
Bunun yanı sıra eskiden beri -hatta en kalburüstü olanlar
arasında- yeryüzünü ve daha da genişleterek bütün evrenin
yalnız Öklid ilkelerine dayandığını şüpheyle karşılayanlar,
hatta Öklid’e göre yeryüzünde mümkün olmayan iki doğrunun
kesişmesinin belki sonsuzluğun bir yanında gerçekleştiğini
düşünenler çıkıyor. Saygıdeğer Alyoşa, aklımla bunları
kavrayamıyorsam, Tanrıyı nasıl anlayabilirim? Açıkça
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söylüyorum: Bu kadar büyük meseleleri çözebilecek kadar
güçlü değilim. Zekâm Öklid sınırları içinde ve dünyaya aittir.
Bu yüzden bu dünyanın dışında konularla uğraşmıyorum.
Senin de kulağına küpe olsun Alyoşa dostum, bu gibi şeylerle
düşüncelerini bulandırma, kendini yorma, özellikle Tanrıya ait
konularda... Onun varlığı ve yokluğuyla ilgilenme. Bu tür
konular sadece üç boyuta aklı yetenleri aşar... Böylece
Tanrının varlığını gönülden kabul etmekle birlikte, akıl
gücümle kavrayamadığım için bilgeliğini, amacını kabul
ediyor, hayatın kuruluşuna ve yaşamanın anlamına
inanıyorum. Sözde hepimizin katılacağı sonsuz uyuma,
evrenin ulaşmaya çalıştığı “Tanrıya giden ve bizzat Tanrıyı
temsil eden” ulu sözlere ve daha da başka şeylere sonsuza
kadar inanırım. Bu konuda söylenmiş çok şey var. Galiba
doğru yoldayım, ne dersin? Bak, dinle beni şimdi... Sonuç
olarak, Tanrının dünyasını, varlığını çok iyi bilmeme rağmen
bunu kabul etmiyorum ben. Dikkat et, Tanrıyı değil, yarattığı
dünyayı, Tanrı dünyasını kabul etmiyor, buna ikna
olmuyorum. Şunu da söyleyeyim ki, çekilen acıların
unutulacağına, insanlar arasındaki o komik, uygunsuz
çelişmelerin, Öklid gücündeki insan akıllarının çirkin bir icadı
olarak silinivereceğine, daha sonra, dünya trajedisinin
sonunda, ölümsüz uyuma kavuşulduğu anda bütün kalpleri
dolduracak, isyanları yatıştıracak, insanoğlunun işlediği bütün
suçları, döktükleri kanı yalnız affettirmek değil, insanlara ait
her şeyi tamamen temize çıkaracak bir olayın ortaya
çıkacağına da inanıyorum. Evet, bütün bunlar varsın olsun,
meydana gelsin ama ben bunu kabul etmiyor, kabul etmek
istemiyorum. Hatta paralel doğruların kesiştiğini ben
gözlerimle göreyim, görüp de “evet, kesiştiler” diyeyim, yine
de kabul etmem. Dayandığım esas teori budur Alyoşa. Bunu
ciddi olarak söyledim. Konuşmamıza bilerek en anlamsız,
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mümkün olduğu kadar anlamsız bir şekilde başladım, ama
sözü dönüp dolaştırıp itiraflarımla bağladım. Zaten sen de
bunu istiyordun. Seni, Tanrı konusu değil, sevgili kardeşinin
manevi yönü ilgilendiriyordu. İşte bunu da aldın.
Uzun uzun konuşan İvan, birden duygulandı ve sustu.
Alyoşa, düşünceli bakışlarla onu süzerek:
— Peki, neden mümkün olduğu kadar anlamsızca? diye
sordu.
— Birincisi, Rusluğum yüzünden. Ruslar bu konular
üzerinde genellikle çok anlamsız tartışmalar yaparlar. İkincisi,
ne kadar anlamsız olursa, öze o derecede yakın ve açık oluruz.
Aptallık kısa ve kurnazlıktan yoksundur; zekâ ise hileye,
sinsiliğe başvurur. Akılda namussuzluk, aptallıkta doğruluk,
namus vardır. Beni ümitsizliğe düşüren durumu ne kadar
aptalca ortaya koyarsam o kadar kârlı olurum.
— Neden dünyanın varlığını reddediyorsun, bana açıklar
mısın? diye sordu Alyoşa.
— Elbette... Bu sır değil, sözü de buna getiriyordum
zaten. Bak kardeşciğim, ahlakını bozmak, inancını sarsmak
istemem, ama belki de şifamı sende arıyorum ben.
Birden, uslu, küçük bir çocuk gibi gülümsedi İvan.
Alyoşa, şimdiye kadar onun böyle gülümsediğini hiç
görmemişti.
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IV
İsyan
— Aslında bazı şeyleri sana açıklamam gerekiyor, diye
başladı İvan. Kendimi bildim bileli aile, dost sevgisinin ne
demek olduğunu anlayamadım. Bana göre, yakınımızdaki
insanlar değil de daha çok uzaktaki tanıdıklarımızı severiz.
Aziz ve merhametli Lohan’ın kapısını bir gün fakirin biri
çalmış. Acıkmış ve üşümüş bir hâlde ısınacak bir yer istemiş.
Aziz, onu kendi yatağına yatırmış. Kötü bir hastalık nedeniyle
iltihaplanmış, pis kokan ağzının içine nefesini vermeye
başlamış. Eminim ki bunu, yakınını sevmek görevini yerine
getirmek için yalan söylemeyi göze alıp kendini zorlayarak
yapmıştı. Bir insanın sevilmesi için kendini göstermemesi
gerekir; yüzünü gösterdiği zaman sevgi yok olur.
— Ara sıra Staretz Zosima da bunu anlatırdı, dedi
Alyoşa. O da, sevgide deneyimsiz olanlara insan yüzünün çoğu
zaman engel olduğunu söylerdi. Ama insanoğlunun sevgisi
boldur; İsa’nın sevgisine benzeyen bir sevgi olduğunu
biliyorum İvan...
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— Ben henüz bilmiyorum, anlamıyorum da... Dünyada,
daha benim gibi birçok insanın yaşadığına da inanıyorum.
Ama bu, insanların kötü huylu olmalarından mı kaynaklanıyor,
yoksa sadece doğal yapıları mı böyle; sorun bunu ayırt
etmekte. Bence, İsa’nın insan sevgisi dünyamız için mucize
gibi bir şeydir. Zaten o, bir Tanrıydı ve biz Tanrı değiliz. Derin
bir acımın olduğunu varsayalım. Karşımdaki insanın acımın
büyüklüğünü tam olarak öğrenmesi asla mümkün değil. Çünkü
o, hiçbir zaman beni anlayamaz; sadece bir başkası olarak
kalır. Üstelik herhangi biri “mustarip” sıfatını, sanki bu bir
rütbeymiş gibi, kolay kolay başkasına kaptırmaz. Acaba bunu
neden istemez? Çünkü çok kötü kokuyorum, anlamsız bir
yüzüm var; çünkü zamanında onun ayağına basmıştım! Sonra
binbir çeşit acı var: Velinimetim, örneğin alık gibi küçültücü
ve beni aşağılayan acılarımı hoş karşılar. Ama bir fikir uğruna
acı çekmeyi bana yakıştıramaz; çünkü düşünceler uğruna acı
çekenler için hayalinde canlandırdığı tipe, yüzümü
yakıştıramamıştır. O anda beni hemen hemen bütün
iyiliklerinden mahrum bırakır. Üstelik bunu kötü kalpli biri
olduğu için yapmaz. Dilenciler, özellikle soylu dilenciler
kendilerini
hiç
göstermemeli,
gazeteler
aracılığıyla
dilenmelidir. Hemcinslerimizi teorik olarak, üstelik kişiler
hâlinde uzaktan sevebiliriz, ama yakından hemen hemen hiçbir
zaman sevemeyiz. Her şey sahnedeki gibi olsa: Dilenciler
balelerdeki gibi ipek paçavralarıyla, yırtık danteller içinde çok
güzel dans ederek dilenseler, o zaman belki zevkle
seyredilebilirdi. Seyredilirdi ama sevilmezdi. Yeter artık, bu
konuya kapatalım. Ben sadece senin benimle hemfikir olmanı
istedim. İnsanların çektiği acılardan genel olarak söz etmeyi
düşünüyordum. Belki de kanıtlama açısından kat kat yetersiz
kalacağım, ama biz yine de sadece çocuklar üzerinde duralım.
Elbette bunda kaybeden benim. Birincisi, çocukların kirli,
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çirkin olanları -hoş, bence çirkin çocuk yok- yakından da
sevilebilir; ikincisi de çocuklar suçsuzdur. Büyükleri
anlatmamamın nedeni onların iğrenç oluşları, sevgiyi zaten
hak etmemiş olmaları... Buna karşılık elmayı tadarak iyiliğin
ve kötülüğün ne demek olduğunu öğrendiler. “Tanrılaştılar”...
Elma yemekten vazgeçmeyi düşünmüyorlar. Çocuklar bir şey
bilmedikleri için suçsuzdurlar. Çocukları sever misin Alyoşa?
Sevdiğini biliyorum. Neden sadece onları konuşmak istediğimi
anlarsın. Babaları elma yediği için yeryüzünde acı çekiyor ve
ceza görüyorlar... Ama bu düşünce öbür dünyaya ait ve
yeryüzünde insan kalbine tamamen yabancıdır. Bir suçsuza,
hele bu kadar masum bir yaratığa başkasının günahları
ödetilemez! Buna şaşırabilirsin Alyoşa, ama ben de çocukları
pek çok severim. Şuna da dikkat et: Zalim, ihtiraslı, vahşi
Karamazov türünden insanlar, bazen çocuklara çok düşkün
olurlar. Çocuklar, tam çocukluk çağında, örneğin yedi yaşına
kadar büyük insanlardan çok farklıdır, sanki bambaşka tabiatta
yaratıklardır. Hapishanede yatan bir katili tanıyorum. Geceleri
hırsızlık yapmak için girdiği evlerde çocuk da öldürmüştü.
Ama hapishanede yatarken ilginçtir ki çocukları sevmeye
başladı. Bütün zamanını, penceresinden hapishane avlusunda
oynayan çocukları seyretmekle geçiriyordu. Küçüklerden
biriyle çok sıkı dost olmuştu; yavrucak sık sık pencerenin
önüne geliyordu... Acaba bunları neden anlatıyorum Alyoşa?
Başım ağrıyor, canım sıkılıyor...
Alyoşa, merakla:
— Neden bunları söylüyorsun ağabey?
— Eğer şeytan yoksa o zaman onu insan yaratmıştır;
hem de kendisine benzer bir şekilde yaratmıştır.
— Tıpkı Tanrı gibi, değil mi?
İvan gülerek:
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— Hamlet’in Polonyus’unun dediği gibi, taşı gediğine
oturtmayı çok iyi biliyorsun. Beni kendi sözlerimle vurdun.
Ama önemli değil. Ben buna sevindim. Eğer insanın yarattığı
tanrı da kendine benziyorsa bu nasıl bir tanrıdır? Az önce
neden bunlardan söz ettiğimi sordun. Dinle; ben belirli
olayları, hikâyeleri toplayıp yazmaya çok meraklıyım.
Gazetelerden, kulaktan duyduklarımı not eder yazarım. Çok
zengin bir koleksiyonum var. Sende bilirsin, bizde daha çok
dayak, sopa, kırbaç kullanılır, bunlar millileşmiştir. Bizde
kulaktan çivileme yoktur; ne de olsa Avrupalıyız, ama sopa,
kırbaç bizim millî malımızdır; kimseye vermeyiz. Dış
ülkelerde dayak atmak artık kalkmış galiba; toplumun ahlakı
mı düzelmiş, yoksa yeni kanunlar mı insanlara birbirlerini
dövmek için izin vermiyormuş ne... Ama oradakiler kendilerini
başka yollardan, aynı bizdeki gibi tam anlamıyla millî bir
tarzda ödüllendirmiş. O kadar millî ki, bizde gerçekleşmesi
ihtimali pek bulunmayan ama yine de son zamanlarda yüksek
sınıflarda dinî kimlikli bir hareketin başlamasıyla galiba bizde
de rağbet bulacak. Fransızcadan çevrilmiş çok güzel bir
broşürüm var. Bundan beş yıl önce Rişar adında 23 yaşındaki
bir genç Cenevre’de haydut ve katil olma suçundan hüküm
giymiş. Delikanlı idam edilmek üzereyken tövbe etmiş ve
dinine dönmüş. Rişar, gayrimeşru olarak dünyaya gelmiş.
Daha beş altı yaşındayken annnesi ve babası onu İsviçre’de
dağda yaşayan bir çoban ailesine evlatlık olarak vermişler. Bu
aile, çocuğu işlerinde kullanmak üzere yetiştirmişler. Rişar,
vahşi bir hayvan yavrusu gibi büyümüş, çobanlar ona hiçbir
şey öğretmemişler. Yedi yaşını bitirince,
üvey ailesi
tarafından kar, yağmur, soğuk demeden yarı çıplak, yarı aç,
yarı tok bir şekilde sürülerin başına gönderilmeye başlanmış.
Aile, yaptıklarını hiç de kötü bulmuyor, vicdan azabı
çekmiyormuş. Aksine, böyle davranmaya hakları olduğuna
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inanıyorlarmış. Çünkü Rişar onlara bir eşya gibi hediye
edilmiş; karnını bile fazladan, gönüllerinden koparak
doyuruyorlarmış... Rişar, kendi söyleyişiyle, o yıllarda İncil’in
savurgan, tutumsuz oğlu gibi yaşıyormuş. Açlığını, satış için
beslenip bakılan domuzların kepek bulamacıyla gidermeye
bayılırmış. Ama sahipleri buna izin vermiyor, domuzların
yeminden çalacak olursa kıyasıya dövüyorlarmış. Rişar’ın
çocukluğuyla ilk gençliği, büyüyüp gürbüzleşip hırsızlığa
başlamasına kadarki hayatı böyle geçmiş. Bu vahşi yaratık
Cenevre’ye yerleşmiş; günlük kazandığı parayı içkiye veriyor,
vahşi hayvandan farksız yaşıyormuş. Sonunda bir ihtiyarı
öldürüp soymuş. Yakalanan Rişar, mahkemeye verilince idam
cezası almış. Orada ceza verilirken duygusal hareket etmezler!
Hapishanedeyken Rişar’ın çevresini bir yığın papaz, çeşitli İsa
cemiyetlerinin üyeleri, hayır kurumlarından bayanlar ve daha
buna benzer kişiler doldurmuş. Hapishanede yattığı sırada
okuma yazma öğretmişler, İncil’i anlatmaya başlamışlar.
Vicdanını, aklını harekete geçirmiş, onu sıkıştırmış, sürekli
anlatmışlar. Sonunda adamcağız suçunu olduğu gibi kabul
etmiş. Rişar mahkemeye, bir canavar olduğunu ama Tanrının
ışığıyla aydınlanarak affına uğradığını yazılı olarak bildirmiş.
Cenevre, bütün dindar Cenevre halkı heyecanla ayağa kalkmış.
Yüksek tabakanın kibar insanları hapishaneye yığılmışlar.
Rişar’ı kucaklayıp öpüyor, “Sen, Tanrının yardım elini uzattığı
kardeşimizsin!” diyorlarmış. Rişar da duygulanarak gözyaşı
döküyormuş. “Evet, ilahî aydınlığa kavuştum! Eskiden,
çocukluğumda ve gençliğimde domuzların yediklerini öpüp
başıma koyuyordum, ama şimdi kutsal ışığa kavuştum, Tanrı
kulu olarak öleceğim!” demiş. “Doğru söylüyorsun Rişar,
Tanrı kulu olarak öl; kan döktüğün için Tanrı adına hayatını
vereceksin! Ama domuzların yemini kıskanıp çalarken -Bu iyi
bir şey değildi, hırsızlık yasaktır!- Tanrıyı tanımıyordun. Ama
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yine de kan döktüğün için ölmen gerekiyor.” diye düşünmüş.
İdam günü gelmiş. Rişar ağlayarak sürekli, “Hayatımın en
mutlu günü, Tanrıya gidiyorum!” diye tekrarlıyormuş.
Papazlarla yargıçlar ve hayırsever bayanlar da “Evet, ömrünün
en mutlu günü bu, çünkü Tanrıya gidiyorsun!” diye
bağırıyorlarmış. Kimi arabayla, kimi yaya hepsi kitle halinde
Rişar’ın bindiği hapishane arabasının peşinden gidiyormuş.
Adamın asılacağı alana gelince Rişar’a, “Öl kardeşim!” diye
bağırmaya başlamışlar. “Tanrı adına öl, çünkü o sana yardım
elini uzattı!” Böylece Rişar, kardeşleriyle kucaklaşarak idam
yerine götürülmüş. Tanrının ışığına kavuştuğu için kafasını
giyotinde tam da kardeşçe bir şekilde uçuruvermişler. Bu çok
yaşanan, sıradan bir olay. Protestanlığı koruyan yüksek
tabakadan birtakım Rus hayırseverler broşürü Rusça’ya
çevirmişler. Rus halkını aydınlatmak için parasız basılmak
üzere çeşitli gazetelerle diğer yayın organlarına dağıtmışlar.
Rişar oyununun özü, millî oluşundadır. Biz, Tanrının ışığına
kavuşmuş bir kardeşimizin kellesini uçurmayı anlamsız
buluruz, ama tekrar ediyorum, yine de bunu yaparız. Bizim,
tarihten gelen, büyük ve içten bir tutkumuzdur, dayak atmak.
Bu bir zevktir. Nekrasov’un, bir mujiğin kırbaçla atının
gözlerine, “Tatlı bakışlı gözleri” ne vurduğunu anlatan bir şiiri
var. Bu, herkesin bildiği Rusluk işte. Şiirdeki at, üzerinde
taşıyamayacağı kadar ağır bir yük olduğu için çamura
saplanmış. Mujik, arabayı çamurdan çıkaramayınca hayvanı
öfkeyle dövmeye başlıyor. Kendini âdeta kaybediyor mujik,
dayağın tadını çıkarmaya başlıyor. Acımadan sürekli
dövüyor... “Gücün yoksa da çek şu arabayı, gebersen de çek!”
Beygirceğiz damarları çatlarcasına çırpınır; sahibi de atın
kendini savunamayan ağlayan gözlerine kırbacı indirmeye
başlar. Hayvan kendinden geçerek ileri atılır, bütün vücuduyla
tir tir titreyerek, nefes dahi almadan, yan yan, çirkin, doğal
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olmayan bir sıçramayla yürür. Nekrasov bu tabloyu öyle bir
anlatıyor ki, insanın içini dağlıyor. Oysa eziyet gören sadece
bir beygirdir. Tanrının dayak yemek için yarattığı bir beygir...
Bunu bize Tatarlar öğütledi ve miras olarak da kırbacı
bıraktılar. Ama sadece atlar değil, insanlar da dövülür. Aydın,
okumuş bir adamla karısı, öz kızlarını, yedi yaşındaki bir
yavruyu sopayla dövüyorlar. Bunu en ince noktasına kadar not
etmiştim. Babası, dövmek için kullandığı kuru dalların dikenli
olmasına dikkat ediyor; o zaman dayak “daha oturaklı”
oluyormuş. Böylece kızcağıza “sopayı yerleştirmeye” başlıyor.
Dayak atanlar arasında öyle insanlar var ki dövdükçe daha da
hırslanıp sonunda tam anlamıyla bundan zevk almaya başlıyor,
bunu çok iyi biliyorum. Önce beş on dakika döverler; sonra
darbeler gittikçe hızlanır, sıklaşır ve daha da acı verir. Çocuk
acıdan kıvranır, bağırır; sonra artık bağıramaz olur, sadece
tıkanır. “Baba, baba, babacığım!” diye inler... Söz ettiğim olay,
kim bilir hangi şeytanın burnunu sokmasıyla mahkemeye
yansımış. Bir avukat tutulmuş. Rus halkı eskiden beri
avukatlara, “ablakat, yani kiralık vicdan” diye ad takarlar.
Avukat, müvekkilini savunmak için çok çabalamış, yırtınmış:
“Mesele çok basit, bir babanın kızını dövmesi gibi sıradan,
doğal bir işi mahkemeye yansıtmak çok ayıptır.” Jüri bu
sözlere kanmış ve hepsi ortak bir kararla adamı aklamışlar.
Mahkemede bulunanlar, canavar kurtuldu diye sevinç
çığlıklarını basmışlar. Keşke ben de orada olsaydım; canavar
adına öğrenci bursu verilmesini teklif ederdim. Bunlar güzel
tablolardır! Ama bendeki çocuk konuları içinde bu öyküden
daha iyileri de var. Rus çocuklarına ait çok ama pek çok olayı,
bilgiyi derledim Alyoşa. Daha beş yaşında küçücük bir kız
çocuğundan annesi ve babası, saygıdeğer, statü sahibi,
okumuş, terbiyeli, kültürlü insanlar nefret ediyorlardı. İyi dinle
beni: Sana bir kez daha ve kesin olarak söylüyorum. Bazı
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insanlarda çocukları, sadece çocukları hırpalama zevki tam bir
tutku hâlini almıştır. İnsan ırkından başka yaratıklara karşı
Avrupalılar gibi aydın ve insansever, son derece kıymet bilir,
yumuşak davranırlar. Ama çocukları hırpalamaktan çok
hoşlanırlar, hatta çocukları bu anlamda severler. Bu
canavarları, karşısındakinin kendini koruyamayan güçsüz hâli,
kimseye sığınamayan bir yavrunun melek gibi, safça güveni
büsbütün kışkırtır. Bütün bu ayrıntılar zalimin damarlarında
akan kötü kanı coşturur. Şüphesiz, her insanda bir hayvan
gizlidir: Öfke, hırpaladığı kurbanın acı çığlıklarıyla kabaran
şehvet hayvanı, zevkin verdiği kötü hastalıkların, nekris,
böbrek gibi hastalıkların hayvanı, zincirinden boşanmış,
kudurmuş bir canavar... O zavallı, çaresiz beş yaşındaki kıza,
aydın geçinen annne ve babası çeşitli eziyetler ederdi.
Elleriyle, sopayla döver, zaman zaman tekme atarlar, neden
böyle yaptıklarının bilincinde olmadan çocuğun vücudunu
çürük içinde bırakırlardı. Sonunda işkencenin en ince
noktasına vardılar: Tuvaleti geldiğini haber vermeyip de
yatağını kirlettiği için -sanki o yaştaki deliksiz uykuya dalmış
bir çocuk tuvaleti geldiğini haber verebilirmiş gibi- küçük
kızlarını, kışın en soğuk gecelerinde tuvalete kapatmaya
başladılar. Ceza olarak pisliğini yüzüne sürüyor, ağzına
sokarak yemesi için onu zorluyorlardı. Bunu yapan ise kızın öz
annesiydi! Bu anne, kızının iğrenç kokulu, pis helada
inlediğini duyarken, yatağında rahat uyuyabiliyordu! Düşün ki
o daha ne yaşadığını kavrayamayacak kadar küçük. O kirli,
karanlık, soğuk yerde, ufacık elleriyle soğuktan sızlayan
göğsünü yumruklayarak gözyaşları döküyor, Tanrıcığına,
kendisini koruması için yalvarıyordu. Bu anlamsızlığa akıl
erdirebiliyor musun dostum, kardeşim, dindar rahip adayı? Bu
saçmalığın ne gereği var; senin dünyadaki varlık sebebin ne?
Eğer bu olmazsa insan, iyilikle kötülüğü ayırt edemeyeceği
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için yaşayamazmış, derler. Bedeli bu kadar ağır olan iyilikle
kötülüğün cehenneme kadar yolu var! Bir yavrunun Tanrıcığı
na döktüğü gözyaşları dünyanın bütün bilgisine bedeldir.
Büyüklerin çektiği acıları hesaba katmıyorum. Onlar elma
yemişler; cehenneme kadar yolları var, ama bunlar, ya bunlar!
Seni üzüyorum Alyoşa. Bir garip oldun, istiyorsan artık
anlatmayayım.
— Hayır, ben de acı çekmeyi isterim.
— Sana bir öykü daha anlatayım öyleyse. Sadece bir
tane... Çok ilgini çekeceğini düşündüğüm, ama çok sıradan bir
hikâye... Bunu daha yeni okudum; ya şu bizim Eski Arşiv’de
ya da Eski Zamanlar’da... Aslında hangisinde okuduğum
önemli... Olay, Kölelik Kanunu’nun en acımasız uygulandığı
dönemde, yüzyılın başında geçiyor. Yaşasın milletin
kurtarıcısı! Evet, yüzyılın başlangıcında bir general vardı...
Çevresi üzerinde çok etkili ve son derece zengin mal-mülk
sahiplerinden biri... Bu adam, emekliye ayrıldıktan sonra,
buyruğundaki insanların hayatlarıyla ölümleri üzerinde söz
sahibi olduğuna inananlardandı. O dönemde böyle düşünenler
vardı. Bizim general de iki bin canlının olduğu malikânesinde
gururlu bir şekilde yaşıyor, ekonomik açıdan kendinden alt
düzeydeki komşularını küçümsüyor ve onlara dalkavuk,
soytarı gözüyle bakıyordu. Yüzlerce av köpeği besliyordu.
Onların bakımıyla görevli üniformalı, atlı yüze yakın da
hizmetçisi vardı. Bir gün kölelerinden birinin oğlu, sekiz
yaşında bir çocuk, taş atarken generalin pek sevdiği zağarın
ayağına vuruyor. General, “Sevdiğim köpek, zağar neden
topallıyor?” diye sorunca olayı anlatıyorlar. General, çocuğu
yukardan aşağı süzüyor. “Bunu demek sen yaptın ha? Alın
götürün şunu!” diyor. Çocuğu annesinden ayırıp, gece bir
odaya hapsediyorlar. Ertesi sabah güneş henüz ortalığı
aydınlatırken, general eksiksiz hazırlanmış bir av partisine
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çıkıyor. Kendisi at üstünde... Dalkavukları, köpekler, avcı
başlarıyla öbür avcıların hepsi atlı olarak generalin çevresine
toplanmışlar. Çiftlikte çalışanları, ibret olsun diye avluya
toplamışlar; suçlu çocuğun annesi de en önde... Çocuğu
odadan çıkarıyorlar. İnsanın içini sıkan, soğuk ve sisli av için
bulunmaz bir hava. General, çocuğun giysilerinin tamamen
çıkarılmasını emrediyor. Zavallıyı çırçıplak ediyorlar.
Soğuktan dişlerini birbirine vuran çocuk korkudan deliye
dönüyor, sesini çıkaracak hâli yok... General “Kovalayın
şunu!” emrini verince, avcılar çocuğa “Koş, koş!” diye
bağırıyorlar. Çocuk da ne olduğunu anlayamadan koşmaya
başlıyor. General, “Tut, tut!” diye haykırarak tazıları, sürü
hâlinde çocuğun peşine gönderiyor. Yavrusunu, annesinin
gözü önünde parçalattırıyor. Generali galiba vesayet altına
almışlar. Pek şimdi ona ne yapılmalı, nasıl bir ceza vermeli?
Kurşuna mı dizmeli? Vicdanımızı rahatlatmak için adamı
kurşuna dizmeliyiz. Ne dersin? Söyle Alyoşka!
Donuk ve çarpık bir gülümsemeyle bakışını kardeşine
diken Alyoşa yavaşça:
— Doğru, kurşuna dizmeli! dedi.
İvan coşkulu bir sevinçle:
— Bravo! diye çığlık attı. Bunu sen söyledikten sonra...
Seni gidi keşiş seni! Demek kalbinde böyle bir şeytan yatıyor,
Alyoşa Karamazov?
— Saçmaladım fakat...
— Öyle mi, bir de fakatı var! Keşiş, şunu bilmelisin ki,
yeryüzünde saçmalıklara büyük ihtiyaç var. Dünya saçmalıklar
üzerine kurulmuş; belki onlar olmasa hiçbir şey olmazdı. Ben
bundan şaşmam.
— Ne biliyorsun?
Kendinden geçmiş gibiydi İvan.
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— Hiçbir şey anlamıyorum, anlamak da istemiyorum.
Olayların dışına çıkmak istemiyorum. Anlamamaya karar
vereli çok oluyor. Anlamak istersen olaylardan sıyrılman
gerekir; oysaki ben sadece olayda kalmak istiyorum.
Alyoşa, içten kopan bir acıyla:
— Neden beni kontrol ediyorsun, söyle artık! dedi.
— Söyleyeceğim, elbette söyleyeceğim. Zaten de sözü
oraya getiriyorum. Benim için değerlisin, seni kaybetmek
istemem. Zosima’ya bırakmam.
Birden sessizliğe bürünen İvan’ın yüzüne bir hüzün
çöktü.
— Dinle beni, daha açık olmak için sadece çocukları
örnek aldım... Yeryüzünün kabuğundan merkezine doğru içine
çektiği diğer insan gözyaşlarını anlatmıyorum. Konumun
sınırlarını bilerek daralttım. Bir tahtakurusuyum. Zayıflığımı,
güçsüzlüğümü açığa vuruyor; her şeyin neden böyle olduğunu
zerre kadar anlamadığımı, açıkça söylüyorum. Demek ki, suçlu
olanlar, insanların ta kendisi. Onlara cennet verilmesine
rağmen, özgürlük istemişler, mutsuz olacaklarını bildikleri
hâlde gökten ateş çalmışlar. Benim zavallı ve ölümlü Öklid!
Çerçeveli aklımın kavradığı şeyler sadece şunlardır: Dünyada
acı var, ama suçlular yok; her şey bir zincirin halkası
durumunda... Tam bir basitlik ve sadelikle geçip gidiyor ve
sonunda dengesini buluyor. Ama bu sadece Öklid çerçevesinde
ortaya çıkan saçmalıklardır. Farkında olduğum bu şeyin
üzerine hayatımı ben kuramam! Suçlular bulunmamış ve her
şey düz, basit bir zincirlemeden oluşuyor. Benim bunlardan
haberim oluyor da ama ne yararını görüyorum ki! Ben, eden
bulur ilişkisi peşindeyim. Bulamazsam kendimi yok etmem
gerekiyor. Hem bu karşılıklı ilişki ilerde, sonsuzlukta değil,
hemen burada, yeryüzünde olmalı. Bunu gözlerimle
görmeliyim; inancım vardı, görmek de isterim. O ana kadar
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ölürsem beni tekrar diriltsinler. Çünkü her şey bensiz olursa
doğrusu kendime acırım. Hayatta işlediğim suçların, çektiğim
acıların gelecekte, bilmem kimin için sonsuz uyum hazırlığının
zeminini sağlamlaştıracak malzeme olacağını görmek
istemem. Ben bunun uğruna acı çekmedim. Geyiğin aslanla
yan yana yattığını, öldürülen bir adamın dirilip katiliyle
kucaklaştığını gözlerimle görmek isterim. Dünyada
yaşananların nedenini başkaları öğrenirken var olmak isterim.
Yeryüzünde mevcut dinlerin temeli bu isteğe dayanıyor ve
benim de yeterince inancım var. Ama arada çocuk var;
çocukları ne yapacağız? Bu sorununun üstesinden
gelemiyorum. Yüzüncü defadır söylüyorum, elimde çok konu
var, ama sadece çocukları ele aldım. Dinleyin beni... Kabul
ediyorum, onsuz uyumu sağlamak için acı çekmemiz
gerektiğini. Ama çocukların bununla ne ilgisi var, lütfen söyler
misiniz bana? Onların hayatta acıyı tatmak pahasına uyum
satın almalarına ne gerek var? Neden onlar da malzemeye
girip, kim bilir kimin uğruna gelecekteki uyumun zeminini
zenginleştiriyorlar? İnsanlar arasındaki günah ve ceza
konularında yapılan dayanışmayı anlıyorum, ama bu,
çocuklara uygulanamaz. Eğer babalarının günahlarında
bunların da payı varsa bu, dünyamızın dışında bir gerçek olur;
bu kadarını aklıma sığdıramam. Belki de şakacının biri,
çocukların nasıl olsa büyüyünce günah işleyeceğini söyler,
ama hikâyesini anlattığım çocuk, daha büyümeye vakit
bulamadan sekiz yaşında köpeklere yem oldu. Hayır Alyoşa,
söylediklerim Tanrıya küfür değil! Yeryüzü ve gökyüzünün
bütün seslerinin, bir övgü korosu halinde birleşerek yaşayanlar
ve yaşamış olanların hep bir ağızdan, “Haklısın ulu Tanrı; artık
bizim için yolların açıldı!” diye haykırmalarının evreni nasıl
yerinden oynatacağını düşünebiliyorum. O zaman bir anne,
evladını köpeklere parçalatan canavarı bağışlarsa, üçü birlikte
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gözyaşlarıyla, “Haklısın Ulu Tanrı!” derse şüphesiz her şey
aydınlanır, artık her şey anlaşılır. Ama bu noktaya takılıyorum
işte ve bunu kabul edemiyorum. Daha zaman varken ya da
gerçekten o güne kadar sağ kalır veya bunu görmek için
dirilirsem, çocuğunu parçalatan canavarı bağrına basan anneyi
görünce ben de “Haklısın ulu Tanrı!” diyebilirim, ama bunu
söylemek istemiyorum. Kendimi geç olmadan, şu üstün
uyumdan tamamen vazgeçirme kararındayım. O iğrenç yerde,
öcü alınmamış gözyaşları döküp göğsünü yumruklayarak
Tanrıcığına yalvaran zavallı yavrunun tek gözyaşına değmez
bu üstün uyum! Değmez, çünkü çocuğun gözyaşlarının hesabı
sorulmadan kalıyor. Karşılığı olmalı, aksi hâlde kutsal uyumun
anlamını kavramak mümkün değil. Ama bunlar neyle
ödenebilir ki? Böyle bir şey var mı? Bu sadece bir intikam mı?
İntikam almayı ben ne yapayım? Canavarlar cehenneme
gidecekmiş... Cehennem, yaptıkları kötülüğü, yok ettikleri
hayatı geri getirebilir mi? Sonra, cehennemle kutsal uyum nasıl
bağdaşabiliyor? Artık kimsenin acı duymasını istemiyorum.
Büyük af için bağrımı açmaya hazırım. Çocukların acısı,
gerçeğin satın alınması için ödenen bedele katıldıysa, bu
gerçeğin böyle bir karşılığı hak etmediğini şimdiden
söyleyebilirim. Ayrıca, bir annenin, oğlunu köpeklere
parçalatan zalimle kucaklamasını istemem. Onu bağışlamaya
hakkı yoktur! İsterse, kendi adına bunu bağışlar, canavara
çektirdiği sonsuz analık acılarını affeder. Ancak işkence içinde
ölen yavrusunun acısını bağışlamaya hakkı yoktur, çocuğun
kendisi bağışlasa bile! Eğer bağışlamaya hakkı yoksa o zaman
bu ilahi uyum nerde? Sana soruyorum, nerde? Dünyada
bağışlayabilecek, bağışlama hakkına sahip tek bir insan var
mı? Hayır, ben sonsuz uyumu istemiyorum; insanları sevdiğim
için istemiyorum. Haksız da olsam, öcü alınmamış acılarımla,
giderilmemiş öfkemle kalmaya değişmem bunu. Zaten uyuma
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çok yüksek bir değer biçildi ve bu bedeli ödemeye bizim
gücümüz yetmez... Bu yüzden ben, bileti hemen geri
veriyorum. Eğer namuslu bir adamsam bunu bir an önce
yapmam gerekir. İşte ben de yapıyorum. Tanrıyı inkâr
etmiyorum Alyoşa. Sadece giriş biletini yüksek saygılarımla
iade ediyorum.
Başı önünde yere bakan Alyoşa, yavaşça:
— Seninki isyan... dedi.
— Ne, isyan mı? Senden bunu duymayı beklemiyordum.
İsyan ederek yaşanır mı, oysaki ben yaşamak istiyorum.
Benimle açık konuş, senden yanıt bekliyorum. Varsayalım ki
sen, sonunda bütün insanları mutlu edecek, onları barış ve
huzura kavuşturacak bir hüzün yapısının inşa etme görevini
üzerine almışsın. Ancak temeli atarken bir kurbana ihtiyacın
olacak; o küçük göğsünü yumruklayan yavruyu feda etmek
gerek; öcü alınamayacak gözyaşlarının temele akıtıldığı bu
binanın mimarı olmayı ister miydin? Doğruyu söyle!
Hiç acele etmeden:
— Hayır, razı olmazdım, dedi Alyoşa.
— İnsanların, kendi mutlulukları için hazırlanan ama
küçük bir çocuğun haksızca dökülen kanı pahasına yapılan bu
yapıyı kabul ederek, temelli mutlu kalabileceklerini
düşünebilir misin?
— Hayır.
Alyoşa’nın bakışlarında birden sanki şimşekler çaktı.
— Az önce, bağışlama hakkına sahip dünyada kimse var
mı, diye sormuştun ağabey dedi. Evet, böyle biri var. O her
şeyi, herkesi ve her şey için bağışlayabilir, çünkü kendisi de
hepimiz ve her şeyimiz için temiz kanını döktü. Onu unuttun...
Oysaki sözünü ettiği yapının temel taşı odur. “Haklısın ulu
Tanrı! Artık açıldı yolların bize!” sözleri ona söylenecektir.
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— “Biricik günahsız” ve döktüğü kan değil mi? Hayır,
unutmadım onu... Aksine, bu kadar zamandır sözünü
etmeyerek gösterdiğin sabra şaştım. Çünkü genel konulu
tartışmalarda sizinkiler sürekli onu ileri sürer. Söyleyeceğime
gülmeyeceksin Alyoşa; bir yıl kadar önce düzyazı şeklinde bir
şiir hazırladım ben. Eğer on dakika kaybetmeye tahammülün
varsa sana söyleyeyim...
— Demek bir şiir yazdın?
İvan güldü.
— Hayır, yazmadım. Ömrümde hiç şiir yazmadım. Bu
düzyazı şeklindeki şiiri kafamda oluşturdum ve unutmadım.
Birden aklımda kelimeler sıralandı birbiri peşi sıra. Sen, ilk
okuyucum, daha doğrusu dinleyicim olacaksın.
Gülümsedi.
— Doğru ya... Bir dinleyici de olsa, yazar onu neden
kaybetsin... Dinlemek ister misin?
— Seni can kulağıyla dinliyorum.
— Şiirin adı “Büyük Engizisyoncu”. Saçma bir şiir ama
yine de dinlemeni isterim.
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V
Büyük Engizisyoncu
— Bunda hani şöyle edebî bir önsöz olmadan
yapamayacağız galiba, diye güldü İvan. Oysa yazar olmak
benim neyime! Şimdi dinle.
Olay 16. yüzyılda geçiyor. O dönemde -okuldan da
bilirsin- şairler şiirleri için gökyüzünden yeryüzüne kahraman
indirmeyi alışkanlık hâline getirmişlerdi. Dante bir yana,
Fransa’da mahkeme yazmanları, manastırlarda ise rahipler
gösterilerinde Meryem Ana’yı, melekleri, azizleri, İsa’yı hatta
Tanrıyı sahneye çıkarmaya başlamışlardı. Yaptıkları şeylerin
pek de bilincinde değillerdi. Victor Hugo’nun “Notre Dame
de Paris”inde, 11. Luis devrinde veliahtın doğumu onuruna
belediye salonunda halka parasız olarak, insan ahlakını ele alan
bir oyun sahnelenir. Bizde Petro döneminde ara sıra Tevrat’tan
alınma buna benzer oyun senaryoları yazılırdı. Ülkenin her
yanına bu tür oyunlarla birlikte şiir ve hikâye de yayışmıştı.
Yazarlar, gerek gördükçe azizleri, melekleri ve gökyüzündeki
bütün dünyayı konu olarak ele alıyorlardı. Manastırlarımızda
bu tür düzyazı şiirlerin başka dillerden çevrilenleri olduğu gibi,
yenileri de yazılıyordu. Üstelik bunlar Tatar istilası sırasında
yapılıyordu! Manastırdaki Yunancadan alınan bir şiir
örneğinde “Meryem Ana’nın cehennemi dolaşması”
anlatılıyor.
Bu kısa şiirde korkusuzluk adına ortaya koyulan
sahneler, Dante’yi aratmayacak kadar cesurca işlenmiş.
Meryem Ana cehenneme iner; başmeleklerden Mihail,
cezalarını çekenlerin arasında gezdirir onu. Kutsal Bakire
günahkârların nasıl cezalandırıldığını bir bir görür. Orada
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merakını çeken bir tabloyla karşılaşır: Bazı günahkârlar alevli
bir göle dalıp çıkmaktadır. Dalıp da bir dakika geçtiği hâlde
hâlâ görünmeyenler “Tanrının unuttuklarıdır...” Ne kadar
derin, ne kadar güçlü sözler! Bunları görünce korku içinde
gözyaşlarına boğulan Tanrısal Ana, Ulu Tanrının tahtı önünde
diz çökerek cehennemde gördüğü bütün günahkârları
bağışlamasını diler. Tanrı ile arasında ilginç bir konuşma
geçmiştir. Yalvarıp yakardığı Tanrı, Kutsal Oğlu’nun ellerinde
ve ayaklarındaki, çarmıha gerildiğinde çakılan çivilerin izlerini
göstererek: “Onun katillerini nasıl bağışlarım?” O zaman
Meryem Ana, bütün azizlere, çilekeşlere, melek ve
başmeleklerden, bütün günahkârların kurtuluşu için Tanrının
ayaklarına kapanarak yalvarmalarını söyler. Şiir şöyle bitiyor:
Tanrı, bu yalvarmaya karşılık olarak her yıl, Kutsal Cuma ile
Kutsal Üçlük yortusu arasındaki zamanda günahkârlara
işkence çektirmeme kararını alır. Cehennemdeki günahkârlar,
“Kararın çok doğru, Ulu Tanrı!” diye şükrederler. Benim şiir
de o zamanlar çıksaydı buna benzer bir şey olurdu.
Sadece yüreğinin sesini dinlemek! O dönemde pek çok
mucize gerçekleşirdi. Azizler, şifa dağıtmak için birbiriyle
yarışırdı. Gerçekleşmiş bazı hikâyelerde göklerin Tanrıça’sının
onları ziyaret ettiği de yazılıydı. Ama güvenilir olmayan kör
şeytan, insanları dürterek mucizelerin gerçekliğinden şüpheler
duymasını sağladı. Tam o sırada Kuzey’de, Almanya’da, yeni
ve korkunç, aykırı bir din türedi. “Meşale gibi kocaman bir
yıldız kaynaklara düştü, sular acıdı...” Doğru dinden ayrılan bu
yolun, aslında Tanrıya küfür sayılan mucizeye inanmamazlık
vardı. Öte yandan gerçekten insanların inancı bir kat daha
güçlenmişti. İnsanların gözyaşları eskisi gibi Tanrıya ulaşıyor,
kullar eskisi gibi ona saygı gösteriyor, umut bağlıyorlardı.
Önceden olduğu gibi, onu özlüyorlardı.
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Eserimdeki olay İspanya’da, Sevil’de, engizisyonun en
acımasız olduğu zamanda, ülkede geçiyor. Daha bir gün önce
Büyük Engizisyoncunun, kralla saray halkı, şövalyeler,
kardinaller, saray dilberleri ve bütün Sevil halkı huzurunda
görkemli bir törenle yüze yakın din sapığını yaktığı şehirdi
bu... Sessizce, fark edilmeden girmesine karşın ne gariptir ki
onu herkes tanıyor. Bu bölüm, yani neden tanındığını anlatan
bölüm bence şiirin en güzel yeri olabilirdi. Halk,
engellenemeyen bir kararlılıkla ona doğru akıp çevresini
sarıyor, peşinden gidiyor. Halkın arasından sakin ve sonsuz
acıma dolu bir gülümsemeyle, yüreği sevgi, gözleri aydınlık,
bilgi ve güç ışığı dolu olarak geçiyor; ilerledikçe insan
kalplerinde sevgi yankıları uyandırıyor. Ellerini halka uzatarak
onları kutsuyor. O sırada ona, hatta sadece elbisesine
dokunanlara şifalı bir kuvvet saçıyor. Kalabalığın içinde
sıkışan, küçük yaşta kör kalan bir ihtiyar, “Tanrım, bana şifa
ver ki seni görebileyim!” diye yalvarıyor. O anda gözlerindeki
perde kalkıyor ve kör adam onu görmeye başlıyor. Halk
ağlayarak onun bastığı toprağı öpüyor, çocuklar önüne çiçek
atıyor, “Hosanna!” diye bağırıyorlar; “Mutlaka odur, ondan
başkası olamaz!” diye tekrarlıyorlar. Sevil Başkilisesi’nin
avlusuna girdiğinde bir aile, kiliseye açık beyaz bir tabutu
ağlayarak getiriyor. Şehrin saygın kişilerinden birinin tek kızı
tabutun içindeki. Ölüsü çiçeklerle süslenmiş... Ölen kızın
gözyaşı döken annesine “O, çocuğunu diriltir!” diye bağırıyor
kalabalıktan biri. Tabutu karşılamaya çıkan kilise papazı
şaşkınlıkla çevresine bakarak kaşlarını çatıyor. Ölü çocuğun
annesinin, birden onun ayaklarına kapanarak ellerini uzatıp
sonra çığlıklar attığı duyuluyor. “Sen gerçekten Tanrıysan
yavruma tekrar can ver!” diye yalvarıyor. Cenazeye katılanlar
durarak küçük tabutu onun ayaklarının dibine avluya
bırakıyorlar. Merhamet dolu bakışını ölüye dikerek, yavaşça
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“Talifa kumi...” diyor ve küçük kız diriliyor. Tabutunda
doğrulup gülümseyerek, şaşkınlıkla çevresini sarmış kalabalığı
süzüyor. Tabutuna konulan beyaz gül demeti ise hâlâ elinde.
Halk hayretler içinde... Çığlıklar, hıçkırmalar duyuluyor. Tam
o anda şehir meydanından Büyük Engizisyoncu kardinal
geçiyor. Bu, doksan yaşında olmasına rağmen dimdik yürüyen,
uzun boylu bir adam. Kurumuş yüzünde çukura girmiş gözleri
hâlâ kor gibi yanıyor. Bir gün önce Roma dininin düşmanları
yakılırken giydiği göz alıcı kardinal elbisesi o gün sırtında yok.
Büyük Engizisyoncu eski, kaba bir rahip cüppesine bürünmüş.
Kardinalin arkasından yardakçıları, köleleri ve “kutsal”
muhafızları geliyorlar. Büyük Engizisyoncu, kalabalığın
önünde durarak olan biteni uzaktan seyrediyor. Her şeyi gördü:
Tabutu onun ayakları dibine koyduklarını, kızın dirildiğini...
Kardinalin gür ve beyazlamış kaşları çatılıyor, bakışından
kötülük akmaya başlıyor. Bir el işaretiyle muhafızlara, onu
yakalamalarını emrediyor. İhtiyarın sözü o kadar etkili ve halk
o derece uysal, sessizce boyun eğmeye alışık ki, muhafızların
önünden çekilerek onlara yol açıyorlar. Muhafızlar ortalığı
kaplayan derin sessizlik içinde onu yakalayıp götürüyorlar.
Daha sonra halk ihtiyar Engizisyoncunun önünde yerlere kadar
eğilirken, o da kalabalığı sessizce kutsadıktan sonra yoluna
devam
ediyor.
Muhafızlar,
mahkûmu
Engizisyon
Mahkemesinin bulunduğu eski binadaki kemerli, dar ve
bunaltıcı hapishaneye götürüp kapatıyorlar. Güneş aydınlığını
da alıp çekilince, koyu, sıcak Sevil gecesi defne, limon
kokularıyla doluyor... Hapishanenin demir kapısı zifiri
karanlığa açılıyor. İhtiyar Büyük Engizisyoncu elindeki
meşaleyle içeri giriyor; hemen ardından kapı kapanıyor. Tek
başınadır. Eşikte durarak bir iki dakika mahkûmun yüzünü
dikkatle süzüyor. Sonra ağır ağır yaklaşarak meşaleyi masaya
koyuyor.
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— Sensin demek! Sensin, öyle mi? Karşılık alamayınca
aceleyle:
— Cevap ver, bir şey söyle! diyor. Neden bize engel
olmak istiyorsun? Bize engel olmak için geldiğini kendin de
biliyorsun. Peki, yarın neler yaşayacağımızı biliyor musun?
Senin kim olduğunu bilmiyor, bilmek de istemiyorum. Tanrı
mısın, yoksa sadece Tanrının bir benzeri misin? Kim olursan
ol, yarın seni yargılarak Tanrıya inanmayan en azılı suçlu
olduğuna karar verip seni yakacağım. Bugün senin ayaklarını
öpen halk, yarın bir göz işaretimle atılacağın ateş için odun
taşımaya koşacak; bunu biliyor musun?
İhtiyar Engizisyoncu ona, “Buraya geldiğin yerdeki
sırlardan hiç olmazsa birini bize açıklayabilir misin?“ diye
soruyor, ama onun yerine de cevap veriyor: “Hayır, bunu
yapmaya hakkın yok; çünkü bu defaki söyleyeceklerin ilk
gelişindeki sözlerine eklenecek ve bu, yeryüzünde bütün
gücünle savunduğun insan özgürlüğünü tehlikeye düşürecek.
Söylediğin her yeni söz özgürlüğe indirilmiş yeni bir darbe
olacak. Oysaki daha 15 asır önce insanların inanç özgürlüğü
senin için her şeyin üstündeydi. Yaptığımız işin bedelini çok
ağır ödedik. Ama senin adını kullanarak başarıya ulaştık. 15
yüzyıldır bu özgürlüklerle savaştık. Ama bitti artık, sorunu
kökünden çözdük. Buna inanmıyor musun? Bana sakin sakin
bakıyor, kızmayı bile küçüklük sayıyorsun. Ama şunu
bilmelisin ki, insanlar şu anda özgür olduklarına her
zamankinden daha çok eminler. Ancak özlemini çektikleri
özgürlüğü kendi elleriyle bize teslim ediyorlar. Bu, bizim
eserimiz... Sen böyle bir özgürlüğü istiyordun değil mi?
Korkunç akıllı bir ruh, yok etmeye ve yok olmaya gücü
yeten bir ruh çölde seninle konuşmuş. Kitaplarımızda yazılana
göre, seni doğru yoldan çıkarmaya çalışmış. Bu gerçek mi?
Senin kabul etmediğin ve kitapların belirttiği, “doğru yoldan
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çıkarma” diye sorulan o üç sorudan daha özlü ne olabilir ki?
Aslında seni kandırmayı amaçlayan o üç sorunun sorulduğu
gün, dünyayı derinden sarsacak o gerçek mucize
gerçekleşmişti. Mucize, bu soruların ortaya atılmasındaydı!
Varsayalım ki korkunç ruhun sorduğu o üç soru, kitabımızdan
tamamen silinsin ve dünyanın en akıllı, zeki insanları, devlet
ve Kilise yetkilileri, bilginler, filozoflar, şairler bu soruları
İncil’e tekrar yazdırmak için birleşerek hazırlıklar yapsınlar,
çalışsınlar. Onların görevleri de şu: Düşünüp tartışacaksınız ve
öyle üç soru bulacaksınız ki, dünyanın ve insanların bütün
geleceğini bu sorularla ortaya koyacaksınız. Yeryüzündeki
bütün zekâ ve akıllar birleşseler dahi birçok şeye gücü yeten
ruhun, sana çölde sorduğu üç soruya güç ve derinlik
bakımından benzer sorular sorabileceklerini düşünebilir misin?
Ancak bu soruların ortaya atılmasındaki mucize karşısında
geçici değil, ölümsüz, mutlak bir zekâ bulunuyor. İnsanlığın
geçmişi ve geleceği sadece bu üç üç soruya sığdırılıyor. Bu
sorular, insan doğasının tarihleşmiş ve henüz çözümlenmemiş
çelişkilerinin üç ayrı şeklidir. Bundan önce karanlık
geleceğimizi anlamak mümkün değildi. Ama şimdi üzerinden
tam 15 asır geçince görüyoruz geleceğimizi bu üç soruda: Her
şey o kadar önceden kararlaştırılmış, söylenmiş ve yerine
gelmiş ki buna ne herhangi bir şey eklenebilir ne de bir şey
çıkarılabilir. Kim haklı kim haksız; sen mi, sana sorular soran
mı? Buna karar vermek sana düşer. Birinci soruyu hatırla.
Anlamı tam olmasa da aşağı yukarı şöyleydi. “İnsanların
dünyasına gitmek istiyorsun ama elin boş gidiyorsun. Onlar,
basitlikleri ve doğuştan gelme savruklukları yüzünden bunu
fark edemeyecek, hatta verdiğin söz onları korkutacak... Çünkü
insanoğlunun, insan topluluğunun ezelden beri, özgürlükten
çok yadırgadığı şey olamamıştır!
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Şu çıplak, kızgın çöl taşlarını görüyor musun? Onları
ekmek yaptığında insanlar, sana büyük bir gönül borcu
hissederek uysal bir sürü hâlinde peşinden koşarken, bir
yandan da yiyecek içeceklerini geri alırsın diye korkudan
titreyeceklerdir. Ama sen insanların özgürlüğünü ellerinden
almak istemedin, bu teklifi geri çevirdin, bir ekmek fiyatına
satın alınan itaatin değersiz olduğunu düşündün. “Sadece
ekmekle yaşanmaz!” diye karşılık verdin. Ama bir gün Toprak
Ruhu, ölümlü yeryüzünün ekmeği nedeniyle senin üstüne
yürüyerek seninle savaşıp yenecektir. İnsanlar da, “Bize
gökyüzünden ateş indiren bu hayvanın bir benzeri yok!” diye
bağırıp onun peşinden koşacaklar; bunu biliyor musun?
Yüzyıllar geçecek... İnsanlar akıl ve bilim yoluyla suçu ve
günahı da bir tarafa koyarak, ayakta kalanın yalnız açlık
olduğunu haykıracaklar; bunu da biliyor musun? Sana karşı
isyan bayrağı çekip tapınağını yıkanlar o bayrağa,
“Karınlarımızı doyur, açlığımızı gider, sonra bizden erdem
iste!” diye yazacaklar. Tapınağın yıkılacak ve yerini yeni bir
yapı, yani korkunç yeni bir Babil Kulesi alacak. Hoş, o da
öteki gibi yarıda kalacak ama yeni kulenin inşasına fırsat
vermemek senin elindeydi. Bin yıl uğraşıp didindikten sonra
insanları bin yıllık acıdan kurtarabilirdin. Çünkü insanlar,
kuleyle bin yıl uğraşıp didindikten sonra nasıl olsa bize
gelecekler. Sürekli baskı ve eziyet gördüğümüz için
yaşadığımız yeraltı mağaralarımızda bizi bulacaklar. Bize,
“Doyurun bizi; bize gökten ateş indirmeyi söz verenler bizi
aldattılar.” diye yalvaracaklar. O zaman kulenin kalan kısmını
biz tamamlayacağız. Bunu sadece onları doyuranlar yapacak.
Üstelik biz bu işi senin adını yalandan kullanarak yapacağız.
Biz olmazsak bunlar kendilerini asla ama asla doyuramazlar!
İnsanlar özgür kaldıkça, dünyanın bütün bilgileri birleşse
onların karnını doyuracak ekmeği sağlamaz. Sonunda
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özgürlüğü ayaklarımızın altına sererek, “Köleliği kabul
ediyoruz, yeterki doyurun bizi!” diyecekler. Dünyanın
güzelliklerinin özgürlükle bir arada olamayacağını anlayacak,
bunu asla paylaşmayacaklar. Ayrıca ahlaksız, değersiz isyancı
oldukları için asla özgür olamayacaklarına karar verecekler.
Sen onlara gökteki güzellikleri vaat etmişsin... Ama yine
söylüyorum: Karakteri zayıf, doğası bozuk, ezelden beri soylu
bir ruhtan yoksun insanoğlu gökteki güzellikleri, iyilikleri
yeryüzündekiyle hiç değişir mi? Gökten gelecek ekmek için
senin peşinden binlerce hatta on binlerce insan gelebilir, ama
ölümlü dünyanın nimetlerinden geçemeyen milyonlarca insan
ne olacak? Denizde kum misali çok âciz ama yine de seni
sevenleri, sence ancak büyük, güçlü ve değerli olan on binlere
malzeme olarak mı bırakırsın? Hayır, biz zayıf ve âciz
insanların kıymetini biliriz! Hata yaparlar, isyan ederler ama
sonunda onlar da doğruyu bulur. Onları, korku salan
özgürlükten kurtarmak amacıyla liderlik yaptığımız için bize
hayran kalacak ve Tanrı gibi görecekler bizi. Özgür kalmak
onları bu noktaya getirecek kadar korkutmuştur! Biz de senin
emrinle, senin adına iktidara geldiğimizi söyleyeceğiz. Yani
onları tekrar kandıracağız. Çünkü seni bir daha yanımıza
yaklaştırmayacağız. Yalan söylemek zorunda olduğumuz için
acı çekeceğiz. İşte sana çölde sorulan birinci sorunun anlamı
buydu; her şeyden üstün tuttuğun özgürlük uğruna çiğnediğin
şey buydu. Oysaki bu soruda dünyanın en büyük sırrı gizliydi.
Yeryüzünün güzelliklerini, iyiliklerini kabul ederek tek tek ya
da toplu olarak bütün insanların geçmişten gelen bir derdine
çare bulmuş olurdun. İnsanoğlunun en büyük endişesi, tek
başına, yapayalnız, başıboş kaldığında hemen tapabileceği bir
varlığı arayıp bulmak olur. Ama önünde hizaya gelecekleri bu
ilahî varlığın değerinin su katılmadık cinsten olmasını da
kesinlikle isterler; tapılacak varlığın büyüklüğünü herkes kabul
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etmiş olmalı... Çünkü bu zavallı yaratıkların kaygısı sadece
senin, benim, birkaç kişinin tapabileceği bir ilah değil, mutlaka
herkesin, birlikte inanarak baş tacı edebilecekleri kutsal bir
varlık bulmaktır. İşte bu ortaklaşa tapınma ihtiyacı, hem tek
tek, hem de toplu olarak bütün insanların ta ilk yüzyıllardan
beri başlıca acı, üzüntü konusu olmuştur. Toplu ibadet
yüzünden birbirlerinin kanına girerlerdi. Kendilerine bazı
Tanrılar yaratırlar, birbirlerine “Tanrılarınızdan vazgeçerek
bizimkilere tapın; yoksa sizi de Tanrılarınızı da yok ederiz!”
diye haber gönderirlerdi. Bu, kıyamete kadar böylece sürüp
gidecektir. İnsanoğlu dünyadaki Tanrıları tüketince bu sefer de
putlara tapmaya başlayacaktır. İnsan doğasının bu temel sırrını
bilmemene imkân yok, biliyordun. Ama insanların sana
kayıtsız şartsız tapmasını sağlayacak tek gerçeği, bu dünyanın
nimetlerini temsil eden bayrağı, göklerin ekmeği uğruna
reddettin. Daha sonra yaptıkların da cabası... Bunlar da hep
hürriyet uğrunaydı. Sana demiştim ya, zavallı bir yaratık olan
insanoğlunun asıl sorunu, kendilerine doğuştan bağışlanan
özgürlükten sıyrılarak bunu bir an önce başkalarına
devredebilmektir.
Özgürlüklerini,
vicdanlarını
huzura
kavuşturana, bu ayrıcalıklarını çok rahat bir şekilde teslim
edebilirler.
Ekmek senin elinde, zafer bayrağının güvencesi olurdu.
Vereceğin ekmek uğruna insanlar önünde eğilirdi. Gerçekten,
insanoğlunun hayatındaki en önemli şey, ekmek uğruna verilen
çabadır. Ancak bir başkası ekmek verdiğin kişinin vicdanını
çelerse, o zaman bu kişi uzattığın ekmeği reddedip vicdanını
çelenin peşinden gidecektir. Sen bu konuda haklıydın. Bundan
dolayıdır ki, insanların var olmasının sırrı yalnız yaşamakta
değil, yaşamalarının nedenindedir. Ne için yaşadığını kesin
olarak bilmeden insan yaşamayı kabul etmez. Hatta dünyanın
güzelliklerine, iyiliklerine boğulsa dahi kendini yok etme
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yoluna gider. Peki, durum bu iken ne oldu: Sen, insanların
özgürlüklerini ellerinden almak bir yana, tam tersine bunu
daha da artırdın. İnsanların, iyiyle kötüyü istedikleri gibi
seçme hakkına önem vermediklerini; rahat bir yaşamı, hatta
ölümü tercih ettiklerini unuttun mu? İnsan için vicdan hürriyeti
kadar çekici ama o kadar da acı, hüzün verici şey yoktur.
Oysaki sen vicdan huzurunu güvenli bir temele oturtmak
yerine imkânsız, kararsız, karanlık ve insan gücünün üstünde
birtakım şeyler peşine düştün. Böyle davranarak insanları
sevmezmiş gibi göründün. Üstelik bunu yapan sen, dünyaya,
hayatını onların uğruna vermek için gelmiştin! İnsan
özgürlüğünü kontrol etmek yerine bunun sınırlarını genişlettin,
insanoğlunun vicdanına sonsuzluğa kadar sürecek acılar kattın.
Hiçbir baskının etkisinde kalmamış insan sevgisini
arzuluyordun, seni içten sevmelerini, etkileyici gücüne
bağlanarak kendiliklerinden peşinden gelmelerini istedin. Eski,
sert kanunlardan sıyrılan insan, artık özgürce, gözlerinde
yalnızca senin hayalin, kendi başına karar verecekti. Ama
seçme özgürlüğü gibi ağır bir yük altında ezilenlerin, senin,
hayalini de gösterdiğin gerçeği eliyle itip, hatta seni bile inkâr
edecek duruma geleceklerini hiç düşünmedin mi? Sonunda
gerçeğin sende olmadığını söyleyeceklerdir. Böyle olacak,
çünkü çeşitli endişeler ve çözümsüz problemler bırakarak
onların endişelenip üzülmelerine neden olacaksın. Böylece
sen, kendi krallığının temelini kendin sarstın, bunda hiç
kimseye suç bulma. Oysaki sana teklif edilen bu muydu? Sana
baş kaldıran güçsüz isyancıların vicdanlarını, hem de kendi
mutlulukları için sonsuza dek kontrol altında tutan üç ayrı güç
var: Mucize, sır ve otorite. Sen üçünü de teptin. Korkunç
şeytanın akıllı ruhu, seni ibadet yerinin kulesine çıkarıp,
gerçek Tanrı oğlu olup olmadığını öğrenmek isterken,
“Kendini aşağı at; kitaplarda meleklerin, onu yere düşürmeden
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kollarına alarak gökyüzüne çıkaracakları yazılıdır. Böylece
Tanrı oğlu olup olmadığını öğrenir ve Tanrı babana olan
inancını kanıtlarsın.” Ama sen bu teklifi reddettin, ona
kanmadın ve kendini aşağı atmadın. Bu davranışının bir
Tanrıya yakışır, gururlu ve görkemli olduğunu kimse inkâr
edemez. Kendi içinde kaynaşıp duran bu zayıf ruhlu insan
sürüsü Tanrı değildir ki! Kendini aşağı atmak için bir adım
ilerler gibi yapsaydın, biraz hareketlenseydin o zaman Tanrıya
karşı gelmiş olurdun. Sonunda Tanrı inancını kaybederek,
kurtarmak için geldiğin toprağa düşerek ölürdün. Seni yoldan
çıkarmaya çalışan şeytanın akıllı ruhunun da istediği olurdu.
Ama yine söylüyorum: Senin gibi kaç kişi böyle davranır?
İnsanların böyle kötü bir teklife karşı koyabilecek güçte
olduğuna bir an olsun inandın mı? İnsan doğası mucizeyi
reddedebilir mi?
Hayatın korkunç dönemlerinde insan, vicdanının
karşılaştığı en önemli ve acı sorunları karşısında sadece
kalbinin sesini dinleyerek mi karar verebilir? Evet, sen,
kahramanlığının kitaplarda kalacağını, zamanın ve yeryüzünün
en uzak sınırlarına yayılacağını biliyordun. Senin peşinden
giden insanların Tanrıya bağlı oldukları için artık mucizeye
ihtiyaçları kalmayacağını zannettin. Ama insanın mucizeyi
inkâr eder etmez peşinden Tanrıyı da inkâr etmek isteyeceğini
bilemedin. Oysa bu böyledir; çünkü insan Tanrı yerine
mucizeyi daha çok arar. Üstelik mucizesiz duramayacağı için
bu kez kendisi birtakım yeni mucizeler yaratmaya kalkar.
Üfürükçüler, büyücü kocakarılar önünde dize gelirler. Yüz
kere isyan etse, dinsiz veya din sapığı olsa da bunu yapar.
Halk, “Çarmıhtan inersen sen olduğuna iman getiririz!”
diye haykırarak seni alaya alırken çarmıhtan inmedin,
insanların inancını mucizeye yönlendirmek istemedin. Hür ve
açık bir inanç peşindeydin. Sen, güç korkusuyla ezilmiş
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kölelerin yaltaklanan hayranlığını değil, özgür, içten gelen
doğal sevgiyi bekliyordun. Bunda dahi insanlara hak
ettiklerinden daha büyük değer vermiştin. Onlar yaratılıştan
isyancı olmalarına rağmen sadece köledirler. Onlara bak ve
kararını ver. 15 yüzyıl geçti. Git ve kendine kadar
yücelttiklerinin hâlini gör! Yemin ederim ki insanoğlu, senin
bildiğinden çok daha zayıf ve basit yaratıktır. Senin yaptığını
yapabilir mi, buna gücü var mı? Onlara bu kadar değer
vererek, hiç acımıyormuş gibi güçlerinin üstünde bir çaba
istedin onlardan. Bunu sen, insanları canından çok seven sen
yaptın! Daha az değer verseydin, onlardan isteklerin de o
ölçüde az olurdu. Sorumluluğunu azaltsaydın sevgin onlara
daha da yakınlaşırdı; insanoğlu zayıf ve alçaktır. İsterlerse her
yerde bize karşı isyan edip bununla övünsünler. Çocukça bir
davranıştır, okul çocuklarının övünmesine benzer bu... Ortalığı
karıştırarak öğretmenlerini sınıftan atan çocuklara benzerler.
Yaptıkları taşkınlıkların sonunda nasıl olsa hesap
vereceklerdir. Tapınakları yıkarak dünyayı kana boğacaklar,
ama sonunda akılsız çocuklar ne kadar yetersiz birer isyancı
olduklarını,
hiçbir
sonuç
elde
edemeyeceklerini
anlayacaklardır. Aptalca gözyaşları dökerek, yaratanın, onlarla
isyancı olarak alay ettiğini de kabul edecekler ve bunu acı bir
umutsuzlukla söyleyecekler. Bu sözleri Tanrıya küfür
sayılacağı için mutsuzlukları bir kat daha artacak. Gerçekten
insan doğasının kutsallığı, hakarete hiç dayanamaz. Önünde
sonunda kendini bu yüzden cezalandırır. Görüyorsun işte;
insanların bugünkü kaderi sadece huzursuzluk, endişe ve
mutsuzluktan oluşuyor.
Üstelik bütün bunlar, senin, onların özgürlükleri uğruna
çektiklerinden sonra oluyor! Büyük Peygamberin hayalleri,
onu simleyelen tasvirleri arasında ölümden sonra ilk dirilmeyi
gören tanıkların sözü ediliyor; her kabileden on ikişer bin
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kişiymiş. Bu kadar çok olduklarına göre, onlar da Tanrılar gibi
insanüstü yaratıklar olsalar gerek. Eğer onlar da yıllarca
kupkuru çölde yaşayarak çekirgeyle, bitki kökleriyle
beslenerek senin çektiğin sıkıntıları çekmişse, sen de bu
özgürlük ve bağımsızlığıın temsilcileri olan sevgi çocuklarıyla,
senin adına yaptıkları olağanüstü fedakârlıklarıyla kesinlikle
övünebilirsin. Ama şunu unutmamalısın: Onlar hepi topu
birkaç bin kişiden ibarettir. Ve âdeta Tanrı gibi insanlardır. Ya
geri kalanları? Ayrıca öteki zayıf insanlar güçlü olanların
gördüğü eziyetleri görmediyse suçlu mu sayılacaklar? Zayıf bir
ruh, doğanın sağladığından daha ağır bir yükü kaldıramazsa ne
yapabilir ki? Senin, sadece seçilmiş birkaç bin insan için
geldini doğru muydu? Bu doğruysa, bizim anlayamadığımız
bir sırrı kabul etmek gerekiyordu. Sırrı kabul edince de bundan
insanlara haklı olarak bu yolda söz ettik: Ne kalbin özgürce
verdiği kararın, ne de sevginin bir önemi olduğunu, gerekirse
vicdanın sesini körelterek boyun eğecekleri sırrın ne olduğunu
öğrettik onlara. İşte biz bunu yaptık. Senin eserinin şeklini
değiştirerek, temelini mucize, sır ve otoriteye dayandırdık.
İnsanların, yüreklerine sadece acı veren bir yükün
kalkmasına çok sevindikleri ve rahat bir nefes aldıklarının
birçok örneği görülmüştür. Böyle yapmakta, bunları
öğretmekte haklı değil miydik? Söyle, insanların güçsüzlüğünü
kabul ederek, yaradılış zaaflarını, hatta günahlarını hoşgörüyle
karşılayarak, onların yüklerini hafifletmekle onlara karşı
beslediğimiz sevgimizi göstermedik mi? Şimdi buraya gelerek
bize neden engel olmak istiyorsun? Derin, içli bakışını üzerime
dikmiş neden yanık yanık seyrediyorsun beni? Hadi bana kırıl.
Senin sevgini istemiyorum, çünkü ben de seni sevmiyorum.
Bunu saklamam için bir neden yok. Kiminle konuştuğumu
bilmiyor muyum sanki? Sen de sana söyleyeceklerimi
biliyorsun; bunu gözlerinden okuyorum. Senden sırrımızı
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saklamam mümkün değil. Ama bunu mutlaka benim ağzımdan
duymak istiyorsan, dinle o zaman: Biz seninle değil,
onunlayız. İşte sırrımız bu! Hem çoktandır, sekiz asırdır seni
bırakıp onun tarafına geçtik. Tam sekiz asır önce sana
dünyanın bütün krallıklarını göstererek onları bağışlamak
istemişti; bu fırsatları nefretle teptin. Onları biz aldık. Roma ile
Sezar kılıcını onun elinden kabul edince kendimizi yeryüzünün
“tek hakanı” ilan ettik.
Eserimizi henüz tamamlayamadık. Tamamlanması uzun
zaman alacak. Toprak ana, daha çok acı çekecek. Biz yine de
amacımıza ulaşacağız; dünyanın hâkimi olup, sonra da bütün
insanların mutluluğunu düşüneceğiz. Oysaki sen, daha o
zaman Sezar kılıcını alabilirdin. Neden o son bağışı reddettin?
Güçlü Ruh’un sonuncu öğüdünü kabul etseydin, insanları,
yeryüzünde aradığı her şeye kavuştururdun. Onlara taparak
vicdanlarına bekçilik edecektin; hepsini uyumlu, barışsever
karıncalar gibi, birbirine bağlı bir topluluğa dönüştürerek bir
varlık yaratacaktın, çünkü insanların üçüncü ve son problemi,
evrensel birleşme ihtiyacıdır. Eskiden beri yeryüzünde toplu
yaşamak için çabalıyorlardı. Şanlı, büyük tarihleri olan birçok
ulus bu dünyaya gelip göçtü. Ama hepsi büyüklükleri
ölçüsünde mutsuz oldular. Çünkü diğer uluslar arasında en çok
onlar, insanların evrensel birleşme ihtiyacını duydular. Bütün
dünyayı ele geçirmek isteğiyle yeryüzünde kasırga olup esen
Timur, Cengiz Han gibi büyük fatihler, belki de farkında
olmadan insanların o yenilmez evrensel birleşme ihtiyacına
cevap vermişlerdi. Sen de, Sezar hükümranlığını eline alarak
evrensel bir krallık kurarak dünyayı huzura kavuştururdun.
Çünkü insanlara, vicdanlarını ve ekmeklerini kontrol edenden
başka kim hükmedebilir? Böylece Sezar kılıcı bizim elimize
geçince seni reddederek ötekinin peşinden gittik. Ama
düşüncelerin özgürlüğü, bilim ve yamyamlık kavgasının
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önlenmesine daha yüzyıllar var... Bizi dikkate almadan Babil
Kule’sini yükseltmeye başlayan insanın son yapacağı
yamyamlıktır bu. O zaman karşımızda kanlı gözyaşları döken,
yerlerde sürünerek ayaklarımızı yalayan hayvan göreceğiz.
Hayvanın sırtına binerek, üzerinde “Sır” yazılı kupayı havaya
kaldıracağız. İşte insanlar ancak o zaman huzura ve mutluluğa
kavuşacaklar. Sen seçtiklerinle övünebilirsin, ama sadece bir
tek sınıfa sahip olduğunu unutma! Oysa biz herkesin derdine
çare bulacağız. Öte yandan seçtiğin, bunu hak eden, güçlü
kimselerden birçoğu beklemekten yoruldu. Ruhlarının ve
kalplerinin bütün gücünü ve ateşini başka alanlarda
kullandılar. En sonunda sana mutlaka isyan bayrağını
açacaklar. Bu bayrağı sen onlara verdin, üstelik kendi elinle.
Ama herkes bizimle mutlu olacak. Onlara bağışladığın
özgürlük seçeneğini, her yerde yaptıkları gibi ne bir isyan için
ne de birbirlerine kıymak için kullanacaklar. Evet,
özgürlüklerini ellerimize teslim ettikten sonra bizim
gösterdiğimiz yoldan gidince tam anlamıyla özgür olacaklarına
inandıracağız onları. Özgür kalmalarının tek yolunun bu
olduğuna inandıracağız. Bu durumda haklı mıyız, yoksa yalan
mı söylüyoruz? Verdiğin özgürlüğün onları nasıl bir köleliğe,
şaşkınlığa götürdüğünü hatırlayınca, haklı olduğumuzu
düşünecek, buna inanacaklar. Özgürlük, fikir serbestliği ve
bilim onları öyle içinden çıkılmaz bir hâle sokacak, öyle akıl
almaz sorunlarla karşı karşıya kalacaklardı ki, isyancı ve sert,
kırıcı olanlar kendi kendilerini yok edecek; yine isyancı ama
güçsüz olan diğerleri de birbirlerini öldürecekler. Sağ kalan
üçüncü grup olan aciz ve mutsuzlar da ayağımıza gelip “Evet,
haklısınız. Onun sırrı yalnız sizin elinizde. Size döndük, bizi
kendimizden koruyun!” diyecekler. Ekmeği elimizden alırken,
bunun kendilerinin el emeği olduğunu, bizim mucize
yaratmadan, taşları ekmek yapmadan sadece onlardan
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aldığımızı yine onlara dağıttığımızı görecekler. Ama ekmeğe
kavuşmalarından çok bunu bizim elimizden aldıkları için
mutlu olacaklar. Korku içinde ana tavuğun kanatları altına
üşüşen civcivler gibi bize sokulacaklar. Milyarlarca insandan
oluşan bir sürüyü kontrol edebildiğimiz için gücümüze,
zekâmıza hayranlık duyarak bizimle övünecekler. Öfkemizle
ortalığa saldığımız korkudan akıllarını yitirecek duruma
gelecekler. Çocuklar ya da kadınlar gibi sulu gözlü olacaklar.
Ama tek bir işaretimizle gözyaşlarını silip neşeyle
gülümseyerek, temiz bir sevinçle mutluluk dolu çocuk
şarkılarına geçecekler. Elbette onları çalıştıracağız, ama işten
geriye kalan boş zamanlarını çocuk oyunlarına benzeyen
şarkılar, korolar ve masum danslarla dolduracağız. Hatta günah
işlemelerine de izin vereceğiz. Zayıf ve güçsüz olmaları
nedeniyle günah işlemelerine izin verdiğimiz için bize karşı
çocukça bir sevgi besleyecekler. Bizim iznimizle işlenen bütün
günahların bağışlanacağını, onları sevdiğimiz için buna izin
verdiğimizi, günahlarının cezasını üzerimize aldığımızı
söyleyeceğiz ve alacağız da... Onlar da Tanrıya karşı
günahlarının sorumluluğunu üstlendiğimiz için bize
velinimetleri gözüyle bakacak ve tapacaklar. Bizden gizli
hiçbir şeyleri olmayacak: Bizim kurallarımıza ne kadar
uyduklarını dikkate alarak, karılarıyla, metresleriyle
yaşamalarına, çocuk yapıp yapmamalarına ya izin verecek, ya
da bunu yasaklayacağız. Bizim sözümüze severek, candan
gönülden uyacaklardır. Vicdanlarının en koyu sırlarını, her
şeyi ama her şeyi bize açacaklar. Biz de hepsine yol
göstereceğiz. Onlara bir eziyet olan özgürce karar verme
yükünden kurtulmak için bizim kararlarımızı sevinçle kabul
edecekler.
Sana söylediklerimin hepsi gerçekleşecek ve iktidarımız
kurulacaktır. Tekrar ediyorum, yarından başlayarak
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göreceksin, bu sürünün bize nasıl boyun eğdiğini; seni
işlerimize çomak sokmaya geldiğin için yakacağım. Onlar da
ilk işaretimle odunları tutuşturup sürekli besleyecekler. Evet,
yakılmayı en çok hak eden biri varsa, o da sensin. Yarın seni
yakacağız...
Coşmuş bir şekilde heyecanla konuşan İvan bir an sustu.
Sözünü bitirince gülümsedi.
Onu sessizce dinleyen Alyoşa da ağabeyinin
anlattıklarının sonuna doğru çok heyecanlandı ve birkaç defa
sözünü kesecek gibi oldu ama kendini son anda tuttu. Sonra
birden, yayından fırlayan bir ok gibi, ateş basmış yüz
ifadesiyle:
— Fakat bu saçmalık! diye bağırdı. Şiir, düşündüğün
gibi İsa’yı kötülemiyor, aksine tam olarak onu övgüyor!
Özgürlük için söylediklerine kim inanır ki? Böyle mi,
özgürlüğü böyle mi anlamak gerekiyor? Ortodoks Kilisesinin
özgürlük anlayışı bu, öyle mi? Sen Roma’nın, hatta bütün
Roma’nın da değil, Katolikliğinin en kötü tarafını temsil eden
engizisyoncuları, Cizvitleri ele almışsın. Hem belki onlar da
senin şu engizisyoncu gibi hayali tipler değildir. Neymiş o
üzerine aldığı günahlar? O sır küpü olmayı, insanların
mutluluğu uğruna lanetlenmeyi kabul edenler de kimmiş?
İvan gülerek:
— Sadece maddi ve adi çıkarları peşinde koşanlar
arasından İhtiyar Engizisyoncu gibi birinin çıktığını düşün.
Özgürlüğe ve daha iyi hayat şartlarına kavuşmak için çölde
bitki kökleri yiyerek, iradesini güçlendirmeye, zaaflarını
yenmeye çalıştı. Ölene kadar insanları seven biri olarak kaldı.
İyice olgunlaşıp gerçeği görünce gözlerine çekilmiş perde bir
anda indi. Milyonlarca Tanrı yaratığının içinde bulunduğu
duruma bakarak, onların sanki alay için yaratıldıklarını,
gelişmek adına tek bir adım atmadıklarını fark etti. Bu nedenle

304

dönerek akıllı insanların safına katıldı. Neden böyle olmasın
ki?
— Hangi akıllı insanlara, kime katıldı? diye bağırdı
Alyoşa. Onlarda ne akıl ne de bir sır var. Sadece öfkeyle
inkârcılık... Hepsi bu kadar, sırları bundan ibaret. Senin
Engizisyoncu Tanrıya inanmıyor; işte onun sırrı bu, başka bir
şey değil!
— Öyle de olsa, bu neyi değiştirir! Sonunda
anlayabildin. Gerçekten öyle, gerçekten bütün sırrı sadece
buydu. Ama onun gibi hayatı boyunca çölde nefsini
köreltmeye çalışıp, insan sevgisinden bir türlü vazgeçmemiş
bir adam için küçümsenecek bir acı değil miydi bu? Yaşamının
son günlerinde şöyle bir düşünce kafasında âdeta
kemikleşmişti: “Alay için” yaratılan henüz yeterince
olgunlaşmamış denekleri, cılız asileri ancak büyük korkunç
ruhun öğütleri biraz olsun düzene koyardı. Aklın yok olmaya
götüren yolunu izlemek gerektiğini anlayınca kafasında bu
düşünce belirdi. Bunun için yalanı, hileyi bağrına basmak,
insanları bile bile ölüme, yok olmaya götürmek, yol boyunca
da nereye götürüldüklerini anlamamaları ve hiç olmazsa bu
süreçte mutlu olduklarını zannederek avunmaları için zavallı
körleri durmadan kandırmak gerekiyordu. Hem dikkat et;
İhtiyar Engizisyoncu, yaşadığı sürece olanca imanıyla inandığı
onun adına yalan söyleyecekti! Bu mutsuzluk değil de nedir?
“Sadece bayağı, pis çıkarlar için güçlü olma” amacındaki bir
ordunun başına onun gibi birinin geçmesi faciadan başka ne
olabilir ki? Sana gayet açık bir dille söylüyorum: Böyle
toplumsal hareketlerin başında her zaman bu ihtiyar gibi
ruhani liderlerin bulunduğuna eminim. Kim bilir, belki Roma
Kilisesi büyükleri arasında da ona benzeyenler çıkardı. Kim
bilir, belki de insanları kendine özgü bir şekilde inatla seven
ama lanet okunacak bu ihtiyar gibi daha pek çoklarını rastlanır.
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Üstelik bu bir raslantı olmayabilir; yapılan bir anlaşma gereği,
zayıf insanları mutlu etmek ve sırrı onlardan saklamak
amacıyla kurulmuş gizli bir birlik olabilir. Bu kesinlikle vardır
ve olmalı da... Öyle zannediyorum ki, masonluğun temeli buna
benzer bir sırra dayanmaktadır. Katolikler bu nedenle
masonlardan nefret eder, onları rakip sayar, dinî fikir
bütünlüğünün dağılmasının nedeni olarak onları görürler.
Ancak mutlaka sürünün başında bir çoban bulunmalı. Benim
de düşüncelerini savunurken en küçük bir eleştiri dahi duymak
istemeyen bir yazar havası var! Bu konudan söz etmeyelim
artık.
Alyoşa, elinde olmadan, derin bir üzüntü duyarak:
— Belki sen de masonsun, dedi. Tanrıya inancın yok!
Kardeşinin bakışında alaya benzer bir anlam sezince,
yere bakarak:
— Şiirin sonu nasıldı, yoksa bitti mi? diye sordu.
— Şöyle bitirmek istiyordum: Engizisyoncu sözünü
tamamlayınca bir süre mahkûmun yanıt vermesini bekler.
Onun sessizliğinden sıkılmaktadır. Derin, sakin bakışını
ihtiyarın gözlerine diken mahkûm, onu dinliyor ve belli ki
karşılık vermek istemiyordu. Ama ihtiyar, ne kadar sert ve acı
da olsa bir cevap bekliyordu. Mahkûm birden ona yaklaşarak
kansız, doksan yıllık dudaklarından sessizce öpüyor. Yanıtı bu
oluyor işte... Böyle bir karşılığı hiç beklemeyen ihtiyar,
tepeden tırnağa sarsılıyor. Dudakları kıpırdanıyor ve kapıyı
açarak, “Git ve bir daha gelme. Hiç gelme... Asla, hiçbir
zaman!” diyor ona. Mahkûm şehrin karanlığında kayboluyor.
— Peki ya ihtiyar ne yapıyor sonra?
— Aldığı öpücük kalbini yakmasına rağmen fikrinden
dönmüvor.
Alyoşa:
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— Sen de onun fikirlerini paylaşıyorsun, değil mi? diye
üzgün bir şekilde bağırdı.
İvan güldü:
— Saçmalama canım... Hayatında iki şiir dahi yazmamış
kıt akıllı bir üniversitelinin budalaca kalem denemesini ne diye
bu kadar ciddiye alıyorsun! Alyoşa üzülmüştü.
— Tamam, dedi.
İvan:
— Kalk hadi Alyoşa. Hem senin hem benim için
gitmenin zamanı geldi.
Lokantanın dış kapısında bir an durdular. İvan, kararlı bir
sesle:
— Dinle beni kardeşim, dedi. Senin yeryüzünde bir
yerlerde yaşadığını bilmek bana yeter. Yaşama isteğimi
kaybetmeyeceğim. Şimdilik sen yoluna, ben yoluma... Çok
konuştuk, yeter bu kadar! Duydun mu beni? Yeter. Şunu
kastediyorum: Büyük bir olasılıkla yarın buradan gideceğim.
Ama gitmez de bir daha karşılaşırsak bu konuları açmayacağız.
Bunu özellikle senden rica ediyorum.
İvan, hırçın bir tavırla:
Hızla geriye dönen İvan, arkasına bakmadan yürüdü. Bu
sahne, biraz farklı olmakla birlikte, dün Dimitri’nin
Alyoşa’dan ayrılmasına benziyordu. Bu benzetme o anda pek
hüzünlü, acıklı olduğu hâlde Alyoşa’nın kafasından şimşek
hızıyla geçti. Kardeşinin arkasından baktı. İvan’ın sallanarak
yürüdüğü, arkadan bakılınca sağ omuzunun sol omuzundan
daha düşük olduğu dikkatini çekti. Bunu önceleri hiç fark
etmemişti. Alyoşa, ani bir hareketle dönerek manastıra doğru
koşmaya başladı. Hava iyice kararmıştı... İçini bir korku kaplar
gibi oldu; ta derinlerde yepyeni ve açıklayamadığı bir duygu
kabarıyordu. Dünkü gibi rüzgâr esmeye başlamıştı. Keşişhane
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korusunda, çevresindeki yüzyıllık çamların iç karartan hışırtısı
duyuluyordu. Artık yürümüyor, âdeta koşuyordu.
“Pater Serafikus... Bu adı da nereden buldu? diye
düşündü. Ah İvan, zavallı kardeşim, seni bir daha ne zaman
göreceğim? İşte keşişhane! Tanrım! Evet evet, o kurtarır, Pater
Seraphıcus kurtarır beni... Üstelik tamamen... Kurtarır ondan!”
Alyoşa, daha o sabah ve birkaç saat önce, o gece
manastıra gitmeme pahasına Dimitri’yi bulmaya karar verdiği
hâlde, İvan’dan ayrılınca bunu nasıl unutabildiğine sonraları
kendisi de şaşmıştı.
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VI
Karanlık Henüz Dağılmamış
Alyoşa’dan ayrılan İvan Fiyodoroviç, doğruca Fiyodor
Pavloviç’in evine gitti. Ancak içinde birden katlanılmaz bir
sıkıntı belirmişti. Ve bu sıkıntı ne tuhaftır ki, eve doğru attığı
her adımda katlanarak büyüyordu. Garip olan sıkıntı değil,
İvan
Fiyodoroviç’in
bu
sıkıntının
ne
olduğunu
anlayamamasıydı. Eskiden de sürekli canı sıkılırdı. Ertesi gün,
onu burada tutan bütün bağlarını kopararak yolunu
değiştirerek, hiç tanımadığı bir dünyaya girmeye
hazırlanıyordu. Orada yeniden, daha önce olduğu gibi yeni
umutlar besleyecek, hayattan beklentileri çoğalacaktı. Ama ne
beklediğini, neler istediğini bir türlü bilemeyecekti. Bu yeni
beklentilere kendini kaptırmasına karşın bir türlü
tanımlayamadığı içini kemiren başka bir şey daha
hissediyordu: “Baba evine karşı duyduğum nefret olmasın bu?
Buna benziyor. Buradan o kadar çok soğudum ki, bugün bu
uğursuz yere son olarak ayak basacağım, ama yine de
tiksiniyorum.” diye düşündü. Fakat hayır, bu da değildi. Belki
de Alyoşa ile vedalaşması ve aralarında geçen konuşmaydı.
“Bunca yıl bütün dünyaya karşı sustum sustum. Kimseyi, içimi
dökecek kadar önemsemedim. Şimdi durup dururken
saçmalayıverdim.” Gerçekten bu, genç ve tecrübesiz bir
varlığın, hissettiklerini olduğu gibi açıklamayı başaramadığı
için kendi kendine karşı duyduğu öfke olabilirdi; özellikle bu,
Alyoşa gibi bir insana karşı olursa... Can sıkıntısında bunun da
payı vardı; hatta kesinlikle vardı. Ancak nedeni tam olarak bu
değildi. “İnsanı tiksindiren bir can sıkıntısı, ama ne istediğimi
bir türlü bilemiyorum. Hiç düşünmesem daha iyi...”
İvan Fiyodoroviç, sinirleri gerilmiş bir hâlde Fiyodor
Pavloviç’in evine geldi. Kapıya varmasına tam on beş adım
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kalmıştı ki, onu üzen, keyfini kaçıran içindeki şeyin ne
olduğunu anladı.
Uşak Smerdyakov, kapının önündeki tahta sırada
akşamın keyfini çıkarıyordu. İvan Fiyodoroviç onu görür
görmez hissettiği huzursuzluğun uşak Smerdyakov’dan
kaynaklandığını, bu adama katlanamayacağını anladı. Olanca
hırsıyla “Nasıl olur da böyle sünepe, pis biri beni bu kadar
rahatsız eder!” diye düşündü. Nefretinin büyümesinin nedeni,
belki de İvan Fiyodoroviç’in ilk geldiği sıralarda durumun tam
tersi olmasıydı. O sıralar İvan Fiyodoroviç, Smerdyakov’a özel
bir ilgi göstermiş, hatta onu çok ilginç bulmuştu.
Smerdyakov’u kendisiyle konuşmaya alıştırdı. Yine de adamın
kayıtsız tavırlarına, daha doğrusu içini kemiren huzursuzluğa
her zaman şaşıyor, böyle bir “hayat seyircisi”ni sürekli rahatsız
edenin neler olabileceğini anlayamıyordu. Felsefi konuları
tartışırken söz döndü dolaştı ve dünyanın nasıl yaratıldığına
geldi. Güneş, ay ve yıldızlar dördüncü gün yaratıldığına göre
ilk gün ışığın nereden geldiğini konuştular. İvan Fiyodoroviç
çok önemsediği güneş, ay ve yıldızlar konusunun, Smerdyakov
için ancak üçüncü derecede önem taşıdığını, onun kafasında
çok farklı şeyler olduğunu hemen anlamıştı. Sonsuz onur
düşkünlüğü daha o zamanlarda kendini göstermeye başlamıştı.
Bu İvan Fiyodoroviç’i rahatsız etti. Ve o andan itibaren
Smerdyakov’dan nefret etmeye başladı.
İvan Fiyodoroviç’in sabrını taşıran ve Smerdyakov’dan
âdeta nefret ettiren şey, adamın ona karşı son derece çirkin,
saygısız gayriciddi davranışlarıydı. Üstelik bu davranışların
dozu sürekli artıyordu. Terbiyesizlik ettiği söylenemezdi; tam
tersine, her zaman çok saygılı konuşuyordu. Ama
Smerdyakov’un, ne olursa olsun İvan Fiyodoroviç’le -neden ve
hangi bakımdan olduğunu Tanrı bilir- hemfikir olduğu
anlaşılıyordu. Onunla konuşurken, sanki aralarında gizli,
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önceden belirlenmiş, yalnız ikisinin bildiği ve etrafta yaşayıp
duran ölümlü, basit yaratıkların akıl erdiremeyeceği şeyler
varmış gibi davranıyordu, İvan Fiyodoroviç yine de içinde
büyüyen nefretin gerçek sebebini bir türlü bulamıyordu.
Hırçınlaşarak, tiksintiyle Smerdyakov’u görmemiş gibi
davranıp geçip gitmek istedi. Ama Smerdyakov onu görünce
ayağa kalktı. İvan Fiyodoroviç, uşağın sadece bu hareketinden
kendisiyle özel olarak konuşmak istediğini anladı. Yüzüne
baktı ve durdu. Az önce düşündüğü gibi yoluna devam
etmediği için de kendine kızdı. Smerdyakov’un solgun ve
hadımlarınkine benzeyen yüzünü, alnında kabartılmış ve
şakaklarında özenle taranmış saçlarını öfkeyle, nefretle süzdü.
Uşak hafiften kısılmış sol gözüyle adeta gülümsüyor, “Nereye
gidiyorsun, geçemezsin işte! Bilmiyor musun, bizim gibi iki
akıllı insanın konuşacakları var.” demek istiyordu. İvan
Fiyodoroviç kendini toparladı.
“Defol karşımdan kerata, ben senin yaşıtın mıyım,
hayvan!” diye bağırmak üzereyken nasıl olduğunu
anlayamadan sakin ve hiç beklenmedik bir şekilde:
— Babam uyandı mı, yoksa hâlâ uyuyor mu? dedi. Aynı
şekilde bir sakinlikle sıraya oturdu. Sonradan, bir anda
ürktüğünü hatırladı.
Smerdyakov ise, elleri arkasında bağlı, kendinden emin
hatta sert bir tavırla karşısına dikilmişti. Hiç acele etmeden:
— Daha uyanmadılar, diye karşılık verdi. Tavrında, “İlk
konuşan ben değilim, sensin...” ifadesi vardı. Biraz sustuktan
sonra kırıtarak gözlerini indirdi. Sağ ayağını ileriye uzatarak
rugan ayakkabısının ucunu oynattı.
— Beni şaşırtıyorsunuz beyefendi, diye ekledi.
İvan Fiyodoroviç bütün gücünü kullanarak kendine
hâkim oldu. Sert ve kesik bir sesle:
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— Neyime şaşıyormuşsun? dedi. O anda âdeta çok
şiddetli ve iğrenç bir merak duyduğunu, bu merakını
gidermeden buradan asla ayrılmayacağını anladı.
Smerdyakov ansızın gözlerini ona kaldırarak gayri ciddi
bir şekilde sırıttı:
— Çermaşniya’ya neden gitmiyorsunuz Beyefendi?
Sol gözünün, “Akıllı adamsın, neye güldüğümü anlaman
gerekir” demek isteyen bir bakışı vardı.
— Oraya gidip de ne yapacağım? diye hayretle sordu
İvan Fiyodoroviç.
Smerdyakov önce yine sesini çıkarmadı. Sonra acele
etmeden, sanki verdiği cevabı kendisi de değersiz sayıyormuş,
laf olsun diye söylüyormuş gibi:
— Fiyodor Pavloviç kendisi size bu kadar yalvardılar
da... diye geveledi.
İvan Fiyodoroviç kibar davranmaktan vazgeçip kabalaştı,
öfkeyle:
— Açık konuşsana cehennemlik adam! diye bağırdı.
Smerdyakov
ayaklarını
birleştirerek
vücudunu
dikleştirdi, ama hep o soğukkanlı gülümsemesiyle:
— Çok kötü, korkunç bir durumdayım İvan Fiyodoroviç.
Nereden ve nasıl yardım isteyeceğimi bilemiyorum, dedi.
Sözünü tamamladıktan sonra çaresizliğini anlatmak ister gibi
derin bir nefes aldı.
İvan Fiyodoroviç yeniden oturdu. Smerdyakov:
— Çocuk gibiler, ikisinin de aklı başında değil, diye
devam etti. Pederinizle ağabeyiniz Dimitri Fiyodoroviç’ten söz
ediyorum. Fiyodor Pavloviç şimdi uyanır ve her dakika, “Daha
gelmedi mi? Neden gelmedi?” diye beni sıkıştırmaya başlar.
Gece yarısına kadar, hatta gece yarısından sonra da devam
ediyor bu. Hele Agrafena Aleksandrovna gelmezse -belki de
onun gelmeye niyeti yok- o zaman kesinlikle bana saldırarak:
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“Neden, niçin gelmedi? Ne zaman gelecek?” diye... Sanki suç
bendeymiş gibi... Öte yandan şöyle bir durum da var: Ortalık
kararır kararmaz, hatta daha önce, ağabeyiniz tüfeğiyle şuraya,
yakınımıza geliyor... “Sen bana baksana ahçı bozuntusu,
madrabaz herif... Onu kaçırır da bana haber vermezsen
hepsinden önce seni öldürürüm!” diyor. Gece olunca da bana
cehennem azabı çektirmeye başlıyor: “Niçin gelmedi, ne
zaman gelecek?” Kadının gelmeyişinin nedeni ben miyim ki?
İkisi de her gün ve her saat öylesine hırçınlaşıyor ki bazen
korkudan canıma kıymayı düşünüyorum. Onlara artık
güvenmiyorum, Beyefendi.
İvan Fiyodoroviç öfkelenerek:
— Bunu neden yaptın, neden Dimitri Fiyodoroviç için
haber getirmeye başladın? diye karşılık verdi.
— Peki, ne yapayım? Aslında, bunu işe karışmadım da...
Başlangıçta sürekli sustum, ağzımı açmaya cesaret
edemiyordum. Yanlarında uşak, gözcü olarak kalmamı
emrettiler. Ama o zamandan beri de “Onu gözden kaçırırsan
kendini ölmüş bil kerata!” sözünü ağızlarından düşürmüyorlar.
Öyle sanıyorum ki efendim, yarın beni uzun bir sara nöbeti
tutacak.
— Nasıl yani bu uzun sara nöbeti?
— Son derece uzun bir kriz... Birkaç saat hatta bazen bir
iki gün sürebilir... Bir defasında tam üç gün krizden
kurtulamadım. Tavan arasından düşmüştüm. Seni çarpar çarpar
ve bırakır sonra yeniden başlar... Tam üç gün kendime
gelemedim. Fiyodor Pavloviç, bu civardaki doktoru,
Hertsenştube’yi çağırttı. Tepeme buz koydu, başka bir ilaç da
kullandı... Az daha ölüyordum...
İvan Fiyodoroviç, özel ve sinirli bir merakla:
— Saranın ne zaman tutacağı önceden belli olmazmış
derler, yarın yakalanacağını nerden biliyorsun? diye sordu.
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— Belli olmaz, doğrudur.
— Üstelik o zaman tavan arasından düşmüşsün.
— Ben tavan arasına her gün çıkarım. Yarın oraya çıkıp
çıkmamayı yine düşünebilirim. Tavan arasında olması şart
değil ki. Bakarsınız bodrumda düşerim, işim gereği bodruma
da her gün inip çıkıyorum. İvan Fiyodoroviç onu uzun uzun
süzdü. Yavaşça ama tehditkâr bir sesle:
— Saçmalıyorsun sen galiba, dedi. Söylediklerin
birbirini tutmuyor. Yoksa yarın üç gün sürecek sara nöbeti rolü
mü yapacaksın?
Yere bakarak sağ ayağının ucunu oynatan Smerdyakov,
sağ ve sol ayağınının yerini değiştirdi. Başını kaldırarak
gülümsedi.
— Deneyimli bir kişi için kolay olan dediğiniz şeyi
yapsam bile, buna canımı kurtarmak amacıyla başvuracağım
için yadırganmamam gerekir. Çünkü ben hasta yatağımdayken
Agrafena Aleksandrovna pederinize gelse bile, Dimitri
Fiyodoroviç hasta adama, “Neden haber vermedin?”
diyemez... Bunu yapmaktan utanır, sakınır.
Öfkesi yüzüne yansıyan İvan Fiyodoroviç, birden
çıkışarak:
— Ee, canın cehenneme! Nedir bu yaptığın böyle;
hayatının üstüne bu kadar titriyorsun! Bunlar Dimitri’nin kuru
sıkı tehditleri... O seni vurmaz; vurur ama seni değil!
— Vurur, üstelik sinek gibi avlar. Önce beni vurur. En
çok da, pederinize yapacağı saygısızlık nedeniyle beni de suç
ortağı saymalarından korkuyorum.
— Seni neden suç ortağı olarak kabul etsinler ki?
— Yaparlar bunu. Çünkü büyük bir sır olarak o işaretleri
bildirdim.
— Ne işaretleri? Kime bildirdin? Açık konuşsana
Tanrının cezası!
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Smerdyakov, büyüklenmeye varan bir soğukkanlılıkla,
sözleri uzata uzata:
— Fiyodor Pavloviç’le aramızda bir sır bulunduğunu
açıklamak zorundayım, diye başladı. Nöbet bekliyor, kalkıp
avluyu dolaşıyor, Agrafena Aleksandrovna’nın gelip
gelmediğini kontrol ediyorum. Fiyodor Pavloviç, birkaç
gündür çılgınlar gibi onu bekliyor. Gecikmesini, onun korkak
olmasına bağlıyor. Dimitri Fiyodoroviç’ten korktuğunu
söylüyor. Babanız, Dimitri Fiyodoroviç’ten “Mitka” diye söz
ediyor. Bana, “Geç vakitte, arka sokaklardan gelecektir. Sen,
gece yarısına kadar hatta biraz daha bekle onu. Gelirse, hemen
kapıya koş; kapıya ya da bahçeye gelerek elinle pencereye vur.
İlk önce şöyle yavaşça, bir, iki... Sonra da üç kez daha hızlı:
Tak tak tak... Ben de onun geldiğini anlar, sana yavaşça kapıyı
açarım.” diyor. Acil bir durum için bana başka bir işaret de
öğretti: Önce arka arkaya iki kez, “tak tak”, biraz ara verdikten
sonra bir kez daha, bu defa kuvvetli bir şekilde vuracakmışım.
Agrafena Aleksandrovna gelip birlikte odaya kapanmışlarken,
Dimitri Fiyodoroviç’in onları basmak istemesini haber vermek
için de üç defa vuracağım. Böylece beş vuruşlu bir işaretin
anlamı: “Agrafena Aleksandrovna geldi.” İkinci, üç vuruşlu
işaretin anlamı: “Önemli bir durum var, sizi görmeliyim.”
Bunları bana defalarca anlatıp tekrarlattı. Bu işaretleri onunla
benden başka bilen hiç kimse olmadığına göre kimseyi
şüphelendirmeden, seslenmeden -beni yüksek sesle
çağırmaktan pek korkar- kapıyı açabilir. İşte bu işaretleri şimdi
Dimitri Fiyodoroviç de öğrendi.
— Nasıl öğrendi, sen mi söyledin? Nasıl yaptın bunu?
— Korktuğum için efendim. Ona karşı nasıl suskun
kalabilirdim! Dimitri Fiyodoroviç, Tanrının her günü beni
sıkıştırıp duruyordu. Peki ya ben o sırada sara nöbetine
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tutulursam, o zaman ona nasıl engel olabilirim? Bu kadar cesur
olduğunu bilmeme karşın ona karşı koymaya çalışsam dahi...
— Saranın geleceğine nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Yoksa benimle alay mı ediyorsun?
— Sizinle alay etmek bana mı düşmüş! Hem de bu korku
varken... Sırası mı üstelik? Saranın geleceğini hissediyorum.
Bu bir önsezi... Aşırı korkunca kesinlikle yakalar.
— Tanrının cezası! Sen hasta yatarsan, onu Grigori
bekler. Grigori’ye önceden haber ver... Dimitri’yi kesinlikle
sokmaz.
— Babanız Fiyodor Pavloviç emretmedikçe Grigori’ye
işaretlerle ilgili tek bir kelime dahi söyleyemem. Grigori
Vasilyeviç’in bekçilik etmesi seçeneğine gelince... Dünkü
olaydan sonra hastalandı. Marfa İgnatyevna yarın onu tedavi
edecek. Az önce konuşuyorlardı, tedavi şekli de pek ilginç:
Marfa İgnatyevna’nın, formülünü kimseye söylemediği
birtakım otlarla yaptığı keskin bir şurubu var. Grigori
Vasilyeviç senede iki üç defa felce benzeyen bir bel
tutulmasına yakalanınca bu esrarlı ilaçla onu tedavi eder. İlaca
batırdığı havluyla yarım saat boyunca, havlu kuruyup
adamcağızın sırtı kızarıp şişene kadar ovar. Şuruptan kalanı da
kendi bildiği birtakım dualar okuyarak içirir, ama tamamını
değil. Bir miktar kendisine de bırakır, o da içer. Şunu da
söyleyeyim, ikisi de içki içmez. Bunu içer içmez oldukları yere
yığılır, uzun zaman deliksiz uyku çekerler.
— Çok saçma! Hem neden olaylar böyle gelişecekmiş:
Senin sara nöbetin, onların baygın yatması! Yoksa sen mi
planladın bu söylediklerini?
İvan’ın kaşları tehdit eder gibi çatıldı.
— Bunu planlamaya gücüm yeter mi... Üstelik neden
böyle bir şey yapayım? Bunları ortaya koyan sadece Dimitri
Fiyodoroviç’in düşüncesi. Aklına bir şeyler koyduysa onu
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yapar. Yoksa onu bilerek babanın odasına sokacak değilim
ya...
Yüzü öfkeden sararan İvan Fiyodoroviç:
— Dimitri, Agrafena Aleksandrovna’nın gelmeyeceğini
bilmesine rağmen, üstelik gizlice babasının odasına neden
girmek istesin ki? dedi. Sen öyle söylüyordun ve ben de burada
kaldığım sürede ihtiyarın sadece hayal kurduğuna, bu kadının
gelmeyeceğine emindim. O gelmeyince, Dimitri neden kapıyı
zorlayacak? Söyle lütfen! Ne düşündüğünü bilmek istiyorum!
— Neden girmek isteyeceğini siz biliyorsunuz. Benim ne
düşündüğümün önemi yok! Öfkesinden ya da kuşkusundan
gelir. Hastalığımdan şüphelenerek dünkü gibi sinirlenir ve
“Kadın, kaşla göz arasında içeri girmiş olmasın?” diye
düşünerek odaları aramaya kalkışabilir. Öte yandan Fiyodor
Pavloviç’in, kurdelayla bağlı ve üzerinde üç mühür bulunan,
dışında, “Meleğim Gruşenka gelmek isterse...” yazılı büyük bir
zarf içinde üç bin ruble hazırladığını da biliyor. Zarfın
üzerindeki yazıya üç gün sonra, “meleğim”in yanına “yavrum”
kelimesini ekledi. Bunlar insanı şüpheye düşürüyor.
İvan Fiyodoroviç öfkeden iyice köpürdü:
— Bu saçmalık! diye haykırdı. Dimitri para çalmaz,
üstelik bunun için babasını öldürmez. Dün, çılgın bir deli gibi
Gruşenka için onu vurabilirdi. Bunu yapar, ama hırsızlık
yapamaz!
— Onun bugünlerde paraya çok ihtiyacı var, İvan
Fiyodoroviç. Çok ihtiyacı var. Bunun ne kadar önemli
olduğunu bilemezsiniz.
Smerdyakov, sakin ve son derece soğukkanlı bir tavırla
konuşuyordu.
— O üç bin rubleyi kendi parası olarak kabul ediyor.
Bana “‘Babamın bana tam üç bin ruble borcu var.” demişti.
Eğer isterse, Agrafena Aleksandrovna’nın gönlü varsa, onun
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Fiyodor Pavloviç’le evlenmelerini sağlayabilir. Bunu belki de
ister. Gelmez diyorum. Ama belki o, bundan fazlasını yani
hanımefendi olmayı tercih edebilir. Onun tüccarı olan şu
Samsonov var ya, onunla evlenmenin hiç de kötü olmayacağını
söylediğini, bunu söylerken de güldüğünü biliyorum. Agrafena
Aleksandrovna çok zeki bir kadın. Dimitri Fiyodoroviç gibi
çıplağın biriyle evlenmek işine gelmez. Bütün bunlar hesaba
katılırsa siz de anlarsınız ya İvan Fiyodoroviç, babanızın
ölümünden sonra ne Dimitri Fiyodoroviç’e hatta ne de size ve
kardeşiniz Aleksi Fiyodoroviç’e tek bir tek ruble bile
kalmayacak. Çünkü Agrafena Aleksandrovna her şeyin üstüne
oturmak, bütün mal ve serveti kendi üzerine almak için
Fiyodor Pavloviç’e varacaktır. Ancak babanız şimdi, henüz bu
iş olmadan ölürse her birine hatta bu kadar nefret ettiği Dimitri
Fiyodoroviç’e bile sağlam kırkar bin ruble düşer. Üstelik
babanız henüz vasiyetnamesini yazmış değil; Dimitri
Fiyodoroviç de bunu gayet iyi biliyor.
İvan Fiyodoroviç’in yüz kaslarında bir çarpıklık oluştu.
Birdenbire kızardı. Smerdyakov’un sözünü keserek:
— Bütün bunlar planlanırken, benim Çermaşniya’ya
gitmemi neden istiyorsun? Bununla ne kastediyorsun? Ben
gideceğim ve arkamdan da demek bunlar olacak...
İvan Fiyodoroviç’in heyecandan nefesi taşmıştı.
Smerdyakov yavaş ve ağırbaşlı bir tavırla, yine de İvan
Fiyodoroviç’ten yana olduğunu göstermek için:
— Çok doğru, dedi.
İvan Fiyodoroviç, kendine zor hâkim oluyordu.
— Doğru olan ne? diye sözünü kesti. Gözleri öfkeyle
parlıyordu.
— Bunu, sizin durumunuza üzüldüğüm için söylüyorum
efendim. Yerinizde olsam böyle bir işe bulaşmaktansa hepsini
terk ederim.
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Smerdyakov, bunları söylerken İvan Fiyodoroviç’in
parlayan gözlerine kırpmadan bakıyordu. İkisi de susuyordu.
İvan Fiyodoroviç, ansızın oturduğu yerden doğrularak:
— Sen kocaman bir aptal ve kesinlikle... Korkunç bir
alçaksın! dedi.
Zaman geçirmeden kapıdan içeriye girmek istedi, fakat
birden durarak Smerdyakov’a döndü ve o anda garip bir şey
oldu. İvan Fiyodoroviç aniden kasılan dudağını ısırdı ve
yumruklarını sıktı. Neredeyse Smerdyakov’un üstüne
atılacaktı. Smerdyakov, İvan’ın öfkesini hemen fark etti.
Vücudu korkudan titriyordu, geri geri gitti. İvan Fiyodoroviç
sessizdi ama çok şaşırmıştı. Kapıya doğru dönerek yüksek
sesle öfkeli ama tane tane konuşarak:
— Yarın Moskova’ya gidiyorum, dedi. Bilmek
istiyorsan, öğren.
İvan Fiyodoroviç, bunu neden Smerdyakov’a söylediğine
sonradan kendisi de şaşırmıştı.
Smerdyakov bunu bekliyormuş gibi:
— Zaten en iyisi bu, diye konuştu. Ancak burada bir
şeyler olursa, sizi de Moskova’dan telgrafla çağırabilirler.
Smerdyakov’a doğru durduğu yerde tekrar hızla döndü
İvan Fiyodoroviç. Ancak onun tavrı da değişmişti. Şımarık,
kayıtsız hareketleri o anda yok oldu; yüzünde dikkatli ama
yaltaklanan, ürkekçe bir bekleyiş ifadesi belirdi. Adeta donmuş
bakışında, “Ne duruyorsun öyle, bir şeyler daha söylemeyecek
misin!” gibi bir anlam vardı.
Nedense sesini iyice yükselten İvan Fiyodoroviç:
— Böyle bir durumda Çermaşniya’dan da çağırmazlar
mıydı sanki? diye haykırdı.
— Evet, Çermaşniya’da da olsanız sizi bulup
çağırırlardı... Tabii...
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Alçak sesle konuşan Smerdyakov’un, şaşkın bir hâli
vardı. Gözleri hâlâ İvan Fiyodoroviç’in üstündeydi.
— Ancak Moskova, Çermaşniya’dan daha uzaktır.
Çermaşniya’da ısrar ettiğine göre ya yol masrafından kaçıyor
ya da yol yorgunluğu seni düşündürüyordu, öyle mi?
Smerdyakov pis pis sırıtarak, kısık bir sesle:
— Çok doğru efendim... diye mırıldandı. Her ihtimale
karşı kendini geriye çekmeye hazırlandı.
Ama İvan Fiyodoroviç ansızın, Smerdyakov’u o şaşkın
hâliyle başbaşa bırakarıp gülerek kapıdan hızla içeri girdi. O
anda onu gören bir kişi, mutlu olduğu için gülmediğini anlardı.
Zaten kendisi de o sırada içinde bulunduğu ruh hâlini
açıklayamazdı. Hareketleri, yürüyüşü sanki kriz geçiren bir
hastanın kontrolsüz davranışlarına benziyordu.
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VII
Akıllı İnsanla Konuşmak Zevklidir
Konuşması da aynı davranışları gibiydi. İçeri girer
girmez salonda karşılaştığı Fiyodor Pavloviç’e ellerini
sallayarak:
— Sizin için gelmedim, yukarı çıkıyorum, Allaha
ısmarladık! diye bağırdı. Babasına bakmamaya çalışarak
önünden geçti.
Fiyodor Pavloviç, İvan Fiyodoroviç’in peşinden giren
Smerdyakov’a dönerek:
— Ona ne olmuş böyle? diye sordu.
— Bilmiyorum, belki de bir şeye kızmıştır... diye
kaçamak bir cevap verdi Smerdyakov.
— Canı cehenneme! Kızarsa kızsın. Semaveri getir ve
buradan defol, çabuk! Şey, ne var ne yok?
Bu azarlamanın ardından, Smerdyakov’un az önce İvan
Fiyodoroviç’e şikâyet ettiği, gelmesi beklenen misafir kadınla
ilgili birtakım sorular başladı. Vaktin gece yarısını geçmesine
karşın İvan Fiyodoroviç hâlâ uyumuyor, dalmış, sürekli
düşünüyordu. O gece çok geç saatte, ikide yatmıştı.
Ortalık tamamen sessizleşip, Fiyodor Pavloviç yattıktan
sonra İvan Fiyodoroviç de yattı. Uyumak istiyordu. Kendini
çok yorgun hissediyordu. Gerçekten de yatar yatmaz deliksiz
bir uykuya daldı. Hiç rüya görmeden uyudu, ama erkenden
saat yediye doğru uyandı. Gözlerini açınca kendini hiç
beklemediği kadar canlı ve güçlü hissediyordu. Buna çok
şaşırdı. Yataktan ok gibi fırlayarak aynı hızla giyindi.
Bavulunu çıkararak, aceleyle hazırlanmaya başladı. Marfa
İgnatyevna her zamanki gibi “Çayınızı burada mı aşağıda mı
içeceksiniz?” diye geldiği zaman saat dokuza yaklaşıyordu.
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İvan Fiyodoroviç aşağı indi. Kontrolsüz ve acele hareket
etmesine karşın yine de çok neşeliydi. Babasını gülerek selam
verdi. Hatta sağlığını dahi sordu. Ama ihtiyarın yanıtının
sonunu dahi beklemeden birden, bir saat sonra geri dönmemek
üzere Moskova’ya gideceğini haber verdi ve arabayı
getirtmesini istedi. İhtiyar bu sözlere hiç şaşırmadan onu
dinledi. Oğlunun gitmesine üzülmeyi unutarak pek de kibar
olmayan bir tavır aldı. Bunun yerine kendisiyle ilgili çok
önemli bir işi hatırladı.
— Neden önceden haber vermedin, oldu mu şimdi! Her
neyse, önemli değil, işi şimdi yoluna koyarız. Bana büyük bir
iyilik yapar mısın iki gözüm? Lütfen Çermaşniya’ya uğra.
Zaten Volovya İstasyonu’ndan aşağı yukarı on iki verst
uzaklıkta. Sola saparsan Çermaşniya’ya varırsın.
— Kusura bakmayın, yapamam. Yol, demiryoluna
seksen verst uzak. Moskova’ya giden tren akşamın yedisinde
kalkıyor, ancak yetişirim.
—Sana anlatayım: Benim Begiçev’le Diyaçkin’de birer
fundalığım var. Baba-oğul Maslovlar bunlara sadece sekiz bin
ruble fiyat biçmişler. Ama Gorstkin’in geldiği haber veriliyor.
Bu da küçük bir tüccar, onu tanıyorum. Fundalıklara on bir bin
ruble vereceğini söylüyormuş, anladın mı? İşte şimdi, onun,
sözlerinde samimi olup olmadığını anlamamız gerekiyor;
koruyu gerçekten satın almaya ve on bir bin rubleyi vermeye
niyeti var mı yok mu öğrenmeliyiz.
— Bunu ben de yapamam ki. Üstelik işten de anlamam.
— Hayır, dur... Sen bunu yaparsın. Sana Gorstkin’in
kişiliğinin bütün ayrıntılarını anlatacağım. Onunla çoktandır
alışveriş yapıyorum. Beni dinle şimdi: Sakalına dikkat etmek
gerek. Onun pis, cılız ve kırmızı bir sakalı var. Sakalı titriyor,
konuşurken de öfkeleniyorsa bu iyiye işarettir; doğruyu
söylüyor, iş yapmak istiyor demektir. Ama sol eliyle sakalını
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okşayıp sırıtıyorsa bil ki seni dolandırmak istiyordur. O,
madrabaz olduğu için gözlerinin bulanık sudan farkı yoktur,
gözlerine bakmayacaksın, sadece sakalına bakacaksın
sakalına... Ona yazacağım mektubu gösterirsin. Asıl adı
Liyagavi, Gorstkin değil. Ama sakın ona Liyagavi diye hitap
etme, sana darılır. Anlaşırsan, durumu uygun görürsen bana
sadece “Yalanı yok” diye kısaca yazman yeter. Pazarlık
yaparken, on bir bin rubleden sadece bin ruble inebilirsin; daha
fazla inme. Düşün bir defa sekiz bin rubleyle on bir bin ruble
arasındaki farkı! Üç bin ruble var arasında. Bunu sokaktan
süpürmüyoruz ya! Böyle alıcıyı kaçırmamalı; üstelik paraya
çok ihtiyacım var. İşin ciddi olduğunu bana ulaştırırsan, oraya
bir fırsatını bulup gelir ve işi bağlarım. Ama şu anda belki de
boşuna gitmiş olacağım, bunlar papazın uydurduğu şeyler de
olabilir. Şimdi söyle; gidiyor musun, gitmiyor musun?
— Üzgünüm, gidemem. Buna zamanım yok, bağışlayın
beni.
— Babana bir iyilik yapsan ne olur sanki! Ben de bunu
elbette unutmam. İvan Fiyodoroviç yüzünü buruşturarak,
hırçın bir gülümsemeyle:
— Beni o lanet Çermaşniya’ya zorla mı
göndereceksiniz! diye bağırdı.
Fiyodor Pavloviç, oğlunun öfkesini fark etmemiş ya da
fark etmek istememiş gibi davranarak sadece gülümseyerek
karşılık verdi.
— Demek gideceksin... Gideceksin, değil mi? Sana
şuracıkta iki satır bir şey yazıvereyim.
— Düşünüyorum. Gidip gitmeyeceğime yolda karar
veririm.
— Bu kararı neden yolda veriyorsun? Şu anda versene...
Canım, bırak nazlanmayı! Dönüşünde seni Volovye
İstasyonu’na papazımız götürür.
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Merdivenin başından:
— Güle güle... Güle güle! Buraya bir daha uğrarsın,
değil mi? diye tekrarlıyordu. Kapım sana açık, her zaman
gelebilirsin, buna çok sevinirim. Tanrı seni korusun!
İvan Fiyodoroviç, arabaya bindi. Babası son kez:
— Güle güle İvan; bana darılma! diye seslendi.
İvan Fiyodoroviç’i uğurlamak için Smerdyakov, Marfa
ve Grigori dışarı çıktı. O da hepsine onar ruble bahşiş verdi.
Smerdyakov, arabaya binen İvan’ın dizlerindeki battaniyeyi
düzeltmek için yaklaştı.
İvan Fiyodoroviç yine dünkü gibi sinirli bir gülüşle:
— Görüyorsun işte... Çermaşniya’ya gidiyorum... diye
ağzından kaçırdı.
Bu sözleri uzun zaman aklından çıkmadı.
Smerdyakov, derin bakışlarını İvan Fiyodoroviç’e
dikerek kararlı bir tavırla:
— “Akıllı insanla konuşmak zevklidir.” diye boşuna
söylememişler, dedi.
Hareket eden araba aniden çok hızlı bir şekilde yol
almaya başladı. İlk duraklarına çabuk vardılar; atları
değiştirerek Volovye’ye doğru yol almaya başladılar. Hızlarını
hiç düşürmeden Volovye İstasyonu’na vardılar. İvan
Fiyodoroviç arabadan inince, oradaki arabacılar bu müşterinin
çevresini sardı. Çermaşniya’ya köyler arasından geçen on iki
verstlik yol vardı. Kendi hayvanlarıyla götüreceklerdi. İvan
Fiyodoroviç, arabayı hazırlamalarını söyledi. İstasyon binasına
girdi. Önce etrafına sonra da müdürün karısına baktı. Sonra
aniden tekrar dışarı çıktı.
— Çermaşniya’ya gitmekten vazgeçtim. Saat on dokuza
kadar trene yetişebilir miyim çocuklar?
— Yetiştiririz efendim. Arabayı hazırlayalım mı?
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— Çabuk olun. Acaba, aranızdan yarın şehre gidecek
olan var mı?
— Elbette var, Mitri gidecek.
— Küçük bir ricam olacak senden Mitri. Babam Fiyodor
Pavloviç Karamazov’a uğrayarak, Çermaşniya’ya gitmediğimi
söyle. Bana bu iyiliği yapar mısın?
— Neden olmasın, babanıza uğrarım! Fiyodor Pavloviç’i
eskiden beri tanırız.
İvan Fiyodoroviç:
— Çok güzel. İşte bahşişin, al bunu; çünkü ondan kolay
kolay para çıkmaz!
İvan Fiyodoroviç, akşamki trene yetişerek Moskova’ya
doğru yol aldı. “Geçmişimle, artık eskide kalmış o dünyayla
bütün bağımı kopardım, her şey bitti. Oradan ne bir haber ne
bir ses duymak isterim! Yeni dünyaya, yeni şehirlere doğru...
Hem de bir daha geriye dönüp bakmadan...” diye içinden
geçirdi.
Tren o kadar hızlı gidiyordu ki âdeta uçuyordu. Gün
aydınlanırken Moskova’ya girdikleri sırada kendini toparlar
gibi oldu.
Oğlu yola çıktıktan sonra Fiyodor Pavloviç çok mutlu
olmuştu. İki saat boyunca yüzünde hep bir gülümseme vardı.
Oturmuş konyağını içiyordu. Evde birdenbire hiç
beklenmedik, Fiyodor Pavloviç’i son derece endişelendiren ve
ev halkını da huzursuz eden bir olay oldu: Bir şey almak için
bodruma inmek isteyen Smerdyakov, merdivenin üst
basamağından aşağı yuvarlandı. Smerdyakov’u bodrumdan
yukarı çok zor çıkardılar. Hasta bir türlü kendine gelemiyordu.
Krizin şiddeti arada bir azalır gibi oluyor, ama sonra yeniden
başlıyordu. Hastayı, pavyondaki Marfa İgnatyevna ile
Grigori’nin dairesine bitişik odaya yatırdılar.
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Akşam yine can sıkıcı bir olay yaşandı: Fiyodor
Pavloviç’e, Grigori’nin yatağa düştüğünü, belinin iyice
tutulduğunu haber verdiler. Grigori, önceki günden bu yana
rahatsızdı zaten. Fiyodor Pavloviç çayını bir an önce
yudumlayarak tek başına eve kapandı. Son derece kuşkulu bir
bekleme içindeydi. Artık bu gece Gruşenka’nın mutlaka
gelmesini bekliyordu; asıl önemli sorun da buydu. O sabah
Smerdyakov’dan, “Kesin olarak geleceklerine söz verdiler”
diye söz almıştı. Uslanmak nedir bilmeyen ihtiyarın kalbi
huzursuzlukla çarpıyor, boş odaların birinden çıkıp diğerine
giriyordu. Fiyodor Pavloviç çok kaygılıydı. Ama kalbi hiçbir
zaman bu kadar tatlı umutlarla dolup taşmamıştı. Bu sefer
kesinlikle gelecekti, buna inancı tamdı, kesin olarak
söyleyebilirdi!
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ALTINCI BÖLÜM
Rus Rahibi
I
Staretz Zosima ve Misafirleri
Yüreği endişe ve şüpheyle dolan Alyoşa, staretzin
hücresine girince şaşkınlıktan donakaldı. Koma hâlinde, ölmek
üzere olduğunu sandığı hasta koltuğunda oturuyordu. Çok
yorgun ve bitkin yüzünde, her şeye rağmen dinlenmiş ve mutlu
bir ifade vardı. Ziyaretçileriyle sakin ve zorlanmadan
konuşuyordu. Yatağından da Alyoşa gelmeden 15 dakika önce
kalkmıştı.
Ev sahibiyle misafirler, staretzin avuç içi kadar olan
ikinci odasında toplanmışlardı. Ayakta duran rahip adayı
Porfiri’nin dışındaki dört rahip de staretzin koltuğunun
çevresinde birinci odadan getirilen sandalyelere oturmuşlardı.
Hava kararıyordu; odayı sadece ikonların önündeki kandillerle
mumların ışığı aydınlatıyordu Kapıda şaşkın şaşkın duran
Alyoşa’yı fark eden staretz, onu mutlu bir gülümsemeyle
karşıladı. Elini uzattı.
— Merhaba benim akıllı oğlum. Merhaba canım...
Demek geldin! Yetişeceğini biliyordum.
Alyoşa, yaklaşarak yere kadar eğildi ve ağlamaya
başladı. Kalbinden bir şey kopacakmış gibi içi titriyor,
hıçkırıklara boğuluyordu.
Staretz, sağ eliyle Alyoşa’nın başını okşayarak
gülümsedi:
— Ağlama dur, şimdi zamanı değil. Görüyorsun işte,
oturmuş konuşuyorum. Ayağa kalk çocuğum, dedi. İzin ver de
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yüzünü göreyim. Ailenin yanına gittin mi, ağabeyini gördün
mü?
Staretzin böyle kesin ve emin bir şekilde kardeşlerinden
birini sorması Alyoşa’ya garip geldi.
— Ağabeylerimden sadece birini gördüm, diye cevap
verdi.
— Dünkü büyük kardeşinden söz ediyorum.
— Onu yalnızca dün gördüm, bugün ise bir türlü
bulamadım, dedi Alyoşa.
— Onu bulmaya çalış. Yarın tekrar git, acele etmelisin.
Hiçbir şeyi düşünmeden git. Belki de korkunç bir olayı
önleyebilirsin. Dün, çekeceği büyük acının önünde
eğilmiştim...
Staretz, birden susarak düşüncelere daldı. Sözleri çok
garipti. Staretzin bir gün önce yere kapanmasına tanık olan
Peder Yosif, Peder Paysi’yle göz göze geldi. Heyecanlanan
Alyoşa dayanamayarak:
— Aziz pederim, dedi. Sözleriniz bilmece gibi... Onun,
nasıl bir acı içinde kıvrandığını kastediyorsunuz?
— Her şeyi bu kadar merak etme! Dün korkunç bir şey
görür gibi oldum... Bakışlarında sanki bütün kaderi belirmişti...
Ağabeyinin öyle bir bakıyordu ki, kafasından geçenler beni
korkuttu. Bazı kişilerin kaderlerinin böyle yüzlerine vurduğunu
hayatımda bir iki kez gördüm. Maalesef her defasında da
kaderde yazılan gerçekleşti. Seni, varlığının yararı olur diye
onun yanına yollamıştım. Ama her şey Tanrının elinde,
kaderimizi de o çizer... “Toprağa düşen bir buğday tanesi yok
olmazsa sadece bir buğday tanesi olarak kalır; ama yok olursa
o zaman bereketli mahsul doğurur.” Bunu sözü unutma. Şunu
bilmelisin ki Aleksi, seni birçok defadır güzel yüzün için
kutsadım. Senin için şunu düşünüyorum: Staretzin yüzünde
tatlı bir gülümseme belirdi:
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— Bu duvarlar arasından çık, ama dışardaki dünyada da
rahip olarak yaşa. Senin de birçok düşmanın olacak ama onlar
da sevecek seni. Hayatta çok acı çekeceksin; bu acılar senin
mutluluğunu artıracak. Şükretmeyi öğrenip, başkalarına da
öğreteceksin. Sen böyle bir insansın işte.
Burada ayrıca vurgulamam gereken bir nokta var:
Staretzin, hayatının son gününde ziyaretçileriyle konuşmasının
yalnız bir bölümü yazılı olarak saklanmıştı.
Bunu da Aleksi Fiyodoroviç Karamazov, staretzin
ölümünden bir süre sonra aklında kaldığı gibi kaleme almıştı.
Yazdıkları o günkü konuşmanın aynısı mıydı, yoksa hocasıyla
daha önceki konuşmalarından bazı cümleler de eklemiş miydi,
bunu bilemiyorum. Üstelik bu notlara göre staretz, hikâye
anlatır gibi dostlarıyla hiç ara vermeden konuşuyor. Ancak hiç
şüphe yok ki, gerçek durum çok farklıydı. Çünkü o akşam
karşılıklı bir sohbet vardı. Misafirler arada bir de olsa
konuşmaya katılmış olmalıydılar. Belki zaman zaman
konuşulan konular da değişmişti. Ayrıca, staretzin bazen
tıkanarak sesinin kısılması, uyumasa ve misafirleri yerlerinden
kalkmamış olsa bile yatağına uzanması olasıydı. Kısacası, o
hâliyle aralıksız konuşması mümkün değildi. Konuşma
boyunca Peder Paysi bir iki kere İncil okumuştu. Dikkate
değer başka bir nokta da orada bulunanlardan hiçbirinin,
staretzin o gece öleceğini akıllarına getirmemesiydi. Zaten
ömrünün son akşamı dostlarıyla yapacağı uzun sohbet için
gündüz çektiği deliksiz uykudan sonra gücünü yeniden
toplamıştı. Bu, onu ayakta tutan son heyecan, son
duygulanmaydı. Ama bu çok kısa sürdü, hayat ateşi birden
sönüverdi. Bunu ilerleyen bölümlerde anlatacağız. Şimdilik bu
kadarı bilinsin. Ben, staretzin hikâyesini, ayrıntılara girmeden,
Aleksi Fiyodoroviç Karamazov’un notlarından aktarmakla
yetineceğim. Bunu daha kısa ve daha az sıkıcı buldum. Ama
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tekrar söylüyorum: Alyoşa, notlarına hiç şüphesiz staretzle
eski konuşmalarından da bazı eklemeler yapmıştı.
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II
Staretzin Hayatı
Aleksi Fiyodoroviç Karamazov tarafından, Tanrının
rahmetine kavuşan Rahip ve Keşiş Staretz Zosima’nın hayatı
yine staretzin ağzından yazılmıştır.
a— Staretz Zosima’nın genç ağabeyi hakkında:
Aziz pederler ve hocalarım... Kuzey’in uzak bir
eyaletindeki B. şehrinde dünyaya geldim. Babam soylu bir
kişiydi; ama çok ünlü değildi, büyük bir rütbe de taşımıyordu.
Onu hiç anımsamıyorum. Çünkü ben daha iki yaşımdayken
babam ölmüş. Miras olarak anneme küçük bir evle
çocuklarıyla sıkıntı çekmeden geçinecek kadar bir miktar para
bırakmıştı. Biz iki kardeştik: ben Zinovi ve ağabeyim Markel.
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Ağabeyim benden sekiz yaş büyüktü. Hırçın ve öfkeli bir
karakteri vardı. Ama yine de iyi kalpli, kimseyle alay etmeyen,
özellikle evde ben, annem ve hizmetçilerimizin karşısında
ilginç denebilecek kadar sessiz bir çocuktu. Lisede başarılı bir
okul hayatı oldu. Öğrenci arkadaşlarıyla kavga etmemesine
karşın onlara çok fazla da ısınamadı. Annemin ağabeyime ait
anıları bunlardı. On yedi yaşına henüz giren Markel
ölümünden altı ay önce, şehrimizde tek başına yaşayan, galiba
özgür ve o dönemin iktidarıyla uyuşmayan düşünceleri
nedeniyle Moskova’dan siyasi sürgün olarak bize gönderilmiş
bir adamın evine gidip gelmeye başladı. Sürgün, çok büyük bir
üniversite bilgini ve yaman bir filozoftu. Bizim Markel’i
nedense çok sevdi. Onunla sık sık görüşüyordu. Bizim
delikanlı kış boyunca her akşam ona gitti. Sürgün tekrar
Petersburg’a, devlet hizmetine çağırılana kadar -onu
destekleyip koruyanlar vardı- Markel onu ziyaret etti. Büyük
Perhiz ayı başladı. Markel, perhiz tutmak istemiyor, bununla
alay ederek: “Bunlar saçmalık. Tanrı da neymiş...” diyordu. Bu
sözleri annemi, hizmetçilerimizi ve beni korkutuyordu. O
zaman dokuz yaşımda olmama rağmen bu sözler beni çok
korkutmuştu. Bizim hizmetçilerimiz dört taneydi. Bunlar,
tanıdığımız bir mal sahibinden satın aldığımız kölelerdi.
Bugün olmuş gibi hatırlıyorum: Annem bu kölelerden ayağı
sakat, yaşlı aşçı kadın Afimya’yı altmış banknota satarak, onun
yerine özgür bırakılanlardan maaşlı bir aşçı tutmuştu. Perhiz
ayının altıncı haftasında ağabeyim aniden rahatsızlandı.
Eskiden beri sürekli hastalanıyordu. Göğsü çok sağlıklı
değildi. Uzun boyu, kırılgan vücudu sanki verem hastalığını
davet ediyordu. O sıralarda galiba üşütmüştü. Gelen doktor
muayene etti ve usulca eğilerek anneme, Markel’in
hastalığının gırtlak veremi olduğunu, bahara kadar
yaşamayacağını fısıldadı. Annem birden sarsıla sarsıla
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ağlamaya başladı; ağabeyime sezdirmemek için gözyaşlarını
saklamaya çalışarak, günah çıkarıp kutsal şarapla ekmek
almasını istiyordu. Ağabeyim bu isteklere kızdı; Kiliseye dahi
küfretti ama bir ara düşüncelere daldı. Annesinin, tehlikeli bir
hastalığa yakalanması nedeniyle, henüz gücü yerindeyken
günah çıkarmak, kutsal şarapla ekmek almak kendisini için
kiliseye göndermek istediğini hissetti. Hastalığının çok
önceden beri farkındaydı. Bir yıl önceydi... Bir gün sofrada
annemle bana soğukkanlılıkla “Fazla yaşamam, belki bir yıllık
ömrüm dahi kalmadı...” demişti. Öngörüsü doğrulandı. Üç gün
sonra Kutsal Hafta başladı. Ağabeyim salı sabahından itibaren
günah çıkarma törenlerine devam etmeye başladı. Anneme,
“Sadece sizi sevindirmek, gönlünüzü hoş tutmak için bunu
yapıyorum.” diyordu. Annem hem sevincinden hem
üzüntüsünden ağlıyordu. “Markel’in davranışlarının bu kadar
değişmesi, onun artık sonunun geldiğini gösteriyor!” diye
düşünüyordu. Ancak ağabeyim kiliseye çok fazla gidemedi,
yatalak oldu. Günah çıkarma törenleri evde yapıldı. Temiz
havalı, aydınlık günlerde her yere baharın taze kokusu
sinmişti. O yıl Paskalya Yortusu biraz geç başlıyordu.
Ağabeyimin, bütün gece durmadan öksürerek hiç
uyuyamamasına rağmen sabah giyinip koltuğa oturmaya
çalıştığını hatırlıyorum. Sakin, uslu ve sessiz gülümsemesiyle
gözümün önünde, yüzü her şeye rağmen canlı, neşeliydi. Ruhu
da şaşılacak ölçüde değişmişti. İhtiyar dadımız odasına girerek,
“Yavrum, izin ver de ikonun önündeki kandili yakayım.”
derdi. Önceden buna asla izin vermezdi. Yakıldığı anda kandili
üfleyerek söndürürdü! Ama şimdi, “Yak dadıcığım, yak.
Önceleri sana engel olmakla canavarlık ediyormuşum. Sen
kandili yakarken dua edersin; ben de sana bakarak sevinç dolu
yüreğimle duana katılırım; ikimiz de aynı Tanrıya dua etmiş
oluruz.” diyordu. Sözleri bize ilginç gelirdi. Annem odasına
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çekilip ağlardı, ama yanındayken gözlerini kurular, neşeli
görünmeye çalışırdı. Markel, “Ağlama anneciğim, ağlama.
Daha çok yaşıyacağım. Sizinle birlikte güzel günlerimiz
olacak... Hayat tatlı ve neşe dolu!” derdi. Annem de, “Neşe
bunun neresinde oğlum? Bütün gece ateşler içinde yanıp
öksürüyorsun, göğsün neredeyse parçalanacak...” diye cevap
veriyordu. Markel yine, “Hayır, asla ağlama anne, ağlama;
hayat cennettir. Hepimiz cennetteyiz, ancak bunu bilmek
istemiyoruz. Eğer isteseydik, hemen yarın bütün dünya gerçek
bir cennete dönerdi.” diyordu. Sözleri bizi şaşırtırdı. Garip
ama kararlı bir tavırla kesin bir şekilde konuşuyordu. Biz de
ona bakarak duygulanıyor, ağlıyorduk. Tanıdıklarımız,
akrabalarımız gelince, “Saygıdeğer dostlarım, sevginizi hak
etmek için ne yaptım? Bu hâlimle beni nasıl seviyorsunuz?
Önceden nasıl oldu da sevginizin değerini fark edemedim...
Bunu değerlendiremedim!” diyordu. Odasına giren
hizmetçilere de sürekli, “Canım, benimle neden bu kadar
ilgileniyor, bana hizmet ediyorsunuz, ben buna layık değilim!
diyordu. “Tanrı, hayatımı bana bağışlarsa, ben de size hizmet
edeceğim; çünkü birbirimize hizmet etmemiz gerekiyor.” diye
sesleniyordu. Bu sözleri duyan annem başını sallayarak,
“Bunları sana hastalık söyletiyor yavrum.” diyordu. “Canım
anneciğim... Uşaklar olmadan beylik asla olmaz. Ama ben
uşaklarımın uşağı olmak istiyorum. Onlardan farklı olmaya
katlanamıyorum!”
Anlatılmakla bitmeyecek, unutulmuş birçok ayrıntısı
vardı. Hiç unutmuyorum, bir gün odasında yalnızken içeri
girmiştim. Akşamın karanlığı henüz çöküyordu. Hava açıktı;
batan güneşin pencereden giren çaprazlama ışığı bütün odayı
aydınlatıyordu. Beni görünce yanına çağırdı. Yaklaştım ona.
Omuzlarımı iki eliyle kavradı ve sevgiyle duygulanarak,
yüzüme baktı, baktı; bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra,
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“Hadi git, oyna, benim için de yaşa!” dedi. Oynamaya gitmek
için çıktım. Daha sonraları bilmem kaç kez, gözlerim dolarak,
onun için yaşamak öğüdünü hatırladım. O zamanlar buna
benzer, şaşırtıcı, ne anlama geldiğini bilmememize karşın
güzel bulduğumuz daha pek çok şey söylemişti. Paskalya’dan
sonraki üçüncü haftada öldü. Ölürken bilinci yerindeydi.
Konuşmamasına karşın son saatine kadar bir değişiklik
olmamıştı: Gözlerinde sevinç ve neşe vardı. Bakışlarıyla
hepimizi arıyor, âdeta gülümsüyor, bizi yanına çağırıyordu.
Bütün şehir ölümünden söz etti. Gömülürken çok ağlamama
karşın bundan fazla etkilenmedim. Ne de olsa yaşım daha çok
küçüktü, çocuktum ama kalbimde unutulmaz bir iz bıraktı.
Zamanı gelince bu duygular baş verecek, canlanacaktı. Zaten
öyle de oldu.
b— Staretz Zosima’nın hayatında Kutsal Kitap’ın yeri:
Bir annem bir ben başbaşa kaldık. İyi dostlarımız ona,
“Yine bir oğlunuz var. Fakir değilsiniz, idare edecek kadar
geliriniz olduğu için siz de herkes gibi çocuğunuzu
Petersburg’a yollayabilirsiniz. Eğer burada onu tutarsanız,
geleceğini karartmış olabilirsiniz.” diyorlardı. İlerde Çar’ın
muhafız alayında subay olabilmem için askeri liseye
yazılmamı tavsiye ettiler. Annem, bu biricik oğlundan
ayrılmak istemiyor, kararsızlık içinde bocalıyordu, ama
sonunda mutluluğuma engel olmamak için ayrılığa katlanmak
zorunda kaldı. Beni Petersburg’a götürüp okula yerleştirdi ve
onu bir daha göremedim. Üç yıl sonra öldü. O üç yıl boyunca
çocuklarının özlemiyle kendini tüketti. Anne ve babamın
evinden bana yalnızca saygıdeğer anılar kaldı. İnsanın en
kıymetli hatıraları, aile hayatına, çocukluğuna ait oluyor. Eğer
ailede bir parça sevgi ve uyum varsa, bu böyledir. Hatta
insanın, ruhunda iyi, değerli şeyleri bulup çıkarabilecek gücü
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varsa, düzensiz bir aileden de değerli anılar edinilebilir.
Çocukluğumun geçtiği evimden kalan anılarımın başında
kutsal tarihe ait olanlar geliyor. Bu kitapta neler yazdığını
öğrenmeyi daha çok küçükken istemiştim. İçi, çok güzel
resimlerle süslü “Tevrat ve İncil’den 104 Kutsal Hikâye”
adında kutsal bir tarih kitabıydı. Zaten okumayı da o kitaptan
öğrendim. Hâlâ burada, rafta duruyor. Onu değerli bir anı
olarak saklıyorum. Ama kutsallığın dünyasını kavramaya
başladığım zaman sekiz yaşındaydım, henüz okuma yazma
bilmiyordum. Ağabeyimin o gün nerede olduğunu
hatırlamıyorum, annem beni tek başıma Kutsal Hafta’nın
pazartesi günkü sabah ayinine götürmüştü. Açık bir gündü;
tütsülükten dumanın yukarı doğru ağır ağır yükselişi
şimdiymiş gibi gözümün önünde... Tanrının ışığı kilise
kubbesinin dar penceresinden içeri süzülüyor ve tütsülükten
çıkan dumanlar dalgalanarak güneş ışığına karışıp eriyordu.
Duygulanarak bu tabloyu seyrederken Tanrının sözü ilk defa o
zaman ruhuma bir tohum gibi düştü. Bir genç, kilisenin
ortasına geldi; elinde büyük bir kitap tutuyordu. Kitap o kadar
büyüktü ki, sanki çok zorlanarak taşıyordu. Kitabı rahleye
koyarak açtı, okumaya başladı. Kilisede okunanları ilk kez o
anda anladım.
Tanrım, bu ne muhteşem bir kitap böyle, içinde ne ilahî,
yüce örnekler var! Kutsal tarih gerçekten büyük, insanlara
mucizevi güçler veren bir eserdir! Sanki bütün dünyayı,
insanları ve insan tabiatını temsil eder; içinde her şey
gösterilmiş, adlandırılmış, sonsuzluğa dek kararlaştırılmıştır.
Bunun dışında birçok çözümlenmiş, açıklanmış sır da var
içinde!
Son nefesimi vermeme az kaldı, bunun farkındayım,
hissediyorum. Geriye kalan her günümde, buradaki hayatımın
sonu olmayan, ama bilmediğimiz yeni bir hayata biraz daha
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yakınlaştığını duyuyorum. Bu önsezi içimi rahatlatıyor, zihnim
açılıyor, kalbim sevinç doluyor... Dostlarım ve hocalarım,
önceden de ara sıra kulağıma gelen, son zamanda ise sıkça
duymaya başladığım bir şikâyet var: Papazlarımız, özellikle de
köy papazlarımız, başvurdukları yerden aldıkları paranın
azlığından, küçümsendiklerinden yakınıyorlar. Gazetelerde de
bu konu yer aldı, okudum. Gelirlerinin yetersizliği nedeniyle
halkla ilgilenemiyorlar; kutsal kitapları anlatmaya gerektiği
kadar zaman ayıramıyorlar. İşte bunlardan şikâyetçiler. Ama
Lütercilerle din sapıkları, inanç sahiplerini doğru yoldan
çekiyorlarsa çeksinler, ne yapalım? Biz geçim derdine düştük...
Tanrım! Sen onlar için bu kadar değerli olan geçim araçlarını
esirgeme! diye yalvarıyorum. Çünkü şikâyetlerinde bir noktaya
kadar haklıdırlar. Yine de buna inanarak söylüyorum, bu
işlerde suçun yarısı bize ait. Kiliseye ait ödevlerle başka işlere
fazla zaman ayırdığı için vakti hemen hiç kalmasın isterse,
ama yine de Tanrıyı hatırlamak için haftada bir saatini
ayıramaz mı? Üstelik bir insan bütün bir yıl hiç ara vermeden
çalışamaz ya... Bir köy papazı haftada bir defa, akşamüzeri
evinde, önce yalnız çocukları toplar; arkasından da babaları
gelmeye başlar. Bunun için konaklar filan yaptırmaya gerek
yok, kendi kulübeciği yeter. İçerisi kirlenecek diye
endişelenmesin, hepi topu bir saat sürer bu toplantı... Kutsal
Kitabı açsın; sade bir dille büyüklenmeden, çevresindekilere
tepeden bakmadan, duyguyla, tatlılıkla, okuduklarının
dinlenme zevkini tadarak okusun. Bazen de basit halkın
anlayamayacağı bir kelimeyi açıklamak için kısa aralar
vermeli.
Pederlerim ve hocalarım, her zaman bildiğiniz ve benden
daha usta bir şekilde anlattığınız, bana öğreteceğiniz şeyleri
böyle çocukluk ederek açıkladığım için beni bağışlayın.
Darılmayın bana! Bunları bana çoşmuş heyecanım söyletir.
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Gözyaşlarımı da bağışlayın lütfen, çünkü bu kitabı çok
seviyorum. Bunu okuyan Tanrının hizmetçisi papaz da ağlasın.
O zaman onu dinleyenlerin yüreklerinde karşılıklı bir
duygusallık belirecek. Ruhu temiz bir insanın kalbine atmak
için küçük, küçücük bir tohum yeter. Bu tohum, günah
çöplüğünün karanlığında ışıklı bir nokta hâlinde sonsuza kadar
yaşayacaktır. Üstelik öyle uzun boylu yorumlara, derslere
gerek de yok. Toplum anlatılmak isteneni beynine kazır. Basit
halk sınıfının bunları kavrayamayacağını mı sanıyorsunuz? Bir
deneyin... Ona güzel Ester’le gururlu Vastiye’ye ait duygulu
hikâyeyi ya da balinanın karnına düşen Peygamber Yunus’un
efsanesini okuyun. Ondan sonra halkımızın ne kadar sevecen,
kıymet bilir olduğunu, teşekkürlerini ifade etmek için nasıl
çabalayacaklarını göreceksiniz. Papazlarının iyi niyetini,
duygulu sözlerini hatırlayan halk, gönüllü olarak tarlasında,
evinde ona yardım ederek, eskisinden daha çok saygı
gösterecektir. Böylece gelirinin artması da sağlanmış olacaktır.
Öyle basit bir şey ki bu, bazen alay etmesinler diye sözünü
etmekten kaçınırız. Oysaki ne kadar doğru!
c— Staretz Zosima’nın dış dünyasından, gençliğine ait
anılar. Düello...
Petersburg’daki askerî lisede yaklaşık sekiz yıl okudum.
Oradaki yetiştirilme tarzım, çocukluk izlenimlerimden çoğunu
tamamen silmemekle birlikte köreltti. Yerine öyle yeni
alışkanlıklar, yeni fikirler koydum ki, tepeden tırnağa bir
değişime uğradım ve sonunda vahşi budalanın biri oldum.
Sahte nezaketi, toplum hayatının gerçeklerini, Fransızca
konuşmayı çok iyi öğrendim. Lisedeyken bize hizmet eden
erleri öteki öğrenciler gibi ben de insan yerine koymazdım.
Hatta ben, belki de bu konuda diğer çocuklardan daha takıntılı
olduğum için onları geride bırakıyordum. Subay olarak okulu
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bitirdiğim zaman, alayımızın onuru için kanlarımızı dökmeye
hazırdık. İşin garip yanı, bu hâlimle bile kitap okumayı
bırakmamıştım. Hatta okumaktan zevk alıyordum. Ancak
Kutsal Kitap’ın kapağını dahi açmamıştım. Oysaki onu
yanımdan hiç ayırmıyor, her yere götürüyordum. Aslında onu
saklıyordum. Ama “hangi gün, saat, ay ve yıl” için sakladığımı
ben de bilmiyordum. Böylece dört yıl geçti. Sonunda ben,
alayımızın bulunduğu K. şehrine geldim. Şehir halkı kalabalık,
neşeli, konuksever ve zengin insanlardı. Beni paralı, zengin
biliyorlar, bu yüzden de her yerde aşırı ilgi gösteriyorlardı.
Saygıdeğer bir ailenin akıllı, her açıdan üstün özellikleri olan,
ahlakı temiz, soylu kızına kalbimi kaptırdım. Nedense, kızın da
bana ilgisi olduğunu zannettim. Hayalini kurdukça içimdeki
yangın büyüdü. Sonraları kendim de, onu belki o kadar
sevmediğimi, sadece zekâsına, temiz ahlakına büyük bir saygı
duyduğumu -zaten başka türlü olamazdı- iyice anladım. O
sırada, görevim nedeniyle iki ay için başka bir bölgeye
gönderildim. İki ay sonra döndüğümde, genç kızın o bölgede
yaşayan bir mülkçü ile evlendiğini duydum. Adam benden
yaşlı olmakla birlikte yine de genç sayılırdı. Ayrıca başkentin,
üstelik de seçkin çevrelerinde nüfuz sahibi özelliğiyle benden
üstündü. Bu durum düşüncelerimi bozacak kadar beni şaşırttı.
Konunun en önemli ve ilginç yanı, genç mülkçünün kızla
çoktan nişanlı olduğunu; evlerinde sık sık karşılaşmamıza
rağmen, kendimi dev aynasında gördüğüm için onu ciddiye
almadığımı öğrenmem oldu. En çok da bu etkiledi beni.
Herkesin bildiği bir şeyi ben fark etmemiştim dahi! İçime
birdenbire dayanılmaz bir öfke oturdu... Sonunda iğrenç bir
psikolojiye girdim; aptallaştım, sürekli fırsat kolluyordum Bir
gün, kalabalık bir toplantıda, başka bir nedeni öne sürerek,
rakibime hakaret ettim: O zamanın önemli olayı -1825
yılındaydık- hakkındaki düşünceleriyle alay ettim. Orada
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bulunanların söylediğine göre bunu çok ince ve ustaca bir
şekilde başarmıştım. Sonra sert konuşmamla, aramızda hem
yaş hem konum bakımından büyük fark olduğunu göz önüne
almadan adamın üzerine giderek, -daha genç, daha toy, rütbece
ondan daha küçüktüm- düello teklifimi kabul ettirdim. O
sıralarda düello kesinlikle yasak olduğu hâlde, askerler
arasında salgın bir hastalık gibiydi. Bir gün önce, sabahın
yedisinde şehir dışında karşılaşmaya karar verdik. Tam o
sırada bir saygısızlık daha yaptım. Akşam, öfkeden burnumdan
soluyarak çok kötü bir durumda eve dönünce emir erim
Afanasi’ye kızdım; suratına bütün gücümle iki tokat
yapıştırdım. Adamcağızın yüzü kanadı... Kısa bir süre önce
hizmetime girmişti. Önceleri de vurmuştum ona, ama bu
derece acımasız ve vahşi olmamıştım hiç... Dostlarım inanır
mısınız, üzerinden kırk yıl geçmesine rağmen bunu
anımsadıkça hala utanç ve acı duyuyorum. Yatağıma girip, üç
saat kadar uyudum ve gün ışırken uyandım. Yataktan hemen
kalktım; zaten uykum da yoktu. Bahçeye bakan pencereyi
açarak güneşin doğuşunu bir süre seyrettim. Havanın tatlı
güzelliği, melodili kuş sesleri beni etkiledi. Çirkin ve alçakça
bir iş yapmış duygusuna kapıldım. Kendime, neden acaba?
diye sordum. Kan dökmeye hazırlandığım için mi? Hayır,
sanki bu değildi... Ölümden, vurulmaktan mı korkuyordum?
Hayır, o da değil, hem de hiç değildi! Birden, ne olduğunu
anladım: O akşam Afanasi’yi dövmüştüm ya! Her şey yeniden
oluyormuş gibi gözümün önünde canlandı: Afanasi karşımda
duruyordu, ben de bütün gücümle yüzüne tokadı
yapıştırıyordum. Afanasi hazırolda duruyor, kolları yanlarına
yapışık, başı dik, gözleri alabildiğine açılmış duruyor... Her
vuruşumda sarsılıyor, kendini korumak için elini siper etmeye
bile cesaret edemiyordu... İnsan kendini ne hâllere sokuyor; bir
insanı döven bir insan! Bunun cinayetten ne farkı var! Sanki
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bir iğne ruhuma saplanarak deldi. Pencerenin önünde şaşkın
şaşkın duruyordum. Güneş parlıyor, yapraklar ışıl ışıl, kuşlar,
özellikle kuşlar, Tanrıya sonsuz övgülerini gönderiyordu!
Yüzümü ellerimle kapayarak kendimi yatağa attım, ağlamaya
başladım. O anda gerçekler bütün açıklığıyla gözlerimin
önünde canlandı: Ne yapmaya gidiyordum? İyi, zeki, soylu,
bana karşı suçu olmayan bir insanı vurmaya, ömrümün sonuna
kadar mutsuz edeceğim karısını azaba, ölüme mahkûm etmeye
gidiyorum. Yatağımda yastığıma gömülmüş, yüzükoyun
yatıyordum... Vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmadım. Birden
odaya tabancaları ellerinde beraber teğmen arkadaşım girdi.
“İyi ki kalktın, vakit geldi, gidelim.” dedi. Endişelendim,
şaşkına döndüm... Dışarı çıktık. Arabaya binerken, biraz dur,
cüzdanımı unuttum, şimdi geliyorum.” dedim. Eve koşarak
döndüm. Doğruca Afanasi’nin kulübesine daldım. Afanasi,
dün sana iki tokat attım, beni bağışla, dedim. Afanasi çok
korktu, titremeye başladı, bakışlarını yüzüme çevirdi. Hayır,
bu kadarı az, çok azdı! Olduğum gibi üniformamla,
apoletlerimle emir erimin ayaklarına kapanıverdim... Alnımı
yere değdirerek, “Bağışla beni!” dedim. Çocuk hayretten adeta
dondu. “Beyefendi, anam babam, beyim... ne yapıyorsunuz?
Ben kimim...” diye mırıldanarak az önce aynı benim yaptığım
gibi yüzünü elleriyle örttü ve pencereye döndü; sarsıla sarsıla
ağlamaya başladı. Arkadaşımın yanına koştum, arabaya
atladım. “Çek!” diye bağırdım. “İşte tutkulu düellocu
karşında!” dedim. İçim sevinç ve heyecanla doldu. Yol
boyunca gülüp konuştum ama neler söylediğim aklımdan çıktı
artık. Arkadaşım da bana bakarak, “Aferin, erkek adamsın!
Üniformamızın şerefini lekelemeyeceksin.” diyordu. Düello
yerine geldik, diğerleri bizi bekliyordu. On iki adım uzaklıkta
karşılıklı durduk. İlk o ateş edecekti. Karşısında yüzüne,
gözlerinin içine bakarak çok neşeli bir hâlde gözümü
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kırpmadan duruyordum. Düşmanıma sevgiyle bakıyordum; ne
yapacağımı biliyordum çünkü. Ateş etti. Kurşun yanağımla
kulağımın ucunu hafiften sıyırarak geçti. “Çok şükür, bir cana
kıyamadınız!” diye bağırdım. Arkaya dönerek tabancamı
kaptığım gibi yukarı kaldırdım ve ormana doğru ok gibi
fırlattım. Peşinden, “Hadi uğurlar olsun!” diye de bağırdım.
Sonra hasmıma dönerek, “Sayın bayım, bu kafasız genci
bağışlayın. Suçlu olmama rağmen size hakaret ettim, üstelik
silah çekmek zorunda bıraktım. Sizden on kat, belki daha da
çok kötüyüm. Lütfen bunu, her şeyin üstünde saydığınız
birisine söyleyin.” dedim. Ben sözümü bitirir bitirmez üçü
birden bağırmaya başladı... Düşmanım bile kızdı: “Rica
ederim, eğer dövüşmek istemiyorsanız neden bu zahmete
girdiniz?” “Dün aptalın biriydim ama bugün akıllandım.”
dedim. Son derece neşeli konuşuyordum. “Dünkü hâlinize
inanıyorum ama bugünkü durumunuza inanmak çok güç.”
dedi. Ellerimi birbirine vurarak, “Bravo!” diye bağırdım. “Bu
konuda sizinle aynı görüşteyim, bunu hak ettim!” “Ateş edecek
misiniz, etmeyecek misiniz?” diye sordu. Etmeyeceğimi
söyledim. “İsterseniz siz bir defa tetiği çekin, ama
çekmezseniz daha iyi olur.” dedi. Tanıklarımız, özellikle de
benimki avazı çıktığı kadar bağırıyordu: “Düello alanında af
dilemek alayımızın onuruna leke sürmek demektir! Daha önce
bilseydim...” Karşılarına geçtim... Gülümsüyordum... “Baylar,
insanın hata yaptığını zamanımızda fark etmesi, bunu açıkça
söyleyerek af dilemesi bu kadar şaşırtıcı mı?” dedim. Tanığım,
“Ama düello alanında yapılmaz bu!” diye ısrarını yineledi.
“Orası öyle...” dedim. “Aslında, buraya gelir gelmez,
karşımdakini silah kullanmak günahına sokmadan af
dilemeliydim. Ama toplumumuzun öyle çirkin gelenekleri var
ki, bunu yapmam mümkün değildi. Çünkü ancak şimdi, on iki
adım uzaklıktan üzerime kurşun atıldıktan sonra sözlerime
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önem verilecektir. Bunu gelir gelmez, silah çekilmeden önce
yapsaydım, sadece ‘Korkak, silahtan korktu, dinlemeyin, laf
kalabalığı yapıyor...’ denilirdi.” Birden, “Baylar!” diye
bağırdım. “Çevremizi saran şu Tanrı nimetlerine bakın;
gökyüzü berrak, hava tertemiz, otlar taze, kuşlar, doğa
günahsız ve sonsuz bir güzellik içinde... Ama bizler, yani
Tanrıyı bilmeyen aptallar, hayatın bir cennet olduğunun
farkında değiliz. Bunu anlamaya biraz kararlı olsak, cennet
bütün güzelliğiyle karşımızda şekillenir, biz de birbirimizle
kucaklaşır ağlamaya başlardık.” Konuşmaya devam edecektim
ama yapamadım... Nefesim, beni rahatsız etmeyecek bir
şekilde kesildi. İçim o zamana kadar duymadığım bir
mutlulukla doldu. Düşmanım, “Sözleriniz çok akıllıca ve
dindarca. Ne olursa olsun özgün bir kişiliğiniz var.” dedi.
Güldüm... “Benimle şimdilik alay edin, ama daha sonra ne
demek istediğimi anlarsınız.” dedim. “Söylediklerinizi kabul
etmeye şimdiden hazırım. Buyurun, size dost eli uzatıyorum,
çünkü gerçekten samimi bir insansınız galiba.” dedi. “Hayır,
şimdi değil; bir süre sonra düzeleceğim. Saygınızı
kazanacağım zaman elinizi uzatırsanız buna sevinirim.” diye
cevap verdim.
“Çok cesur. Kurşundan kaçmadı, kendisi de ateş ederdi
ama bir gece önce manastıra gidip rahip olacağını rüyasında
görmüş, o yüzden böyle hareket etmiş...” diyorlardı. Şehirde de
böyle konuşmalar oluyordu. Önceden fazla göze çarpmazdım.
Sadece hoş karşılanırdım. Şimdiyse birden paylaşılmaz
olmuştum. Bana hem takılıyorlar, hem seviyorlardı beni.
Ayrıca, düellomuzun her yerde duyulmasına karşın,
büyüklerimiz olayın üstünü örtmüşlerdi. Çünkü düşmanım,
generallerimizin yakın akrabasıydı. Zaten iş kan dökülmeden,
âdeta şakayla son bulmuştu. İstifa etmem, işi tam anlamıyla
güzelleştirdi.
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d— Esrarlı ziyaretçi:
Uzun zamandır görevli olarak şehrimizde yaşayan bu
kişi yüksek bir makama sahipti. Herkesin saygı duyduğu,
zengin ve hayırsever bir adamdı. Pek konuşmuyordu. On yıllık
evliydi, karısı çok gençti; üç çocuğu vardı, yaşları küçüktü.
Toplantıdan bir sonraki gün evimde otururken kapı açıldı ve bu
adam içeriye girdi.
Odama giren adam, “Dostlarımın evlerinde bir iki
gündür sizi büyük bir merakla dinliyorum. Daha ayrıntılı
konuşabilmek için sizinle tanışmaya karar verdim. Bu büyük
onuru benden esirgemezsiniz herhâlde?” diye sözlerine
başladı. “Elbette, son derece mutlu olurum.” dedim.
Oturdu. “Sizde güçlü, soylu bir kişiliğin izlerini
görüyorum. Böyle hassas bir durumda doğruluğa, gerçeğe
hizmet etmek için toplumun gözünde aşağılanmaktan
sakınmadınız.” dedi. “Bu övgülerle benim değerimi belki de
biraz büyütüyorsunuz, dedim.” “Hayır. Yaptığınız şey, emin
olun ki düşündüğümden daha zordur. Beni şaşırtan ve size
gelişimin nedeni de bu zaten. Merakımı saygısızlık
saymazsanız ve eğer aklınızda kaldıysa, düelloda af dilemeye
karar verdiğiniz zamanki duygularınızı anlatabilir misiniz
bana? Bunu laf olsun diye diye sormuyorum, benim için bir
önemi var bunun... Tanrı isterse, ilerde birbirimizi daha iyi
tanırsak, nedenini o zaman açıklarım size...” dedi.
O konuşurken yüzüne bakıyordum. Bu adama karşı
birden derin ve sağlam bir güven, aynı zamanda büyük bir ilgi
duydum. Ruhunda bir sır gizlendiğini hissediyordum.
“Düşmanımdan af dilediğim anda neler hissettiğimi
soruyorsunuz.”
dedim.
“Size
şimdiden,
kimseye
açıklamadığım bir şeyi anlatayım.”
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Bununla ilgili Afanasi ile aramızda geçen olayları,
ayaklarına nasıl kapandığımı da anlattım.
“Çok ilgi çekiyor doğrusu. Size bundan sonra sık sık
geleceğim.” dedi. Ondan sonra gerçekten hemen her akşam
bana gelmeye başladı. Hep kendinden söz ediyordu ama yine
de iyi dost olabilecektik, ama o, sözü hep bana getiriyor,
benimle ilgili şeyler soruyordu. Her şeye rağmen bu adamı çok
sevdim. İçimi olduğu gibi ona döküyordum. Kendi kendime
“Onun sırlarından bana ne. Dürüst bir adam olduğu belliydi.
Yaşça benden büyük olmasına rağmen benim gibi bir gençle
küçümsemeden görüşüyor.” diyordum. Üstün zekâsından çok
yararlandım. Bir defasında durup dururken, “Dünyayı yeni
şekle sokmak için insan ruhuna farklı ve yeni bir yol açmalı.
Herkesle içten, gerçekten kardeş olabilmek gücünü
kazanmazsan yeryüzünde kardeşlik nasıl gerçekleşir? İnsanlar
ne bilgilerini ne çıkarlarını isteyerek başkalarıyla paylaşıyor;
haklarından vazgeçmiyorlar. Açgözlülük, kıskançlık içlerini
kemirecek, birbirlerine düşecekler. Hayalin ne zaman
gerçekleşeceğini
soruyorsunuz.
Gerçekleşmesine
gerçekleşecek, ama önce insan için ‘yalnızlık’ döneminin sona
ermesi gerekiyor.” dedi. “Ne yalnızlığı?” diye sordum. “Her
yerde, özellikle yaşadığımız bu yüzyıla çöreklenen yalnızlığı
kastediyorum. Ancak daha ömrü tükenmedi bunun...
Günümüzde herkes, kitle içinde sivrilerek bireysel bir hayat
yaşama peşinde... Oysaki kişiliğini kanıtlamak için kendini
geliştirmeye çalışan insan, bu çabasının sonunda ruhsal olarak
bir yalnızlığa kapılır. Böylece dolu dolu, dört dörtlük bir hayat
yerine manevi bir intiharla yüz yüze gelir. Evet, yüzyılımızda
herkesin bireyselliğe kaçışı, kendi kabuğuna çekilmesi, varını
yoğunu
başkalarından
kaçırması,
insanları
sadece
hemcinslerinden uzaklaştırmak, karşılarındakine de kendinden
nefret ettirme hissini veriyor. Biriktirdiği servetin miktarı
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arttıkça ‘Artık güçlüyüm, hiçbir ihtiyacım kalmadı!’ diye
düşünür. Çılgının, ne kadar çok biriktirse kendisini o kadar
ölüme götüren bir iktidarsızlığı kovaladığından haberi yoktur.
Çünkü yalnız kendine güvenmeye alışmıştır o. Toplumda tek
başına sivrilmiş; ruhunu insanlara, insanların yakınlığına
inanmaya alıştırmıştır. Elde ettiği paranın getirdiği hakları ve
sağladığı ayrıcalıkları yitirmemekten başka derdi, kaygısı
yoktur. İnsan zekâsı giderek, kişilerin güvenliğiyle rahatının
tek, özel çabalarla değil, toplumun birleşmesiyle
sağlanabileceği konusunda alaycı bir anlayışsızlık göstermeye
başladı. Ama bu korkunç ruh yalnızlığının sonu kesinlikle
gelecektir. İnsanların hepsi, kişilerin birbirinden ayrılmasının
yaşamın doğallığına ne kadar aykırı olduğunu anlayacaktır.”
diye cevap verdi.
Son zamanlarda sürekli baş ağrısından şikâyet etmeye
başlamıştı. Günlerden bir gün uzun ve ateşli bir konuşmanın
ardından aniden rengi sarardı, yüzünü buruşturdu ve gözlerini
bana dikti.
— Ne oldu? Rahatsız mısınız? dedim.
O sırada baş ağrılarından şikâyet ediyordu.
— Ben mi? Şey... Biliyor musunuz? Adam öldürdüm
ben... diye mırıldandı. Gülümsüyordu, yüzü kireç gibi
bembeyaz olmuştu.
Konuyu daha algılayamadan, neden öyle gülümsüyor,
diye düşündüm. Benim de rengim sarardı.
— Bu ne demek, neler oluyor? diye bağırdım.
O uçuk gülümsemesiyle:
— Gördünüz ya... Konuya giriş yapmak ne kadar zor
geldi bana, dedi. Ama artık başladım, devam edeceğim.
Uzun süre ona inanmadım. Ama bu ilk akşamın ardından
üç akşam boyunca, olayı bütün ayrıntılanyla anlatınca
söylediklerinin doğruluğuna aklım yattı. On dört yıl önce
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büyük bir cinayet işlemişti. Cinayetin kurbanı genç, güzel ve
zengin bir dul kadındı. Şehrimizdeki evine yerleşmek üzere
gelmişti. Adam, kadını büyük bir aşkla sevmiş, duygularını
açmış ve evlenmeleri için yalvarmış. Ama kadın gönlünü, o
sırada savaşta olan ünlü ve çok yüksek rütbeli bir subaya
kaptırmış. Yakın bir zamanda da dönmesini bekliyormuş.
Adamın teklifini kabul etmemiş, evine gelmemesini istemiş. O
da, evin içini bildiği için bir gece büyük bir cesaretle,
yakalanmayı göze alarak bahçeye girmiş; oradan çatıya
tırmanmış. En başarılı cinayetler çoğu zaman büyük bir
küstahlıkla işlenenlerdir. Bacanın deliğinden tavan arasına
geçmiş... Tavan arasından odalara inen merdivenin aşağısında
bulunan kapıyı hizmetçilerin kapatmayı unutmuş olmaları
üzerine yaptığı tahminde yanılmamış. Karanlıkta eve bu
şekilde girip, kandili yanan yatak odasına dalmış. Aksi gibi
kadının oda hizmetçilerinden ikisi de hanımlarına haber
vermeden aynı sokakta isim günü kutlayan bir dostun evine
gitmişler. Diğer uşaklarla kadın hizmetçiler alt kattaki
odalarında ve mutfakta uykuya dalmışlar. Kadının uykulu
hâlini gören adam önce şiddetli bir tutkuya kapılmış. Ardından
içkinin ve kıskançlığın verdiği öfkeyle dolmuş. Sarhoş gibi
kendinden geçerek bıçağı kalbine saplamış... Kadın gık
diyememiş... Daha sonra, canilere özgü şeytanlıkla şüpheyi
uşaklar üzerine çekmek için kendince bir çare düşünmüş ve
kadının para çantasını alarak olayı hırsızlıkmış gibi
göstermiş... Yastığın altından aldığı anahtarlarla çamaşır
dolabını açmış, bazı değerli eşyayı çalmış. Olaya, cahil bir
uşağın hırsızlama şeklini vermiş. Değerli kâğıtları bırakarak
sadece para ve birkaç tane büyük ve göz dolduracak mücevher
almış. Pahada ağır ama gösterişli olmayan eşyaya
dokunmamış. Anı olarak birkaç şey daha almış.
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Birtakım kanıtlar uşağın yakalanmasına sebep olmuş.
Tutuklanmış ve mahkemesi başlamış. Ama tam bir hafta sonra
sanık hummaya yakalanarak hastanede bilincini kaybederek
ölmüş. Cinayet böylece kapanmış ve her şeyi kadere
bağlamışlar. Adaletin temsilcileri, şehrin diğer önde gelenleri
ve halk, cinayeti ölen uşağın işlediğinde hemfikir olmuşlar.
Gerçek katilin cezası da ondan sonra başlamış. Artık
gönülden dostum olan gizemli konuğum, önce hemen hemen
hiç vicdan azabı çekmediğini söyledi. Daha sonra kendini işe
verdi. Çok zor ve yorucu bir memurluk istemişti... İki yıl kadar
uğraşıp didinmiş, güçlü bir iradeye sahibi olduğu için geçmişi
aşağı yukarı unutmuş, hatırladıkça düşünmemeye çalışmıştı.
Kendini hayır işlerine vermişti. Ama sonunda içini kemiren
düşünceler yeniden uç vermeye başladı. Artık bu duygu ve
düşünceleri yenemiyordu. Tam o sırada güzel ve ağırbaşlı bir
kızla karşılaştı; ondan hoşlandı, kısa bir süre sonra da evlendi.
Evliliğin, onu içten içe yiyip bitiren sıkıntılardan kurtaracağını;
karısına, çocuklarına karşı sorumluluğunun, onu eski
anılarından uzaklaştıracağını sanıyordu. Ama beklediğinin tam
tersi oldu. “Temiz, masum yüzlerine bakmayı hak
etmiyorum...” diye kendi kendini yiyordu. Sonunda, haksız
döktüğü kanın, intikamsız kalan perişan olmuş genç hayatın
acı, korkunç hayalleri ona giderek artan bir acı vermeye
başladı... İradesiyle acıya uzun zaman göğüs gerdi. “Acıya,
kendimi yemek pahasına katlanmakla cezamı çekeceğim...”
diyordu. Ama umudu boşa çıktı, içindeki acının şiddeti sürekli
artıyordu. Çevresidekiler, sert ve karamsar karakteri nedeniyle
ondan çekinirlerdi. Ancak hayırseverliğinden dolayı herkesin
saygısını kazanmıştı. Ama zamanla, artan bu saygıya da
katlanamaz oldu. Bana söylediğine göre intihar etmeyi dahi
düşünmüştü. Ama yapmamıştı... Başka hayaller kurmaya
başladı. Önce, tamamen imkânsız, hatta çılgınlık saydığı hayali
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sonunda iyice benimsedi: Bir gün halkın karşısına çıkarak
cinayet işlediğini açıklamak istiyordu... Tam üç yıl bu hayalle
yaşamış, gözünün önünde çeşitli sahneler canlandırmıştı.
Sonunda işlediği cinayeti itiraf ederse huzura kavuşacağı
inancı kökleşti. Ancak bu işi nasıl başaracaktı? İşte bu onu
endişelendiriyor ve kendini bu endişeden bir türlü
sıyıramıyordu. Tam o sırada bizim düello meselesi ortaya
çıkmıştı. “Sizden cesaret aldım.” dedi.
Yüzüne baktım; ellerimi birbirine vurarak:
— Demek bu kadar önemsiz bir olay, sizi böyle bir karar
vermek için cesaretlendirdi! diye bağırdım.
— Üç yıldır bu karar içimde yaşıyordu. Düello olayı,
onu hayata geçirme gücünü kazanmama yardım etti. Size
baktıkça kendimi ayıpladım. Sizi sanki kıskanıyordum.
Bu sözleri sert ve kırıcı bir şekilde söyledi.
— Peki, ya size inanmazlarsa? dedim. Cinayetin
üzerinden on dört yıl geçti.
— Kanıtlarım çok güçlü ve inandırıcı. Göstereceğim.
Ona ağlayarak sarıldım. Kısık bir sesle:
— Gidin, itiraf edin, dedim. Sesim fısıltı gibiydi ama
kararlı bir tondaydı.
Masamın üzerinden İncil’in Rusçasını aldım. Lohana’nın
XII. bölümünden 24. ayeti gösterdim.
“Size gerçek, gerçeğin ta kendisi olarak diyorum ki
toprağa düşen bir buğday tanesi yok olmazsa sadece bir
buğday tanesi olarak kalır. Ama yok olursa, o zaman bereketli
ürüne dönüşür.”
Bu ayeti o gelmeden önce okumuştum. Okudu ve acı acı
gülümseyerek:
— Doğru, dedi.
Kısa bir sessizlikten sonra oturduğu iskemleden kalktı.
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— Hoşça kalın. Belki bir daha gelmem; cennette
görüşürüz.
Onu kucaklayıp öpmek istedim, ama cesaret edemedim.
Yüzü çarpılmış ve bakışları durgunlaşmıştı. Gitti. Arkasından,
Tanrım, nereye gitti bu adam? diye düşündüm. İkonumun
önünde yere kapanarak büyük yardımcımız ve şefaatçimiz
Tanrısal Ana’ya gözyaşları içinde dua ettim.
Ertesi günün, doğum günü olduğunu bilmiyordum. Her
yıl o gün, evinde büyük bir toplantı yapılır, şehrin seçkin
kişileri davet edilirdi. Bu defa da öyle olmuştu. Ev sahibi
yemekten sonra, elinde hazırladığı itiraf belgesiyle salonun
ortasına gelip durdu. Amirlerinin hepsi oradaydı...
Yazdıklarını, konuklarının huzurunda, yüksek sesle baştan
sona kadar okudu; işlediği cinayeti bütün ayrıntılarıyla
anlatıyordu. Yazıyı şöyle bitiriyordu: “Kendimi, insanlar
sırasında yaşamayı hak etmeyen bir canavar olarak gördüğüm
için çekiliyorum. Beni Tanrı aydınlığa kavuşturdu. Cezam
neyse çekmek istiyorum.” Arkasından, söylediklerini
kanıtlamak için on dört yıldır sakladığı, ölen kadından çaldığı
mücevherlerle diğer eşyasını getirip masaya bıraktı. Bunlar,
kadının boynundan çıkardığı madalyonla -madalyonun içinde
nişanlısının resmi vardı- altın haç, bir not defteri ve iki tane de
mektuptu.
Anlatılana kimse inanmak istemedi. Birkaç gün sonra
bütün şehir, zavallı adamın aklını kaçırdığına karar verdi.
Amirleriyle adli makamlar bu itirafı görmezden gelemediler,
ama yine de soruşturmayı ve incelemeyi çok yavaş yaptılar.
Ortaya konulan eşya ve mektuplar düşündürücü şeylerdi, ama
bunların gerçekliği tespit edilse dahi, sadece bu kanıtlara
dayanarak kesin bir suçlama yapmayı imkânsız görüyorlardı.
Üstelik bu eşyayı ölenin bir dostu olarak yanında emanet
şeklinde saklamış olabilirdi. Duyduğuma göre sonradan,
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eşyanın sahte olmadığı, ölen kadının birçok akrabası ve
tanıdıkları tarafından doğrulanmış, bu açıdan bütün şüpheler
dağılmıştı. Ama yine de sorunun bir sonuca bağlanması
mümkün olmadı. Beş gün sonra zavallı adamın hastalandığı,
hayatının tehlikede olduğu duyuldu. Hastalığının ne olduğunu
bilemiyorum, bir kalp rahatsızlığından söz ediliyordu.
Karısının ısrarıyla doktorlar kurulu, dikkatini adamın ruhsal
durumuna çevirdi. Sonunda delirdiğine dair bazı işaretler
buldular. Bana başvurarak ağzımı aradılar, ama ben
boşboğazlık etmedim. Kendisini ziyaret etmek istememe
rağmen, uzun zaman onun yanına yaklaşmama izin vermediler.
Zaten karısı, “Onu siz bozdunuz. Eskiden de kederliydi. Son
zamanlarda fazla heyecanlanıyor, bazı garip hareketleri
herkesin gözüne çarpıyordu. Ama siz onu tamamen yok
olmaya sürüklediniz! Sizin sürekli yaptığınız telkinler
yüzünden oldu bu; bir aydır evinizden çıkmıyordu.” diyordu.
İşin garip yanı, yalnız karısı değil, bütün şehir bana
saldırdı, beni suçlu çıkardılar: “Bu sizin eseriniz.” diyorlardı.
Ses çıkarmıyordum. Son derece mutlu ve vicdanım rahattı.
Çünkü kendini cezalandırmak için eziyet eden bir adama karşı
Tanrının merhametli davrandığını görüyordum.
Hasta adam, bir hafta sonra öldü. Bütün şehir halkı,
tabutunu mezarlığa kadar taşıdı. Başpapaz duygu yüklü bir
konuşma yaptı. Herkes, hayatına son veren korkunç hastalığa
üzülüyordu. Cenazesi kaldırıldıktan sonra şehir halkı bana kötü
davranmaya başladı; bütün kapılar yüzüme kapandı. Önce bazı
kimseler biraz, sonra da birçoğu, ölenin itirafına inanmaya
başladı. Bana yaklaşmaya başladılar. Sık sık gelerek merakla,
âdeta keyif duyarak ağzımdan bir şeyler almaya çalıştılar.
Çünkü insanlar, günahsız bir kişinin alaşağı edilmesine, rezil
olmasına sevinirler. Ama ben ağzımdan bir şey kaçırmadım.
Kısa bir süre sonra da o şehri terk ettim... Beş ay sonra
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Tanrının iyiliğiyle doğru yola girdim ve bu yolu gösteren
kutsal eli büyük bir gönül borcuyla kutsadım. Tanrı kulu
çilekeş Mihayl’i bu güne kadar dualarımda anarım.
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III
Staretz Zosima’nın Konuşma ve Öğütlerinden
e— Rus rahibine, yapması gereken, mümkün olan tavır
ve davranışlara dair:
Aziz pederlerim ve hocalarım, rahip nedir? Aydın,
okumuş kesimlerde bu kelime, artık kimi zaman alay etmek
kimi zaman da âdeta küfür gibi kullanılmaya başlandı. Bu
durum giderek yayılıyor. Şunu hemen söylemeliyim ki,
rahipler arasında da başkalarının sırtından geçinen, midesini
düşünen, şehvet tutkunu, utanmaz, serseri takımına çok
rastlanmaktadır. Aydın ama din işlerinden uzak kişiler,
“Tembel, toplumun yararsız unsuru, başkalarının sırtından
geçinen utanmaz dilenciler!” derler bizim için. Oysaki rahipler
arasında birçok alçak gönüllü, tam bir yalnızlık içinde sessizce,
kendilerini ruhlarının bütün ateşiyle din yoluna vermekten
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başka şey düşünmeyenler de var! Ama onları hatırlayan,
onlardan söz eden var mı? İşte bu sessiz yalnızlık içinde
kendilerini din yoluna vermiş insanların, belki bir kez daha
Rus toprağının kurtulmasını sağlayacaklarını söylesem,
duyanlar kim bilir ne kadar şaşırırdı! Çünkü onlar gerçekten, o
güne, saate, aya ve yıla hazırdırlar; peygamberlerden,
havarilerden ve çilekeşlerden aldıkları gibi bütün temizliği,
bütün Tanrısal gerçekliğiyle İsa’nın hayalini ruhlarında
saklıyorlar. Zamanı gelince bu hayali, gerçeğini yitirmiş
dünyaya gönderecekler. Bu yıldız doğudan parlayacak, büyük
bir düşüncedir bu. Rahip hakkındaki düşüncelerim böyle...
Belki yanlış, belki fazlaca kendime güvenimi yansıttığım
düşünceler bunlar... Yabancı ülkelerde Hristiyanlığı
yönetenlere bakın, İsa’nın sembolü ile Tanrısal gerçeği
bozmadılar mı? Ellerinde bilim var, ama maddeden başka bir
şey tanımayan bilim... İnsanoğlunun en soylu özelliği, yani
manevi yönü inkâr ediliyor; zafer kazanılmış gibi, hatta
nefretle reddediliyor. İnsanlar, özellikle şu son zamanda bir
özgürlüktür tutturdular... Bu peşinde koştukları özgürlük neyi
ifade ediyor ki? Yalnızca esirlik ve kendini yok etmek
anlamına geliyor! Çünkü insanlar, “ihtiyaçlarını karşılamaya
çalış, sen de en yüksek, en zengin kişilerle aynı haklara
sahipsin. İhtiyaçlarının giderilmesi konusunda hiç korkma,
çekinme, hatta bütün isteklerini söyle!” inancına saplandılar.
Bugün herkesin dilinden bu düşünceler dökülüyor. Özgürlük
deyince bunlar anlaşılıyor. İhtiyaçları sonsuz bir liste hâline
getirmek hakkı nelere yol açar? Zenginleri yalnızlığa ve
manevi çöküntüye, fakirleri kıskançlığa, suç işlemeye götürür.
Çünkü hak verilirken ihtiyaçların giderilme yolları gösterilmiş
değildir. Sözde uzaklıkları ortadan kaldırdıkça, düşüncelerin
havadan iletilmesiyle insanlar birbirine yaklaşır, kardeşlik
bağları kuvvetlenilmiş... İnsanların bu şekildeki birleşme

356

düşüncelerine, örnekleri verilen iletişim araçlarına inanmayın.
Özgürlüğü, ihtiyaçlarını genişletmeye ve gidermeye yarayacak
bir araç saydıkları için yaratılışlarını reddederler. Anlamsız,
aptalca istek, alışkanlık ve mantıklı olmayan hayallere dalarlar.
Sadece karşılıklı kıskançlık, şehvet ve kibir için yaşarlar.
Ziyafetler, gezmeler, arabalar, rütbeler, emir kulu hizmetçiler o
kadar önemli bir ihtiyaç hâlini alır ki, bunların uğruna hayat,
onur, insan sevgisi her şey feda edilir. Bunları sağlayamayınca
intihar edenler bile olur. Zengin olmayanlar arasında da aynı
şeylere rastlanır. Fakir tabaka ulaşamadığı isteklerini,
kıskançlıklarını şimdilik sarhoşluklarıyla perdeler. Ama çok
yakında şarap yerine kanla sarhoş olacaklar; gelişmeler bunu
gösteriyor. Size soruyorum: Böyle bir insan özgür olabilir mi?
Bir fikir savaşçısı tanırdım. Bir gün hapishanede tütünsüz
bırakılınca tütün uğruna az kalsın iradesine hâkim olamayarak,
“fikrine” ihanet etmeye çalıştığını anlatmıştı bana. Bir de
bunun gibileri, “İnsanlık için mücadele etmeye gidiyorum!”
derler. Nereye giderler, ellerinden ne gelir? Ancak birden
patlayıverirler, hepsi o kadar. Bir işin devamını getiremezler.
Böylece özgürlük yerine esirliğe hizmet eder, kardeşlikleri,
insanların birleşmesini sağlamak yerine gençliğimde gizemli
misafirim ve hocamın söylediği gibi ayrılığa, yalnızlığa
gömülürler. Böylelikle insanlığa hizmet, kardeşlik, insanlar
arasındaki uyumla ilgili düşünceler giderek ölmektedir. Hatta
alay edildiği bile oluyor. Çünkü bunca alışkanlıktan
sıyrılıvermek kolay değildir; kendi kendine uydurduğu başı
sonu gelmez ihtiyaçları karşılamaya kendini şartlandırmış, bu
ihtiyaçların esiri olan bir adam artık çaresizdir. Yalnızlığı
yanında ona bütün dünya vız gelir. Ekonomik durumu iyidir,
ama hayatta neşesi, sevinci kalmamıştır.
Toplum içinde rahiplik çok farklı algılanıyor, itaat,
perhiz, ibadet bazen alay konusu olur. Oysaki özgürlüğe

357

götüren gerçek yol budur. Aşırı, gereksiz isteklerden sıyrılırım;
kibirli, kendini düşünen irademe itaatin gemini vurur, böylece
Tanrının yardımıyla ruhumu özgürlüğe kavuşturarak manevi
bir rahatlık duyarım. Size soruyorum... Yüksek, saygıdeğer
düşünceler kimin eseridir? Bir köşeye çekilmiş bir zenginde
mi, yoksa kendini her türlü maddiyattan, alışkanlık zincirinden
kurtarabilmiş bir insanda mı? Rahiplerin inzivaya
çekilmelerini de sürekli yüzlerine söylerler: “Ruhunun
mutluluğu için manastır duvarları arasına gömülerek insanlığa
kardeşçe hizmet etmeyi unuttun...” Bir düşünelim, kim
kardeşlik duygularından yana daha güçlü? Bunu kimse fark
etmiyor. Çok eski zamanlarda da bizim sınıftan halka hizmet
edenler oluyordu; bu neden tekrar yapılmasın ki? Hep aynı
boynu bükük, başkalarının sözünden çıkmayan perhizciler,
sessizler kendilerini bu büyük işe vereceklerdir. Rusya’nın
kurtuluşunun halkta olduğuna inanıyorum. Rus manastırları da
eskiden beri halkın yanındadır. Halk yalnızlık çekiyorsa biz de
yalnızız. Halk da bizim gibi inanç sahibidir. İnancı olmayan,
istediği kadar zeki, yüreği istediği kadar temiz olsun, bizim
Rusya’da hiçbir işte başarı kazanamaz. Bunu unutmayın. Halk,
dinsizlere karşı gelip onları yenince, tek ve bölünmez Hristiyan
bir Rusya ortaya çıkacaktır. Halkımızı ve onun kalbini
koruyun. Huzur içinde yetiştirin onu! Tanrıyı içinde yaşatan
milletin başlıca görevi budur.
f— Beylerle hizmetçiler arasında karşılıklı bir ruh
kardeşliğinin olanaklı olup olmadığına dair:
Doğruyu konuşmak gerekirse, halkımız tamamen
günahsız değildir. Manevi çürüme, üst tabakadan başlayarak
gözle görünür bir şekilde artıyor, yayılıyor. Halk arasında da
içe kapanma başladı. Vurguncular, sömürücüler türedi. Esnaf,
tüccar arasında bir kibarlık özentisi aldı yürüdü. Sınırları
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zorlayan bir aydın görünme çabası var. Bunların yanı sıra
geleneklerimizi rezilmişçesine küçümsüyorlar.
Atalarımızın dininden utanç duyuluyor. Prenslerle unvan
sahiplerinin kapılarını aşındırıp duruyorlar. Oysaki kendileri
sadece ahlakı bozuk mujiklerdir... Halk kendini içkiye vermiş,
çürüyüp gidiyor. Artık bırakamıyorlar da... Aileler arasında
erkeklerin, eşlerine hatta çocuklarına vahşete varan zorba
davranışları hep sarhoşluktan kaynaklanıyor. Fabrikalarda
çalışan sıska, cılız, beli iki büklüm dokuz yaşında çocuklar
gördüm. Daha o yaştayken ahlakları bozulmuş. Havasız bir
barakada, akşama kadar işleyen makina gürültüsü, utandıran
sözler ve şarap kokusu arasında yaşıyorlar. Küçücük çocuğun
ruhu bunlarla mı beslenmeli? Ona güneş, çocuk oyunları, her
açıdan iyi, temiz örnekler ve bir damlacık da olsa sevgi
gerekmez mi? Pederler, bu olmamalı. Çocuğa eziyet
edilmemeli. Bunu durdurun. Öğütler verin... Üstelik vakit
geçirmeden, hemen şimdi yapın bunu! Tanrı yine de Rusya’yı
kurtaracaktır. Çünkü basit halk, ahlakının çürümüşlüğüne,
günah çamuruna batmış olmasına rağmen, Tanrının
günahlarını lanetlediklerinin, günah işlemekle kötülük
ettiklerinin farkındadır. Bunun nedenle halkımızın gerçeğe
olan inancı eksilmemiştir. Tanrı korkusu hâlâ halkın
yüreğindedir, duygulanarak ağlar. Büyük adamların durumu
ise farklı... Onlar, ataları gibi Tanrı yolundan yürümek
istemiyorlar. Bilgilerine dayanarak suçun, günahın boş şeyler
olduğunu açıkladılar. Bir bakıma da haklılar. Tanrıyı
tanımayan biri için suçun varlığı olası mı? Avrupa’da halk,
zenginlere karşı ayaklanmaya başladı. Liderler kitleleri kan
dökmeye kışkırtıyor. İsyanın haklı olduğuna inandırmaya
çalışıyor. Ama zülum ettikleri için isyanları lanetlenecektir...
Şimdiye kadar çoğu zaman olduğu gibi, Rusya’nın kurtuluşu
Tanrının elindedir. Rusya’nın kurtuluşu, halkın inancında, itaat
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etmesindedir! Halkımızın inancını koruyan pederlerim ve
hocalarım! Bunların hiçbiri hayal değil. Büyük milletimizin
soylu bir ulus olduğuna gerçekten yaşadığım sürece tanık
oldum ve hayret ettim. Boğazına kadar günaha batmış
olmasına, hırpaniliğine rağmen böyle olmuştur. Bunu
biliyorum. İki asır süren kölelikten sonra bile köle ruhlu
olmamıştır! Tavır ve davranışlarında bir sorumsuzluk sezilir
ama bu saygısızlığa varmaz. Kinciliği, kıskançlığı yoktur.
“Ünlüsün, zenginsin, akıllı ve yeteneklisin... Çok güzel. Tanrı
erdemlerini bağışlasın! Sana saygı gösteririm ama bir insan
olduğumu unutmadan yaparım bunu. Kıskanmadan, saygı
göstererek insanlık onurumun gereğini yapıyorum.” Aslında
böyle söylemeseler de -çünkü daha böyle konuşmayı
beceremezler- hareketleriyle anlatırlar. Gördüm, denedim
bunu... İnanır mısınız, Rus halkı ne kadar fakir, ne kadar alt
tabakadan olursa doğruluk eylemi o kadar belirgindir.
Aralarından çıkan, zengin vurguncularla sömürücülerin
çoğunun ahlakı tamamen çürümüştür. Bunda da en çok
tembellik ve ilgisizliğimizle biz suçluyuz. Yine de Tanrı,
milletimi kurtaracaktır, çünkü Rusya’nın büyüklüğü kadere
boyun eğmeyi bilmesinde yatıyor. Geleceğimizle ilgili
kurduğumuz hayalleri, şimdiden görür gibi oluyorum. Öyle bir
zaman gelecek ki, ahlaksız bir zengin, fakirin önünde
zenginliğinden utanacak, fakir buna anlayış göstererek samimi
utanca açık yüreklilikle, tatlılıkla karşılık verecek. Bana
inanın. Sonunda bu böyle olacak. Gelişmeler buna işaret
ediyor. Sadece manevi erdemler söz konusuysa eşitlikten söz
edilebilir. Bu gerçek de ancak bizde anlaşılabilecektir.
Doğacak kardeşliklik duygularıyla kardeşler birliği
kurulacaktır. Bu olmadan dünyanın güzelliklerini paylaşmak
imkânsızdır. Tanrının varlığı içimizdedir. Paha biçilmez bir
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elmas gibi bütün dünya üzerinde parlayacaktır. Aynen böyle
olacaktır!
Pederlerim ve hocalarım... Size, beni çok duygulandıran,
yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Ülkeyi dolaşırken, K.
eyaletinde eski emirerim Afanasi ile karşılaştım. Görüşmeyeli
sekiz yıl olmuştu. Beni pazarda gördü ve yanıma koştu.
Tanrım, bir bilseniz nasıl sevindi! “Peder, beyim, siz misiniz?
Gözlerime inanamıyorum!” diye ellerime sarıldı. Beni evine
götürdü. Askerliğini bitirmiş, evlenmişti; iki küçük çocuğu da
vardı. Karısıyla birlikte pazarda tezgâh kurmuş, ufak tefek
eşya satarak geçiniyordu. Odasında birkaç eşya vardı, ama
temiz ve sevimliydi. Beni oturttu, hemen semaveri kaynattı.
Karısına haber gönderdi. Gelişim, onun için bir bayram sevinci
gibiydi. Çocuklarını yanıma getirdi. “Kutsayın peder!” dedi.
“Kutsamak ne haddime?” diye cevap verdim. “Ben basit bir
rahibim. Çocukların için dua ederim. Seni de son
görüşmemizden bugüne sürekli dualarımda anıyorum Afanasi
Pavloviç. Çünkü her şeyin başlamasını sen sağladın.” Dilim
döndüğü kadar hayatımdaki değişiklikleri anlattım. Afanasi
yüzüme, kıyafetime bakıyor, eski efendisini, yani bir subayı bu
hâlde görmekten duyduğu şaşkınlık ve üzüntüsünü
saklamıyordu. Sonunda gözyaşlarını tutamadı. “Neden
ağlıyorsun, vefalı dostum?” dedim. Benim adıma sevinmen
gerekir. Aydınlık ve mutlu bir yoldayım ben!
Afanasi çok konuşmuyordu... Sadece derin derin iç
çekerek üzülüyor, duygulanarak başını sallıyordu. Bir ara
“Servetinizden ne haber, beyim?” diye sordu. “Manasıtırımıza
devrettim. Hep birlikte oturuyoruz.” dedim. Çayımızı içtikten
sonra vedalaştım. Endişelenen Afanasi, manastıra bağış için
elli kopek uzattı. Avucuma bir ellilik daha sıkıştırdığını fark
ettim: “Bu para da garip yolcuya, yani size pederim... Yolda
belki işinize yarar.” Elli kopeğini aldım... Kendisini ve karısını
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selamladım ve oradan içim rahat bir şekilde ayrıldım. Yolda
düşünüyordum: İşte şimdi ikimiz de, o evinde ben yolda iç
geçiriyor, sevinçle gülümseyerek, coşmuş yüreklerimizle baş
sallıyor, Tanrının bir iyiliği olan bu karşılaşmayı hatırlıyoruz...
Afanasi’yi bir daha görmedim. Onun efendisiydim, benim
uşağımdı. O gün candan özlem dolu kucaklaşmamızdan sonra
aramızda büyük bir insani bağ kuruldu. Bunu çok düşündüm.
Şimdi de şöyle düşünüyorum: Biz Ruslar arasında böyle soylu,
yürekten gelen bağlara her zaman her yerde rastlanması
imkânsız gibidir. Ama bunun gerçekleşeceğine, üstelik yakın
bir zamanda gerçekleşeceğine inancım var.
g— Duaya, sevgiye, başka dünyalarla ilişkiye dair:
Duayı unutma delikanlı! İçten gelen her dua yeni bir
duygunun ifadesidir. Yeni, bilmediğin güçlü fikirlerin
kaynağıdır. Duanın bir eğitim unsuru olduğunu böylece
anlamış olursun. Her gün fırsat buldukça, “Tanrı, şu anda
huzuruna çıkanlara merhamet eyle!” demeyi unutma. Zira
yeryüzünde her saat, her dadika binlerce insan bu dünyadan
göçer, ruhları Ulu Tanrının huzuruna varır. Aralarında
birçokları yalnızlık içinde, herkesçe unutulmuş, ilgisizlikten
kırılmış ve incinmiş olarak dünyadan ayrılmıştır. Belki,
tanımadığın bu insanlardan biri için dünyanın diğer ucundan
gönderdiğin af dilekleri Tanrıya ulaşır. Tanrının huzuruna
korkarak çıkan ruh, yeryüzünde onu düşünen, yardımcısı olan
birisi bulunduğunu duyunca nasıl kim bilir duygulanır! Tanrı,
ikinize de artan bir sevgiyle bakar, bağışlama duygusuyla
sevgisi sınırsız olduğu için senin acıdığın birine bunları kat kat
bağışlar, senin için onu affeder. Kardeşlerim, günahtan
korkmayın; günah işleyen insanları da sevin. Böyle bir sevgi
Tanrısal sevgiye benzer ve yeryüzünün en büyük sevgisidir.
Yaratılan her şeyi hem bir bütün olarak, hem de bir kum
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taneciğine kadar ayrı ayrı sevin. Ağaç yaprağına, güneş ışığına,
hayvanlara ve bitkilere gönülden bağlanın. Sevdiklerin seni
Tanrısal sırra ulaştırır. Daha sonra anlayışın her gün biraz daha
derinleşir ve böylece sevgin, sonunda bütün dünyayı kaplayan
evrensel bir sevgi olur. Hayvanları sevin; çünkü Tanrı onlara
düşünme yeteneği, saf bir sevinç duygusu bağışlamıştır. Bu
duyguyu bozmayın. Hayvanları sevinçlerini yok ederek
hırpalamayın. Tanrının kuralına karşı gelmeyin, insanoğlu,
hayvanlara sahip olmaya kalkışma, onlar günahsızdır. Oysaki
sen, büyüklüğüne rağmen yaşadığın yeryüzü toprağını
çürütüyor, geride sadece bu çürümenin izlerini bırakıyorsun.
Ne yazık ki hemen hemen hepimiz bunu yapıyoruz! Çocuklara
özel bir ilgi ve sevgi gösterin. Çünkü onlar da melekler kadar
günahsızdır. Kalplerimizi duygulandırmak, temizlemek için
yaratılmışlardır. Onlar bizim için örnek varlıklardır.
Küçüklerden birine kötülük etmek günahların en büyüğüdür!
Neşeli ve mutlu olmayı Tanrıdan dileyin dostlarım!
Çocuklar, gökyüzündeki rengârenk kuşlar gibi sevinçli olun.
Görevinizi yerine getirirken, insanların işlediği günahlardan
korkmayın; günahın, eserinizi lekeleyip tamamlamanıza engel
olacağından korkmayın. Günahın, dinsizliğin kötü örnekler sizi
çok etkileyebilir... “Güçsüz ve tek başınayız; kötülük bizi
boğacak, çalışmalarımız yarım kalacak.” diye yakınmayın.
Kendinizi karamsarlığa, yenilgiye kaptırmayın çocuklar! Bu
işten alnınızın akıyla çıkmanın tek yolu bütün günahların
yükünü üzerinize almaktır. Kendimizin ve başkalarının
sorumluluğunu üzerimize alarak gerçekten her şey ve herkes
için suçlu olduğumuzu anlamalıyız. Ama tembelliğini,
gevşekliğini başkalarının üstüne atıp kendini kusursuz gören,
sonunda ruhunu şeytanca bir gurura kaptırır. Tanrıya baş
kaldırır. Bu şeytani gururu bizler kolayca anlayamayız, bu
nedenle sürekli hata yaparız. Üstelik bu günahı işlerken güzel,
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soylu bir hareket
yaptığımızı düşünürüz... Zaten
duygularımızın ve hareketlerimizin bazılarının anlamını bu
dünyadayken kavrayamayız. Ama buna kanarak, anlamazlığın
seni haklı çıkaracağını zannetme!
h— Hemcinslerimizin yargıcı olabilir miyiz? Sonuna
kadar inanca dair:
Şunu asla unutma: Başkasına yargıçlık etmeye hakkın
yok. Çünkü suçluyu yargılayan yargıç, kendisinin de suçlu
kadar hatalı olduğunu, o adamın işlediği suçta belki herkesten
daha çok sorumluluğu bulunduğunu bilmelidir. Bu, saçma
olmakla birlikte gerçektir. Çünkü ben doğru bir insan
olsaydım, belki karşıma bir suçlu çıkmayacaktı. Yargıladığın
suçlunun suçunu üzerine alabilirsen bunu hemen yap, acısını
kabullen, kızmadan onu bağışla ve özgür bırak. Hatta
yargılama hakkını sana kanun emretse dahi, elinden geldiği
kadar böyle hareket etmeye çalış. Çünkü mahkemeden çıkınca,
suçlu kendini argıçlardan, daha yoğun bir şekilde
suçlandıracaktır. Eğer, iyiliğine kulak vermez de seninle alay
ederse, buna da sinirlenme... Doğruyu anlamasının henüz
zamanı gelmediğini gösterir. Ama nasıl olsa bir gün
anlayacaktır... Eğer hiç anlamazsa, onun yerine başkası
anlayacak, acı duyacak, kendini hem ayıplayıp hem
suçlandıracak, böylece adalet yerini bulacaktır. En küçük
şüpheye düşmeden buna inan. Azizlerin umudu ve inancının
dayandığı temel nokta budur. Çalışmaktan yorulma. Gece
uyumadan önce, “gerekeni yapmadım” düşüncesi aklına
gelirse, hemen kalk ve eksik olanı tamamla. Çevrendeki
insanlar kötü, duygusuz oldukları için seni dinlemek
istemezlerse ayaklarına kapan, af dile. Çünkü onların seni
dinlememesinin suçlusu aslında sensin. Eğer sert, kırıcı yüreği
olanlarla konuşamazsan, umudunu asla kaybetmeden, sessizce,
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alçakgönüllülükle onlara hizmet et. Herkes seni terk etse, zor
kullanarak kovsalar dahi, tek başına kalınca yere kapanıp
toprağı öp, gözyaşlarını akıt. Yalnızlığını gören ve duyan
olmasa dahi gözyaşların meyvesini verecektir. Sonuna kadar
inan. Herkes doğru yoldan ayrılsa, doğru yolda sadece sen
kalsan bile... Tek başına kaldığın zaman bile görevini yerine
getir, Tanrının övgülerini gönder. Bir de senin gibi birkaç
kişinin daha bir araya geldiğini düşün... İşte size yeni bir
dünya, canlı, diri bir sevgi dünyası... Duygulanarak kucaklaşır,
Tanrıya övgüler yollarsınız. Çünkü sadece sizlerin çabalarıyla
dahi onun gerçeği aydınlanmış demektir.
Günah işlediğin için ölümüne üzülürsen, başkasının,
günahsız birinin senin adına günahlarından arındığını
düşünerek rahatla.
En çok sakınman gereken duygu, insanların
kötülüğünün, seni öç alacak kadar üzerek isyana
kışkırtmasıdır. Suç işleyenin sorumlusu senmişsin gibi kendini
cezalandır. Acı duymaktan kaçınma, çünkü yüreğin huzura
kavuşur. O zaman, kötülük edenler için iyilik örneği olmak
elindeyken bunu yapmamakla suçlu olduğunu anlarsın. İyi
yolu göstermekle belki bir suçu engellerdin. Ama bütün
çabalarına rağmen, insanlar iyilik ışığına ilgisiz kalarak
mutluluklarını önemsemezlerse yine kararından vazgeçme.
Gökyüzünün ışığından, gücünden asla şüphe duyma. O
insanların şimdi olmasa bile, ilerde kurtulacağına emin ol.
Onlar değilse, yerlerini alacak çocukları kurtulacaktır. Çünkü
sen ölsen dahi, arkanda bıraktığın ışık hiç sönmeyecektir.
Zaten kurtuluş, kurtarıcının ölümünden sonra gelir. İnsanlar
peygamgerleri kabul etmez, onları öldürür, ama yeteneklerini,
kişiliklerini onları yok ettikten sonra sever ve kutsallaştırırlar.
Sen de toplum için çalışıyorsun, yaptıkların gelecek içindir.
Hiçbir zaman ödül bekleme. Bu dünyadaki en büyük ödülü
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zaten almışsın. Sadece doğru insanların sahip olduğu manevi
sevinç... Ne büyüklerden, ne de güçlülerden kork. Akıllı ve
sürekli mutlu ol. Ölçülü olmaya, sınırlarını aşmamaya dikkat
et, bu konuda bilgili ol. Yalnız kalınca dua et. Yere kapanarak
toprağı öpmekten zevk al. Durmadan, herkesi, her şeyi
doymaksızın sev. Bundan doğan coşkunluğu, heyecanı her
zaman ara. Toprağı sevinç gözyaşlarıyla ıslat ve bu gözyaşını
sev. Coşkun heyecanından korkma, onu önemse... Çünkü bu,
Tanrının seçkin kullarına bağışladığı bir armağandır.
i—Cehennem ve cehennem ateşiyle ilgili mistik bir
düşünce:
Ara sıra “Cehennem nedir?” diye düşündüğüm olur aziz
pederlerim ve hocalarım. Bence cehennem, sevmenin
imkânsızlığından doğan bir acıdır. Bir gün, zamanla, ölçülerle
sınırlanamayan evrenin sonsuzluğunda manevi bir varlığa,
yeryüzüne inerek “varım ve severim” diyebilmek fırsatı
verilmişti. Sadece bir defa, yapıcı, yaşayan bir sevgi duyması
imkânı sağlanmış ve bunun için yeryüzündeki zamanın dar
sınırları içinde bir günlük bir süre verilmişti. Ama mutlu
yaratık, bu paha biçilmez armağanın değerini anlayamadı ve
reddetti. Sevemedi, alay ederek duygularını yok etti.
Dünyamızdan ayrılınca, onun önüne açılan İbrahim’in
bahçesini gördü. Lazar’la Zengin hikâyesinde anlatıldığı gibi,
İbrahim’le konuştu, cenneti seyretti, Tanrıya kadar
yükselebildi... Ona acı veren de zaten buydu. Sevmeyi
bilmeyen, sevenlerin sevgisini hor gören o, Tanrının huzuruna
nasıl çıkacaktı? Artık her şeyi bütün açıklığıyla görüyor, kendi
kendine, “Artık öğrendim. Ama simdi sevmeyi bütün
varlığımla istememe rağmen, bunda ne bir büyüklük ne de
fedakârlık olacak. Yeryüzündeki hayatım bitmiştir. İbrahim
gelip, bir damla pınar suyu vererek -yani yeryüzünde eski
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yapıcı hayatı bağışlayarak- orada reddettiğim ve şimdi
özlemini çektiğim manevi sevgi ihtiyacımı gideremeyecektir.
Ne hayatım, ne de yeterince zamanım kaldı. Hayatımı
başkalarına seve seve verirdim, ama bu mümkün değil; çünkü
sevgi uğruna yaşanacak ömrü kaybettim. Arada derin bir
uçurum var.” diyordu. Şimdi cehennem ateşinin, ama maddi
bir ateşten söz edenler var... Bu sırrı eşelemeye cesaretim yok.
Yine de oradaki ateş gerçek bir ateş de olsa içinde yananlar,
manevi acılarını unutmak için bir an olsun acısına severek
katlanırlardı. Üstelik bu acıyı onlardan uzaklaştırmak
imkânsızdır. Çünkü dışarda değil, içlerinde yaşayan bir acıdır
bu. Hatta bu acıdan kurtulsalar bile, mutsuzluklarının biraz da
olsa azalacağını sanmam. Çünkü çektikleri acıyı cennetten
seyreden doğrular, günahlarını bağışlayarak sonsuz bir
sevgiyle mutsuzluğa kendilerini adamakla bu acıyı bir kat daha
deşeceklerdir. Mümkün olmayan, karşılıklı gönül borcunu
ifade eden yapıcı sevgi özleminin acısı daha da artacaktı. Yine
de düşünmek bana düşmez ama yine de kendimi alamıyor ve
diyorum ki: Sonunda bu imkânsızlığın anlaşılması, onları bir
dereceye kadar rahatlatacak, oyalayacaktır. Çünkü doğruların
sevgisini karşılıksız olarak kabul edişteki alçakgönüllülük ve
uysallık, onları, yeryüzünde yaşarken önem vermedikleri
yapıcı sevgiye yaklaştıracaktır. Kardeşlerim ve dostlarım,
düşüncelerimi daha açık ve net bir şekilde açıklayamadığım
için üzgünüm. Şunu da söylemeliyim ki, kendilerini yok eden,
canlarına kıyanlara yazıklar olsun! Bence, bunlardan mutsuz
kimse olamaz. Bizde böyleleri için dua etmek günah sayılır,
Kilise görünüşte onlardan yüz çevirir. Ama ben içimden, onlar
için de dua etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Sevgi
hiçbir zaman İsa’yı gücendirmez. Bu mutsuzlar için ömrüm
boyunca dua ettiğimi ilk kez burada açıklıyorum. Pederler,
buna hâlâ devam ediyorum.
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Bir de cehennemin kaçınılmaz gerçeğini olduğu gibi
gördükleri, bildikleri hâlde büyüklenen, sert davranmakta ısrar
edenler var. İçlerinde, kendilerini tamamen şeytana, gururun
pençesine kaptırmış korkunç insanlar da var. Onlar,
cehenneme doymak bilmeyen, gönüllü çilekeşlerdir. Tanrıyla
hayata lanet ettikleri için kendi ölümlerini kendileri
imzalamışlar. Tıpkı çölde açlıktan kendi kanını emen insan
gibi, kızışmış, hırçın gururlarıyla beslenirler. Yüzyıllardır bir
türlü doymamışlardır. Onları çağıran Tanrıya lanet okuyarak
affını reddederler; yarattığı her şeyle birlikte yok olmasını
dilerler. Böylece öfkelerinin alevinde sonsuzluğa kadar
yanarak ölümün ve yok olmanın özlemini çekerler. Ama ölüm
onlardan kaçar...
Aleksi Fiyodoroviç Karamazov’un notları burada bitiyor.
Tekrar söylüyorum; bu yazı tamamlanmış değildir, kesik kesik
parçalardan oluşmaktadır. Örneğin, staretzin biyografisine ait
bilgilerde yalnız ilk gençliğiyle ilgili kısımlar var. Bunlar
galiba staretzin birçok defa ayrı yerlerde, çeşitli nedenlerle
söylediği öğüt ve düşüncelerin bir özetidir. Staretzin son
saatlerinde söz ettiği konulara ait fazla bilgi yok. Sadece
Aleksi Fiyodoroviç’in notlarında bulunan diğer öğütlerin
özetleriyle kıyaslanarak bu konuşmanın ruhu, karakteri üzerine
kısa bir inceleme yapılmış, hepsi o kadar.
Staretzin ölümü gerçekten hiç beklenmedik bir şekilde
oldu. Oradakilerin hepsi, ölümün yaklaştığını tahmin ediyordu,
ama yine de bu kadar hazırlıksız yakalayacağını
düşünmemişlerdi. Hatta önceden de belirttiğimiz gibi, dostları,
staretzi iyice dinlenmiş ve konuşur hâlde görünce, bunu, geçici
de olsa iyileşmenin işareti saymışlardı. Ölümüne beş dakika
kala bile kimse öleceğini aklına getirmiyordu. Ansızın
göğsünde şiddetli bir ağrı duymuş gibi sarardı. Elini bütün
gücüyle kalbine bastırdı. Çevresindekiler yerlerinden
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fırlayarak onu sardılar. Staretz acısına rağmen, bakışını
onlardan ayırmadan gülümseyerek, koltuğundan yavaşça yere
kaydı ve diz çöktü. Sonra yüzünü yere değdirerek kollarını iki
yana açtı ve sanki coşkun bir sevinçle -öğrettiği gibi- yeri
öpüp, dua ederken ruhunu teslim etti.
Staretzin ölüm haberi bir anda keşişhanede kulaktan
kulağa yayılarak manastıra ulaştı. Ölenin yakını ve görevi
gereği bu işle ilgilenmeye yetkili olanlar eski geleneklere göre
ölüyü giydirmeye başladılar... Manastırın bütün rahipleri
başkilisede toplandı. Anlatıldığına göre, staretzin ölümü daha
güneş doğmadan şehirde de duyuldu. Sabah erkenden bütün
şehir halkı bu ölümü konuşmaya, manastıra akın akın gelmeye
başladı. Ama diğer kitapta bunu anlatacağız. Şimdilik sadece
şunu ekleyelim ki, staretzin ölümünün üzerinden henüz bir gün
geçmeden, manastır çevrelerinde ve şehirde öyle garip,
beklenmedik, kuşkulandıran ve şaşırtan bir olay oldu ki,
aradan bu kadar yıl geçmesine karşın bizim şehirde birçok
kimse için pek üzüntülü olan o günün anısı hâlâ canlılığını
kaybetmemiştir...
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II
YEDİNCİ BÖLÜM
Alyoşa
I
Çürüme Kokusu
Rahip ve Keşiş Peder Zosima’nın cenazesi, dini
geleneklere uygun bir şekilde defin töreni için hazırlandı.
Bilindiği gibi rahiplerle keşişlerin ölüsü yıkanmaz. Büyük ayin
kitabında böyle yazılıdır! Rahiplerden biri Tanrıya kavuşunca,
cenaze işlerinden sorumlu rahip ölenin vücudunu ılık suyla
siler. Silmeden önce, ölünün alnına, göğsüne, ellerine,
ayaklarına ve dizlerine süngerle haç işareti yapar. Hazırlığın
hepsi bu kadar. Bu işi Peder Paysi yaptı. Silmenin ardından
rahip elbisesini giydirip pelerinine sardı. Sararken, kurallara
göre, haç şekli vermek için pelerini ortasından biraz kesti.
Üzerinde sekiz dallı bir haç bulunan kukuletayı ölünün başına
koydu. Kukuleta, sadece başını örtüyordu. Ölünün yüzünü
siyah bir duvakla kapadılar. Ellerinin arasına İsa’nın tasvirini
koydular. Bu hâliyle staretzin naaşı, önceden hazırlanmış
tabuta yerleştirildi. Tabutu bir gün boyunca, staretzin manastır
ve şehir halkını kabul ettiği hücresinin birinci büyük odasında
bırakmaya karar verdiler. Ölen kişi, keşiş-rahip sınıfından
olduğu için, ölüsünü bekleyen rahiplerle diyakozlar Zebur
değil, İncil okuyacaklardı. Yas töreni bitince Peder Yosif
okumaya başladı. Arkasından bütün gün ve gece Peder Paysi
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okumaya devam etmek istiyordu, ama o anda çok işi vardı.
Keşişhane başrahibiyle o, büyük bir şüphe içindeydiler. Çünkü
gerek manastır halkı ve manastır misafirleri, gerekse şehirden
akın akın gelen insanlar, giderek artan görülmemiş,
duyulmamış hatta çirkinliğe varan, heyecanlı bir bekleyiş
içindeydiler. Başrahiple Peder Paysi taşkın heyecanlı halkı
yatıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Gün iyice
ağarınca bu kez şehirden hastalarını, en çok da çocuklarını
manastıra getirenlerin akını başladı. İmanlarına göre hemen
olması gereken mucizevi çarenin ortaya çıkmasını
bekliyorlardı. Halkın, ölen staretzi henüz hayattayken, gerçek
ve büyük bir ermiş olarak kabul ettiği açıkça belli oluyordu.
Üstelik gelenler sadece basit bir halk tabakası değil, seçkin
kimseler de vardı. Gelenlerin bir kısmı kiliseyi çevreleyen, bir
kısmı da keşişhanenin çevresine dağılmış mezarların başında
toplanmıştı.
Kilisede zaman, günlük ayinler ve ölen için yapılan yas
töreni şeklinde akıp gidiyordu. Peder Paysi, tabutun başındaki
Peder Yosif’in yerine geçerek İncil’den okumaya başladı. Gün
ortasında, bundan önceki kitabın sonunda söz ettiğim hiç
beklenmedik ve bütün tahminleri boşa çıkaran bir olay
meydana geldi. Staretzin gömülmek üzere hazırlanmış naaşı,
tabuta konularak kabul salonu olan öndeki odaya çıkarılınca
tabutu yerleştirenler arasında, oda pencerelerini açıp
açmamakla ilgili bir söz geçti. Birisinin, laf arasında gelişi
güzel sorduğu bu soru cevapsız kaldı, ilgilenen olmadı. Orada
bulunanlar kokunun farkında oldukları hâlde, böyle kutsal bir
ölünün kokabileceğini düşünmenin yersiz olduğunu, bunu
aklına getirenlere inanç ve düşünce kıtlığı yüzünden acımak mı
gülmek mi gerektiğini içlerinden geçiriyorlardı. Çünkü onlar
bunun tam tersinin olmasını bekliyorlardı. Ama öğleden sonra,
girip çıkanların bırakın önceden söylemeyi, kendilerine bile
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açıklamaktan çekindikleri olay fısıltı hâlinde yayılmaya
başladı. Saat üçe doğru bu durum o kadar açıkça ortaya çıktı
ki, buna dair haber o anda bütün keşişhanede, keşişhaneye
gelenler arasında duyuldu; manastıra ulaştı, oradakileri
şaşkınlığa uğrattı. Tabuttan, önce yavaş yavaş, sonra gittikçe
artan bir çürüme kokusu geliyordu. Giderek de
yoğunlaşıyordu. Manastırımızda şimdiye kadar görülmemiş bir
rezalet patlak verdi. Yıllar sonra, bazı aklı başında rahiplerimiz
o günü en ince noktalarına kadar hatırlarken, rezaletin o kadar
büyümesine şaşırıp korkmaktan kendilerini alamıyorlardı.
Çünkü önceden de herkesin el üstünde tuttuğu rahipler, Tanrı
yolundan ayrılmayan staretzler ölürdü, onların tabutlarından da
her ölü için doğal olan bir çürüme kokusu yayılırdı. Ama bu
durum en küçük bir gürültü, heyecan uyandırmazdı. Şüphesiz,
arada bir bazı rahiplerin, ölülerinin tabutta hiç bozulmadan
kaldığına dair ağızdan ağıza anlatılanlar cemaati
duygulandırıyor, gizemli etkiler uyandırıyordu. Bu güzel
mucizeyi hatıralarında yaşatıyor, Tanrının izniyle bunun daha
büyük mucizelere yol açmasını umuyorlardı.
Rahiplerden bazıları üzülmüş görünerek, “Bu neden oldu
ki? İri yapılı değildi, bir deri bir kemikti... Bu koku nereden
çıkıyor?” diyorlardı. Başkaları aceleyle, “Tanrı bilir!” diye
ekliyor, sözleri itirazsız kabul ediliyordu. Çünkü her günahkâr
ölünün bedeni yirmi dört saat geçince kokmaya başlar, ama
bunda bozulmanın doğal seyrinden daha önce olması belli ki
Tanrının özel bir işareti sayılmalıydı. Bu düşünce önünde akan
sular dururdu. Staretzin hayattayken çok sevdiği yumuşak başlı
Yosif, arabozucuların bazılarına karşılık vermek istiyor, bunun
her zaman böyle olmadığını, Hristiyanlıkta azizlerin
vücutlarının çürümemesi konusunda özel bir kural değil,
sadece bir fikir bulunduğunu ileri sürüyordu. En koyu
Hristiyan bölgelerinde, örneğin Aynaroz’da dahi çürüme
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kokusuna önem verilmez. Ölenin maddi varlığının
bozulmaması, ruhunun kurtulmasına işaret sayılmazmış. Orada
kemiklerin rengine bakarlarmış: Saat üçe doğru koku iyice
keskinleşmişti. Saat üçe doğru koku iyice keskinleşmişti. Peder
Yosif, “Yıllarca toprakta kalıp toz hâline gelen bir vücudun
kemikleri balmumu gibi sarı olursa bu, Tanrının ölene ermiş
ünvanı verdiğine işarettir; kemiklerin kararması ise Tanrının o
ölüye ilgi duymadığını gösterir.” diyordu.
Tam o sırada Ferapont Baba ortaya çıkıverdi. Önceden
de söylediğim gibi, Ferapont Baba kovanlar arasındaki tahta
hücresinden çok az dışarı çıkar, hatta kiliseye de pek az
giderdi. Ama deli sayıldığı için bunu anlayışla karşılarlar, onu
kuralların dışında tutarlardı.
Odanın eşiğinde duran Ferapont Baba ellerini havaya
kaldırdı.
— Kovuyorum! diye âdeta kükredi. Sonra sırayla dört
yana dönerek hücrenin duvarlarıyla köşelere doğru havada
istavroz işareti yapmaya başladı.
Gelenlerin hepsi Ferapont Baba’nın bu eski âdetini
biliyorlardı. Nereye giderse gitsin, şeytanı kovmadan ne oturur
ne konuşurdu. Her istavroz çıkarışta:
— Defol buradan şeytan, çık! diye tekrarlıyordu.
Peder Paysi okumayı ansızın keserek birkaç adım
ilerledi. Ferapont Baba’nın karşısına dikildi. Sonra, sert bir
bakışla:
— Şeytanı kovayım derken, belki de kendin ona hizmet
ediyorsun. Kimileri kendisi için “Ben kutsal bir azizim”
diyebilir. Bunu sen de söyler misin peder?
— Ne azizi... Ben kirli bir insanım! Koltuğa kurulup
kendimi putlaştıracak değilim. Günümüzün insanları kutsal
dini yok ediyorlar.
Topluluğa dönerek parmağıyla tabutu gösterdi:
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— Şu kutsal ölünüz de şeytanları kovardı. Bugün kendisi
de leş gibi koktu. Tanrının büyük bir işaretidir bu...
Peder Paysi, her şey kontrolündeymiş gibi:
— Peder, çık buradan! dedi. Yargılamak insanların değil,
Tanrının işidir. Belki bunda bir anlam var, ama onu ne sen ne
ben ne de başkası anlayabilir. Çık buradan ve cemaati
kışkırtma!
Ancak yobaz bir defa coşmuş... Büyük sözler söylemeyi
kafasına koymuş, bir türlü susmak bilmiyordu:
— Keşişliğin yüksek şanının gerektirdiği gibi perhiz
tutmadığı için bu gökten gelen bir işarettir. Bu apaçık ortada,
saklaması günahtır! Şekere bayılırdı; hanımefendiler ona
ceplerinde şeker taşırlardı. Çaydan vazgeçemezdi... Boğazına
düşkünlüğü, her şeyin önünde gelir. Midesini tatlıyla, kafasını
kibirli düşüncelerle doldururdu... Bu yüzden de rezil oldu
işte...
Peder Paysi bu sözler üzerine sesini yükseltti:
— Bunlar boş sözler peder! Keşişliğini, perhizciliğini
takdir ediyorum ama düşüncesizce söylediğin bu sözler ancak
toy bir delikanlıya yakışır. Çık buradan peder, sana çıkmanı
emrediyorum!
Ferapont Baba sanki çıldırmış gibi haykırdı ve elini
sallayarak hızla dönüp, merdivenden aceleyle indi.
Tam o sırada dinî törenin başladığını haber veren çan
sesi duyulmasa bu karışıklık devam edecekti. Kalabalık
istavroz çıkarmaya başladı. Ferapont Baba da ayağa kalktı,
istavroz çıkararak arkasına bakmadan doğruca hücresine
yürüdü. Hem yürüyor, hem de anlaşılmaz bir şekilde
homurdanıyordu. Birkaç kişi peşinden gitti, ama çoğunluk
törene yetişmek için dağılmaya başladı.
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II
Böyle Bir Dakikacık...
Alyoşa tam bir ruhsal bunalım içindeydi ve bundan o
derece acı duyuyordu ki, uzun yıllar sonra dahi o acıklı günün
izlerini, hayatının en zor, en acı günlerinden biri olarak
hatırladı.
Doğrusu, bir mucizenin olmaması Alyoşa’yı rahatsız
etmemişti. O şu veya bu inancın ya da öteden beri kökleşmiş
bir düşüncenin bir başkasına galip gelmesi için züppece bir
mucize bekleyişi içinde değildi. Taze, temiz kalbinde gizli olan
herkese ve her şeye karşı sevgi duygusu, o sırada ve ondan
önceki yıl, belki zaman zaman pek de doğru olmayarak ama
sürekli aşırı bir kalp coşkunluğuyla hoş görülecek şekilde, şu
anda hayatta olmayan sevgili staretzine yönelmişti. Staretz
onun gözünde ulaşılması gereken örnek bir insandı. Bütün taze
gücünü, ruh eylemlerini, hatta bazen herkesi ve her şeyi
unutarak yalnız bu ideale bağlanmaktan kendini alamıyordu.
Sonraları, o acı günde, daha bir gün önce kendisi için çok
kaygılanan Dimitri Ağabeyi nasıl unuttuğunu hatırladı. Aynı
gün, içten bir heyecanla İlyuşeçkalara iki yüz ruble götürmeye
kararlı olduğu hâlde bunu unutmuştu. Hayır, mucize
beklemiyordu o, ama yüce adaleti görmek istiyordu. Bana göre
bu adalet bozulmuş, kana susamışçasına yüreğini parçalayacak
kadar, umulmadık bir şekilde yok edilmişti. Bu adalet tapınağı,
liderin naaşından hemen o anda ortaya çıkacak bir mucize
şeklinde kendini gösterse sanki ne olurdu? Manastırda herkes,
Alyoşa’nın, zekâsına en derin saygı duyduğu kişiler bile örneğin Peder Paysi- aynı şeyi düşünüyor, bekliyordu. Alyoşa
da hayallerini hiçbir şüpheyle gölgelemeden, herkesinki gibi
bir şekle sokmuştu. Manastırda, kaldığı bir yıl boyunca bunlar
içine oturmuştu. Bir şeyler bekleme alışkanlığı ortaya çıkmıştı.
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Ama özlemle beklediği şey sadece mucize değildi, adaletin ve
hakkın uygulanmasını görmek istiyordu. Yüce saydığı birinin
şanı, onuru çiğnenmişti. Bu, neden olmuştu? Kim buna karar
vermişti? Alyoşa’nın deneyimsiz, tertemiz kalbini yıpratan
sorulardı bunlar... En kutsal bir varlığın, ondan çok aşağı,
düşüncesiz bir kalabalağın eğlencesi olmasına kırılmaması
hatta öfkelenmemesine imkân yoktu. Mucize veya mucizeye
benzer bu hava olmayabilir, uzun zamandır bekledikleri hemen
gerçekleşmeyebilirdi. Ama bu onursuzluğa, rezalete, zehir
saçan rahiplerin dedikleri gibi, doğal seyrinden önce başlayan
çürümeye ne gerek vardı? Peder Ferapont’la birlikte sevinerek
çığırtkanlığını yaptıkları ‘işaret’in nedeni neydi? Niçin
kendilerinde istedikleri hükmü verebilecekleri düşüncesi
doğmuştu? Tanrısal, Kutsal Güç neredeydi? Neden en önemli
anda kendini bir kenara çekerek kör, dilsiz ve acımak nedir
bilmeyen doğa kanunlarına boyun eğmeye razı olmuştu?
Alyoşa, içi kanarcasına bunları düşünüyor, dünyada her
şeyden çok sevdiği varlığın kirletilmiş, küçük düşürülmüş
olmasını unutamıyordu.
Hava iyice karardığı sırada, keşişhane ile manastır
arasındaki çam korusundan geçen Rakitin, ansızın yüzükoyun,
hareketsiz bir şekilde yerde uyur gibi yatan Alyoşa’yı gördü.
Yanına gelerek seslendi:
— Aleksi, burada mısın? Yoksa...
Rakitin hayretten donmuş bir şekilde, başladığı sözü
bitirmeden sustu. “Yoksa bu hâle mi düştün?” diyecekti.
Alyoşa başını kaldırıp ona bakmadı. Ama Rakitin,
Alyoşa’nın hafifçe kıpırdanmasından, kendisini anladığını fark
etti.
Yine aynı ses tonuyla:
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— Neyin var, hasta mısın? Ne oluyor böyle? dedi.
Yüzündeki şaşkınlık yerini, alaylı bir gülümsemeye bırakmaya
başladı.
— İki saattir seni arıyorum. Birden ortadan kayboldun.
Ne işin var burada? Nedir bu şapşallığın? Aleksi, yüzüme
baksana!
Başını kaldıran Alyoşa, ayağa kalkarak ağaca yaslandı.
Ağlamıyordu ama yüzü acı, bakışları öfke doluydu. Sürekli
Rakitin’e değil, ileriye bakıyordu.
— Sana bir şey söyleyeyim mi Aleksi, yüzün tanınmaz
hâle gelmiş... O her zamanki yumuşaklığından eser kalmamış.
Neden böylesin, birisine mi kızdın? Birisi seni kırdı, üzdü mü?
Alyoşa, yine gözlerini Rakitin’den kaçırarak:
— Beni rahat bırak, dedi. Yorgun bir şekilde elini
oynattı.
— Demek öyle! Herkes gibi biz de sesimizi yükselttik
galiba... İyi ama sen bir melek değil miydin? Beni çok şaşırttın
Alyoşa, açık söylüyorum! Uzun zamandır olan bitene
şaşırmıyordum. Biliyor musun, şimdiye kadar ben seni dört
dörtlük bir aydın sayardım.
Sonunda Alyoşa, Rakitin’in yüzüne baktı. Ancak gözleri
dalgındı, söylediklerini anlamıyor gibiydi. Rakitin tekrar insanı
sarsan bir hayretle:
— Yoksa moruğun kokması mı seni bu kadar kötü yaptı?
diye bağırdı. Mucizeler yaratacağına gerçekten inanıyor
muydun?
Alyoşa, öfkeyle:
— İnandım, inanıyorum, inanmak istiyorum ve
inanacağım! Seni ilgilendirmez? diye bağırdı.
— Tamam. Bırakalım şimdi gevezeliği de ciddi şeyler
konuşalım. Sen bugün yemek yedin mi?
— Bilmem, hatırlamıyorum... Yedim galiba.
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— Yüzündeki ifadeye bakılırsa kendini biraz
toparlamaya ihtiyacın var. Cebimde salam var. Şehirden
gelirken almıştım, ama sen de salam yemezsin ki...
— Ver şu salamdan...
— Vay canına! Demek durum böyle... Bayrağı tam
açtın! Çok güzel, bu fırsatı kaçırmıyalım. Hadi bize gidelim.
Ben, bir iki kadeh votka içmek istiyorum, yorgunluktan canım
çıktı. Ama sen içmezsin... Yoksa içer misin?
— Votkanı da içerim.
Rakitin, ona şaşkın şaşkın baktı.
— Öyle mi! Doğrusu şaştım kaldım. Neyse, biz salamla
votka fırsatını kaçırmayalım hadi!
Alyoşa sessizce kalktı ve Rakitin’in peşinden yürüdü.
— Ağabeyin Vaneçka bunu görseydi küçük dilini
yutardı! Unutmadan söyleyeyim; ağabeyin İvan Fiyodoroviç
bu sabah Moskova’ya gitti. Bundan haberin var mıydı?
Alyoşa, bu sözlere pek kulak asmadı.
— Biliyorum, dedi. O anda aklına Dimitri ağabeyi geldi.
Dimitri’yi düşündüğü sırada, yapması gereken ve
ertelenemeyecek çok önemli bir görevi olduğunu hatırladı.
Ama bunun üzerinde durmadı. Aynı anda unutuverdi. Sonraları
bu, birçok kez aklına gelmişti.
— Aziz ağabeyin Vaneçka, benim için “Yeteneksiz bir
özgür düşünceler torbası” demişti. Sen de bir gün kendini
tutamayarak namussuzluğumdan şikâyet ettin... Ama olsun...
Şimdi göreyim sizin yeteneğinizi ve namusunuzu...
Rakitin, sözlerinin sonunda kendi kendine mırıldanmıştı.
Sonra yüksek bir sesle:
— Şey... Bana bak! diye devam etti. Manastıra girmeden
direkt patikadan şehre gidelim... Bu arada benim
Hohlakova’ya uğramam gerekiyor. Ona burada olanı biteni
yazdım. Beni anlıyor musun? O da hemen kurşun kalemle bir
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cevap mektubu yazıp göndermiş. Bu hanımefendi mektup
yazmaya çok meraklı! Mektubunda, Staretz Zosima gibi
saygıdeğer bir ihtiyardan böyle bir davranışı hiç ummadığını
yazıyor. Üstelik “davranış” kelimesini kullanmış! O da
kızmış... Hepiniz de!
Rakitin aniden:
— Dur! diye bağırdı. Önce kendisi durdu ve Alyoşa’nın
omuzuna yapışarak onu da durdurdu.
Aklına ansızın gelen yepyeni bir düşüncenin etkisine
kapılmış, Alyoşa’nın gözlerinin içine bakıyordu.
— Aklıma bir şey geldi Alyoşa!
Rakitin gülerek konuşuyordu, ama Alyoşa’daki
olağanüstü ve hiç beklenmedik değişikliğe inanamadığı için
içindekileri söylemeye cesaret edemiyordu. Sonunda çekingen
ve alttan alan bir tavırla:
— Şimdi seninle nereye gidelim biliyor musun? dedi.
— Benim için fark etmez... Nereye istersen...
— Gruşenka’ya gidelim mi? Oraya gider misin? Bunu
ürkekçe bir bekleyiş içinde titreyerek söyledi.
Alyoşa, hemen ama sakin bir tavırla:
— Elbette, gidelim Gruşenka’ya, dedi.
Rakitin, teklifinin bu kadar çabuk ve sakin kabul
edilmesini hiç beklemiyordu. Nerdeyse şaşkınlıktan birkaç
adım geri sıçrayacaktı.
— Aman Tanrım! diye şaşkınlıkla bağırdı. Sonra,
Alyoşa’nın koluna girerek patikadan hızla sürüklemeye
başladı. Kararından vazgeçmesinden korkuyordu. Sessizce
yürüyorlardı. Rakitin’in konuşmaya bile cesareti yoktu. Bir
ara:
— Öyle sevinecek, öyle sevinecek ki... diye mırıldandı,
sonra yine sustu. Gruşenka’ya sevindirmek için Alyoşa’yı ona
götürmüyordu. Ciddi bir adamdı. Çıkarı olmadığı hiçbir işe
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girişmezdi. Bu seferki işin iki amacı vardı: Önce öç almayı
düşünüyordu... Temiz, doğru bir adamın rezaletini görecek,
hatta belki Alyoşa’nın azizlikten günahkârlığa yönelişine tanık
olacaktı. Bunu düşündükçe zevkine şimdiden doyamıyordu.
İkinci olarak, kendine göre maddi hem de hayli karlı bir çıkarı
kolluyordu. Bundan aşağıda söz edeceğiz.
Kötü bir gülümsemeyle, “Demek böyle bir dakikacık
yakalayabildik... Kaçırmıyalım bu fırsatı, çünkü işimize
yarayacak...” diye düşündü.
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III
Bir Baş Soğan
Kiralık bir pavyonda oturuyordu Gruşenka. Evi,
Sobornaya Meydanı’na yakın, şehrin en işler yerindeydi.
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Bahçesi bulunan pavyonun sahibi Morozova adında dul bir
tüccar kadındı.
Kızcağızın hayat hikâyesini şehrimizde tam olarak bilen
yoktu. Ağızdan ağıza dolaşan söylentilere göre kıza on yedi
yaşındayken bir subay tecavüz etmiş, sonra serbest bırakmıştı.
Subay şehri terk edip, başka bir yerde evlenmiş, Gruşenka ise
sefalet ve rezillik içinde kalmıştı. Anlattıklarına göre, ihtiyar
Samsonov’un Gruşenka’yı bataklıktan alıp çıkardığı doğruydu.
Ancak kız aslında namuslu bir aileden geliyormuş. Ya yedek
bir diyakozun ya da bunun gibi birinin kızıymış.
Son dört yılda duygulu, hakarete uğramış zavallı, öksüz,
pembe-beyaz tenli, etine dolgun, tam bir Rus güzeli
oluvermişti. Cesur, iradeli, gururlu ve gözüpek bir karakteri
vardı. Paranın değerini, nasıl kullanılacağını bilirdi; cimri ve
tedbirliydi. Hakkında söylenenlere göre, kısa bir sürede, -belki
doğru belki yanlış yoldan- kendince hatırı sayılır bir maddi
birikim yapmıştı.
Gruşenka’nın iki hizmetçisi vardı. Çok ihtiyar, babasının
evinden getirdiği hasta, hemen hemen sağır bir aşçı kadın ile
torunu... Yirmisinde oynak bir genç kız... O da, Gruşenka’nın
oda hizmetçiliğini yapıyordu. Eli sıkı olan Gruşenka’nın
yaşayışı ona göreydi. Oturduğu pavyonda hepi topu üç oda
vardı. Odaları ev sahibi 1820’lerin modasına uygun, kırmızı
ağaçtan takımlarla döşemişti.
Rakitin ile Alyoşa, Gruşenka’ya geldikleri zaman hava
iyice karardığı için odalarda ışık yoktu. Genç kadın misafir
odasında büyük, biçimsiz arkası kırmızı ağaç taklidi, soluk sert
derili, yer yer yırtılmış bir kanapeye uzanmıştı. Başının altında
yatağından getirdiği iki beyaz kuştüyü yastık vardı. Sırt üstü
uzanarak ellerini başının altına koymuş hareketsiz yatıyordu.
Sanki birisini bekliyor gibi özenle giyinmişti. Sırtında siyah
ipekli elbise, başında kendisine çok yakışan siyah ince
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dantelden bir başlık vardı. Omuzlarına dantelden ağır bir altın
iğneyle tutturduğu bir atkı almıştı. Gerçekten birisini
bekliyordu, sıkıntı, sabırsızlık içinde yatıyordu; yüzü hafif
sararmıştı, dudaklarıyla gözleri ateş gibi yanıyor, sağ ayağıyla
sabırsızlıkla kanapenin kenarına vuruyordu.
Rakitin’le Alyoşa içeri girer girmez etrafta belli belirsiz
bir telaş yaşandı.
Gruşenka, karanlıkta misafirleri inceledi.
— Sen misin Rakitka? Beni çok korkuttun! Yanındaki
kim? Bunun Alyoşa olduğunu fark edince:
— Bak kimi getirmiş, aman Tanrım! diye bağırdı.
Kendini, evde emirler yağdıracak kadar Gruşenka’ya
yakın hisseden Rakitin:
— Mum getirmelerini söylesene canım! dedi.
— Mum mu? Doğru ya, mum gerekiyor... Fenya, mum
getirsene. Alyoşa’yı başıyla göstererek:
— Bunu çok iyi bir zamanda getirdin! diye bağırdı.
Aynaya dönerek iki eliyle örülmüş saçını düzeltmeye başladı.
Mutlu görünmüyordu, gülümseyerek Alyoşa’ya döndü:
— Benden korkma Alyoşa’cığım. Gelmene çok
sevindim. Benim Tanrı misafirim!
Gruşenka yüksek sesle ve endişeyle konuşuyordu, ama
yine de sevinçli bir hâli vardı.
—Sana baktıkça gözlerime inanamıyorum Alyoşa’cığım.
Tanrım, nasıl oldu da buraya geldin! Doğrusunu söylemek
gerekirse buraya geleceğini hiç beklemiyordum, aklımdan dahi
geçmezdi. Önceleri de gelebileceğine inanmıyordum! Biraz
zamansız oldu ama yine de çok sevindim. Otur şu kanapeye,
şöyle geç benim ay parçam! Emin ol, hâlâ şaşkınım... Rakitka,
onu dün ya da önceki gün getirseydin olmaz mıydı? Neyse
buna da sevindim. Belki şimdi, böyle bir anda gelmesi daha iyi
oldu...
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Kıvrak bir hareketle kanapeye, Alyoşa’nın yanına
oturdu. Onu hiç çekinmeden hayranlık dolu bakışlarla
süzüyordu. Söyledikleri doğruydu; gerçekten mutlu olmuştu.
Gözleri parlıyor, içten bir sevinçle gülüyordu. Alyoşa onun
yüzünde böyle içten bir ifade görebileceğini hiç beklemezdi.
Daha düne kadar Gruşenka ile çok az karşılaşmıştı, âdeta
ondan ürküyordu. Özellikle dün, Katerina İvanovna'ya kötü ve
haince davranışına çok şaşırmıştı. Şimdi karşısında çok farklı
bir kadın vardı. Karşısında hiç beklemediği bir kişi görünce
şaşkınlığı katlanarak büyüdü. O anda üzüntüsü bütün varlığını
kapladığı hâlde, Gruşenka’yı dikkatli bir bakışla süzmekten
kendini alamadı. Görünüşü, durumu bir gün öncesine göre
daha iyiyidi. Konuşurken dilinde dünkü nazlı pelteklik, işveli
bir hâli yoktu. Her şeyi çok sade ve içtendi. Yalnız çok
heyecanlı görünüyordu.
— Bugün neler oluyor böyle, aman Tanrım, neler! diye
başladı. Gelişine neden bu kadar sevindiğimi ben de
bilemiyorum Alyoşa. Şimdi sorsan, cevaplayamam.
— Demek neye sevindiğini bilmiyorsun, diye sırıttı
Rakitin. Bana uzun zamandır, onu mutlaka getir diye ısrar
ederken, elbette bir amacın vardı.
— O zaman başka bir amacım vardı, ama şimdi bundan
vazgeçtim. Bunu konuşmanın anlamı yok. Durun, size bir şey
ikram edeyim... Ben artık cömertçe davranacağım Rakitka!
Sen de otur, neden ayakta duruyorsun? Yoksa oturdun mu?
Rakituşkamız tatlı canını hiz yorar mı? Bak Alyoşa, karşımıza
geçti. Senden önce onu buyur etmediğime kızıyor.
Gruşenka güldü.
— Alıngansın Rakitka, çok alıngansın! Hadi bakalım,
bana kırılma. Bugün iyiliğim üstümde. Sen neden öyle üzgün
duruyorsun Alyoşeçka. Yoksa benden korkuyor musun?
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Gruşenka neşeli bir alayla Alyoşa’nın gözlerinin içine
baktı.
Rakitin, kalın kalın:
— Onun yürek acısı var, dedi. İsteğine ulaşamadı.
— Ne istemiş ki?
— Staretzi koktu.
— Bu da ne demek oluyor? Sen saçmalıyorsun, mutlaka
yine çirkin bir şeyler söylemek istiyorsun. Aptal sen de! Dizine
oturmama müsaade eder misin Alyoşa?
Oturduğu yerden fırlayan Gruşenka, gülerek Alyoşa’nın
kucağına atladı. Okşanmak isteyen kedi gibi yumuşak bir
hareketle sağ kolunu boynuna doladı.
— Seni nasıl mutlu edeceğim, dindar bir çocuğum
benim! Gerçekten de dizine oturmama izin veriyor musun,
bana kızmıyor musun? İstersen kalkarım.
Alyoşa cevap vermiyordu.
— Gevezeliği bırakıp da bize şampanya çıkarsan nasıl
olur acaba! Borcunu biliyorsun! dedi Ratikin.
— Doğru ya... Borçluyum... Alyoşa biliyor musun, ona,
seni buraya getirmesi karşılığında ayrıca şampanya sözü
verdim. Hak ettin şampanyayı. Ben de içeceğim. Fenya,
şampanya getir Fenya! Mitya’nın bıraktığı şişe var ya, onu
getir. Acele et!
Az sonra Fenya, masaya bir tepsi bıraktı. Tepside açılmış
bir şişeyle doldurulmuş üç kadeh vardı.
— Şampanya geldi! diye bağırdı Rakitin.
Masaya yaklaşarak kadehini aldı; bir dikişte bitirip
ikincisini doldurdu. Dudaklarını yalayarak:
— Bu içki her zaman ele geçmiyor, dedi. Alyoşa al
kadehini, göster kendini. Neyin şerefine içeceğiz? Cennet
kapıları şerefine mi? Kadehini al Gruşa, sen de cennetin
kapılarına iç.
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— Cennetin kapıları da neymiş?
Gruşenka kadehini aldı. Alyoşa da kadehinden bir
yudum içti ve tatlı bir gülümsemeyle:
— İçmesem daha iyi, dedi.
— Ama bununla övünüyordun! diye bağırdı Rakitin.
Gruşenka:
— Öyleyse ben de içmem, zaten canım istemiyor. Şişeyi
sen bitir Rakitka. Alyoşa içerse ben de içerim.
— Vaaay, şimdi de bir gevşeme seziyorum! diye takıldı
Rakitin. Kucağında oturuyorsun işte... Onun üzüntüsü var, ama
senin neyin var? O, Tanrısına karşı isyan bayrağı açtı. Salam
yemeyi bile kabul etti...
— Neden böyle oldu bu?
— Bugün staretzi öldü, Kutsal Staretz Zosima...
Gruşenka:
— Staretz Zosima öldü mü? diye bağırdı. Aman Tanrım,
bilmiyordum! Dindar bir tavırla istavroz çıkararak, benim şu
yaptığıma bakın, hâlâ Alyoşa’nın kucağında oturuyorum!
Gruşenka endişeyle, âdeta korku içinde Alyoşa’nın
kucağından sıçrayarak kanapeye geçti. Alyoşa uzun ve hayret
dolu bakışlarla onu süzdü. Işık yüzünü aydınlattı.
Ansızın, yüksek bir ses ve kararlı bir tavırla:
— Tanrıma isyan ettiğimi söyleyerek benimle alay etme
Rakitin, dedi. Sana karşı kötü duygular beslemek istemiyorum.
Bu nedenle sen de bana iyi davran. Sen, kutsal özden
yoksunsun. Hakkımda hüküm veremezsin. Şu kadına bir kez
bak. Bana nasıl acıdığını, üzüldüğünü gördün mü? Kendimi
alçalmış, kötüleşmiş hissettiğim için buraya kötü bir ruh
bulmaya geldim. Oysaki candan bir kardeşle bir mücevherle,
sevgi dolu bir ruhla karşılaştım. Bana acıdı... Senden söz
ediyorum Agrafena Aleksandrovna. Beni canlandırdın, hayat
verdin.
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Alyoşa’nın dudakları titriyordu. Sesi tıkanır gibi oldu,
sustu.
Rakitin’in yüzünde hırçın bir gülümseme belirdi.
— Seni kurtardı demek? O seni yiyecekti, bunu biliyor
musun?
Gruşenka birden ayağa kalktı:
— Bekle Rakitka! İkiniz de susun. Her şeyi doğru bir
şekilde size anlatacağım şimdi... Lütfen konuşma Alyoşa,
sözlerini duydukça utanıyorum. Ben iyi biri değilim, kötüyüm.
Sen de yalan söylediğin için sus Rakitka. Evet, onu
yiyecektim. Böyle kötü bir düşüncem vardı, ama artık geçti.
Şimdi söylediklerin yalan, hepsi yalan. Bir daha bu uydurma
şeyleri duymayayım Rakitka!
Gruşenka son derece heyecanlı ve kararlı konuşuyordu.
Rakitin onları şaşkınlıkla süzerek:
— Galiba ikisi de çıldırıyor... diye mırıldandı. Deliye
döndüm, tımarhanede gibiyim. Karşı karşıya gelmişler,
gevşedikçe gevşiyorlar, nerdeyse ağlamaya başlayacaklar.
— Gerekirse ağlamaya da başlarım, başlarım işte! diye
tekrarladı Gruşenka. O bana, “kardeşim” dedi. Bunu hiç
unutmayacağım! Kötüyüm ama bir baş soğan sadaka verdiğimi
biliyor musun Rakitka!
— Ne soğanı? Neden söz ediyorsun? Bunlar gerçekten
çıldırmış, dedi Rakitin.
Gruşenka birden, öfkeli bir gülüşle Alyoşa’ya döndü:
— Bana kulak ver Alyoşeçka. Rakitka’ya, bir baş soğan
sadaka verdiğimi övünerek söylüyordum. Sana bunu
anlatacağım ama başka bir amaçla... Aslında bunun bir
hikâyesi var. Küçükken aşçı Matriyona anlatmıştı: Bir
zamanlar yaşlı bir kadın yaşıyormuş... Kötü, hırçın mı hırçın
bir şeymiş. Bir gün bu kocakarı, arkasında hayırlı bir tek iş
dahi bırakmadan ölüyor. Şeytanlar onu kaptıkları gibi ateş

387

gölüne fırlatmışlar. Kadının koruyucu meleği bunu görünce
düşünmeye koyulmuş... “Yaptığı tek bir iyiliği hatırlasam da
Tanrıya anlatsam!” diye düşünürken birden bir şeyler
hatırlamış ve Tanrının huzuruna çıkmış. Tanrıya bu kulunun
bir gün bostanından bir baş soğan koparıp bir dilenciye
verdiğini anlatmış. Tanrı da meleğine, soğanı alıp, göldeki
kocakarıya uzatmasını, kadının ona tutunup kurtulmaya
çalışmasını söylemiş. Eğer başarırsa, cennete girebileceğini,
soğanın kopması durumunda, şansına küsmesi gerektiğini de
eklemiş. Melek ateş gölüne koşmuş ve soğanı kocakarıya
uzatarak, buna tutunmasını, yukarı çıkmak için çabalamasını
söylemiş. Kadın fark ettirmeden tutunmaya ve yukarı çıkmaya
başlamış, ama göldeki diğer günahkârlar bunu görünce
kurtulmak için soğana âdeta saldırmışlar. O da hırçın yapılı
olduğu için onları tekmelemeye başlamış. “Sizi değil, beni
çekiyorlar. Soğan da sizin değil, benim!” diye bağırmış. Tam o
anda soğan kopmuş ve kocakarı yeniden göle düşmüş. O
günden beri gölde yanıyormuş. Melek de ağlayarak oradan
ayrılmış. Bu bir sorun Alyoşa. Onu ezberledin, çünkü o hırçın
mı hırçın, kötü kocakarı benim. Rakitka’ya, bir baş soğanı
verdiğimi ‘böbürlenerek’ söyledim. Ama sana başka şekilde
anlatıyorum: Ömrümce sadaka olarak hepi topu bir baş soğan
verdim. Yaptığım iyilik bundan ibaret... Bunun için beni bir
daha övme Alyoşa. Beni iyi yürekli biri olarak bilme. Ben
kötüyüm ve hırçınım. Översen beni utandırırsın. Başlamışken
her şeyi anlatayım... Dinle beni Alyoşa: Sana sahip olmayı o
kadar çok istiyordum ki... Bunun için Rakitka’ya öyle çok ısrar
ettim ki, ona, seni buraya getirmesi karşılığında yirmi beş ruble
sözü verdim. Dur Rakitka, bekle biraz!
Hızlı adımlarla masaya yaklaştı, çekmeceden para
cüzdanını alarak içinden yirmi beş rublelik bir banknot çıkardı.
İyice şaşıran Rakitin:
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— Bu ne saçmalık! diyordu.
— Al Rakitka. Borç borçtur. Almayacak değilsin ya,
kendin istedin.
Gruşenka parayı Rakitin’e doğru fırlattı.
Rakitin utandı, ama isteğinden vazgeçmek istemiyordu.
Pişkin bir şekilde:
— Kim almıyormuş? dedi. Zaten aptallar olmazsa
akıllılar kimin sırtından geçinecek!
— Artık sesini kes Rakitka. Bundan sonra
söyleyeceklerimin seninle ilgisi yok. O köşeye geç ve sesini
çıkarmadan dinle. Bizi sevmediğini söylüyorsun, o zaman
konuşma.
— Alyoşa, beş yıl önce, Kuzma beni buraya getirdiği
zaman kimse beni görmesin diye insanlardan kaçardım.
İncecik, akılsız bir kızdım. Sabahlara kadar ağlamaktan
uykularım kaçardı. Sürekli, ‘Beni perişan eden o adam acaba
şimdi nerede?’ diye düşünürdüm. Büyük olasılıkla başka bir
kadının yanında, benimle alay ediyordur... Onu bir görsem...
Bu yaptığının hesabını sorarım. Gecenin karanlığında,
yastığıma kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlar, düşündükçe
derinlere dalardım. Yaramı bilerek deşer, intikam duygumu
azdırırdım. Karanlıkta bütün gücümle, ‘Bunu yanına
bırakmam, bırakmam!’ diye bağırırdım. Sonra birden, hiçbir
şey yapamayacağımı, adamın şimdi ya benimle alay ettiği ya
da tamamen unuttuğu aklıma gelince, kendimi yataktan atar,
güçsüzlüğüme ağlamaya başlar, tanyeri aydınlanıncaya kadar
çırpınır dururdum. Sabah, öfkeden köpekten kötü bir durumda
yatağımdan kalkardım. Bütün dünyayı boğmak isterdim.
Sonraları para biriktirmeye başladım. İnan bana kimseye
acımamaya başladım. Bol bol yedim, kilo aldım. Akıllandım
mı dersin? Nerde... Kimse görmez bilmez, ama karanlık
çöktüğünde, beş yıl önceki kızcağız gibi hâlâ gözyaşları içinde
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sabah ediyorum. ‘Yanına bırakmam bunu, bırakmam!’
düşüncesi hâlâ aklımdan çıkmıyor. İşte her şeyi duydun, değil
mi? Bak, dinle şunu: Tam bir ay önce bana bir mektup geldi.
Karısının öldüğünü, beni görmek istediğini yazıyor. Okurken
nefesim kesildi. ‘Tanrım! Gelip bir ıslıkla beni çağıracak. Ben
de dayak yemiş suçlu bir köpek gibi, sürünerek gideceğim!’
diye düşünüyorum. Bunu düşündükçe de kendime
inanamıyorum. Acaba alçak mıyım, değil miyim; gider miyim
gitmez miyim? Bu ay kendime, o beş yılda kızmadığım kadar
kızdım. Görüyorsun işte Alyoşa. Ben ne çılgın, ne kabına
sığmaz bir kadınım. Sana her şeyi olduğu gibi anlattım!
Bu “dokunaklı” konuşmanın ardından Gruşenka birden
kendini tutamadı. Yüzünü elleriyle örterek kanapeye,
yastıkların arasına düştü, çocuk gibi hıçkırarak gözyaşı
dökmeye başladı. Alyoşa yerinden kalkıp Rakitin’e yaklaştı.
— Darılma Mişa, dedi. Seni kırdı ama buna alınma.
Söylediklerini duydun mu? İnsan ruhuna bu kadar
yüklenilmez, biraz acıma duygusu olmalı...
Alyoşa samimi konuşuyordu. Derdini anlatmak ihtiyacı
duyuyordu. Rakitin olmasa kendi kendine konuşacaktı. Ama
Rakitin’in onu alaylı bakışlarla süzdüğünü farkedince birden
sustu. Rakitin nefret dolu bir gülümsemeyle:
— Sen, staretzinle aklını bozmuşsun. Şimdi de kendince
bir tavırla beni ateşe atıyorsun Tanrı kulu Aleksi! dedi.
— Dalga geçme. Ölüyü ağzına alma! diye titrek bir sesle
bağırdı Alyoşa. O dünyadaki herkesin üstündeydi! Yargıç
olarak değil, en suçlu kişi olarak konuşuyorum. Ben bu kadının
yanında neyim? Buraya alçaklığımdan, kendimi perişan etmek
için geldim. Ama o, duyduğu samimi ve sıcacık bir söz uğruna
beş yıl boyunca çektiği acıyı, her şeyi unutabiliyor, gözyaşı
döküyor. Namusunu lekeleyen adamın çağrısı üzerine onu
bağışlayarak mutlu bir şekilde ona gidiyor.

390

Nefesi tıkandı Alyoşa’nın. Rakitin kızgınlığına rağmen,
onu hayretle seyrediyordu. Sakin yaratılışlı Alyoşa’dan böyle
bir konuşma beklemiyordu. Utanmadan güldü:
— Avukata bakın! Sakın âşık olmayasın? Agrafena
Aleksandrovna, sen bizim keşişin aklını çelmişsin.
Gruşenka başını kaldırdı, ağlamaktan şişmiş yüzüyle
Aleksi’ye tatlı tatlı gülümsedi.
— Belki de henüz onu bağışlamamışımdır, diye
mırıldandı. Belki yüreğim affetmeye kendini yeni yeni
hazırlıyor. Alyoşa, onu doğrudan sevmiyorum ben.
Gözyaşlarımla dolu beş yılı, uğradığım hakaretleri seviyorum.
Dudaklarında kötü bir gülümseme belirdi. Alyoşa’ya
dönerek:
— İçim içime sığmıyor, delirmiş gibiyim! dedi.
Üzerimdekileri yırtarak kendimi, güzelliğimi perişan ederim;
yüzümü yakıp, bıçakla kendimi doğrarım, sonra dilenmeye
çıkarım... Canım istemezse hiçbir yere, hiç kimseye gitmem.
Eğer istersem, yarın Kuzma’nın bütün hediyelerini, parasını
her şeyi geri yollar ömrümün sonuna kadar gündelik işlerde
çalışırım! Bunu yapamayacağımı mı zannediyorsun Rakitka;
cesaretimin olmadığını mı zannediyorsun? Yaparım, yaparım,
üstelik de şimdi yaparım. Kızdırmayın beni! Diğerini de
sepetlerim; burnuna nanik yaparım, tırnağımı da göremez o!
Son sözlerini sinir krizini yakalanmış gibi haykırdı.
Sonra dayanamayarak yüzünü elleriyle kapadı ve yastığa
kapandı. Sarsılarak ağlamaya başladı. Rakitin ayağa kalkarak:
— Geç kaldık, dedi. Manastıra almayabilirler.
Yerinden ok gibi fırlayan Gruşenka acı dolu bir
şaşkınlıkla:
— Alyoşa, gitmek mi istiyorsun? diye bağırdı. Beni ne
hâllere düşürdüğünü biliyor musun? İçim parçalanıyor. Yine
karanlıkta, tek başıma mı kalacağım?
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Kendinden geçen Gruşenka, Alyoşa’nın ayaklarına
kapandı.
— Meleğim, neden daha önce gelmedin ki? Hayatım
boyunca hep senin gibi birinin gelmesini bekledim. Böyle
birinin gelip beni affedeceğini biliyordum. Beni bütün bu
çirkinliğimle seven birisi çıkacağını biliyordum!
Duygulanarak gülümseyen Alyoşa:
— Ben sana ne yaptım ki? dedi. Eğilerek sevgiyle
ellerinden tuttu. Bir soğan uzattım sana, ufacık bir baş soğan...
O kadar, hepsi bu.
Sözünü bitirince Alyoşa da ağlamaya başladı.
O anda dışarda, geniş holde bir gürültü oldu. Birisi
antreye girdi. Gruşenka korku ve endişeyle doğruldu. Odaya
paldır küldür, bağıra çağıra Fenya daldı.
— Hanımcığım, hanımım, Tatar geldi! diye neşeyle
soluk soluğa bağırıyordu. Mokroye’den sizi almak için bir
araba geldi.
Fenya’nın elinde bir mektup vardı, havada sallıyordu.
Gruşenka mektubu elinden kaptı, muma yaklaştırdı. Birkaç
satırlık mektubu bir anda okudu. Sonra, birden yüzünün rengi
değişti. Dudakları acı bir gülümsemeyle çarpıldı.
— Gidiyorum! diye bağırdı. Hoşça kalın geçmiş beş
yılım! Hoşça kal, Alyoşa! Kaderime gidiyorum... Gidin artık,
siz de gidin... Hepiniz gidin, hiçbirinizi görmayeceğim bir
daha! Gruşenka yeni hayatına yol alıyor... Sen de hakkını helal
et Rakitka. Belki de ölüme gidiyorum. Ah! Sarhoş gibiyim!
Odadakileri yalnız bırakarak yatak odasına koştu.
Rakitin:
— Artık bizi gözü görmez, diye homurdandı. Bir daha
çığlık çığlığa kalmadan başlamadan gidelim. Bıktım bu
hıçkırıklardan...
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Alyoşa, onu âdeta donmuş bir hâlde izledi. Rakitin’in
yanında, acelesi varmış gibi hızlı ve sık adımlarla yürüyordu.
Rakitin birdenbire:
— Hepinizi birer birer ve topluca şeytanlar götürsün,
diye haykırdı. Hangi şeytana uydum da sana takıldım...
Bundan sonra seni görmek istemiyorum. Tek başına yürü, işte
yol!
Rakitin hızla dönerek başka bir sokağa saptı. Alyoşa’yı
karanlıkta, tek başına bıraktı. Alyoşa, şehirden ayrılarak,
tarladan manastıra gitti.

IV
Galile’nin Kana Şehri
Alyoşa, çok geç bir zamanda keşişhaneye gelmişti.
Manastır kurallarına göre o saatte içeri girmesi yasaktı. Kapıcı,
onu özel bir yoldan geçirdi. Saat dokuzu çalıyordu. Böyle
üzüntülü günün ardından herkes için rahatlama saatiydi.
Staretzin tabutunun bulunduğu hücrenin kapısını çekinerek
iten Alyoşa, yavaşça içeri girdi. Hücrede, tabutun başında İncil
okuyan Peder Paysi’yle bitişik odada yere uzanmış, dünkü
konuşmayla bugünkü koşuşturmanın verdiği yorgunluktan
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sonra gençlere özgü kurşun gibi ağır bir uykuya dalmış rahip
adayı Porfiri’den başkası yoktu. Peder Paysi, Alyoşa’nın
girdiğini duymasına rağmen, o yana bakmadı. Alyoşa kapıdan
sağ köşeye geçerek diz çöktü ve dua etmeye başladı. İçi
doluydu, ama duyguları bulanık ve karmakarışıktı. Bununla
yanı sıra yüreği huzurluydu. Üstelik işin garip yanı, Alyoşa
buna hiç şaşırmıyordu. Sevgili ölünün her tarafı kapalı tabutu
yine önünde duruyordu. Ama Alyoşa’nın içinde o sabahki
sızlatan, ağlatan, azap veren acıma duygusu kalmamıştı.
Tabutun önünde yere kapandı. Aklında ve yüreğinde hüzün
değil, mutluluğun ışığı vardı. Hücrenin pencerelerinden biri
açıktı; hava tertemiz ve serindi.
Pencereyi açtıklarına göre, koku çoğalmış... diye
düşündü Alyoşa. Ama daha az önce kadar ona çok korkunç,
utandırıcı gelen bu düşünce, artık ne üzüntü, ne kızgınlık
uyandırıyordu. Sessizce dua etmeye başladı. Ama biraz sonra,
dua ettiğini hissetmediğini fark etti... Kafasında çeşitli
düşünceler geçip, birden kopuveriyor, birer yıldız gibi parlayıp
sönüyor, yerine yenileri geliyordu. Ama buna karşılık sağlam
ruhlu ve sakinleştirici bir bütünlük içindeydi. Alyoşa bunun
çok iyi farkındaydı. Bazen bütün kalbiyle bir duaya başlarken,
şükretmek, sevmek isteğiyle doluyordu. Ama duaya başlar
başlamaz başka şeye dalıyor, duayı da neden yarıda bıraktığını
unutuveriyordu. Peder Paysi’nin okuduklarını dinlemeye
çalışmasına karşın, gözleri yorgunluktan kapanıyordu.
Galile’nin Kana şehrinde üçüncü gün düğün oldu, diye
okuyordu Peder Paysi. “İsa’nın anası da oradaydı. İsa ile
müritleri de düğüne çağırıldı.”
Alyoşa’nın kafasından “Düğün mü? Ne o... Düğün... O
da mutlu artık... Eğlenceye gitti... Bıçak? Hayır, almadı...
Sadece aşağılık sözlerdi bunlar. Ama alçakça sözleri de hoş
görmek gerekir. Bunlar ara sıra bize huzur verir... Bu olmadan
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hüzne katlanılamaz. Rakitin ara sokağa girdi... Rakitin acı
duydukça sürekli oraya gider. Oysaki yol... Büyük, dosdoğru,
ışıklı, pırıl pırıl bir yol... Ucunda güneş var... Aa... Neymiş
okudukları?” diye geçiriyordu.
— “... Ve şarap bitince İsa’nın anası ona, ‘Şarapları yok’
dedi...”
O kısmı ne yazık ki kaçırmışım... Bunu çok severim.
Galileli Kana, bu birinci mucize... Hem ne mucize, ne güzel bir
mucize! İsa, ilk mucizesini gerçekleştirmek için üzüntülü
değil, mutlu insanlara gitti. Sevinçlerinin yok olmamasına
yardım etti. Ölenin başlıca fikirlerinden biri, “İnsanları seven
sevinçlerini de sever...” düşüncesiydi. Her zaman söylediği bir
cümleydi. Mitya da, “Sevinçsiz yaşanılmaz.” der... Mitya...
“Her doğru ve güzel şey her zaman tam olarak bağışlanmalı...”
Bu da Mitya’nın sözüydü.
— “... İsa ona, ‘Kadın, benden sana ne? Saatim henüz
gelmedi.’ dedi. Annesi de hizmetçilere, ‘Size ne derse onu
yapın.’ dedi...”
Peder Paysi okumaya devam ediyordu.
Alyoşa, yukardan, tam üstünden gelen kısık bir sesin:
— Sen de, evet, sen de davetlisin! dediğini duydu. En
seçkin davetli sensin. Neden, öyle bir kenarda küçüldün,
görünmüyorsun... Yanımıza gel.
İhtiyarın sesi, Staretz Zosima’nın sesiydi. Alyoşa’yı
onun dışında kim çağırabilirdi ki! Staretz, Alyoşa’yı eliyle
ayağa kaldırdı.
Kısa ve zayıf ihtiyar adam konuşmasını sürdürdü:
— Yeni bir şarap, eğleniyoruz! Yeni, büyük bir mutluluk
şarabı içiyoruz. Bak, misafirler ne kadar da kalabalık. İşte
damatla gelin, işte akıllı sofracıbaşı yeni şarabın tadına
bakıyor. Bana neden öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Bir soğan
verdim de buraya geldim. Zaten buradakilerin çoğu yalnız
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birer küçük baş soğan verenler... E, işlerimiz nasıl gidiyor? Sen
de sessiz, mazlum oğlum, sen de bugün acın birine bir baş
soğan vermişsin. Sen de ödevine başla, hayırlı olsun yavrum!
Bizim Güneş’i, onu görüyor musun?
— Korkuyorum... Bakamıyorum... diye fısıldadı Alyoşa.
— Endişelenme. Hepimiz onun ihtişamı, korkunç
büyüklüğü önünde eğiliriz, acıma duygusu sonsuzdur. Bizleri
sevdiği için aramıza katıldı. Birlikte eğleniyor, misafirlerin
neşesi kaçmasın diye suyu şarap hâline getiriyor, sonra yine
misafirler bekliyor, ardından daha yenilerini çağırıyor... Bu
böyle sonsuza kadar sürecek. İşte yeni şarap getiriyorlar;
kabını görüyor musun?
Alyoşa’nın kalbinde ateş gibi bir şey yanıyordu. İçi
sızlıyor, gözleri yaşarıyordu... Ellerini açarak bağırdı ve
uyandı.
Tabut yine karşısındaydı. Açık bir pencere vardı. Peder
Paysi anlaşılır bir şekilde İncil’i tane tane okumaya devam
ediyordu. Ama Alyoşa Peder Paysi’yi dinlemiyordu artık. İşin
garibi, dizüstü uyumuşken şimdi ayaktaydı. Aniden, mermi
gibi tabuta doğru atıldı. Hatta farkına varmadan Peder
Paysi’nin omuzlarına da çarptı. Peder Paysi, bir an başını
kitaptan kaldırıp hemen yeniden eğildi. Genç adamın ruhunda
sıradışı bir şeyler oluyordu. Alyoşa bir an, üstü örtülmüş,
göğsünde bir ikonla, başında sekiz dallı haç işareti bulunan bir
kukuleta ile hareketsiz tabutun içinde upuzun yatan ölüye
baktı. Henüz sesini duymuştu, bu ses hâlâ kulaklarında
çınlıyordu. Alyoşa bütün dikkatini toplamış, sesi yeniden
duymaya çalışıyordu... Sonra birdenbire hızla dönerek
hücreden çıktı.
Hızla merdivenden indi. Heyecan dolu ruhu, özgürlüğü,
rahat hareket etmeyi özlemişti. Üstünde gökyüzü sakin sakin
parlayan yıldızlarla sonsuzluğa uzanıyordu. Tam üstündeki bir
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noktadan ufka kadar henüz belli belirsiz bir samanyolu vardı.
Yeryüzünü serinlik ve sessizliğin derin bir sesi kapladı.
Başkilisenin beyaz kuleleriyle altın kubbeleri göğün mavimsi
aydınlığında ışıldıyordu. Evin etrafını çevreleyen tarlalardaki
görkemli sonbahar çiçekleri gece uykusundaydılar.
Yeryüzünün sessizliği göğün sessizliğiyle kucaklaşıyor,
toprakla yıldızların sırrının bir an için birleştiği hissini
veriyordu. Alyoşa bunları seyre doyamıyordu. Sonra ansızın
toprağa kapanıverdi.
Güçsüz bir delikanlı olarak yere kapanan Alyoşa,
doğrulduğu zaman sağlam ve savaşmaya hazır bir erkekti. Bu
duyguyu geçirdiği vect anında anlamış, hissetmişti. Alyoşa bu
hatırayı yaşamı boyunca unutmadı. Derin bir inançla, “O anda
ruhuma biri girdi.” diye tekrarladı.
Manastırdan üç gün sonra ayrıldı. Bu kararı, staretzin
“dış dünyada yaşamak” emrine uygundu.

397

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mitya
1
Kuzma Samsonov
Yepyeni bir yaşamın kollarına kendini bırakmaya
hazırlanan Gruşenka, son kez selamının gönderilmesini
emrettiği Dimitri Fiyodoroviç’e, bir saatlik aşkını sonsuza
kadar unutmaması mesajını da iletmişti. Ancak Dimitri
Fiyodoroviç, o sıralarda kendi sorunlarıyla boğuşuyordu.
Endişeliydi... Gruşenka’nın yaşadıklarından habersizdi...
Psikolojisi son iki günde tepetaklak olmuştu. Ateşli beyin
hastalığına yakalanmaması büyük bir şanstı. Bunu sonradan
kendisi de söylemişti.
Alyoşa, onu bir gün önce sabah saatlerinde aramış ama
bir türlü bulamamıştı. Aynı gün lokantada kardeşi İvan’la da
buluşmamıştı. Kesin emir vermişti galiba, yoksa ev sahipleri
nerede olduğunu belki söylerlerdi. Dimitri, iki gün boyunca
tam anlamıyla kaderiyle savaşarak canını kurtarmaya çalışmış,
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savrulup durmuştu. Ancak sonraları, Gruşenka’yı bir dakika
bile gözden kaçırmak istememesine karşın, acil bir iş için
birkaç saat şehir dışına gidip geldiğini anlatmıştı.
Dimitri’yi gerçekten de bir saat bile olsa yürekten seven
Gruşenka’nın ona çektirdiği acı, yaptığı eziyet tarifsizdi.
Ancak Dimitri, kadının gerçek düşüncelerini anlayamıyordu.
Nasıl davranırsa davransın, kafasından geçenleri hareketlerine
yansımıyordu. Zorlamaya, ısrara katlanamazdı. Kızdığı zaman
mezar gibi sessiz bir sır küpü olurdu. Dimitri bunu çok iyi fark
etmişti. İç dünyasında Gruşenka’nın kendisiyle savaştığını, son
derece kararsız olduğunu tahmin ediyordu. Bu nedenle
Gruşenka’nın, ondan bazı sebeplerden dolayı zaman zaman
şiddetle nefret ettiğini düşünüyor, düşündükçe de yüreği
acıyordu. Bu, belki de doğruydu. Ancak Gruşenka’yı bu kadar
üzen şeyi tam olarak açıklayamıyordu. Aslında içini, “Ya
Mitya ya da Fiyodor Pavloviç...” düşüncesi kemiriyordu.
Dimitri iki gün önce Alyoşa’dan ayrılırken beynine
çöken sis perdesi, bütün düşüncelerini altüst etmişti. Bu
kararsız hâliyle, hazırlıksız bir şekilde işe koyuldu. Galiba bu
karakterdeki insanlar, sıkıntılarından kurtulmak için en
imkânsız ve hayali düşünceleri çok gerekli ve en olumlu
fikirler olarak görürler. Dimitri, birden heyecanlandı, gözleri
parladı. Gruşenka’nın koruyucusu Tüccar Samsonov’a
başvurmaya karar vermişti. Yapacağı bir işin projesi için
gerekli olan parayı Samsonov’dan alacaktı. Projenin ticari
öneminden yana hiçbir kaygısı yoktu. Tek korktuğu şey,
Samsonov’un bu işe tüccar mantığıyla yaklaşmaması
olasılığıydı.
Alyoşa ile kırda yaptığı konuşmadan sonraki ilk gecede
hemen hiç uyumayan Mitya, sabah saat ona doğru
Samsonov’un evine gitti. Onunla görüşmek istediği haberini
yolladı. Samsonov’un evi eski, insanın içini karartan, ama çok
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geniş, iki katlı, bir sürü ayrıntısı ve bir de pavyonu bulunan
binaydı. Alt katta Samsonov’un evli iki oğlu aileleriyle, hayli
yaşlı kızkardeşi ve evlenmemiş bir kızı oturuyordu.
İhtiyar, ayakları şiştiği için hemen hemen hiç
gezemiyordu. Arada bir deri koltuğundan kalkarak, koluna
giren ihtiyar hizmetçisinin yardımıyla birkaç kez odayı boydan
boya dolaşırdı. Tavırları sertti. İhtiyar hizmetçisiyle dahi uzun
boylu konuşmazdı.
İhtiyar adam, yüzbaşının geldiği haber verilince kabul
etmeyeceği haberini yolladı. Mitya ısrar etti ve isteğini
tekrarladı. Biraz düşündükten sonra, misafiri salona alması için
uşağa emir verdi. Kocakarıyı da küçük oğlunu çağırması için
aşağıya gönderdi. Samsonov’un küçük oğlu iri yarı, kaslı
vücudu son derece güçlü, sakalını bıyığını traş eden, Alman
tarzı giyinen bir adamdı. İhtiyar Samsonov ise sakallıydı ve
kaftan giyerdi. Çağırılan oğul hemen yukarı çıktı. Hepsi
babalarının önünde hepsi susmuş duruyordu. Samsonov bu
güçlü oğlunu, yüzbaşıdan korktuğu için değil, gerekirse
tanıklık etmesi için çağırmıştı. Oğlu ile uşağı, koltuklarından
tutarak ihtiyarı salona getirdiler. Mitya, başı dik, sert bir
duruşla ayakta bekleyen ihtiyar Samsonov’un yanına gidene
kadar, kendisini tepeden tırnağa incelediğini hissetti. Mitya’nın
en çok dikkatini çeken ise, Kuzma Kuzmiç’in son zamanda
çok kötü şişen yüzüydü... Kalın olan alt dudağı, sarkmış bir
hamur parçası gibiydi. İhtiyar, misafirini sessizce ve saygıyla
başıyla selamladıktan sonra kanepenin yanındaki koltuğu
gösterdi. Kendisi de oğlunun koluna dayanarak inleye inleye,
Mitya’nın karşısındaki kanepeye yerleşmeye çalışıyordu.
Mitya, ihtiyarın acı çekme pahasına verdiği çabayı gördükçe,
bu büyük adamın karşısında küçüldüğünü hissetti; geldiğine
pişman oldu.
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Kanepeye yerleştikten sonra yavaşça, tane tane ve sert
bir tonda ama yine de kibarca:
— Benden ne istiyorsunuz efendim? diye sordu.
Mitya:
— Saygıdeğer Kuzma Kuzmiç, diye başladı
konuşmasına. Anamdan kalan mirasıma el koyan babam
Fiyodor Pavloviç Karamazov’la yaptığımız kavgaları duymuş
olmalısınız. Bu olayları bütün şehir halkı biliyor. Zaten bu
insanlar her şeye burunlarını sokarlar... Ayrıca Gruşenka’dan
da... Bağışlayın, Agrafena Aleksandrovna’dan da duymuş
olmalısınız!
Mitya Çermaşniya köyünün, annesinden ona miras
kalması gerektiğini söylemişti.
— Otuz, otuz bin eder Kuzma Kuzmiç! diye devam etti
Mitya. Ancak bu zalim adamdan on yedi bin ruble dahi
alamadım. O zaman yeterince ciddiye almadım bu işi... Ben
mahkemelerde uğraşamam. Ama buraya gelince karşı tarafın
açtığı karşı davaya çok şaşırdım. Saygıdeğer Kuzma Kuzmiç,
eğer isterseniz, bu acımasız adamla olan davamı size
devredebilirim, dedi. Bunun karşılığında sizin bana sadece üç
bin ruble vermeniz yeterli. Davayı kaybetmeniz mümkün
değil, bunu güvencesi için şerefimi ortaya koyarım... Siz, üç
bin ruble yerine altı-yedi bin ruble alacaksınız.
İhtiyar Samsonov, Mitya konuşurken kıpırdamadan
oturuyor, onu soğuk bir tavırla inceliyordu. Mitya’yı bir an
bekleterek, kararlı ve ümit kırıcı bir ses tonuyla:
İhtiyar:
— Biz böyle işler yapmayız efendi, diye mırıldandı.
Mahkemeymiş, avukatlarmış... Bunlar belalı işler. İsterseniz,
burada para verecek biri var, siz ona başvurun...
— Lütfen söyleyin. Tanrı aşkına, kim bu adam? Bana
yeniden can, umut veriyorsunuz Kuzma Kuzmiç!
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— Kendisi şu sıralarda burada değil. Üstelik bir
yabancı... Köylerde orman ticareti yapıyor. Lyagavi diye
bilinir.
Genç Karamazov aynı taşkın heyecanla:
— Kuzma Kuzmiç, size nasıl teşekkür edeyim, bilmem
ki! dedi.
Başını eğen Samsonov:
— Önemli değil.
— Farkında değilsiniz galiba, siz beni kurtardınız! Zaten
bir içimdeki bir ses beni buraya sürükledi.
— Teşekküre değmez...
Odadakileri selamlayarak hızla döndü, geldiği gibi seri,
büyük adımlarla, arkasına bakmadan kapıya yürüdü.
Sevincinden titriyordu... “Her şeyin yok olacağı sırada
hızır gibi yetişip kurtardı! Bunun gibi bilgili, soylu, ihtişamlı
bir iş adamı eğer bu yolu göstermişse amacıma ulaştım,
kazandık demektir! Bir dakika bile kaybetmeden gitmeliyim.
Gece olmadan dönerim ya da orada geçiririm geceyi, ama işi
mutlaka hallederim. Yoksa ihtiyar benimle alay mı etti, bu
mümkün mü?” diye art arda düşünceler savruldu kafasında.
Genç adam odadan çıkar çıkmaz öfkesinden âdeta
renkten renge giren Kuzma Kuzmiç, oğluna dönerek, bu
serserinin bir daha evine sokulmamasını emretti. Bir daha
yakınlarda dolaştığını duyacak olursa...
İhtiyar tehdidinin devamını getirmedi. Ama babasının
öfkeli hâline alışkın oğlu dahi korkudan titredi. Samsonov, tam
bir saat kızgınlığından titredi durdu ve akşama doğru
hastalandı, doktoruna haber gönderildi.

II
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Liyagavi
Mitya’nın çok hızlı, uçarcasına gitmesi gerekiyordu ama
neredeyse hiç parası yoktu. Cebinde sadece kırk kopek vardı!
Ancak evde eski bir gümüş saati vardı. Epeydir bozuk olan
saati aldığı gibi soluğu bir Yahudi saatçinin pazardaki küçük
dükkânında aldı. Adam saate altı ruble değer biçti. Mitya,
“Doğrusu, bu kadarını beklemiyordum!” diye sevinçle bağırdı.
Heyecanından bir şey eksilmemişti. Altı rubleyi cebe indirdi,
eve koştu. Ev sahiplerinden üç ruble borç aldı, gereken parayı
tamamladı. Mitya’yı çok seven ev sahipleri, son paralarını ona
seve seve verdiler. Hep o coşkulu, heyecanlı hâliyle hayatının
dönüm noktasında olduğunu söyledi; az önce Samsonov’a
anlattığı planını olduğu gibi onlara da anlattı. Samsonov’un
kararından, yarın için, gelecek için beslediği ümitlerinden söz
etti. Ev sahipleri zaten sırlarının çoğunu biliyordu. Mitya’yı
etrafındakilere tepeden bakan birisi değil de kendilerinden biri
olarak kabul ediyorlardı.
Volovya İstasyonu’na doğru tozu dumana katarak giden
Mitya, bütün bu işlerin mutlu bir şekilde son bulacağını
sevinçle düşünürken, bir günlük yokluğunda Gruşenka için
kaygılanmadan duramıyor, korkudan ürperiyordu.
Peki, ya Gruşenka bugün ani bir kararla Fiyodor
Pavloviç’e giderse? “Akşama dönmeliyim, ne olursa olsun
mutlaka dönmeliyim. Liyagavi’yi de işlemlerin yapılması için
buraya getirmeli...” sözlerini sürekli tekrarlıyordu.
Volovya İstasyonu’ndan sonra köyler arasındaki mesafe
uzak olduğu için tahmininden geç gitti. Görünüşte çekingen,
yumuşak huylu bir adama benzeyen papaz, Liyagavi’nin önce
kendisine uğradığını; ancak şimdi Suhoy Posyolok’taki orman
bekçisinin kulübesinde kaldığını söyledi.

403

Oraya vardıklarında kulübenin odasına girip mum
yaktılar. Oda hamam gibi sıcaktı. Çamdan bir masanın
üzerinde sönmüş bir semaver, yanındaki bir tepside çay
fincanları, boş bir rom şişesi ve dibinde çok az içki kalmış 1.25
litrelik votka şişesi, bir de buğday ekmeği artıkları vardı.
Sedire uzanan misafir, ceketinden yaptığı yastığın üzerine
başını koymuş horul horul uyuyordu. Mitya şaşırarak bir an
durdu. “Onu uyandırmam gerekiyor. İşim son derece önemli...
Buraya şimşek gibi geldim ve bugün dönmeliyim!” diye
düşünerek telaşlanmaya başladı. Papaz ile orman korucusu
sessizce duruyorladı. Mitya, sedire yaklaşarak adamı
uyandırmaya çalıştı, ama ne yaparsa yapsın adam
uyanmıyordu. “Bu sarhoş. Ne yapayım şimdi Tanrım, ben ne
yapacağım?” diye şikâyet etmeye başladı Mitya. Sabrı
tükenmiş bir şekilde, uyuyan adamın kollarından,
bacaklarından çekmeye, kafasını sarsmaya başladı, sonra onu
kaldırıp sedire oturttu. Mitya epey uğraştı. Adam anlamsız
şeyler söyleyerek, güçlükle konuşmasına rağmen yakası
açılmadık küfürler savurdu.
Papaz Mitya’ya:
— Biraz beklemeniz daha iyi olacak, dedi. Anlaşılan
bilinci yerinde değil...
— Akşama kadar içti, dedi korucu.
— Tanrım! Durumumun önemini, aciliyetini, nasıl bir
çaresizlik içinde olduğumu bilmiyorsunuz siz! diye
bağırıyordu Mitya.
Makineleşmiş gibi ne yaptığını düşünmeden uyuyan
adama yaklaşarak yüzüne bakmaya başladı.
Uzamış yüzlü köylü, pek de yaşlı değildi. Ama derisi
sanki kurumuş, tahta gibiydi. Kumral saçları kıvır kıvırdı.
Kızıla çalan uzun, incecik bir sakalı da vardı.
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Başı, çok şiddetli bir şekilde ağrımaya başladı.
“Vazgeçsem mi? Bırakıp gideyim... Hayır, burada
sabahlayacağım. İnadına kalacağım, inadına! Neden geldim
buraya sanki? Zaten nasıl, neyle giderim şimdi... Bu ne
saçmalık!” diye düşündü.
Ağrısı sürekli artıyordu. Kıpırdamadan oturduğu yerde
birden gözleri kapandı. Farkına varmadan sedire uzandı ve
deliksiz bir uykuya daldı.
Sabah çok geç uyandı. Saat dokuzu buluyordu. Kıvırcık
saçlı mujik, giyinmiş, sırtında kolsuz bir hırka ile sedirde
oturuyordu. Önünde yeni hazırlanmış bir semaver ve yeni bir
votka şişesi vardı. Masanın üzerindeki dünkü şişe boşalmış,
yeni şişenin de yarıdan fazlası içilmişti.
Yattığı sedirden fırlayan Mitya, aşağılık adamın yine
sarhoş, üstelik zil zurna sarhoş olduğunu ilk bakışta anladı.
Uyanır uyanmaz bakışları ona takılmış, öylece bakıyordu.
Adam, Mitya’yı sinsi ve hakaret edici bir sessizlikle
süzüyordu. Hatta Mitya’nın da fark ettiği gibi küçümseyen bir
bakışı vardı. Adamın yanına koştu:
— İzninizle... Şey... Ben, belki şu kulübedeki orman
bekçisinden duymuşsunuzdur. Ben, Teğmen Dimitri
Karamazov. Koruluğu satın almak istediğiniz ihtiyar
Karamazov’un oğluyum.
— Sen yalan söylüyorsun! diye sakin ve tok bir sesle
Dimitri’nin sözünü kesti mujik.
— Yalan mı söylüyorum? Ne yalanı? Fiyodor Pavloviç’i
tanıyor musunuz?
Dilini ağır ağır oynatan adam:
— Sen bir boyacısın!
— Lütfen acıyın bana, anlayın beni. Ben bir
Karamazov’um, Dimitri Karamazov... Size kârlı, çok kârlı bir
teklifim var... Koruyla ilgili bir teklif...
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Adam, onurlu bir tavırla sakalını okşuyordu.
— Hayır, sen anlaşma yaptın ama namussuz çıktın.
Namussuzsun!
Kaşlarını çatan Mitya biraz geriledi. Birden -sonradan
kendi söyleyişiyle- bir şeyler kafasına dank etti. Düşünceleri
bir anda berraklaştı, netleşti. “İçimde bir ışık parladı, gerçeği o
anda görüverdim.” demişti. Olduğu yerde taş kesilmiş
duruyordu. Mantıklı, olgun bir adam olmasına karşın, böyle bir
saçmalığa nasıl kendini kaptırmış, âdeta bir maceraya atılarak
neredeyse yirmi dört saattir adamın başını ıslatmaya varana
kadar Liyagavi’yle uğraşmıştı... Adam sarhoş, hem de
körkütük sarhoştu; daha bir hafta içecekti. Beklemenin bir
anlamı yoktu! Ya o Samsonov beni buraya bilerek
gönderdiyse? Ya Gruşenka orada... Aman Tanrım, ben ne
yaptım böyle!”
Adam oturduğu yerden Mitya’ya bakarak gülüyordu.
Farklı şartlarda bu olsaydı, Mitya belki de öfkelenip bu aptal
adamı vururdu, ama şimdi çocuk gibi güçsüzleşmişti.
Cebinden elli kopek çıkarıp yatak, mum, hizmet parası olarak
masaya bıraktı. Kulübeden çıkınca çevresini kuşatan ormanı
gördü. Nereye gittiğini bilmeden bir süre yürüdü.
Yolda, arabasıyla giden ihtiyar bir tüccarla karşılaştı.
Yaklaşan arabacıya yolu sordu Mitya. Onlar da Volovya
İstasyonu’na gidiyordu. Bir süre konuştuktan sonra Mitya’yı
da yanlarına aldılar. Üç saat sonra istasyona vardılar. Mitya
arabadan iner inmez Gruşenka’ya koştu.
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III
Altın Ocakları
Kıskançlık bu kez içine kor gibi düşmüştü... Ne olursa
olsun çabuk davranmalıydı. Öncelikle çok olmasa da
birilerinden biraz borç para alması gerekiyordu. Dünkü dokuz
rublenin hemen hemen hepsini yol parası olarak harcamıştı.
Mitya, yeni planını şekillendirirken borç parayı nereden
bulacağını daha arabadayken düşünmüştü. Fişekleriyle birlikte
çok güzel bir çift düello tabancası vardı. En çok bunları sevdiği
için şimdiye kadar satmamıştı.
Başkent Lokantası’nda bir süre önce genç bir memurla
tanışmıştı. Lokanta çalışanlarından, bekâr ve ekonomik
durumu iyi olan bu memurun silah delisi olduğunu; piştov,
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tabanca, kama satın alıp evinin duvarlarına astığını, övünerek
dostlarına gösterdiğini, her silahın mekanizmasını, kullanılışını
anlattığını duymuştu. Mitya uzun uzun düşünmeden memura
gitti ve tabancalarını on ruble karşılığında rehin bırakmayı
teklif etti. Memur bu teklife çok sevindi.
Zaman kaybetmeden eve geldi. Yıkandı, tarandı,
elbisesini fırçalayıp giydi. Bayan Hohlakova’ya gitti. Mitya, üç
bin rubleyi bu kadından ödünç istemeyi düşünmüştü. Birden
Bayan Hohlakova’nın, kendisini kesinlikle reddetmeyeceğine
inanmaya başlamıştı. Çermaşniya üzerindeki haklarını
devretmeyi teklif edecekti. Yalnız bu kez, dün Samsonov’a
yaptığı gibi yapmayacak, Bayan Hohlakova’ya üç yerine altı
yedi bin ruble kâr elde edeceğini söyleyerek onu iknaya
çalışacak. Bu miktar, borcunun teminatı olacaktı. Mitya, bu
yeni planını geliştirirken iyice heyecanlanıyordu. Onun bu hâli,
sadece yeni girişimlerinde ani kararlarında ortaya çıkardı.
Kendini her yeni düşünceye aşırı bir istekle kaptırırdı. Yine de
Bayan Hohlakova’nın evinin önüne gelince birden vücudunun
ürperdiğini hissetti. O anda matematiksel bir kesinlikle,
denemenin son ümit kapısı olduğunu, bunu da başaramazsa üç
bin ruble uğruna birisinin canına kıyıp, hırsızlık yapmaktan
başka çaresi kalmadığını anlayıverdi... Kapının zilini
çaldığında akşamın yedi buçuğuydu.
Önce her şey yolunda gidiyor gibiydi. Gelişi haber verilir
verilmez içeri alındı. Mitya, “Beni bekliyormuş sanki...” diye
düşündü. Salona girince, ev sahibi koşar adımlarla içeri daldı
ve onu beklediğini söyledi:
Sizi bekliyordum! Sizin bana geleceğiniz nerden aklıma
gelirdi ki? Yine de bekliyordum! Bendeki önseziye bakın
Dimitri Fiyodoroviç! Bugün sabahtan beri geleceğinizi
düşünüyordum, buna emindim!
Acemice koltuğa oturan Mitya:

408

— Hanımefendi, gerçekten şaşılacak bir şey bu, dedi.
Ama ben önemli... Son derece... Benim için yani... Sadece
benim için önemli bir iş nedeniyle geldim Hanımefendi... Çok
da acelem var.
— Sonra anlatırsınız, sonra... Ne diyeceğinizi önceden
biliyorum. Benden bir miktar para istiyorsunuz... Üç bin
rubleye ihtiyacınız var. Size daha fazlasını, çok daha fazlasını
vereceğim Dimitri Fiyodoroviç. Sizi derdinizden kurtaracağım,
ama önce beni dinlemeniz gerekiyor.
Yerinden fırlayan Mitya, duygulanarak:
— Hanımefendi, ne kadar iyi kalblisiniz! diye sevinçle
bağırdı. Beni kurtardınız! Bir adamı intihardan, kafasına
kurşunu sıkmaktan kurtarıyorsunuz, hanımefendi... Bunu
ölünceye kadar unutmayacağım!
— Sizi tam bir aydır madenin işletmesi için uygun
musunuz değil misiniz diye gözlüyorum. Her gördüğümde,
“İşte altın arayacak kadar enerji dolu, dinamik bir adam!”
düşüncesini kapılıyorum. Yürüyüşünüz, bende, çok altın
bulacağınız inancını artırdı.
Mitya:
— Yürüyüşüm mü? diye gülümsedi.
— Elbette... Yürüyüşünüz ya... Bir insanın kişiliğinin,
yürüyüşten anlaşılabileceğini kabul etmez misiniz Dimitri
Fiyodoroviç? Bu tezi bilim dahi kanıtlayıp kabul etmiştir.
Yaa... Artık gözüm açıldı Dimitri Fiyodoroviç. Beni bu kadar
üzen şu manastır olayından sonra karar aldım; bugünden
itibaren gerçekçi olacağım. Bir işim olsun istiyorum.
— Tamam, ancak bana söz verdiğiniz üç bin ruble,
lütfen...
Bayan Hohlakova:
— Para kaçmıyor ya! diye sözünü kesti. Üç bini
cebinizde bilin. Artık sadece üç bin değil üç milyon, Dimitri

409

Fiyodoroviç! Üstelik de en kısa zamanda! Size ne yapmanız
gerektiğini, amacınızı söyleyeyim: Ülkede altın madenleri
bulup milyonlar kazanarak buraya geri dönecek, toplumun
lideri olacaksınız. Bizlere iyiye giden doğru yolu
göstereceksiniz. Her şeyi Yahudilerin ellerine bırakacak
değiliz ya... Binalar yaptırıp ihtiyacımız olan kurumları
açarsınız. Yardım ettiğiniz fakirler sizi dualarıyla anarlar.
Demiryolu çağında yaşıyoruz, Dimitri Fiyodoroviç. Ünlü
olacaksınız. Zor durumda olan Maliye Bakanlığının size
ihtiyacı olacak. Rublemizin değerinin düşmesi uykumu
kaçırıyor, Dimitri Fiyodoroviç. Beni bu açıdan çok az tanırlar
ama...
Dimitri Fiyodoroviç, Bayan Hohlakova’nın konuşmasına
müdahale ederek:
— Giderim Hanımefendi, peki ama sonra... İstediğiniz
yere giderim... Fakat şimdi...
— Bekleyin öyleyse! diye bağırdı Hohlakova. Yerinden
fırlayarak görkemli bürosuna koştu. Sayısız çekmecelerini
aceleyle açarak bir şeyler aramaya başladı.
Mitya’nın yüreği hızla çarpıyordu. “Üç bin... Hemen!
Vakit kaybetmeden. Şarta gerek yok... Kibar davrandı
doğrusu! Zorlu kadın, bir de çenesi bu kadar düşük olmasa...”
Mutlu bir çığlıkla Bayan Hohlakova:
— İşte! dedi ve Mitya’ya döndü. Bunu arıyordum!
Boynundan kordona takılmış haçla birlikte minnacık
gümüş bir ikon çıkardı. Alçakgönüllülükle:
— Bu Kiev’den, Dimitri Fiyodoroviç, diye devam etti.
Çilekeş Varvara’nın türbesinden... İzin verinde boynunuza
takayım. Bununla sizi yeni bir hayata, yeni kahramanlıklara
doğru uğurlamış olayım.
İkonun kordonunu gerçekten de Mitya’nın boynuna
geçirdi ve koynuna sokmaya uğraştı. Mitya, büyük bir
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utangaçlıkla eğilmiş, ona yardım etmeye çalışıyordu. Sonunda
ikonu kravatıyla gömleğinin yakası altından koynuna soktu.
Bayan Hohlakova, sanki zafer kazanmış gibi gururlu bir
tavırla yerine geçti.
— Şimdi gidebilirsiniz, dedi.
— Söz verdiğiniz üç bin ruble... Bana lütfen söz
verdiğiniz...
— Siz bundan, para alacağınız anlamını çıkardıysanız,
yanılmışsınız Dimitri Fiyodoroviç. Şu an hiç param yok.
Kâhyamla son günlerde bu nedenle sürekli tartışıyoruz. Hatta
birkaç gün önce Miyusov’dan beş yüz ruble borç aldım. Hayır,
hayır, param yok. Üstelik param olsaydı da size vermezdim.
Birincisi, borç para vermek gibi bir özelliğim yoktur. Borç
verdiğin insanı dostluktan silmek gerek. Sizi çok sevdiğim ve
kurtarmak istediğim için para vermem. Sizin için tek kurtuluş
yolu madendir. Maden, sadece maden!
Öfkesi kabaran Mitya:
— Cehennemin dibine gidin! diye haykırdı ve bütün
gücüyle yumruğunu masaya indirdi.
Bundan korkan Hohlakova:
— Ayy! diye bir çığlık atarak, kendini salonun diğer
ucuna attı.
Mitya, hakaret etmek ister gibi yere tükürerek hızlı
adımlarla odayı, sonra da evi terk etti. Karanlık sokakta
kayboldu. Delirmiş gibi yürüyor, göğsünü yumrukluyordu.
Hem ağlıyor, hem de yumruğuyla dalgın dalgın gözyaşlarını
siliyordu. Böyle ağlayarak şehir meydanına geldi ve ansızın
bütün vücuduyla bir şeye çarptığını fark etti. Yaşlı bir
kocakarıyı neredeyse yere düşürüyordu. Kadın:
— Aman Tanrım, az kalsın beni öldürüyordun! diye
bağırdı. Önüne baksana serseri!
Karanlıkta yaşlı kadını tanıyan Mitya:
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— Aa! Siz misiniz? diye bağırdı.
Bu kadın, dün Kuzma Samsonov’un evinde Mitya’nın
dikkatini çeken ihtiyar hizmetçiydi.
Sesini değiştiren kadıncağız:
— Siz kimsiniz beyim, dedi. Karanlıkta tanıyamadım.
— Kuzma Kuzmiç’in hizmetçisi değil misiniz?
— Doğru efendim. Bir koşu Prohoriç’e gittim... Sizi
tanıyamadım efendim...
— Dinle beni anacığım! Agrafena Aleksandrovna sizde
mi? diye sabırsız bir şekilde sordu Mitya. Onu biraz önce
evinize kadar getirmiştim.
— Bizdeydi efendim. Ama biraz oturdu sonra gitti.
— Ne diyorsun! Gitti mi? diye bağırdı Mitya. Ne zaman
gitti?
— Fazla kalmadı. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Bir
dakika ya oturdu ya oturmadı. Kuzma Kuzmiç’e bir şeyler
anlattı, güldürdü sonra da kaçtı.
Mitya bacaklarının bütün kaslarını yırtarcasına
zorlayarak Morozova’nın evine koşuyordu. Bunlar, tam da
Gruşenka’nın Mokroye’ye gittiği sırada oluyordu. Yola
çıkışından bir saat sonra yüzbaşı içeri daldığında Fenya, büyük
annesi aşçı Matriyona ile mutfakta oturuyordu. Fenya onu
görünce kendini tutamayıp çığlığı bastı.
Mitya:
— Bağırma! diye haykırdı. O nerede?
Hemen ardından, korkudan dili tutulan Fenya’nın cevap
vermesini beklemeden ayaklarına kapandı.
— Fenya, peygamberimiz İsa aşkına söyle, nerede o,
nerede?
Fenya:
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— İki gözüm Dimitri Fiyodoroviç, yemin ediyorum ki
bir şey bilmiyorum, buradan sağ çıkmıyayım ki... demeye
başladı. Buradan birlikte çıktınız...
— Geri gelmiş!
— Gelmedi; yemin ediyorum ki gelmedi!
— Yalan söylüyorsun! Korktuğun için söylemiyorsun,
saklıyorsun ama ben biliyorum nerede olduğunu! Hemen dışarı
attı kendini. Korkudan sararan Fenya, bunu ucuz atlattığına
sevinmişti. Mitya’nın onunla uğraşacak zamanı yoktu, yoksa
onu çok kötü hırpalardı. Genç Karamazov koşarak
uzaklaşırken, Fenya ile Matriyona ağızları şaşkınlıktan açık
kalmış bir şekilde arkasından bakakaldılar. Bu sırada mutfak
masasında pirinçten bir havan, içinde de küçük bir havaneli
vardı. Mitya dışarı fırlarken bir eliyle kapıyı açtı, diğeriyle de
havanelini kaptı ve yan cebine koyarak gözden kayboldu.
Ellerini birbirine vuran Fenya:
— Aman Tanrım, o birisine zarar verecek!
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IV
Karanlıkta
Acaba Dimitri, çıldırmış gibi nereye koşuyordu? Bunun
yanıtı çok açık: “Gruşenka, Fiyodor Pavloviç’ten başka nerede
olabilirdi ki! Samsonov’dan çıkarak doğruca ona gittiğine
kuşku yoktu. Oynanan oyun, yalan gün gibi ortadaydı.”
Mitya’nın kafasındaki bu düşünceler, ruhunda fırtınalar
koparıyordu. Avluya girince Marfa Kondratyevna’ya
uğramadı: “Oraya gitmeye gerek yok. Gürültü yapmamalı.
Yoksa beni hemen ele verirler... Belli ki Marfa Kondratyevna
da işin içinde, Smerdyakov da... Hepsi para ile satın alınmış!”
Başka bir yol düşündü ve büyük bir yarım daire çizerek
sokaktan koştu; Fiyodor Pavloviç’in evini, Dimitrovskaya
Sokağı’nı, küçük tahta köprüyü geçti ve kendini sokakların
arkasındaki tenha bir arsada buldu.
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Arsanın bir tarafı komşu bostanın çitiyle, diğer tarafı
Fiyodor Pavloviç’in bahçesinin yüksek, sağlam duvarıyla
çevriliydi. Mitya kendine uygun bir yer seçti. Bilinen
hikâyedeki, zamanında Lizaveta Smerdyasçaya’nın duvardan
atladığı yerdi burası. Birden, “O atlarsa ben de atlayabilirim?”
diye düşündü. Gittikçe hızlanarak duvara koştu, ellerinin
üstünde yükselip ata biner gibi duvarın üstüne çıktı. Bahçenin
o kısmında, duvara yakın bir hamam vardı, ama evin ışıklı
pencereleri duvardan görünüyordu. “İşte, tamam! Işık ihtiyarın
yatak odasında, o da orada!” Mitya, duvardan bahçeye atladı.
Grigori’nin hastalığını, belki Smerdyakov’un da gerçekten
hasta olduğunu, böylece gelişini kimsenin duymayacağını
bilmesine rağmen, garip bir içgüdüyle olduğu yere sinerek hiç
kımıldamadan etrafı dinlemeye başladı. Her yer karanlık, tam
bir ölü sessizliği hâkimdi. Sanki bu sessizlik kasten ortalığı
sarmıştı.
Nedense Dimitri, “Sadece sessizliğin fısıltısı duyuluyor.”
dizesini hatırladı. “Bahçeye atladığımı duyan, gören
olmasaydı... Galiba duymadılar da.” diye düşündü. Bir anlık
duraksamadan sonra çimenlikten yürüdü; ağaçları, çalılığı
yavaş ve sessizce geçti. Elinden geldiği kadar adımlarının
sesini dinleyerek gidiyordu. Işıklı pencereye gitmesine beş
dakika vardı. Tam pencerelerin altında birkaç iri mürver
ağacıyla beyaz kahkaha fidanlarının bulunduğunu hatırlıyordu.
Soldaki bahçeye evin cephesinden açılan kapı kapalıydı. Mitya
oradan geçerken buna özellikle dikkat etmişti. Sonunda
yeşilliğe ulaşarak arkadan yanaştı. Nefesini tutarak bekliyordu.
“Biraz beklemek gerek. Eğer ayak sesimi duyup kulak
kabartmışlarsa yanıldıklarını düşünürler... Umarım öksürük
tutmaz!” diye düşündü.
Kısa bir süre bekledi; kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki,
Mitya’nın nefesi kesilir gibi oldu. “Bu çarpıntının duracağı
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yok, biraz daha bekleyeyim!” diye düşündü. Bir fidanı kendine
siper yapmıştı. Fidanın bazı dalları pencereden gelen ışıkla
aydınlanmıştı. Nedenini bilmeden, “Beyaz kahkaha, taneleri
kıpkırmızı...” diye mırıldandı. Yavaşça, sessiz adımlarla
pencereye yaklaşarak içeriye bakmak için parmak uçlarında
yükseldi. Fiyodor Pavloviç’in yatak odası olduğu gibi
gözlerinin önündeydi.
Çok küçük olan oda, Fiyodor
Pavloviç’in, “Çin işi” adını verdiği kırmızı bir paravanla
ortadan bölünmüştü.
Mitya içinden, “Çin işi...” diye
tekrarladı. “Gruşenka da paravanın arkasında olmalı...”
Fiyodor Pavloviç’i gözetlemeye başladı. İhtiyarın üzerinde
şimdiye kadar hiç görmediği yeni, çizgili, ipekli bir sabahlık
vardı. Belini, saçaklı ve ipekten bir kordonla bağlamıştı.
Sabahlığın yaka aralığından temiz, kibar iç çamaşırı, altın kol
düğmeleriyle ince Hollanda bezinden gömleği görünüyordu.
Fiyodor Pavloviç’in başında, Alyoşa’nın daha önce de gördüğü
kırmızı bir sargı vardı. Mitya, “Süslenmiş” diye düşündü.
Pencerenin yakınında duran Fiyodor Pavloviç, düşüncelere
dalmış görünüyordu. Birden başını kaldırarak bir ses duyar
gibi çevresine dikkat kesildi. Ses duymayınca masaya yaklaştı
ve sürahiden yarım kadeh konyak doldurup içti. Ardından
derin derin iç çekti; yine bir an durdu ve dalgın bir şekilde iki
pencere arasına asılı aynaya yaklaştı. Alnındaki kırmızı
sargıyı sağ eliyle kaldırarak henüz iyileşmemiş çürüklerle
yaraları incelemeye koyuldu. Bu sırada Mitya, “Yalnız! Yalnız
olmalı...” diye düşündü. Fiyodor Pavloviç aynadan uzaklaştı ve
birden dönerek pencereye baktı. Kendini hemen fidanların
gölgesine atan Mitya, “Belki de paravanın arkasında,
uyuyordur.” diye aklından geçirdi. Fiyodor Pavloviç
pencereden uzaklaştı. “Onun yolunu gözlüyor, demek ki
Gruşenka içerde değil. Olsaydı neden sık sık karanlığı
gözleyecekti. Sabırsızlıktan kendi kendini yiyor, besbelli...”
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Mitya, yeniden pencereye yaklaşıp içeri bakmaya başladı.
İhtiyar, masanın başında oturuyordu. Bir ara dirseğini masaya
koyarak yanağını sağ avucuna yasladı. Mitya, gözlerini
kırpmadan ona bakıyordu. “Yalnız, yalnız! O burada olsa yüzü
bambaşka olurdu.” diyordu Mitya. İşin garip yanı Gruşenka
orada olmadığı için Mitya, ansızın tuhaf ve anlamsız bir
öfkeye kapıldı. Ardından öfkesinin nedenini kendine hemen
açıkladı: “Burada olmadığını kesin olarak bilemeyişime
sinirleniyorum.”
Mitya sonradan, o anki düşüncelerinin son derece berrak,
her şeyi en küçük ayrıntısına kadar düşünebildiğini
hatırlıyordu. Bilmemenin, kararsızlığın verdiği üzüntü içinde
büyüdükçe büyüyordu. “Burada mı, değil mi?” ikilemi bütün
varlığını yakıyordu. Birden kararını verdi ve elini uzatarak
pencerenin pervazına hafifçe vurdu. İhtiyar ile Smerdyakov’un
aralarındaki parola gibi, iki kez ağır ağır, peşinden üç defa
daha hızlı “tık - tık - tık” diye vurdu. Bu, “Gruşenka geldi”
parolasıydı. İhtiyar kendini toparlanıp başını kaldırarak
yerinden fırladı; pencereye koştu. Mitya, gölgeye saklandı.
Fiyodor Pavloviç pencereyi açarak başını dışarı uzattı:
Titrek bir fısıltıyla:
— Gruşenka, sen misin? diye seslendi. Sen misin?
Hayatım, meleğim neredesin; hayatım neredesin?
Çok heyecanlanmıştı, sesi kesiliyordu. Bunun üzerine
Mitya, “Yalnız!” diye kesin kararını verdi.
İhtiyar:
— Neredesin? diye yeniden tekrar seslendi ve
pencereden gövdesini aşağı sarkıtarak sağa sola bakınmaya
başladı...
— Hayatım gel artık. Bir şey vereceğim. Gel göstereyim!
Mitya, “Üç bin rublelik zarfı kastediyor...” diye düşündü.
— Neredesin? Kapıda mı yoksa? Gidip açayım.
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İhtiyar, sağdaki bahçe kapısını görebilmek için nerdeyse
vücudunun yarısını aşağı sarkıtacaktı. Bir saniye sonra,
Gruşenka’dan cevap beklemeden mutlaka kapıyı açmaya
koşacaktı. Mitya, hareketsiz bir şekilde yandan bakıyordu.
İhtiyarın nefret ettiği profili, sarkmış gıdığı, çengel burnu,
şehvetli bekleyişle sırıtmış ağzı odadan vuran lambanın
ışığıyla iyice aydınlanmıştı. Mitya’nın yüreği, ansızın korkunç
ve şiddetli bir öfkeyle doldu: “İşte benim rakibim; canavarım,
hayatımı zehir eden adam!” Dört gün önce çardakta konuştuğu
Alyoşa ona, “Babamızı öldürme sözünü ağzına ne cesaretle
alabiliyorsun?” demiş, ona cevap veren Dimitri de bu ölçüsüz
öfke krizini sanki önceden tahmin etmişti. O zaman,
“Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki öldürürüm, belki de
öldürmem. Korkarım ki o anda suratına dayanamayacağım.
Gıdığından,
burnundan,
gözlerinden
ve
utanmazca
sırıtmasından nefret ediyorum. Görünüşünden nefret ediyorum.
Buna dayanamayacağımdan korkuyorum” demişti.
Dimitri’nin içindeki nefret dalgası köpürdükçe
köpürüyordu. Ne yaptığını bilmez bir şekilde cebinden pirinç
havanelini çıkardı.
Sonradan Mitya, bu olayla ilgili, “Beni o zaman Tanrı
koruyordu!” diyecekti. Hasta yatan Grigori Vasilyeviç tam o
sırada uyanmıştı. Aynı günün akşamüzeri Smerdyakov’un İvan
Fiyodoroviç’e söz ettiği bilinen tedaviyi yapmış, karısının
yardımıyla, sır olarak sakladıkları kuvvetli şurubu votkayla
karıştırıp her yanına masaj yaptırmıştı. Karısı okuyup üflerken
geri kalan ilacı da içti, sonra da uyudu. Marfa İgnatyevna da
içkiden payını aldı, ama alışık olmadığı için kocasının yanında
sızıverdi. Grigori gece ansızın uyandı; beline şiddetli bir ağrı
saplanmıştı. Yatağından kalktı. Sonra bir şeyler düşünerek
aceleyle giyindi. Belki böyle “tehlikeli bir dönemde” evi
bekçisiz bırakıp uyuduğu için vicdan azabı duymuştu. Sara
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krizinden bitkin düşen Smerdyakov, başka bir odada
kıpırdanmadan yatıyordu. Marfa İgnatyevna’da da kıpırdanma
yoktu. Grigori Vasilyeviç ona baktı ve “Geçmiş kadıncağız...”
diye düşündü. Uzun bir of çekerek dış kapıya yöneldi. Sadece
eşikten dışarı bakacaktı, hepsi o kadar. Belindeki ve sağ
bacağındaki ağrı onda yürüyecek hâl bırakmamıştı. Ama
birdenbire, o akşam bahçe kapısını kilitlemediğini hatırladı.
Grigori Vasilyeviç son derece düzenli, dikkatli, kurulu düzene
yıllarca bütün varlığıyla bağlı ve inanan adamdı. Sancıdan
kıvranarak, topallaya topallaya perondan indi ve bahçeye
yürüdü. Sanki içine doğmuştu, kapı ardına kadar açık
duruyordu. Bir şeylerden şüphelenerek doğruca bahçeye
yürüdü, ama sol tarafına bakınca, efendisinin odasındaki
penecerelerden birinin açık olduğunu fark etti. Pencerede
kimse yoktu. “Pencere neden açık, yaz ayında değiliz ki?” diye
düşündü Grigori. İşte o anda bahçeden, tam karşısında kırk
adım kadar ilerden bir adam gölgesi koşarcasına geçti; bir
gölge hızlı hızlı kıpırdanıyordu. Grigori, “Aman tanrım!” diye
mırıldandı. Sonra da her şeyi, bel ağrısını bile unutarak
koşanın yolunu kesmek için ileri fırladı. Bahçeyi, kaçan
kişiden daha iyi tanıdığı için kısa yoldan gidiyordu. Adam
hamama doğru koşuyordu. Hamamı geçince bahçe duvarına
yöneldi. Grigori gözlerini ondan ayırmadan takip ediyor,
karanlıkta çıldırmış gibi arkasından koşuyordu. Kaçan kişi,
duvarın karşı tarafına atlamaya hazırlanırken Grigori ona
yetişti. Adamın üzerine atlayarak bacağına asıldı, bağırmaya
başladı. Sezgileri onu yanıltmamıştı. Kaçan adamı tanıdı, bu
oydu! “Canavar, baba katili!”
İhtiyarın, “Baba katili!” diye haykırması her yerde
yankılandı. Ama sadece bu kadar bağırabildi. Çünkü başına
inen havanelinin etkisiyle o anda yıldırım çarpmış gibi yere
yıkıldı. Mitya yeniden bahçeye atlayıp, yerde yatanın üzerine
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eğildi. Pirinçten havanelini makineleşmiş bir hareketle
çimenliğe fırlattı. Havaneli, Grigori’den iki adım uzağa ama
otlara değil, yolun en görünür yerine düştü. Mitya önünde
yatan adamı birkaç saniye inceledi. İhtiyarın başı kan
içindeydi. Elini uzatarak başını kontrol etmeye başladı. O anda
kesinlikle şunu öğrenmek istiyordu: İhtiyarın kafatasını kırmış
mıydı yoksa sadece havaneliyle onu sersemletmiş miydi? Bu
sahneyi Mitya, olaydan sonra da çok iyi hatırlıyordu.
Mitya’nın eli, oluktan boşanır gibi akan kanla yıkanmıştı.
Bayan Hohlakova’ya giderken yanına beyaz bir mendil
aldığını hatırladı. Bunu ihtiyarın başına bastırarak anlamsız bir
hareketle alnında ve yüzündeki kanları silmeye çalıştı. Mendil
aynı anda kana bulandı. Birdenbire toparlandı: “Tanrım, ben
bunu neden yapıyorum? Kırılıp kırılmadığını nasıl anlarım?
Zaten hepsi bir değil mi artık! Öldürdümse öldürdüm...” diye
sessizce mırıldandı. Sonra yüksek sesle, “Başına geldiğine
göre çekeceksin!” dedi ve bir sıçrayışta duvardan çıkmaza
atladı; koşmaya başladı. Yumruğunun içinde topladığı kanlı
mendili, koşarken redingotunun arka cebine soktu. Bütün
gücüyle koşuyordu. Karanlık, ıssız şehir sokaklarında
karşılaştığı yoldan geçen birkaç kişi, o gece delice koşan
adamı sonradan hatırladı. Yine Morozova’nın evine gidiyordu.
Fenya, Dimitri Fiyodoroviç’in az önceki gidişinin ardından
sonra Başkapıcı Nazar İvanoviç’e, yüzbaşıyı ne o gün, ne de
ertesi gün, içeri almaması için Tanrı adına yalvardı. Nazar
İvanoviç bu isteği kabul etti. Ama aksilik bu ya, bir ara ansızın
yukarıya çağıran ev sahibesinin yanına gitti. Köyden yeni
gelen yeğenine avluda kalması için uyardığı hâlde, yüzbaşıdan
söz etmeyi unutmuştu.
Koşarak gelen Mitya kapıya vurdu. Delikanlı onu hemen
tanıdı. Mitya’dan, çok bahşiş almıştı. Avlu kapısını açıp onu
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içeri aldı. Güleryüzle ve bütün kibarlığıyla Agrafena
Aleksandrovna’nın şu anda evde olmadığını söyledi.
Birden durdu Mitya.
— Prohor, nereye gitti?
— Az önce, bir iki saat kadar oluyor, Timofey’le
Mokroye’ye gittiler.
Mitya:
— Neden? diye haykırdı.
— Bilmiyorum beyim. Bir subaya mı ne gittiler. Birisi
çağırmış, atları da oradan göndermişler...
Mitya, delirmiş gibi içeri daldı ve Fenya’ya koştu.

IV
Ani Karar
Fenya, büyük annesiyle mutfaktaydı; ikisi de yatmak
üzereydiler. Nazar İvanoviç’e güvendikleri için içeriden
kilitlememişlerdi. Mitya içeri girer girmez Fenya’nın gırtlağına
sarıldı. Âdeta kendinden geçerek:
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— Çabuk söyle, o nerede? Mokroye’ye kiminle gitti?
diye haykırdı. Söyle! Çabuk!
Kadınlar çığlığı bastılar.
— Yapmayın Dimitri Fiyodoroviç. Söyleyeceğim
kuzum, hepsini söyleyeceğim; hiçbir şeyi saklamayacağım!
diye bağırdı. Mokroye’ye, o subayın yanına gitti Gruşenka...
— Hangi subaya?
Her zaman böyle hızlı hızlı konuşan Fenya:
— Eski subaya, dedi. Onun bir subayı vardı ya... Beş yıl
önceki subay... Onu terk etmişti...
Ellerini kızın boynundan çeken Dimitri Fiyodoroviç, ölü
gibi sapsarı duruyor ve sesini çıkarmıyordu. Mitya’nın elleri
kan içindeydi. Yolda koşarken belli ki yüzündeki teri silmek
için elini alnına sürmüş, böylece alnı, sağ yanağı da yer yer
kan olmuştu. Fenya, neredeyse sinir krizi geçirmek üzereydi.
İhtiyar aşçı kadın da olduğu yerde ayağa kalkmış, çılgın
bakışlarını ona dikmişti. Dimitri Fiyodoroviç bir an ayakta
kaldı, sonra birden makineleşmiş bir hareketle Fenya’nın
yanındaki iskemleye kendini bıraktı.
İçinde bulunduğu durumun tam tersi bir ruh hâliyle,
olağanüstü hatta şaşırtacak bir incelikle Fenya’yı sorguya
çekmeye başladı. Fenya da bir yandan Mitya’nın kanlı ellerine
korkuyla bakıyor, bir yandan da son derece sakin, hızlı hızlı
cevaplar veriyordu. Hatta gerçeği, bütün çıplaklığıyla bir an
önce ortaya sermek istiyor gibiydi. Yavaş yavaş, âdeta zevk
alarak maceranın ayrıntılarına girmeye başladı. Mitya’yı
üzmek için değil de elinden geldiğince iyilik etmek için böyle
yapıyordu sanki. O gün bütün olanları, Rakitin’le Alyoşa’nın
gelişini, giderken hanımının pencereden Alyoşa’ya ve
Mitenka’ya selam götürmesini ve onu bir saatlik sevdiğini,
ömrünün sonuna kadar unutmaması konusunda uyarmasını,
hepsini ama hepsini anlattı. Selam kısmına gelince Mitya
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gülümsedi, solgun yanaklarını ateş bastı. Fenya o zaman hiç
çekinmeden:
— Ne oldu size böyle Beyefendi? diye sordu.
Üzüntüsünü paylaşmak isteyen yakın, candan bir dostu gibi
acıyarak konuşuyordu.
Mitya, yeniden ellerine, daha sonra da yüzündeki garip
ifadeyle genç kadına baktı.
— Fenya, kan bu, kan... İnsan kanı... dedi. Neden
döküldü ki bu kan tanrım! Bak Fenya...
Dimitri Fiyodoroviç sözünü bitirince hemen mutfaktan
çıktı. Çıkışı Fenya’yı, Karamazov’un az önce içeri dalıp
üzerine saldırmasından daha çok korkuttu.
Dimitri Fiyodoroviç, tam on dakika sonra, az önce
tabancalarını rehin bıraktığı genç Memur Piyotr İlyiç
Perhotin’in yanındaydı. Saat 21.30’du. Piyotr İlyiç, evinde çay
içtikten sonra redingotunu giyip, Başkent Oteli’ne bilardo
oynamak için gitmeye hazırlanıyordu. Mitya onu kapıda
yakaladı. Adam, karşısındakinin kana bulanmış yüzünü
görünce:
— Aman tanrım, nedir bu hâliniz? diye birden bağırdı.
— Şey... Tabancalarımı almaya geldim, paranızı da
getirdim. Teşekkür ederim. Acelem var Piyotr İlyiç, lütfen
elinizi çabuk tutun.
Piyotr İlyiç’in şaşkınlığı giderek artıyordu. Mitya’nın
elinde bir deste para vardı. İçeri girişi, paraları elinde tutuşu
çok farklıydı. Banknotlar sağ elindeydi... Sanki herkese
göstermek ister gibi elini öne doğru uzatmıştı. Mitya’yı girişte
karşılayan memurun uşağı çocuk, sonradan, Mitya’nın içeri
girerken de parayı sürekli böyle tuttuğunu anlatmıştı. Büyük
olasılıkla sokakta yürürken de yine sağ elini öne uzatarak
paraları taşımıştı... Banknotların hepsi yüz rublelik ve renk
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renkti; onları kanlı parmaklarıyla tutuyordu.
Misafirini
şaşkınlıkla süzen Piyotr İlyiç:
— Size ne oldu böyle? diye tekrarladı. Bu ne hâl?
Yüzünüz gözünüz kan içinde. Yoksa düştünüz mü, baksanıza!
Dirseğinden yakaladığı Mitya’yı aynanın karşısına
götürdü. Mitya, kana bulanmış yüzünü görünce irkildi, öfkeyle
kaşlarını çattı:
— Bir bu eksikti! Hay aksi şeytan! diye öfkeyle söylenip
banknotları sağ elinden sol eline aldı ve cebinden sinirli bir
şekilde mendilini çıkardı. Bu, Grigori’nin kafasıyla yüzünü
sildiği mendildi. Üzerinde kanın bulaşmadığı bir yer yoktu.
Kurumamış da âdeta yapışmıştı; top hâline gelmiş bir türlü
açılmıyordu. Mitya, açılmayan mendili sinirlenerek yere
fırlattı.
— Allah kahretsin! Bez gibi bir şeyiniz yok mu?
Sileyim...
— Demek yaralı değilsiniz, sadece kana bulaştınız.
Öyleyse daha iyi, yıkanın... Lavabo şurada... Size yardım
edeyim.
— Bunların hepsi saçmalık! Bakın, biz önce şu işimizi
bitirelim. Siz tabancalarımı verin, işte paranız... Bunlar bana
çok gerekiyor, çok... Doğrusu hiç de zamanım yok...
Hızlı hızlı konuşuyordu. Destenin üstünden bir yüz
rublelik alarak memura uzattı.
— Paranın üstünü veremem ki, daha küçüğü yok mu?
— Yok, dedi Mitya. Banknotları yeniden gözden geçirdi.
Sonra kendinden emin değilmiş gibi üstten bir iki banknotu
kaldırıp baktı.
— Hayır, hepsi öyle, dedi. Yine soran gözlerle Piyotr
İlyiç’e baktı.
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— Bu zenginliğin kaynağı ne böyle? Bekleyin, bizim
oğlanı bir koşu Plotnikovlar’a göndereyim. Onlar geç vakte
kadar açıktır, belki bozarlar. Hey Mişa!
Sanki bir şeyler hatırlayan Mitya:
— Plotnikovların dükkânı mı? Bu mükemmel doğrusu!
diye bağırdı. Sonra küçük uşağa döndü:
— Mişa, oğlum, buraya bak. Plotnikovlar’a koş, Dimitri
Fiyodoroviç’in selamı var, de. Benim birazdan geleceğimi
söyle. Dinle beni! Ben gelinceye kadar şampanya
hazırlarsınlar, söyle üç düzine kadar... Bir sandığa koysunlar,
geçen seferki Moskova yolculuğumdaki gibi. Onlar bilirler. Bir
de şey... Peynir, ciğer ezmesi, dumanlı balık, jambon, havyar
filan ne varsa... Yüz-yüz yirmi rublelik kadar, geçen seferki
gibi koysunlar. Bekle, çerez de gerekiyor. Meyve, şeker,
armut, üç-dört tane karpuz... Ya da bir karpuz da yeter.
Çikolata, marmelat, akide şekeri, sütlü karamela gibi şeyler
alalım. Aynı Moskova’ya gidişimdeki gibi, şampanya ile
birlikte hepsi üç yüz ruble kadar tutsun. Paketi iyi hazırlasınlar.
Ama unutma Mişa.
Piyotr İlyiç, sert bir ses tonuyla:
— Şimdi yıkanmaya gidelim, dedi. Parayı, masaya ya da
cebinize koyun. İşte böyle... Buyurun. Redingotunuzu da
çıkarın.
Mitya’nın redingotunu çıkarmasına yardım eden Piyotr
İlyiç:
— Redingotunuz da kanlanmış, bakın! diye bağırdı.
— Hayır, değil. Sadece kolunun yanı birazcık kanlı,
hepsi o kadar... Mendilden geçmiş. Fenya’dayken mendilin
üzerine oturmuştum. Belli ki o zaman geçmiş.
Mitya’nın büyük bir iç rahatlığıyla anlattıklarını, Piyotr
İlyiç kaşları çatılmış, gergin bir şekilde dinliyordu.
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— İyi yapmışsınız... Kim bilir kiminle dövüştünüz... diye
mırıldandı.
Piyotr İlyiç, güğümden su döküyordu. Mitya, yıkanmaya
başladı. Acele ettiği için ellerini iyice sabunlamadı.
Havluyla, ellerini ve yüzünü kurulayan Mitya
redingotunu giyerek, hep o güven dolu hâliyle devam etti:
Artık tabancalarımı verin. Gerçekten zamanım yok.
Seninle biraz daha konuşurduk ama inan zamanım yok.
Üstelik böyle yavan sohbetlerin modası artık geçti. Param
nerede, nereye koydum?
Mitya, ceplerini karıştırmaya başladı.
— Masaya koydunuz ya... Kendiniz koydunuz... İşte!
Unuttunuz mu? Doğru ya, sizin için paranın süprüntüden, akan
sudan farkı yok. Bu da tabancalarınız...
Mitya kutudan bir tabanca aldı, barut boynuzunun
kapağını açıp namluya bir miktar barut döktü. Sonra bir kurşun
aldı tabancaya yerleştirmeden önce iki parmağıyla tutarak
mum ışığına getirdi.
Endişelenen Piyotr İlyiç merakla sordu:
— Neden kurşuna bakıyorsunuz?
— Öylesine... Hayal kuruyorum. Örneğin sen bu kurşunu
beynine sıkmaya karar verseydin, tabancayı doldururken
kurşuna bakar mıydın, bakmaz mıydın?
— Neden bakacakmışım?
— Beynime gireceğine göre, nasıl olduğunu merak
ediyorum... Saçmalıyorum, birden aklıma geldi işte...
Tamam...
Kurşunu tabancaya yerleştirip iyice oturttu.
— Boş şeyler bunlar, Saygıdeğer Piyotr İlyiç. Bilsen
nasıl da boş! Sen şimdi bana bir parça kâğıt ver de...
— İşte kâğıt.
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— Hayır, temiz olacak; yazı kâğıdı ver. Tamam, şimdi
oldu.
Masadan bir kalem alan Mitya, kâğıda hızlı hızlı bir
şeyler karaladı, sonra dörde katlayıp yeleğinin cebine koydu.
Tabancaları tekrar kutuya koydu; kutuyu anahtarıyla kilitleyip
yanına aldı. Sonra Piyotr İlyiç’e bakarak, düşünceli bir şekilde
uzun uzun gülümsedi.
— Sana bir bilmece söyleyeyim mi?
— Söyle.
Mitya yeleğinin cebinden az önceki kâğıdı çıkarıp
gösterdi. Kâğıtta iri ve okunaklı harflerle şunlar yazıyordu:
“Kendimi, yaşadığım hayata karşılık cezalandırıyorum.”
Piyotr İlyiç kâğıdı okuduktan sonra:
— Yemin ederim ki, şimdi gidip gereken yerlere haber
vereceğim, dedi.
— Buna zamanın yetmez dostum. Onun için gidip içelim
ve yola koyulalım.
Dükkân sahipleri Mitya’yı sabırsızlıkla bekliyorlardı.
Üç-dört hafta önce gelip, birkaç yüz rublelik tek ödemeyle zaten ona veresiye vermezlerdi ya- alışveriş yaptığını hâlâ
unutmamışlardı. Bu kez yaptığı gibi o gün de, elinde bir deste
yüzlük banknot tutup gerekli gereksiz, pazarlık etmeden bunca
yiyecek içeceği ne yapacağını hiç düşünmeden su gibi para
harcadığını hatırlıyorlardı. Şehirdekiler ertesi gün, Mitya’nın
Gruşenka’yı alıp Mokroye’ye gittiğini, o gece ve ertesi gün
tam üç bin rublenin altından girip üstünden çıktıktan sonra
meteliksiz, “anadan doğma” döndüğünü anlatıp durmuşlardı. O
arada kasabamızda konaklamış bir çingene çadırını kapatmış,
çingeneler de Mitya’nın sarhoşluğundan yararlanarak iki
günde olabildiğince çok para sızdırmışlar. Pahalı şarapları su
gibi içmişler. Tembel, uyuşuk mujiklere nasıl şampanya
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içirdiğini, köylü kızlarıyla kadınlarına ciğer ezmesi, şeker
tıkıştırdığını Mitya ile alay ederek anlatıyorlardı.
Lokantalarımızda en çok da Mitya’nın olanları hiç
saklamadan, herkesin içinde yaptığı açıklama alay konusu
olmuştu. Ancak yüzüne karşı kimse sesini çıkaramıyordu,
çünkü bu çok tehlikeli işti. Gruşenka, bütün bu âleme karşılık
olarak ona ancak ayağını öptürmüştü, hepsi o kadar.
Mitya ile Piyotr İlyiç, dükkâna geldiklerinde kapıda hazır
bir araba buldular. Araba halılarla örtülmüş, zillerle,
çıngıraklarla donatılmıştı. Arabacı Andrey Mitya’yi
bekliyordu. Dükkândakiler bir sandık hazırlamışlar, çivileyip
arabaya koymak için Mitya’yı bekliyorlardı. Piyotr İlyiç çok
şaşırdı.
— Atlı arabayı ne zaman hazırlattın? diye sordu.
— Sana gelirken Andrey’e rastladım, doğruca dükkâna
gitmesini istedim. Vakit kaybetmeye gelmez.
Geçen sefer Timofey’le gitmiştik, ama bu sefer onu
kaçırdık... Benden önce bir periyi alıp uçurmuş... Çok gecikir
miyiz Andrey? Andrey aceleyle:
— Hayır, en fazla bizden bir saat önce varırlar. Belki, o
kadar da sürmez, diye cevap verdi. Timofey’i ben gönderdim,
nasıl gittiklerini biliyorum. Onlar bizim gibi gidemez Dimitri
Fiyodoroviç, nerde! Bizi bir saat bile geçemezler!
Heyecanla konuşan Andrey, kızıla çalan sarı saçlı, kuru
ve ince tenli, henüz pek yaşlanmamış bir arabacıydı. Üzerinde
beli büzgülü, kolsuz kaftan vardı; sol koluna gocuğunu almıştı.
— Bir saatten fazla gecikmezsen elli ruble bahşişin var.
— Ne diyorsunuz? Bir saat olamaz, Dimitri Fiyodoroviç.
Bize bir saat değil, yarım saat bile üstünlük sağlayamazlar.
Mitya telaşlandı:
— Tamam mı? Gidelim. Son bir söz daha, bir de şey...
Andrey’e yolluk olarak bir bardak votka. Çabuk! Ayrıca bir
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kadeh de konyak. Bu kutuyu, -tabanca kutusunu- minderin
altına koyun. Hoşça kal Piyotr İlyiç, hakkını helal et.
— Yarın dönersin?
— Mutlaka dönerim.
— Borcunuzu şimdi mi vereceksiniz? diye yaklaştı
tezgâhtar.
— Ne hesabı? Ha evet, hemen şimdi...
Cebinden banknot destesini tekrar çıkaran Mitya, üç tane
yüz rublelik ayırıp tezgâhın üstüne fırlattı ve hızlı adımlarla
dışarı çıktı. Dükkândakiler peşinden koştular! Önünde eğilerek
onu selamlıyor, iyi yolculuk dilekleriyle uğurluyorlardı.
Boğazını yakan konyak Andrey’i öksürttü. Andrey arabaya
atladı. Mitya, tam arabaya binecekken karşısında birden
Fenya’yı buldu. Soluk soluğa kalan kız çığlık atarak Mitya’nın
ayaklarına kapandı. Kollarını ona doğru uzatarak:
— Efendim Dimitri Fiyodoroviç... Velinimetim
hanımımın canına kıymayın! diye yalvarmaya başladı.
— Size her şeyi olduğu gibi anlattım. Diğerini de
perişan etmeyin, onun ilk göz ağırısı. Agrafena
Aleksandrovna’ya nikâh kıyacak. Sibirya’dan bunun için
geldi... Bir cana kıymayın beyim Dimitri Fiyodoroviç!
— Bak, bak, bak... Demek öyle ha! Ne haltlar yemeyi
kafana koymuşsun! diye kendi kendine mırıldandı Piyotr İlyiç.
Olay şimdi anlaşıldı!
Sonra, Mitya’ya dönerek yüksek sesle:
— Dimitri Fiyodoroviç, eğer biraz olsun insanlık varsa
sende, bana şu tabancaları ver! dedi. Duydun mu, Dimitri?
— Tabancaları mı? Boş versene... Ben onları yolda bir su
birikintisine atarım. Kalk Fenya, ayağıma kapanma. Mitya,
bundan sonra kimsenin canına kıyamaz; bu akılsız adam
kimseyi perişan etmez.
Arabaya bindikten sonra:
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— Hoşça kal Piyotr İlyiç! Son gözyaşım senin için!
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VI
Ben Geliyorum
Dimitri Fiyodoroviç uçarcasına gecenin karanlığında yol
alıyordu. Daha yirmi verstten fazla yol vardı Mokroye’ye.
Andrey bu yolu bir saat on beş dakikada alabilecekti. Arabanın
hızı, Mitya’yı kendine getirir gibi oldu. Hava temiz ve
serindi... İri yıldızların ışıltısıyla aydınlanmıştı berrak
gökyüzü. Tam bu an, Alyoşa’nın kendinden geçerek yere
kapanıp bu toprağı ölünceye kadar sevmeye yemin ettiği gece
hatta belki de aynı saatti. Her şey Mitya’nın içinde birikmişti.
Çok kötü hırpalanan ruhunda, o anda bütün varlığını tek bir
istek sarmıştı: Yüzünü son bir kez görebilmek için bir an önce
ecesine ulaşabilmek... Kalbinde bir an olsun en küçük bir
bocalama olmadığını söylemek gerekir. Bu kıskanç adam, o
yeni geleni, yerden bitiveren yeni rakibi subayı zerre kadar
kıskanmıyordu. Başka biri olsaydı hemen kıskanır, belki de
korkunç ellerini bir kez daha kana bulardı. Ama atlı arabasında
uçarken, ecesinin ilk göz ağrısına kıskançlıktan doğma nefret
bir yana, en kırgınlık dahi duymuyordu. Hoş, daha adamı da
görmemişti ya... “Durum ortada, ikisi de haklı: Gruşenka’nın
beş yıldır unutamadığı ilk aşkı bu. Demek ki beş yıl boyunca
hep onu sevdi. Ben neden karşısına çıktım ki? Neyim ben,
onun yolunda ne işim vardı? Çekil Mitya, başkalarına yol ver!
Zaten şu hâlimle, o subay olmasa da her şey sona erecekti; hiç
gelmese de her şey bitecekti...”
Yaklaşık bir saattir
yoldaydılar. Mitya hiç
konuşmuyordu. Çenesi düşük bir adam olan Andrey de
korkudan ağzını açmamıştı. Cılız ve ölmek üzereymiş gibi
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görünmelerine rağmen çok çevik olan üç atını kamçılayıp
duruyordu.
Kırbacını öne uzatan arabacı aniden:
— Mokroye! diye bağırdı.
Gecenin hafif karanlığı içinde koyu karaltılar hâlinde
geniş bir alana yayılmış yapı kalabalığı beliriverdi. İki bin
nüfusu vardı Mokroye köyünün. Herkes o saatte yattığı için,
karanlıkta sadece şurada burada tek tük ışıklar titreşiyordu.
Mitya, kendinden geçmiş bir şekilde:
— Sür Andrey, sür; ben geliyorum! diye bağırdı.
Andrey kırbacıyla Plastunovlar’ın hanını göstererek
yeniden:
— Uyumamışlar, dedi.
Plastunovlar’ın hanı köyün hemen girişindeydi. Sokağa
bakan altı penceresinden güçlü ışık demetleri süzülüyordu
karanlığa.
Mitya:
— Uyumamışlar! diye sevinçle atıldı. Haydi Andrey sür,
kuş gibi uç, çıngıraklarını öttür; havalı bir şekilde yaklaş.
Kimin geldiğini bilsinler... Ben geliyorum, ben!
Yorgunluktan bitkin düşmüş atlar, Andrey’in kırbaç
darbeleriyle dörtnala gitmeye başladı. Nefesi tıkanmış, kan ter
içindeki hayvanları yüksek bir peronun önünde gerçekten
gürültülü bir girişle ve sert bir dizgin hareketiyle durdurdu.
Mitya arabadan yere atladı. Tam o sırada yatmaya giden han
sahibi, kimin geldiğini merak ederek perona baktı.
Mitya seslendi:
— Trifon Borisoviç, sen misin?
Han sahibi eğilerek baktı ve sonra koşarak aşağı indi.
Taşkın, yaltaklanan bir sevinçle misafire doğru atıldı:
— Kardeşim, dostum Dimitri Fiyodoroviç! Demek size
yine kavuştuk.
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Tıknaz, güçlü kasları olan orta boylu bir mujikti Trifon
Borisoviç. Yüz hatları kaba, görünüşü sertti. Mokroye köyü
mujikleriyle anlaşamıyordu. Ama adamın bir özelliği vardı:
Menfaat kokusu aldığı zaman yüzü o anda tatlılaşır ve yılışırdı.
Rus tarzı, yandan ilikli mintan, kolsuz hırka giyerdi. Çok
parası vardı, ama bu ona yetmiyor, daha büyük mevkilere
ulaşmanın hayalini kuruyordu. Trifon eğlenmeye gelen
müşterilerini yolmaya bayılırdı. Daha bir ay kadar önce
Dimitri Fiyodoroviç’in Gruşenka ile eğlencesinden kopardığı
iki yüzden daha fazla -belki de üç yüz ruble- paranın tadını
hâlâ unutamamıştı. Bu yüzden onu heyecanla, sevinçle
karşıladı. Mitya’nın, hanın kapısına havalı bir şekilde
yanaşmasından yeni bir avın kokusunu almıştı.
— İki gözüm Dimitri Fiyodoroviç, yine kavuştuk size.
— Dur Trifon Borisoviç, dedi Mitya. Her şeyden
önemlisi onun nerde olduğu?
Han sahibi, Mitya’nın demek istediğini hemen anladı.
— Agrafena Aleksandrovna mı?
Mitya’nın yüzüne dikkatle bakarak:
— O da burada, diye ekledi.
— Yanında kimler var.
— Yabancı misafirler. Biri memur. Konuşmasına
bakılırsa Leh olmalı. Agrafena Aleksandrovna’yı, at gönderip
o aldırdı... Ötekinin arkadaş mı, yoldaş mı olduğu
anlaşılmıyor. Sivil giyinmişler...
— Şu an eğleniyorlar mı? Zengin adamlar mı?
— Ne eğlencesi! Sözünü etmeye değmez, Dimitri
Fiyodoroviç.
— Ya, öyle mi? Ya diğerleri?
— Onlar şehirli, iki bey. Çernoy’dan dönerken uğrayıp
kaldılar. Biri genç bir adam; Bay Miyusov’un akrabasıymış,
adını unuttum... Diğerini siz de tanırsınız: Mülkçü Maksimov.
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Sizin ordaki manastıra giderken Bay Miyusov’un o genç
akrabasına takılmış, birlikte geliyor...
— Hepsi bu kadar mı?
— Bu kadar.
— Bekle, sus biraz Trifon Borisoviç. Sen bana asıl şunu
söyle: O ne yapıyor, nasıl?
— Az önce geldi; diğerleriyle oturuyor.
— Mutlu mu? Gülüyor mu?
— Hayır, pek neşeli değil galiba; yüzü fazla gülmüyor...
Hatta canı sıkılmışa benziyor, delikanlının saçlarını tarayıp
duruyordu.
— Polonyalı genç subayın mı?
— O genç değil beyim, üstelik subay da değil. Şu
gencin, Miyusov’un yeğeni vardı ya hani, adı neydi onun?
— Kalganov mu?
— Evet, ta kendisi, Kalganov...
— Peki, o zaman biraz düşüneyim... Kâğıt oynuyorlar
mı?
— Oynadılar, ama sonra bıraktılar. Çay içtiler. Memur,
likör istedi.
— Bekle Trifon Borisoviç; dur canım, biraz düşüneyim.
Sizde çingeneler yok mu?
— Artık çingeneler ortalarda yoklar Dimitri Fiyodoroviç;
onları
hükümet
buralarda
yaşatmıyor.
Ama
Rojdestvenskoye’de dümbelek, keman çalan Yahudiler var.
Haber göndersek hemen gelirler.
— Öyleyse hiç zaman kaybetmeden çağıralım! Hatırlıyor
musun Trifon Borisoviç, bir-iki bin rubleyi savurmuştuk
burada.
— Savurdunuz Beyciğim, savurdunuz. Hatırlamaz olur
muyum, belki de üç bini bulmuştur.
— Gördüğün gibi yine bunun için geldim...
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Mitya, para destesini çıkararak han sahibinin gözüne
soktu.
— Şimdi beni iyice dinle. Bir saata kalmaz içki, meze,
börek, şeker getir. Hepsini hemen yukarıya... Andrey’deki
sandığı da yukarı çıkarıp açın ve hemen şampanya açtırın.
Ama her şeyden önce kızlar gelsin, özellikle Marya mutlaka
gelsin!
Tekrar arabaya dönen Mitya, oturduğu sıranın altındaki
tabanca kutusunu çıkardı.
— Andrey, gel ve paranı al! İşte on beş ruble araban için,
bu elli ruble de bahşiş... Hizmetin, iyiliğin için... Karamazov’u
unutma.
Andrey endişelendi:
— Beyim, korkuyorum, dedi. Bahşiş olarak beş ruble
verin, ondan daha fazlasını alamam ben. Trifon Borisoviç de
şahit. Eğer saçmaladıysam kusuruma bakmayın.
Mitya onu dikkatle süzdü.
— Neden korkuyorsun, sen bilirsin! diye bağırdı.
Arabacının önüne beş ruble fırlattı. Hancıya dönerek:
— Beni şimdi sessizce oraya götür Trifon Borisoviç,
dedi. Onlar beni görmeden ben onları görmeliyim... Neredeler,
mavi odada mı?
Trifon Borisoviç, çekinerek Mitya’ya baktı, ama yine de
sözünden çıkmadı. Gürültü etmemeye çalışarak onu geniş hole
götürdü. Kendisi, misafirlerin bulunduğu odanın bitişiğindeki
büyük odaya geçerek yanan mumu dışarı çıkardı. Sonra
Mitya’yı içeri alarak, öbür odada oturanları rahatça
seyredebilsin diye karanlıkta kalan köşeye götürdü. Mitya
uzun süre seyredemedi. Onu görünce kalbi çarpmaya başlamış,
gözleri kararmıştı... Gruşenka, masanın ucundaki koltuğa
oturmuştu. Yanındaki kanepede çok yakışıklı, genç bir adam
olan Kalganov vardı. Gruşenka delikanlının elini eline almış,
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galiba gülüyordu. Kalganov ona bakmıyor, Gruşenka’nın
karşısında oturan Maksimov’a yüksek sesle, sanki öfkeyle bir
şeyler söylüyordu. Maksimov, hızlı hızlı gülüyordu. Diğeri de
kanepede oturuyordu. Kanepenin yanında, duvara dayalı
sandalyede bir yabancı oturuyordu. Kanepede yayılarak
oturmuş adam pipo içiyordu. Mitya, kısa bir süre bu tıknaz,
yayvan ve dolgun yüzlü adamın kısa boylu olduğunu ve bir
şeye kızdığını düşündü. Adamın yabancı arkadaşı da Mitya’ya
çok uzun boylu göründü; başka şeyle ilgilenemedi. Nefesi
kesilir gibi oldu. Orada bir dakika dahi duramadı. Kutuyu
konsola bıraktı. Âdeta buza kesmiş gibi soğuk bir tavırla mavi
odada oturanlara doğru ilerledi.
Onu ilk önce Gruşenka gördü ve korkuyla:
— Ayy! diye çığlığı bastı.
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VII
İlk Gözağrısı
Hızla, uzun adımlarla masaya yaklaştı Mitya.
Haykırırcasına ama her kelimede kekeleyerek:
— Beyler! diye başladı. Ben... Şey... Ben şey değil.
Korkmayın! diye tekrar bağırdı. Bir şey yok... Yok bir şey.
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Birden, Kalganov’a doğru eğilip koluna sımsıkı yapışan
Gruşenka’ya döndü:
— Ben de... Ben de gidiyorum. Sabaha kadar. Bir
yolcunun... Sabaha kadar aranızda kalmasına izin verir
misiniz? Yalnız sabaha kadar; bu odada, son olarak!
Son sözlerini kanepede oturan pipolu şişko adama
söyledi. Piposunu ağzından çıkaran adam, sert bir şekilde:
— Bu özel bir toplantı Pane, dedi. Başka odalar da var.
O sırada Kalganov:
— Dimitri Fiyodoroviç, siz misiniz? dedi. Ne olacak
canım... Buyurun, oturun. Hoş geldiniz.
Mitya sevinçle atıldı:
— Hoş bulduk aziz... Değerli dostum! Size her zaman
saygım vardı.
Masanın üstünden elini uzattı.
— Bu ne güç böyle, parmaklarımı kıracaksınız sandım!
— Zaten hep öyle sıkar, hep öyle! diye neşeyle katıldı
Gruşenka. Galiba Mitya’nın o sırada bir sorun çıkarmayacağını
sezmiş, ürkek ürkek gülümsüyordu. Yine de merak ve
kaygısından tam olarak sıyrılamamıştı.
Mitya’nın hâli onu çok şaşırtıyordu. Üstelik böyle ani bir
hareketle bir anda içeri girip bu şekilde konuşacağı aklından
bile geçmezdi.
Soldan mülkçü Maksimov da tatlı bir sesle:
— Hoş geldin! dedi.
Mitya, onun da yanına koşar adımlarla gitti.
— Hoş bulduk. Demek siz de buradasınız, burada
olduğunuza çok memnunum! Efendim, ben de... Mitya, pipo
içen Polonyalıyı toplantının sahibi olduğunu tahmin ettiği için
yine ona dönerek konuşmasına devam etti... Kanatlanmış gibi
geliyordum... Son günümü, son saatimi burada, bu odada...
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Kraliçeme taptığım bu odada geçirmek istedim. Beni
affet pane! Koştum ve yemin ettim... Korkmayın, bu son
gecem olacak! Barışımıza içelim pane! Şarap geliyor şimdi...
Bunu da getirdim. Mitya nedense para destesini cebinden
çıkardı. İzin ver pane! Canım müzik ve eski eğlenceleri
istiyor... Ama toprak kurdu, yerlerde sürünen gereksiz bir
toprak kurdu yok olacak. Son gecemde bu mutlu olayı
kutlayacağım!
Polonyalı pane, donmuş bir şekilde Mitya’ya, para
destesine, Gruşenka’ya bakıyor, şaşkınlığını gizleyemiyordu.
— Komik konuşmalar. Otur Mitya! Neler söylüyorsun
Tanrı aşkına? Korkutma beni! Kollarını havaya kaldıran
Mitya:
— Ben mi, ben mi korkutacağım? diye birden bağırdı.
Hayır! Endişelenmeyin; hepiniz yolunuza devam edin; ben size
engel olmam!
Mitya’yı sakinleştirmeye çalışan Gruşenka:
— Yine başladın... Rahatla canım, neşelen biraz!
diyordu. Geldiğine çok sevindim, gerçekten çok sevindim
Mitya. Beni duydun mu?
Sonra odadakilere döndü... Kanepede oturanın işitmesi
için, emir verircesine:
— Onun burada, aramızda kalmasını istiyorum, dedi.
İstiyorum, istiyorum! Yoksa... —Gözleri birdenbire
kıvılcımlandı- O giderse ben de giderim!
Polonyalı kibar bir şekilde Gruşenka’nın elini öptü.
Mitya’ya nazik bir hareketle dönerek:
— Siz de topluluğumuza katılın pane, dedi.
Oturduğu yerden tekrar ayağa kalktı Mitya. Belli ki
nutuk çekecekti, ama öyle olmadı. Sadece:
— Hadi içelim panlar! dedi. Odadakiler güldü.
Kalganov şişeyi alıp kadehleri doldurdu.
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Mitya hancıya dönerek:
— Bir şişe daha! diye bağırdı. Polanyalıya ve barışa
içmek teklifini unutarak, kimseyi beklemeden kadehindeki
içkiyi son damlasına kadar içti. Yüzünün ifadesi birdenbire
değişti. Odaya girerken ciddi ve trajik olan hâli çocuklaştı.
Âdeta bir anda uslanmış ve küçülmüştü. İskemlesini çeke çeke
koltuğunun yanına getirdi. Kırk yaşlarında bir adam olan panın
hafifçe buruşuk yüzü, küçücük burnu, kozmetikli, utanmaz
ifadeli ipincecik bıyıkları Mitya’nın ilgisini henüz çekmemişti.
Hatta adamın Sibirya’da yaptırdığı, şakakları gayet biçimsiz
şeklide öne taranmış kötü peruğu bile Mitya’yı fazla
şaşırtmadı. Gülen gözlerle etrafını seyretmeye devam ederken
“Bu da böyle bir peruk işte; demek ki böyle olması
gerekiyormuş!” diye düşündü. İkinci Polonyalı, kanepede
oturandan daha genç görünüyordu; odadakileri küstah,
kışkırtıcı bakışlarla süzüyor, konuşulanları sessiz bir
küçümsemeyle dinliyordu. Bu adam Mitya’nın sadece,
kanepede oturan pana göre ölçüsüz derecede uzun boyuyla
dikkatini çekti. “Ayağa kalksa galiba iki metreyi bulur...” diye
düşündü. Mitya, bu uzun panın, kanepede oturanın dostu,
adamı, bir anlamda koruyucusu olduğu; pipolu bacaksız panın
da uzun adamı emrinde istediği gibi kullandığını düşünüyordu.
Kalganov, Maksimov’u göstererek birden:
— Bunun uydurduğu yalanlara gülüyorduk, diye
konuşmaya başladı.
Mitya,
bakışını
hemen
Kalganov'a,
ardından
Maksimov’a çevirdi. Bir şeylere sevinmiş gibi:
— Uyduruyor mu? Kah kah kah! diye kısa ve donuk bir
şekilde güldü.
— Evet. Bir düşünün... 1820’li ve 1830’lu yıllarda
süvarilerimizin hepsi Polonyalı kadınlarla evlenmiş sözde... Bu
saçmalığın daniskası değil mi?
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Mitya tamamen coşarak:
— Polonyalılarla mı? diye tekrarladı.
Kalganov, Mitya ile Gruşenka’nın ilişkisini çok iyi
biliyordu. Panla ilgili olanları da tahmin ediyordu, ama
bunlarla pek ilgilenmiyordu. Onun ilgisini çeken sadece
Maksimov’du. Maksimov’la buraya gelişleri bir tesadüftü.
Polonyalılarla bu handa ömründe ilk kez karşılaşıyordu. Ama
Gruşenka’yı daha önceden tanıyordu. Hatta bir dostuyla bir
defa evine gitmişti. Gruşenka o gün Kalganov’u beğenmemişti.
Oysaki burada delikanlıya tatlı tatlı bakıyordu. Mitya gelene
kadar onu hafiften okşamıştı da... Ama bu defa da nedense
Kalganov’un pek ilgisini çekmemişti. Kalganov, yirmi yaşın
altında şık giyimli, beyaz yüzlü, sevimli, gür ve kumral saçlı
bir gençti. Ara sıra konuşmasıyla, tavırlarıyla çocuklaşıyordu.
— Düşünün, dört gündür onu beraber taşıyorum, diye
devam etti Kalganov.
Kelimeleri tembel tembel uzatarak konuşuyordu. Bunu
gösteriş olsun diye değil, gayet doğal bir hâlde yapıyordu.
— Hatırlar mısınız, kardeşiniz onu arabadan itmiş, yere
düşürmüştü. İşte o zamandan bu yana... Beni çok ilgilendirdi.
Alıp köyüme götürdüm. Ama simdi öyle yalanlar söylüyor ki
onun adına utanıyorum. Geri götürüyorum.
— Ben Polonyalı bir pani ile evliydim, dedi.
Kalganov hemen söze karıştı:
— Polonya’da evlenmediniz, değil mi?
— Hayır. Smolensk eyaletinde evlendim. Ama karımı,
bir hulan daha önce annesi, teyzesi ve büyük bir oğlu olan
başka bir akrabasıyla Polonya’dan, Polonya’nın orta yerinden
getirmiş... Bizde teğmendi, iyi bir delikanlıydı. Önce kendisi
evlenmek istemiş ama vazgeçmiş, çünkü kız topal çıkmıştı...
— O zaman siz bir topal kızla evlendiniz, öyle mi? diye
bağırdı Kalganov.

441

— Haklısınız, bir topalla... Birlikte kandırdılar beni,
gizlediler... Ben, kızın yürürken sevincinden bilerek sektiğini
sanmıştım. Hep sıçrıyordu...
Kalganov, ortalıkta çınlayan bir sesle:
— Sizinle evlendiği için mi mutlu olacaktı? diye çocukça
bağırdı.
— Öyle sanmıştım... Ancak nedeni başkaymış.
Evlendiğimiz akşam bunu açıkladı ve insanı duygulandıran bir
şekilde özür diledi. Gençliğinin ilk dönemlerinde bir su
birikintisinden atlarken ayağını sakatlamış... Kih kih kih!
Çocuk gibi gülerek kanepeye kendini attı Kalganov.
Gruşenka da güldü. Mitya sevincinden kendinden geçti.
Kalganov Mitya’ya dönerek:
— Biliyor musunuz, artık yalan söylemiyor; doğruyu
söylüyor! Üstelik o iki kere evlenmiş, bu söz ettiği ilk karısı...
İkinci karısı da kaçmış ve henüz hayattaymış. Bunu biliyor
muydunuz?
Mitya hızla Maksimov’a döndü:
— Neler söylüyorsunuz? diye şaşkınlığını ortaya koydu.
— Evet, kaçtı. Bu da geldi başıma, diye
alçakgönüllülükle doğruladı Maksimov. Bir mösyö ile... En
önemlisi de, köyümü sahipliğini olduğu gibi kendi üzerine
aldı. Bana “Sen okumuş adamsın, bir şekilde geçinirsin.” dedi.
Bizi öylece terk etti. Bir gün saygıdeğer bir piskopos, “İlk
karın topaldı, ikincisinin de ayağı yere değmiyor...” demişti.
Kih kih kih!
Âdeta şahlanan Kalganov, kabına sığmıyordu.
— Şuna bakın, şuna bakın! Yalan söylese bile -çünkü
çoğu zaman yalan söyler- bunu, sadece bizi eğlendirmek için
yapıyor; bunda bir alçaklık yok, değil mi? Yok. Bazen onu
severim, biliyor musunuz?
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Pipolu Polonyalı, sandalyede oturan uzun boylu
arkadaşına canının sıkıldığını gösteren bir hareketle:
— Ktura godzine Pane? (Saat kaç?) dedi.
Diğeri omuz silkti. Çünkü onun da saati yoktu.
Gruşenka, birden sözünü keserek:
— Bırakın şu çirkin şeyleri, dedi. Ben de bizi
neşelendirecek bir şeyler anlatacaksınız sandım.
Mitya birden kaygılandı, gülmeyi kesti. Uzun boylu
Polonyalı, kendi seviyesinden daha aşağı bir toplulukta
bulunmaktan canı sıkılan bir adamın kibirli tavrıyla yerinden
kalkarak elleri arkasında odayı bir baştan bir başa dolaşmaya
başladı.
Gruşenka onu küçümseyen bir bakışla süzdü:
— Bu da boy gösteriyor...
Meraklanan Mitya, kanepede oturan panın öfkeli öfkeli
kendisine baktığını fark etti. Adama dönerek:
— Pan! diye bağırdı. İçelim panım! Diğer pan da
katılsın, hep birlikte içelim panlar...
Üç bardağı yan yana koyarak şampanya doldurdu.
— Polonya’nın şerefine, sizin Polonya’nızın,
Polonyalıların ülkesine içiyorum!
Üçü de kadehi bir solukta yudumladılar. Mitya şişeyi
kaparak üç bardağı yeniden doldurdu.
— Şimdi Rusya’nın şerefine içelim ve kardeş olalım!
— Bize de koy, dedi Gruşenka. Rusya’nın şerefine ben
de içeceğim.
— Ben de, dedi Kalganov.
— Ben de, ben de isterim... Koca ninemiz, sevgili
Rusya’mız şerefine ben de içerim! diye kihkihledi Maksimov.
— Rusya’nın şerefine, hurra! diye bir daha bağırdı.
Polonyalıların dışında hepsi içti. Gruşenka, bardağı son
damlasına kadar dikti. Panlar ise bardaklarına el sürmediler.
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Mitya:
— Neden içmiyorsunuz panlar? diye bağırdı. Bu ne
demek?
Pan Vrublevski bardağını kaldırarak gür bir sesle:
— 1772 yılından önceki Rusya’ya! dedi.
— Evet! diye bağırdı diğer Pan. İkisi aynı anda
bardaklarını dikti.
Mitya söylendi:
— Panlar, çok aptal insanlarsınız!
Polonyalılar, horoz gibi Mitya’nın üstüne yürüyüp tehdit
ederek:
— Pane! diye haykırdılar. En çok Vrublevski
öfkelenmişti.
— İnsan anayurdunu hiç sevmez olur mu? diye bağırdı.
— Susun, dalaşmayın! Kavga istemem!
Gruşenka kararlı bir şekilde ayağını yere vurdu. Yüzü
kıpkırmızı oldu, gözleri alev saçıyordu. Yeni içtiği bir bardak
şampanya kendini göstermeye başlamıştı. Mitya çok korktu.
— Özür dilerim panlar, hepsi benim suçum. Bir daha
yapmam Vrublevski, bir daha yapmam Pan Vrublevski!
Gruşenka:
— Sen sus da otur şuraya, ne budala şeysin! diye öfkeyle
tersledi Mitya’yı.
Hepsi oturup sustu. Birbirlerinin yüzlerine bakıyorlardı.
Gruşenka’nın bağırmasına anlam veremeyen Mitya:
— Hepsinin sebebi benim! diye yine başladı. Neden
böyle oturuyoruz ki? Bir şeyler yapalım... Neşelenmek için,
yeniden neşelenmek için, yeniden neşelenmek için...
Kalganov:
— Eğlenecek ne var ki... diye tembel tembel söylendi.
— Az önceki gibi bir banko oynasak... diye güldü
Maksimov.
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Onu Mitya da destekledi:
— Banko mu? Mükemmel bir fikir! Eğer panlar da kabul
ederlerse...
— Hazırım pane, diye bağırdı kanepedeki Polonyalı.
Mitya, cebindeki para destesini çıkarıp iki tane yüz
rublelik banknotu içinden çekerek masaya attı:
— Başla pane! Kaybetmek istiyorum. Al kâğıtları,
bankoyu sen söylersin.
Kısa boylu Polonyalı ciddi ve kesin bir tavırla:
— Kâğıtlar patrondan olsun, dedi.
— Patrondan mı? Tamam, anladım... Patrondan olsun,
bunu iyice düşündünüz panlar.
Mitya, han sahibine dönerek:
— Kâğıt getir! emrini verdi.
Yepyeni, açılmamış bir deste kâğıt getiren adam
Mitya’ya, kızların toplanmaya başladığını, dümbelek çalan
Yahudilerin gelmediğini, ama neredeyse geleceklerini, erzak
arabasının da henüz görünürlerde olmadığını bildirdi. Masadan
fırlayan Mitya emirler vermek için bitişik odaya koştu.
Kızlardan ancak üçü gelmişti, Marya aralarında değildi. Ne
yapılması gerektiğini, neden yerinden fırlayıp oraya geldiğini
Mitya’nın kendisi de bilmiyordu. Patrona sandıktan şeker,
akide, sütlü karamela çıkarıp kızlara dağıtmasını söyledi.
Mitya hemen dönerek beklettiği için özür diledi. Panlar
artık
oturmuş,
kâğıt
destesini
açmışlardı.
Daha
güleryüzlüydüler, hatta sevimli görünüyorlardı. Kanepedeki
pan piposunu tazeledi, kâğıtları karıştırmaya hazırlanıyordu ki
yüzü birden ciddileşti.
Pan Vrublevski:
— Panlar, yerlerinizi alın, diye seslendi.
— Hayır, artık ben oynamam, dedi Kalganov. Az önce
bunların karşısında elli rublemi kaybettim.
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Diğer Polonyalı, kanepede oturan, ona döndü:
— Az önce pan şanssızdı. Belki bu kez şansı açılmıştır...
— Banko ne kadar? diye heyecanlandı Mitya.
— Yüz, iki yüz... Sür sürebildiğin kadar pan! Kah, kah!
Hadi on ruble koyuyorum Oğlan’a!
— Ben de bir kıza, şu cici kupa kızına, körpecik
panenkaya bir rublecik koyuvereyim. Khi-khi-khi!
Kupa kızını süren Maksimov masaya iyice yaklaştı.
Çevreden saklamak ister gibi masanın altında aceleyle istavroz
çıkardı.
Mitya kazandı. Maksimov’un rublesi de kazandı.
— İki katı! diye bağırdı Mitya.
Kazandığı bir rubleye deliler gibi sevinen Maksimov:
— Bir rublecik daha koyayım; küçücük, sapsarı bir
rublecik... diye mırıldandı.
— Kaybettim, dedi Mitya. Şimdi de Pe’ye... Pe’ye
konulanlar da gitti. Kalganov birdenbire:
— Artık bırakın oyunu, dedi.
Ancak Mitya, oynadığı parayı kat kat artırarak sürmeye
devam ediyordu.
— Pe’ye bir daha! diye gözlerinden alevler saçarak
haykırdı.
Kanepedeki Pan:
— İki yüz ruble kaybettin pane. Yine mi? Yine iki
yüzüne mi? diye sordu.
— İki yüz mü? Al iki yüz daha! Hepsi Pe’ye!
Mitya, cebinden çıkardığı parayı masadaki kızın üzerine
fırlatırken, Kalganov birden kâğıdı eliyle kapadı. Gür bir sesle:
— Yeter artık! diye bağırdı.
Mitya:
— Ne oluyor? diye ona döndü.
— İstemiyorum, yeter! Oynamayacaksınız artık.
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— Neden?
— Öyle gerekiyor. Bırakın gidin, o kadar. Bir daha
oynamanıza izin vermeyeceğim.
Mitya ona şaşkınlık içinde bakıyordu. Sesi garipleşen
Gruşenka:
— Mitya, belki de haklıdır... dedi. Zaten çok kaybettin.
Bu duruma son derece alınan Polonyalılar yerlerinden
kalktılar. Kısa boylu olan, Kalganov’u sert bir bakışla süzdü.
— Şaka mı ediyorsun pane?
Pan Vruiblevski de:
— Buna nasıl cesaret edersiniz? diye haykırdı.
Gruşenka onları:
— Bağırmayın, bağırmayın! Sizi gidi Hint horozları!
diye azarladı.
Mitya’nın bakışları sırasıyla hepsine değdi. Gruşenka’nın
yüzünde bir şey dikkatini çekmişti. O anda kafasından
yepyeni, ilginç bir düşünce gelip geçti.
Öfkeden kızaran Polonyalı:
— Pani Agripina, diye başlarken Mitya ona sokuldu;
omuzuna vurarak:
— Dinle biraz beni hazret, dedi.
— Ne istiyorsunuz pane?
— Sana çok önemli, seni mutlu edecek bir çift sözüm
var. Ama bunları sana şu odada söyleyeceğim.
Bu teklif karşısında şaşıran kısa boylu Polonyalı,
Mitya’ya korku dolu gözlerle baktı. Yine de düşünmeden
kabul etti. Ancak Pan Vrublevski’nin de birlikte gelmesini şart
koştu.
— Koruman mı? Tamam, olur; o da gelsin.
Polonyalıları, kızlar korosunun toplandığı ve sofranın
kurulu olduğu büyük salona değil, sandıkların, bohçaların,
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basma yüzlü yastık kümeleriyle iki yatağın bulunduğu sağ
taraftaki odaya götürdü.
Köşedeki küçük, boyasız bir masada mum yanıyordu.
Pan ile Mitya karşı karşıya oturdular. İri kıyım Pan Vrublevski
elleri arkasında, yanlarında durdu. Polonyalılar Mitya’ya ciddi
ve aynı zamanda merakla bakıyorlardı. Kısa boylusu:
— Pan, ne istiyorsun? diye geveledi.
— Bak, sözü uzatmayacağım, dedi Mitya.
Cebinden paraları çıkararak masaya bıraktı. Polonyalı
gözlerini âdeta kilitlemiş, Mitya’nın yüzünden ayırmıyordu.
Mitya:
— Şimdi dinle beni pane. Akıllı adama benziyorsun. Şu
üç bini al, cehennemin dibine kadar yolun var. Vrublevski’yi
de beraber götür. Beni duydun mu? Ama hemen, şu anda ve
temelli git, anladın mı pane. Şu kapıdan çık git ve bir daha
görünme... Ne dersin?
Kendinden emin bir şekilde yanıt bekliyordu Mitya. En
ufak bir endişesi yoktu. Polonyalının yüzünden son derece
kesin bir ifade belirip kayboldu.
— Pane, ödeme nasıl olacak?
— Beş yüz rubleyi hemen şimdi, yol masrafı ve kapora
karşılığı olarak vereceğim. İki bin beş yüzü de yarın şehirden
bulacağım. Size şerefim üzerine yemin ediyorum ki bulacağım.
Polonyalılar yeniden bakıştılar. Panın yüzünde kötü bir
anlam belirmeye başladı. İşin yolunda gitmediğini hisseden
Mitya:
— Yedi yüz ruble olsun, beş yüz değil de... Yedi yüzü
hemen eline vereceğim, dedi. Ne oldu pane? Yoksa bana
inanmıyor musun? Üç bin rublenin tamamını mı istiyorsunuz?
Ben vermesine veririm, ama sen de yarından tezi yok geri
dönersin. Hem yanımda üç bin ruble yok, param şehirde,
evimde.
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Konuştukça Mitya’nın cesareti kırılıyordu. Kısa boylu
panın yüzünde bir anda aşırı bir gurur belirdi. Alaylı bir
şekilde:
— Başka bir isteğin de var mı! diye sordu.
Küçük pan yere tükürdü. Arkasından Pan Vrublevski
tükürdü. Ümitsizliğe kapılan Mitya, her şeyin bittiğini anladı.
— Gruşenka’dan daha çok koparmayı umduğun için
tükürüyorsun... Pis beleşçiler!
— Hakarete bakın!
Bacaksız pan birden pişmiş bir ıstakoz gibi kızardı;
dehşetle öfkelenerek hızlı adımlarla odadan çıktı. Vrublevski
yalpalayarak onu takip etti. Geriden morali bozulmuş, şaşkın
hâldeki Mitya yürüyordu. Gruşenka’dan korkuyordu. Panın
hemen kıyameti koparacağını hissediyordu. Düşündüğü gibi
çıktı. Pan salona girince Gruşenka’nın önünde sanki tiyatro
sahneler gibi durdu.
— Pani Agripina, veştem do jivego dotknentim! diye
başladı.
Bu Gruşenka için sanki bardağı taşıran son damla oldu:
— Ben Agrafena’yım, Gruşenka’yım. Rusça konuş. Seni
dinlemem yoksa!
Kibiri yüzünden burnundan soluyan pan, Rusça
kelimeleri eze eze, tumturaklı bir dille konuşmaya başladı.
— Pani Agrafena, ben buraya geçmişi unutup affetmeye
geldim. Bugüne kadar olanları unutmaya...
Gruşenka yerinden fırlayarak:
— Ne affetmesi! diye bağırdı. Sen mi beni affetmeye
geldin?
— Evet pani. Ben yüksek karakterli bir insanım. Beni,
âşıklarınla karıştırmana çok şaşırdım. Pan Mitya, diğer odada,
buradan gitmem için bana üç bin ruble teklif etti. Panın yüzüne
tükürdüm.
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Gruşenka sanki krize girmiş gibi bağırdı:
— Ne diyorsun? Benim için sana para mı teklif etti? Bu
doğru mu Mitya? Buna nasıl cesaret ettin. Ben satılık mıyım?
— Pane! Pane! diye haykırdı Mitya. O, nur gibi temizdir.
Ben onun âşığı olmadım. Yalan söylüyorsunuz!
Gruşenka bağırarak:
— Beni buna karşı neden savunuyorsun? dedi. Temiz
kalmam erdemli oluşumdan ya da Kuzma’nın korkusundan
değil ki... Sadece bunun karşısına onurumla çıkıp, yüzüne
“Alçaksın!” diyebilmek istedim. Gerçekten senden para almadı
mı?
— Nasıl da almadı! diye bağırdı Mitya. Üstelik üç binin
hepsini peşin istedi. Ben peşin olarak yedi yüz verecektim.
— Durum çok açık. Param olduğunu duyduğu için
benimle evlenmeye geldi.
— Pani Agripina! diye köpürdü Pan. Ben bir
şövalyeyim, kişizadeyim, aşağılık serserinin biri değilim. Ama
eski paninin yerinde utanmaz ve bambaşka bir kadın buldum...
— Öyleyse geldiğin yere defol git! Emir versem şimdi
seni atarlar buradan!
Gruşenka öfkesinden bağırıyordu. Çıldırmış gibiydi:
— Ne kadar budalaymışım, ah ne budalaymışım!
Koltuğa çöküp yüzünü elleriyle kapadı. Tam o sırada
soldaki bitişik odadan sonunda toplanabilen Mokroye’li kızlar
korosunun oyun havası duyuldu.
Vrublevski:
— Bu resmen rezillik! diye âdeta bir kaplan gibi kükredi.
Patron, defet şu utanmazları!
Bağırış çağırışlardan kavga edildiğini anladığı için bir
süredir kapıdan merakla bakan han sahibi hemen odaya daldı
ve Vrublevski’ye dönerek anlaşılmaz kaba bir tavırla:
— Neden kendini yırtıyorsun, dedi.
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— Hayvan!
— Hayvanmışım... Az önce ne tür kâğıtlarla oynadığını
unutuyorsun ama... Sana açılmamış, yepyeni kâğıt verdim.
Önce onu sakladın, sonra işaretli kâğıtlarınla oynadın! Bunun
için seni Sibirya’ya sürdürtebilirim, biliyor musun? Bunun
kalpazanlıktan farkı yok.
Han sahibi kanapeye doğru yürüdü ve parmaklarını
kanepenin arkalığıyla yan yastığın arasına sokarak açılmamış
bir kâğıt destesi çıkardı.
— Açılmamış kâğıtlar, işte! Kâğıtları odadakilere
gösterdi.
— Kâğıtları oraya saklayıp, yerine kendininkileri nasıl
koyduğunu gözlerimle gördüm.
— Ben de diğer panın iki kez kâğıt çaldığını gördüm!
diye bağırdı Kalganov.
Ellerini birbirine vuran Gruşenka:
— Ne kadar çirkin ve ayıp şeyler bunlar! dedi ve
gerçekten utancından kızardı. Tanrım, ne hâle gelmiş bu adam!
— Ben de sandım ki... diye konuşmaya başlayan
Mitya’nın sözlerini bitirmesine fırsat vermeden, bozguna
uğramış gibi öfkesinden çılgına dönen Vrublevski yumruğunu
kaldırarak:
— Kaltak! diye bağırdı.
Tam o sırada Mitya üzerine yırtıcı bir hayvan gibi atıldı.
Onu kaptığı gibi havaya kaldırdı ve salondan az önce
konuştukları sağdaki odaya âdeta uçuruverdi. Salona dönünce
heyecanından tıkanarak:
— Onu yere serdim, dedi. Saldırıyor kerata, ama artık
kolay kolay çıkamaz!
Kapının bir kanadını kapayıp diğerini açık tutarak, kısa
boylu Polonyalıya seslendi:
— Siz de buyurmaz mısınız?
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Han sahibi Trifon Borisoviç:
— Efendim, Mitri Fiyodoroviç, dedi. Kaybettiğin parayı
şu adamlardan geri alsana. Paranı çalmış sayılırlar.
Kalganov:
— Ben elli rublemi istemiyorum, dedi.
— Ben de iki yüzü almam! diye karşılık verdi Mitya.
Asla almam. Bununla avunsun.
— Seni kutlarım Mitya! Yamansın! diye bağırdı
Gruşenka. Sesi öfke doluydu.
Deniz gibi kabaran öfkesinden mosmor kesilen bacaksız
panın gururlu duruşu yine yerindeydi. Kapıya giderken birden
durdu; Gruşenka’ya dönerek:
— Eğer benimle gelmek istiyorsan buyur pani, dedi.
İstemiyorsan sana hoşça kal.
Onurlu bir tavırla, öfke ve gururundan derin derin ve
sesli soluyarak diğer odaya geçti. Bir çeşit karakter sahibiydi.
Kendine o kadar çok güveniyordu ki paninin peşinden
geleceğini düşünüyordu. Mitya arkasından kapıyı hızla kapadı.
Kalganov:
— Şunları kilitleyin, dedi.
Ancak anahtar sesi diğer taraftan duyuldu. Polonyalılar
kapıyı kendileri kilitlediler.
Gruşenka yine sert ve haşin sesle:
— Çok güzel! diye bağırdı. Güle güle, uğurlar olsun!
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VIII
Kâbus
Eğlence yeni başlıyordu. Üstelik çılgınlar gibi...
Gruşenka herkesten önce, bağırarak şarap istedi: “İçeceğim,
kendimi kaybedene kadar... Tıpkı geçen seferki gibi...
Hatırlıyor musun Mitya, burada tanıştığımız günde olduğu
gibi!”
Rüyada gibiydi Mitya, hayal dünyasında gibi...
Mutluluğa ereceğini hissediyordu.
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Gruşenka bu sırada onu sürekli yanından kovuyor, “Git
ve eğlenmene bak. Diğerlerine de söyle... Oynayıp zıplasınlar,
eğlensinler!” diyordu. Her şey o zamanki, o günkü gibi olsun!
diye tekrarlamaya devam ediyordu. İyice coşmuştu. Mitya da
sağa sola emirler veriyordu. Koro yan odada toplandı.
Misafirlerin oturduğu dar oda basma bir perdeyle ikiye
ayrılmıştı. Perdenin diğer yanında yan odadakine benzer bir
yatak vardı. Şişkin kuş tüyü döşeğin üzerine basma kumaştan
kuş tüyü yastıklar yığılmıştı. Hanın ayrıcalıklı misafirler için
ayrılmış dört odasının hepsi de yataklıydı. Gruşenka kapının
yanına yerleşti, Mitya ona koltuk getirdi. O zaman da burada
yaptıkları ilk içki âleminde böyle oturmuş, koro ile oyunları
seyretmişlerdi. Keman, rebap çalan Yahudiler geldiler.
Sonunda dört gözle beklenen içkilerle yiyecekleri taşıyan
arabadan servis başladı. Mitya, sağa sola koşuşturuyordu.
Odaya, seyir için dışardan gelen kadınlı erkekli köylüler
toplanmaya başladı. Derin uykudayken uyanmışlar, bir ay
önceki gibi güzel bir ziyafetin kokusunu almışlardı. Gelenlerle
selamlaşan Mitya, tanıdıklarla kucaklaşıyor ve yüzlerini
hatırlıyor, şişeleri açarak önüne gelenin bardağını
dolduruyordu. Kızlar şampanyaya üşüşmüşlerdi. Erkekler ise
daha çok rom ile konyaktan, hele sıcak bir içki olan punçtan
pek hoşlanıyorlardı. Mitya kızlara, kakao pişirmelerini, ayrıca
bütün gece gelen giden oldukça çay ve punç yapmaları için üç
semaverin sürekli kaynamasını emretti. İsteyen istediği gibi
yiyip içecekti... Özetle bir kargaşalık başlamıştı, ama Mitya
bundan rahatsız değildi. Tam ona göre bir ortamdı bu. Ortalık
karıştıkça onun keyfi artıyordu. O anda mujiklerden biri para
istese, hiç düşünmeden bilinen banknot destesini çıkarıp
umursamadan sağa sola fırlatmaya başlardı.
Maksimov da sarhoşluğun verdiği neşe ve uyuşukluk
içinde ondan ayrılamıyordu. Kendinden geçmeye başlayan

454

Gruşenka, Mitya’ya Kalganov’u göstererek, “Ne sevimli, ne
cici çocuk!” diyordu. Mitya da bütün heyecanı ve coşkusuyla
ile Kalganov ve Maksimov’u kucaklamaya çalışıyordu. Âdeta
bir önseziyle bir şeyler olmasını bekliyordu. Gruşenka ona
belli bir açıklama yapmamıştı, hatta konuşmayı özellikle
erteliyor gibiydi. Sadece ara sıra tatlı ve sıcak bakışlarla onu
süzüyordu. Sonunda birden elini sımsıkı tutarak kendine doğru
çekti. O anda kapının yanındaki koltukta oturuyordu.
— Az önce buraya girişin de neydi öyle... Çok korktum!
Beni ona nasıl bırakacaktın! Bırakabilir miydin?
Mitya mutlu bir tavırla:
— Mutluluğuna engel olmak istemiyordum... diye
mırıldandı. Ama Gruşenka cevap beklemiyordu.
— Git haydi, eğlen! diyerek onu tekrar gönderiyordu.
Yine çağırırım!
Mitya gidince, genç kadın yine şarkı dinlemeye, oyun
izlemeye başlıyor, nereye gitse bakışları Mitya’nın üstünde
toplanıyordu. Daha on beş dakika olmadan yine çağırıyor,
diğeri de koşa koşa yanına geliyordu.
— Otur yanıma, şuraya... Benim buraya gelişimi nasıl
duyduğunu anlat. Bunu sana ilk önce kim söyledi?
Mitya baştan başlayarak, kesik kesik, karmakarışık,
heyecanla tuhaf bir şekilde anlatmaya koyuluyordu. Anlatırken
sık sık kaşlarını çatıyor, birdenbire duraklıyordu.
O zaman Gruşenka:
— Neden öyle surat asıyorsun? diye ona soruyordu.
— Hiiiç... Geride bir hasta bıraktım da... Bir iyileşse...
Eğer iyileşeceğini bilsem ömrümün on yılını verirdim!
— Tanrı şifa versin. Demek yarın kendini vuracaktın,
öyle mi? Aptal, neden vuracaktın? Ben de senin gibi delileri
severim zaten!
Gruşenka’nın dili giderek peltekleşiyordu.
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— Benim için her fedakârlığa razısın demek, öyle mi?
Maksimov kızların yanındaydı. Arada bir likör içmeye
gidiyor, sonra tekrar yanlarına dönüyordu. O sırada iki fincan
kakao da içti. Yüzü kızardı; burnu morarmış, gözleri yaşlanmış
baygın baygın bakıyordu. Gruşenka ile Kalganov’un yanına
koşarak, çalgıcıların çalacakları bir hava ile “Sabotyera” dansı
yapacağını söyledi.
— Böyle kibar sosyete oyunlarını çocukken öğrettiler
bana.
— Öyleyse git. Sen de onunla git Mitya. Ben de buradan
oyunu seyrederim.
Kalganov, Gruşenka’nın yanında kalması teklifini
düşünmeden reddederek:
— Hayır, ben de, ben de onları seyretmeye gideceğim!
diye bağırdı.
Hep birlikte gittiler. Maksimov gerçekten oynadı, ama
Mitya’dan başka onu ciddiye alan olmadı. Oyun, birtakım
sıçramalardan, ayak tabanı darbelerinden oluşuyordu.
Kalganov oyunu hiç beğenmedi.
Mitya’nın başı ateşler içinde yanıyordu. Dışarı çıkıp iç
avludan ilerleyerek binanın bir kısmını çevreleyen ahşap bir
balkona geçti. Serin hava onu kendine getirdi, canlandırdı.
Karanlıkta tek başına bir köşede öylece durdu; ansızın iki
eliyle başını kavradı. Dağınık düşünceleri birleşiverdi;
duyguları tek bir duyguya dönüştü. Birden her şey bütün
çıplaklığıyla ortaya çıktı. Korkunç, insanı dehşete düşüren bir
çıplaklıktı bu! “Öleceksem, şimdi ölmeliyim!” diye düşündü.
“Gidip tabancamı alayım; burada, bu karanlık ve çamurlu
köşede her şey bitsin...” Bir dakika kadar kararsızlık içinde
bocaladı. Yerinden fırlayan Mitya, içeriye, ömrünün sonuna
kadar kraliçesi olacak kadına koştu. Onun aşkının bir saati,
hatta bir dakikası, rezilliğin ve acının içinde geçen bütün bir
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ömre bedel sayılamaz mıydı? Bu anlamsız soru içine yerleşti.
“Ona, sadece ona gitmeli; onu görüp dinlemeli, her şeyi
unutmalı... Bu gece bir saat, bir an bile olsa!” diyordu.
Koşarak kızların oynadıkları odaya girdi. Gruşenka
orada yoktu; mavi odada da yoktu. Kalganov tek başına
koltukta uyukluyordu. Mitya, odayı bölen perdeyi aralayıp
baktı. Gruşenka diğer bölümdeydi. Köşedeki sandığın üstüne
oturmuş, başını, kollarını yanındaki yatağa dayayarak acı acı
ağlıyor, ağladığını kimse duymasın diye kendini sıkıyor, sesini
kısıyordu. Mitya’yı görünce onu yanına çağırdı. Koşarak
yaklaşan genç adamın elini yakaladı. Fısıltıyla:
— Ben onu seviyordum Mitya, seviyordum... diye
başladı. Beş yıl boyunca hep sevdim. Ama onu mu, yoksa ona
duyduğum kinimi mi sevdim bilmiyorum... Hayır, onu... Onu
sevdim... Onu değil, sadece kinimi sevdim ben, yalan! O
zaman on yedisinde ya var ya da yoktum Mitya. O da tatlı dilli
ve neşeliydi, bana şarkı söylerdi... Belki de cahilliğimden
dolayı gözüme öyle göründü. Oysa şimdi... Aman Tanrım!
Öyle bir cakayla beni karşıladı ki hayretler içinde kaldım.
Söyleyecek söz bulamadım. Bir bilsen Mitya, nasıl da
utanıyorum; bütün hayatım için utanıyorum! O beş yıla lanet
olsun, lanet olsun!
Yine ağlamaya başladı Gruşenka... Hem ağlıyor hem
Mitya’nın elini sıkıca tutuyordu.
— Mitya’cığım dur gitme. Sana söyleyeceğim bir şey
daha var! diye fısıldadı ve yüzünü ona doğru uzattı. Söylesene
bana, ben kimi seviyorum? Buradaki birisini seviyorum. Acaba
kim bu? Hadi söyle bana!
Ağlamaktan şişmiş yüzü bir tebessümle aydınlandı; loş
ışıktaki gözleri parlıyordu.
— Az önce bir şahin içeri girdi. Onu görünce yüreğim
küt küt atmaya başladı. İçimden bir ses, “İşte sevdiğin bu
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budala!” dedi. Sen odaya girince dünyam aydınlanıverdi.
Mitya, beni bağışlayabilecek misin? Affedecek misin,
etmeyecek misin? Söyle! Beni seviyor musun? Seviyor
musun?
Çabucak doğruldu ve genç adamı iki eliyle omuzlarından
tuttu. Sevincinden coşan, dili tutulan Mitya, gözlerine, yüzüne,
gülümsemesine bakakalmıştı. Sonra aniden bütün gücüyle
Gruşenka’yı kucaklayıp öpmeye başladı.
Gruşenka, Mitya’nın kollarından sıyrılarak perdenin
altından süzüldü. Mitya, sarhoş gibi peşinden gitti. “Bir an için
bütün dünya feda olsun! Sonra ne olursa olsun, vız gelir!” diye
düşündü.
Gruşenka gerçekten bir solukta bir kadeh şampanya daha
yuvarladı. Şarap birden etkisini gösterdi. Baygın baygın
gülümseyerek koltuğa, eski yerine oturdu. Yanakları al al
olmuş, dudaklarının kırmızılığı artmıştı; süzgün gözlerindeki
bakışları istek dolu ve davetkârdı. Kalganov da heyecanlanarak
yerinden kalktı, Gruşenka’ya yaklaştı.
Gruşenka:
— Az önce uyurken seni öptüğümü fark ettin mi? diye
geveledi. Sarhoş oldum... Ben içtim sen içmiyorsun.
— Zaten sarhoşum! Sarhoşum... Senden daha sarhoşum;
bir de şaraptan sarhoş olayım.
Mitya bir kadeh daha içti ve işin ilginç tarafı, bu son
kadehle sarhoş olmasıydı. Sarhoşluk birden onu etkisi altına
aldı. O zamana kadar kendindeydi; bunun da farkındaydı. O
andan itibaren etrafındaki her şeyi, sanki ateşli bir hastalığın
krizindeymiş gibi görmeye başladı; her şey dönüyordu. Odada
geziyor, gülüyor, herkesle konuşuyordu ama kendinde değildi.
Dönüp dolaşıp Gruşenka’nın yanına oturuyor, yüzüne bakıyor,
söylediklerini dinliyordu. O da bülbül kesilmişti, herkesi
yanına istiyor, koro kızlarını işaretle çağırarak yanına gelince
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ya kucaklıyor ya da istavroz çıkarıp kutsuyordu. “Moruk”
dediği Maksimov, onu epey eğlendiriyordu. Adamcağız sık sık
Gruşenka’ya sokularak ellerini, parmaklarını tek tek öpüyordu.
Artık iyice sarhoş olmuştu Gruşenka. En sonunda oyun
oynamak istediğini söyledi. Koltuğundan kalktı, ama
sendeledi.
— Bu kadar yeter Mitya, başka şarap istemiyorum.
İstesem de verme. Şarap insana huzur veriyor. Çevremde her
şey dönüyor... Soba, her şey... Oynamak istiyorum. Hepsi
oyunumu... Ne güzel, ne harika oynadığımı görsün!
Ciddi ve çok kararlıydı; beyaz patiskadan mendilini
cebinden çıkardı ve oynarken sallamak için sağ eliyle ucundan
tuttu. Mitya endişelendi. Kızlar ilk işaretle bir oyun havasına
başlamak için sustular.
Gruşenka:
— Gücüm yok, dedi. Özür dilerim, gevşedim,
yapamayacağım... Bağışlayın...
Koronun önünde eğildi ve sonra sırayla herkesi başıyla
selamladı.
— Affedin... Kusuruma bakmayın.
Gruşenka bitkin bir hareketle:
— Beni götür Mitya, dedi. Mitya al beni!
Mitya ona doğru âdeta atılırcasına hamle yaptı ve onu
kucakladı. Paha biçilmez mücevheriyle perdenin öbür yanına
koştu. Kalganov, “Artık gitmeliyim...” diye düşündü. Mavi
odadan çıkarak kapının iki kanadını kapadı.
Salondaki eğlence bütün hızıyla devam ediyordu. Her
şey birbirine karışmıştı. Patırtılar, gürültüler daha da arttı.
Mitya, Gruşenka’yı yatağın üstüne bıraktı, dudaklarına yapıştı.
Kadın yalvaran bir sesle:
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— Dokunma bana, diye mırıldandı. Senin oluncaya
kadar dokunma... Seninim dedim ama dokunma, kıyma...
Ötekiler buradayken, onların yanlarında olmaz.
— İstediğin gibi olsun! Aklımdan bile geçirmeyeceğim...
Önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, kötü, aşağılık bir yer
burası...
Gruşenka, hâlsizlik içinde gözlerini kapadı ve bir an için
dalıverdi. Gerçekten uzaktan çıngırak sesi geliyordu, sonra
birden duyulmaz oldu. Mitya başını Gruşenka’nın göğsüne
bıraktı. O artık ne çıngırak seslerinin şarkıların sesini
bastırmasını, ne de bu sarhoşların gürültüsünün yerini tam bir
sessizliğin alışını fark edebildi. Gruşenka gözlerini açtı.
— Yoksa uyudun mu?
— Ha... Çıngırak sesi. Uyudum ya, rüya bile gördüm.
Karlı yoldan kızakla gidiyordum... Uyanınca baktım ki
sevgilim yanımda... Ne güzel!
Mitya, Gruşenka’nın elbisesini, göğsünü, ellerini öperek:
— Yanında, diye mırıldanıyordu. Yanında...
Birden garip bir şey dikkatini çekti. Gruşenka ona,
yüzüne değil de başının üstünden dikkatle ve garip denecek
kadar hareketsiz bir şekilde ileriye bakıyordu. Yüzünde
şaşkınlık, hatta korku belirmişti. Aniden:
— Mitya, kim bize oradan, uzaktan bakıyor? diye
fısıldadı.
Mitya, o tarafa baktı. Gerçekten birisinin perdeyi
aralayıp onları âdeta gözetlediğini gördü. Hem bir kişi de
değildi. Mitya doğruldu ve hızlı adımlarla kendilerini
gözetleyenlere yaklaştı.
Bir ses yavaşça ama kararlı bir tonla:
— Buraya, yanımıza buyurun, dedi.
Perdenin diğer yanına geçen Mitya, öylece hareketsiz
durdu. Oda insan doluydu, ama bunlar biraz öncekiler değil,
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başkalarıydı. Mitya’nın bedenini tepeden tırnağa bir ürperti
sardı; Mitya titredi. Bir anda gelenlerin hepsini tanıdı. Şu uzun
boylu, etine dolgun, paltolu, resmi kasketli ihtiyar Emniyet
Amiri Mihail Makaroviç’ti. Kunduraları her zaman pırıl pırıl
olan züppe de savcı yardımcısıydı. “Dört yüz rublelik bir
kronometresi var; bir keresinde bana göstermişti...” diye
geçmişi hatırladı. Soyadını unutmasına karşın Mitya ufak tefek
olan gözlüklü genci de tanıyordu. Onu daha önce görmüştü.
Hukuku yeni bitirmiş sorgu yargıcıydı. İşte Bölge Komiseri
Mavriki Mavrikiyeviç... Bu da Mitya’nın dostuydu... Peki ama
şu göğüslerinde maden plakalar olanların ne işi var burda? İki
köylü... Az ilerde, kapıda Kalganov’la Trifon Borisoviç...
— Efendim... Sorun nedir efendim, dedi Mitya. Sonra
kendinden geçmiş, iradesini kaybetmiş gibi bütün sesiyle:
— Anladım! diye bağırdı.
Gözlüklü genç birden öne çıkarak Mitya’ya yaklaştı.
Onurlu bir duruşla ama biraz aceleyle konuşmaya başladı:
— Size bazı şey... Yani, buraya, bu kanapeye oturmanızı
rica edeceğim. Sizinle görüşmek zorundayız.
Mitya çılgın gibi:
— İhtiyar... diye haykırdı. İhtiyarın kanı! Anlıyorum!
Yanındaki sandalyeye çöküverdi.
Yaşlı emniyet amiri birden Mitya’nın üzerine yürüdü:
— Anlıyor musun? Demek anladın ha! diye kükredi.
Baba katili, canavar, ihtiyar babanın kanı hâlâ üzerinde!
Emniyet amiri, öfkeden kendinden geçmiş, yüzü mosmor
kesilmiş titriyordu.
— Böyle olmaz! diye bağırdı kısa boylu genç. Mihail
Makaroviç, böyle olmaz, olmaz Mihail Makaroviç! Rica
ederim, bırakın da ben konuşayım. Bunu sizden hiç
beklemezdim.
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— Ama bu bir kâbus beyler, bir kâbus bu! diye
bağırıyordu emniyet amiri. Şuna bakın, bütün gece sarhoş,
sevyesiz bir kadınla... Babasının kanına bulaşmış... Kâbus bu,
kâbus!
Savcı yardımcısı kaygıyla fısıldıyarak:
— Kuzum Mihail Makaroviç dedi. Çok rica ederim,
kendinize hâkim olun, aksi hâlde...
Küçük sorgu yargıcı sözünü tamamlamasına zaman
bırakmadı. Mitya’ya dönerek kesin, yüksek sesle, görkemli bir
tavırla:
— İşinden el çekmiş eski Teğmen Karamazov, size bu
gece öldürülen babanız Fiyodor Pavloviç Karamazov’un katil
zanlısı olarak suçlandırıldığınızı bildirmek zorundayım! dedi.
Galiba bir şeyler daha söyledi. Savcı da bir şeyler ekledi,
ama Mitya dinlediği hâlde söylediklerinin tek kelimesini
anlamıyordu. Onları korkunç bir bakışla süzüyordu.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
İlk Kovuşturma
I
Memur Perhotkin’in Mesleğinde İlk Adımları
Bütün gücüyle dul tüccar karısı Morozova’nın kapısını
yumruklarken bıraktığımız Piyotr İlyiç Perhotkin, sonunda
kapıyı açtırdı. Henüz iki saat önce geçirdiği heyecanın
etkisinde, bir sürü düşünceyle kafası karışan Fenya henüz
yatmamıştı. Kapının delicesine yumruklandığını duydu. Fenya
geleni de mutfağa aldı. Piyotr İlyiç, sorularını arka arkaya
sıralarken en önemli noktayla karşılaştı:
— Ellerinizdeki bu kan neyin nesi kuzum Dimitri
Fiyodoroviç? dedim. Bunun galiba insan kanı olduğunu, az
önce de bir adam öldürdüğünü söyledi. Pişmanlık duyuyordu.
Sonra deli gibi çıkıp gitti. Böyle çılgınca nereye koştuğunu
düşünmeye başladım. Mokroye’ye giderse hanımımı vurur,
diyordum. Onu öldürmesin diye yalvarmak için evine koştum.
Yolda Plotnikov’un dükkânının önünde Mitya’yı gördüm.
Yola çıkmak üzereydi, ama artık elleri kanlı değildi. Fenya, bu
ayrıntının farkına varmış ve unutmamıştı.
Piyotr İlyiç, Morozova’nın evinden geldiğinden çok daha
endişeli bir şekilde ayrıldı. Artık yapılacak en mantıklı ve
çözüme varmak için atılacak en doğru adım Fiyodor
Pavloviç’in evine giderek bir şey olup olmadığını, olduysa da
bunu anlamaktı. Kesin bilgi aldıktan sonra da emniyet amirine
gidecekti.
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Piyotr İlyiç, bu kararı vermişti. Ancak Fiyodor
Pavloviç’le çok sıkı dost değildi. Uzaktan tanışıyorlardı.
Kapıyı vurup da geldiğini onlara gösterir, ancak olağandışı bir
durum olmadığı anlaşılırsa ertesi gün Fiyodor Pavloviç’in
dilinden kurtulamazdı. Bu kez Fiyodor Pavloviç’i değil, Bayan
Hohlakova’yı görmeyi planlıyordu. Kadın, az önce şu saatte
Dimitri Fiyodoroviç’e üç bin ruble verip vermediği sorusuna
olumsuz yanıt verirse Fiyodor Pavloviç’e uğramadan doğruca
emniyet amirine gidecekti. Yolda, o kadına gittiği için kendine
sürekli kızıyordu, yine de dişlerini gıcırdatarak, belki de
onuncu kez, “Ne olursa olsun bu işin sonunu getireceğim!”
diye tekrarlıyordu.
Gece saat tam 23.00’da Bayan Hohlakova’nın evine
vardı. Hemen hiçbir engelle karşılaşmadan bahçeye alındı.
Ama “Hanımefendi uyuyor mu, yoksa henüz yatmadı mı?”
sorusuna kapıcı kesin bir cevap vermedi. O saatte ev halkının
çoğunun yatmış olduğunu söyledi. “Yukarıya haber verin; sizi
isterlerse kabul eder, istemezlerse kabul etmezler.” dedi.
Piyotr İlyiç yukarı çıktı, ama işler orada ters gitmeye
başladı. Uşak, Bayan Hohlakova’ya haber vermek istemedi.
Oda hizmetçisini çağırdı. Piyotr İlyiç kibar, ama yine de kesin
bir şekilde, memur Perhotkin’in özel bir iş için geldiğini haber
vermesini rica etti. “İş önemli olmasaydı rahatsız etmeye
cesaret edemeyeceğini söyledi, dersiniz.” dedi. “Lütfen aynen
söyleyin.”
Bayan Hohlakova yatak odasına geçmişti, ama henüz
yatmamıştı. Ziyaretçinin, düzgün giyimli, genç ve çok terbiyeli
bir adam olduğunu öğrendi. Sırası gelmişken şunu da
söyleyelim ki, Piyotr İlyiç çok yakışıklı bir delikanlıydı. Bunu
kendisi de biliyordu. Bayan Hohlakova, ziyaretçiyi
karşılamaya karar verdi. Geceliğiyle terliklerini giydi,
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omuzlarına siyah bir şal aldı. Memuru o gün Mitya’yı kabul
ettikleri salona aldılar.
— Hanımefendi, sizi rahatsız etmemin nedeni ortak
dostumuz Dimitri Fiyodoroviç Karamazov... diye konuşmaya
başladı Perhotkin.
Karamazov’un adını söyleyince, ev sahibinin yüzünde
aşırı bir öfke belirdi. Tiz sesle bağırarak sözünü kesti:
— Daha ne zamana kadar beni bu adamla bıktıracaklar,
nedir bu! Siz de beyefendi, bu saatte tanımadığınız bir kadını
evinde rahatsız etmeye nasıl cesaret ediyorsunuz! Üstelik daha
üç saat önce bu odada beni ölümle tehdit eden, tepinerek
ayaklarını yere vuran ve kibar bir evden çok yakışıksız şekilde
çıkıp giden bir adam için gelmişsiniz. Sizi şikâyet edeceğim
beyefendi, haberiniz olsun; bu yaptığınızı yanınıza
bırakmayacağım. Hemen evimden çıkın. Bir anneyim... Ben...
Ben...
— Anlamadım, ölümle mi tehdit etti? Sizi de mi
öldürmek istedi?
— Birisini mi öldürdü? diye atıldı Bayan Hohlakova.
— Hanımefendi her şeyi anlatacağım. Ama lütfen beni
yarım dakika dinleme sabrını gösterin. Bugün öğleden sonra
saat beşte Bay Karamazov benden arkadaşça on ruble borç
aldı. Parası olmadığını kesin olarak biliyorum. Yine bugün saat
dokuzda elinde iki, belki de üç bin rublelik bir para destesiyle
odama girdi. Elleri, yüzü kan içindeydi; kendinde değildi. Bu
kadar parayı nereden bulduğunu sordum. Size uğradığı
cevabını verdi. Altın madenlerine gitmek için ona üç bin ruble
borç vermişsiniz. Böyle söyledi.
Bayan Hohlakova’nın yüzünde derin ve hastalıklı bir
heyecan belirdi. Ellerini birbirine vurarak:
— İnanın bana, her şeyi önceden sezmiştim! Yaratılışdan
kaynaklanıyor. Aklımda neyin hayalini kursam kesinlikle
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gerçekleşiyor. O korkunç adama ne zaman baksam hep, “Bu
adam bir gün beni vuracak...” diye düşünürdüm. Düşündüğüm
çıktı işte... Şimdilik benim yerime babasını öldürmesi de
sadece Tanrının bana bir armağanıydı...
Piyotr İlyiç ayağa kalkarak doğruca emniyet amirine
gidip her şeyi anlatacağını söyledi. Emniyet amiri istediği gibi
hareket ederdi.
— Çok iyi bir insan o, çok iyi. Mihail Makaroviç’i
tanıyorum. Evet, evet, ona gidin, doğruca ona...
Piyotr İlyiç kendini zaten dışarı atmıştı. Yoksa Bayan
Hohlakova’nın onu kolay kolay bırakacağı yoktu. Ancak
Perhotkin, her şeye rağmen kadından çok etkilenmiş,
hoşlanmıştı. Böyle tatsız bir olayın endişesini bile hafifletmişti
bu etki. Zevklerin ne kadar çeşitli olduğu herkesçe bilinir. “Hiç
de o kadar yaşlı değil” diye zevk alarak düşündü. “Hatta onu
kızı sandım...”
Bayan
Hohlakova
da
delikanlıya
bayılmıştı.
“Zamanımızda böyle yakışıklı bir gencin bu kadar becerikli ve
olaylara hâkim olması... Bir de bugünkü gençlerin beyinsiz,
sönük, aciz olduğunu söylerler; işte size en güzel örnek!”
Bayan Hohlakova, korkunç olayı unutmuştu bile, ancak
yatağına girerken, ölüme ne kadar yakın olduğunu birden
hatırladı. “Olağandışı bir şey, olağandışı!” diye tekrarladı.
Sonra deliksiz, tatlı bir uykuya daldı.
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II
Tehlike İşareti
Mihail Makaroviç Makarov, sevimli bir adamdı.
Kasabamıza henüz üç yıl önce gelmesine karşın herkes onu
sevmişti. Karısı ölmüştü. Yarbaylıktan emekliye ayrılarak 7.
sınıf memurluğa giren emniyet amirimiz Mihail Makaroviç
Makarov dost canlısıydı. Evinde misafir eksik olmazdı; o
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misafirsiz yaşayamazdı. Her gün yemeğinde birkaç kişi ya da
hiç olmazsa bir misafir bulunurdu. Misafirsiz sofraya
oturulmazdı. Ayrıca yemek davetleri de eksik değildi. Sunulan
yemekler pek o kadar ince bir zevkle seçilmiş olmamakla
birlikte çok miktardaydı. Balıklı börekler, kulebyakalar nefisti,
içki de boldu. Evindeki ilk odada bir bilardo masası vardı;
döşemesi gayet iyiydi. Duvarlarda siyah çerçeveler içinde
İngiliz at koşularına ait resimler asılıydı. Bunlar, bilindiği gibi
her bekâr evindeki bilardo salonunun vazgeçilmez aksesuardır.
Her akşam Mihail Makaroviç’te, bir masa da olsa kâğıt
oynanırdı. Ayrıca kasabanın seçkin aileleri, çoluk çocuk dans
etmeye gelirlerdi. Mihail Makaroviç dul olmasına karşın aile
hayatı yasıyordu. Dul kızı, yıllardır Mihail Makaroviç’in iki
torunuyla birlikte yanındaydı. Torunlar artık yetişmiş ve
öğrenimlerini tamamlamışlardı. Güzel, neşeli, şuh kızlardı.
Drahomaları
olmadığı
herkesçe
bilinmesine
karşın
sosyetemizin gençlerini dedelerinin evine çekerlerdi. İş
hayatında Mihail Makaroviç’in üstün bir başarısı yoktu, ama
görevini başkalarından kötü yapmıyordu. Açıkçası, çok cahil,
hatta idari işlerde yetkilerinin sınırlarını belirlemede ölçüyü
taşırdığı olurdu. O günkü rejimin bazı değişikliklerini tam
anlamıyla kavramasına karşın, yorumlama şeklinde onu
sivrilten, göze batıran hataları vardı. Bu durum, onun
yeteneksizliğinden çok, kendini işe vermek için zaman
bulamayışından kaynaklanıyordu. “Efendim, ben, ruhsal olarak
sivillikten çok askerî yaşam tarzına yakınım.” derdi. Köylü
Kanunu’nun, yani köleliği kaldıran kanunun esaslarını da kesin
ve tam olarak bilmiyordu galiba. Kendisi bir mülkçü olmasına
karşın bu konudaki bilgisini zaman içinde deneme yoluyla
topluyordu.
Piyotr İlyiç, kim olduğunu tahmin edemiyordu, ama
Mihail Makaroviç’te misafirlerin olduğuna emindi. Gerçekten
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tam o sırada emniyet amirinin evinde, savcıyla belediye
doktorumuz bir yeralaş partisine oturmuştu. Varvinki, Tıp
Akademisi’ni parlak bir şekilde başarıyla bitiren genç bir
doktordu. Kasabamıza Petersburg’dan henüz gelmişti. Savcı,
daha doğrusu hepimizin savcı adını verdiğimiz Savcı
Yardımcısı İpolit Kiriloviç çok farklı bir adamdı. Yaşlı değildi,
henüz otuz beşindeydi. Verem hastalığına yakalanma riski
yüksek olmasına rağmen çok şişman ve çocuksuz bir kadınla
evliydi. Çok zeki ve iyi yürekliydi. Tek kusuru kendini çok
yükseklerde görmesiydi. Bu yüzden sürekli kaygılı ve
huzursuz görünüyordu. Ayrıca bir ruh bilimcisiymiş gibi
davranıyor, suç ve suçluyla ilgili özel bir anlama yeteneğine
sahip olduğunu iddia ediyordu. Yan odada kızlarla beraber
genç Sorgu Yargıcı Nikolay Parfenoviç Nelüdov oturuyordu.
O da Petersburg’dan sadece iki ay önce gelmişti. Kendisi iyi
bir çevreden, iyi bir ailedendi. İyi terbiye görmüş, iyi
duygulara sahipti. Eğlenceye düşkün olmasına karşın temiz ve
terbiyesinden ödün vermezdi. Küçük, biraz zayıf, narin
yapılıydı. İnce beyaz parmaklarında her zaman iri taşlı birkaç
yüzük parlardı. Bulunduğu statüyü, görevini adeta
kutsallaştırdığı için iş başında son derece ciddi ve disiplinli
biriydi. Sorguya çektiği katilleri veya basit halk tabakasından
olmayan suçluları şaşırtmakta kimse eline su dökemezdi.
Piyotr İlyiç şaşırtıcı bir haberle karşılaştı: İhtiyar Fiyodor
Pavioviç gerçekten o gece öldürülmüştü. Kendi evinde
öldürülmüş ve soyulmuştu. Olay biraz önce şöyle öğrenilmişti:
Grigori duvarın dibine yığılmıştı. Karısı Marfa
İgnatyevna yatağında belki de sabaha kadar mışıl mışıl
uyuyacaktı, ama birden gözlerini açıverdi. Yan odada baygın
yatan Smerdyakov sara nöbetine yakalanmış, korkunç çığlıklar
atmaya başlamıştı. Bu sara krizleri Marfa İgnatyevna’yı her
zaman çok kötü korkutur, âdeta hasta ederdi. Buna bir türlü
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alışmamıştı. Yatağından uyku sersemliğiyle fırladı ve sersem
bir şekilde Smerdyakov’un küçük odasına koştu. Oda zindan
gibi karanlıktı; sadece hastanın çırpınmaları, hırıltıları
duyuluyordu. Marfa İgnatyevna kocasını çağırmak için
haykırmaya başladı. Sonra birden, kalktığında Grigori’nin
yatakta olmadığını hatırladı. Odasına koşup karanlıkta yatağı
eliyle kontrol etti. Karyola gerçekten boştu. Kocası nereye
gitmiş olabilirdi? Bu kez dışarı, sundurmaya fırladı ve
korkarak seslendi. Cevap yoktu. Ancak gecenin sessizliğinde,
bahçenin uzak bir köşesinden birtakım iniltiler geliyordu.
Kulak kabarttı... İniltiler yeniden duyuldu, hem bu kez sesin
bahçeden geldiğine iyice emin oldu. Şaşkın kafasından “Aman
Tanrım, tıpkı Lizaveta Smerdyasçaya’nın o geceki sesi gibi...”
diye bir düşünce geçti. Korka korka merdivenden aşağıya indi,
bahçe kapısının açık olduğunu anladı. Kapıya doğru yürüdü. O
anda gayet net olarak Grigori’nin onu bitkin, iniltili ve korkunç
bir sesle, “Marfa, Marfa!” diye çağırdığını duydu. Marfa
İgnatyevna, “Tanrım, sen bizi felaketten koru!” diyerek sesin
geldiği tarafa koştu ve Grigori’yi buldu. Grigori duvarın
dibinde değil, oradan yirmi adım kadar uzakta yatıyordu.
Sonradan anlaşıldığına göre, kendine gelince emeklemeye
başlamış, böylece bir hayli sürüklenmişti. Grigori birkaç kez
bayılmış, kendine geldiğinde emeklemeye devam etmişti.
Marfa İgnatyevna kocasının kanlar içinde yattığını görür
görmez çığlığı bastı. Grigori de duyulur duyulmaz bir sesle,
kesik kesik, “Vurdu... Babasını vurdu... Neden bağırıyorsun,
budala? Koş, haber ver...” diye güçlükle kekeleyerek konuştu.
Ama Marfa İgnatyevna ne yapacağını bilmez bir hâlde sürekli
bağırıyordu. Ansızın ihtiyarın odasındaki pencerenin açık
olduğunu ve içerde ışık yandığını gördü. Pencereye koştu,
Fiyodor Pavloviç’e seslenmeye başladı. Pencereden içeri
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bakınca korkunç manzarayla karşılaştı. Bey yerde, sırt üstü,
hareketsiz yatıyordu.
Marfa İgnatyevna dehşet içinde pencereden ayrılarak
kendini bahçeden dışarı attı. Arabaların girdiği kapıyı açarak
bütün hızıyla arka sokağa, komşuları Marya Kondratyevna’ya
koştu. Grigori, dönünce vakit kaybetmeden onları emniyet
amirine gönderdi. İşte o zaman Marya Kondratyevna emniyet
amirine koşarak ortalığı ayağa kaldırdı.
Sert bir kovuşturma yapmaya karar verdiler. Karakol
komiserine, mahalleden üç dört kişiyi yanına alması emredildi
ve Fiyodor Pavloviç’in evine girildi; suç, yerinde
kovuşturmaya başlandı.
Yeni gelen, heyecanlı ve çok hareketli olan belediye
doktoru, emniyet amiri, savcı ve sorgu yargıcıyla birlikte
gitmeye gönüllü oldu. Cesetin durumu özetle şöyleydi:
Fiyodor Pavloviç, kafatası kırılarak öldürülmüştü. Fenerle,
duvar boyunca arama yapıldı. Bahçe yolunun ortasına
fırlatılmış pirinçten havanelini buldular... Fiyodor Pavloviç’in
yattığı odada olağandışı bir dağınıklık yoktu. Sadece paravanın
arkasında, yatağının yanında, yerde kalın bir zarf buldular.
Zarfın üstünde, “Meleğim Gruşenka’ya... Gelmeyi isterse üç
bin ruble hediyem.” notu vardı ama zarf yırtılmış ve içi boştu.
Mokroye’ye hemen gidemediler. Kovuşturma, Fiyodor
Pavloviç’in evindeki arama ve bazı başka formaliteler onları
oyaladı. Hükümet büyükleri, emniyet amiri, savcı ve sorgu
yargıcı, Mokroye’ye iki atlı arabayla sabahın beşine doğru,
şafak sökerken geldiler. Doktor, ertesi sabah cesede otopsi
yapabilmek için Fiyodor Pavloviç’in evinde kalmıştı. Aslında
onu en çok hasta uşak Smerdyakov’un hâli ilgilendirmişti.
Yola çıkan arkadaşlarına, “Bu derece şiddetli, iki gün üst üste
gelen sürekli sara nöbetlerine az rastlanır. Bu bilimsel bir
olay!” diye heyecanla tekrarlıyordu.
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Onlar da gülerek, bu buluşundan dolayı onu kutladılar.
Savcıyla sorgu yargıcı, doktorun kesin bir şekilde,
Smerdyakov’un sabahı göremeyeceğini söylediğini çok iyi
hatırlıyorlardı.

III
Ruhun Çileleri
Birinci Çile
Ona söylenenleri anlayamayan Mitya, oturduğu yerde
vahşi bakışlarını odada oturanların üzerinde dolaştırıyordu.
Ansızın ayağa kalktı; ellerini havaya kaldırarak âdeta bağırır
gibi:
— Ben suçlu değilim! diye haykırdı. O kana
bulaşmadım! Babamın akan kanının suçlusu ben değilim...
Öldürmek istiyordum, ama suçlu değilim. Ben yapmadım.
Bunu söyleyince, Gruşenka perdenin arkasından
fırlayarak emniyet amirinin ayaklarına kapandı:
— Ben, ben... Suçlu benim! diye yürekleri parçalayan bir
sesle ağlayarak, kollarını yalvarırcasına hepsine uzatarak
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haykırdı. Benim yüzümden katil oldu! Onu çok üzdüm ve bu
hâle getirdim. Ölen zavallı ihtiyarcığı da hırpaladım.
Hıncımdan yaptım bunları. Suçlu benim, en başta, en büyük
suçlu benim!
Emniyet amiri:
— Evet suçlusun! Baş suçlu sensin. Azgınsın,
ahlaksızsın, en büyük suçlu sensin! diye bağırdı. El
hareketleriyle Gruşenka’yı tehdit ediyordu.
Ama etraftakiler onu hemen sakinleştirdiler. Savcı
elleriyle tuttu:
— Bu olmaz ki Mihail Makaroviç, diye şikâyette
bulundu. Kurallara aykırı davranıyorsunuz... Kovuşturmaya
engel oluyorsunuz, bütün işi mahvediyorsunuz...
Mitya, kadının önünde diz çöktü ve bütün gücüyle onu
göğsüne bastırdı.
— Ona inanmayın, diye bağırıyordu. Onun hiçbir suçu
yok. O kimsenin kanını akıtmadı. Hiçbir şey yapmadı o!
Birkaç kişinin onu zorla Gruşenka’dan ayırdığını çok
sonraları hatırlamıştı. Gruşenka’yı da hemen dışarı çıkardılar.
Mitya, uzun bir süre kendine gelemedi. Yanında, arkasında
göğüslerinde resmi plakalı adamlar duruyordu. Karşısında,
masanın diğer yanında Sorgu Yargıcı Nikolay Parfenoviç
oturuyor, masada duran bardaktan biraz olsun Mitya’ya su
içirmeye uğraşıyordu. Büyük bir kibarlıkla, “Serinletir,
sakinleştirir sizi; üzülmeyin...” sözleri Mitya’nın hiç aklından
çıkmadı. Bir ara gözü adamın elindeki iri taşlı yüzüklere
takıldı. Birinde ametist, diğerinde sapsarı, şeffaf, ışıl ışıl
parlayan bir taş vardı.
Mitya’nın soluna, az önceki toplantıda Maksimov’un
oturduğu yere savcı geçmiş; sağına, yani Gruşenka’nın yerine,
epey eski, avcı giysisi tarzında bir ceket giymiş, pembe yüzlü
bir delikanlı oturmuştu. Önünde kâğıt ile mürekkep vardı. Bu
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kişi, sorgu yargıcının yanında getirdiği yazmanıydı. Emniyet
amiri bu kez odanın diğer ucundaki Kalganov’un yanında,
pencerenin önünde ayakta duruyordu. Kalganov da aynı
pencerenin önünde sandalyedeydi.
Sorgu yargıcı belki onuncu kez, tatlı ve yumuşak bir ses
tonuyla:
— Biraz su için, diye tekrarladı.
Mitya bağırarak:
— İçtim efendim, içtim... Hadi başlayın, ezin,
cezalandırın beni, ne yaparsınız yapın! diye bağırdı Mitya.
Yuvalarından fırlamış gözlerinin korkunç bakışını sorgu
yargıcına dikti.
Sorgu yargıcı, tatlı ses tonunu hiç değiştirmeden, ama
ısrarla:
— Bu durumda siz, babanız Fiyodor Pavloviç’in
ölümünden kesinlikle sorumlu olmadığınızı iddia ediyorsunuz,
öyle mi? diye sordu.
— Evet, suçsuzum! Başkasının kanına bulaştım, ama
babamınkine değil... Başka bir ihtiyarın kanına girdim,
pişmanım! Ama babamı kim öldürdü, kim öldürdü onu?
Benden başka kim öldürebilir ki? Bu olmayacak bir şey.
Anlamsız, imkânsız!
— Evet, onu kim vurabilirdi? diye sözü aldı sorgu
yargıcı.
Savcı İpolit Kiriloviç, sorgu yargıcıyla bakışarak
Mitya’ya döndü:
— Şu ihtiyar uşak Grigori Vasilyeviç yüzünden boşuna
üzülüyorsunuz. O ölmedi. Şu an kendinde. Sağlığı iyi. Onun ve
şimdi de sizin ifadenize göre çok ağır bir darbe almasına karşın
doktor yaşayacağını söylüyor.
Mitya ellerini birbirine vurarak:
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— Hayatta mı? Yaşıyor demek! diyerek avazı çıktığı
kadar bağırdı. Yüzü sevinçle parladı. Benim gibi günahkâr bir
canavarın duasını kabul edip bu büyük mucizeyi yarattığın için
sana şükürler olsun Ulu Tanrım. Evet evet, duamla oldu bu;
çünkü bütün gece dua ettim.
Üç kez istavroz çıkardı Mitya. Âdeta nefesi kesilmişti,
tıkanmıştı. Savcı:
— Sizinle ilgili bütün bu önemli bilgileri bize Grigori
verdi, dedi.
Mitya, o sırada oturduğu iskemleden birden fırladı.
— Beyler, Tanrı aşkına bir dakika izin verin de bir koşu
Gruşa’ya gideyim.
— Olur mu efendim. Bu istediğiniz şu anda imkânsız!
diye tiz perdeden haykırdı sorgu yargıcı.
Mitya yerinden sıçrayınca, göğsü plakalı adamlar
Mitya’nın üzerine çullandılar, ama o kendi isteğiyle tekrar
oturdu.
Sorgu yargıcı:
— Biraz daha su içer misiniz? diye sordu.
Mitya, birden neşeyle gülerek:
— Görüyorum ki işinizde gayet iyisiniz Nikolay
Parfenoviç, dedi. Ama bundan sonra size ben de yardım
edeceğim. Artık kendime geldim!
Sorgu yargıcı ciddi bir tavırla:
— Bu durumda şimdilik, size yöneltilen suçlamayı kesin
olarak reddettiğinizi yazalım, dedi.
— Yazacak mısınız? Bunu yazmak mı istiyorsunuz?
Elbette, buyurun yazın; kabul ediyorum beyler! Yalnız bakın...
Durun durun, şöyle yazın: Rezalet çıkarmak ve zavallı bir
ihtiyarı öldüresiye dövmekle suçludur.
Sorgu yargıcı iyice coşmuş Mitya’yı, soğukkanlı bir
tavırlarla yatıştırmak ister gibi:

475

— Dimitri Fiyodoroviç, sakin olun, dedi. Sorguya devam
etmeden önce, bir noktayı açıklamanızı istiyorum. Ölen
babanızı sevmediğiniz, onunla sürekli kavgalı olduğunuz
gerçeğini sizin ağzınızdan duymak isterim. Burada, aşağı
yukarı on beş dakika önce yanlış hatırlamıyorsam, onu
öldürmek istediğinizi söylemiştiniz: “Öldürmedim, ama
öldürmek istiyordum!” diye bağırdınız.
— Ben mi? Evet olabilir. Yazık ki onu öldürmek
istedim, hem kaç kez istedim, beyler! Yazık, çok yazık!
— İstiyordunuz. Babanızdan neden bu kadar nefret
ediyordunuz? Bunu açıklayabilir misiniz?
Bakışları yere kilitlenen Mitya:
— Beyler, neyi açıklamamı bekliyorsunuz! diye sakin bir
hareketle omuzlarını kaldırdı. İçimdekileri saklamıyorum ki,
bütün şehir biliyor, lokantadaki herkes biliyor...
Mitya endişeyle soruyor; gözlerini savcıdan sorgu
yargıcına çeviriyordu,
— Çalışma odasında yerde kanlar içinde sırtüstü
yatıyordu. Kafatası kırılmıştı, dedi savcı.
— Beyler, bu korkunç bir olay! diye birden ürperdi
Mitya. Sonra dirseğini masaya dayayarak sağ eliyle yüzünü
örttü.
Sorgu yargıcı:
— Devam edelim, dedi. Peki, bu şartlarda duyduğunuz
derin nefretin sebebi neydi? Her yerde açıkça söylediğiniz gibi
kıskançlık mıydı?
— Evet, kıskançlık! Ama sadece kıskançlık değildi.
— Para üzerine yapılan kavgalar mı?
— O da bir etkendi.
— Galiba, mirastan ödenmesi gereken bir üç bin ruble
yüzünden bu tartışmalar...
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— Ne üçü! Daha çok, daha çok! diye atladı Mitya.
Altıdan, belki on binden de fazla...
Savcı, sorgu yargıcına anlamlı bir şekilde baktı ve belli
belirsiz göz kırptı.
Sorgu yargıcı hemen:
— Bu konuya bir tekrar döneceğiz, dedi. Bu ayrıntıyı
şimdilik izninizle not ediyorum. Siz o zarftaki parayı kendi
malınız sayıyordunuz, öyle değil mi?
— Doğru, yazın efendim, yazın. Bunun da aleyhimde bir
delil olduğunu biliyorum, ama delillerden korkmam ben, kendi
kuyumu kazıyorum... Beni duyuyor musunuz? Bu bilgileri ben
veriyorum size!
Mitya hüzünlü ve kederli bir halde:
— Siz galiba beni olduğumdan çok farklı bir kişi olarak
tanıyorsunuz, diye ekledi. Sizin karşınızdaki bu insan son
derece dürüsttür. Şunu unutmayın ki, bir sürü alçaklık
yapmasına karşın her şeye rağmen varlığının derinliğinde
daima dürüst olmuş bir insan bu...
Mitya, birden savcıyla sorgu yargıcına döndü:
— Şimdi size kalbimi ağacağım beyler, içimi
dökeceğim; böylece konuyu çabucak tatlıya bağlar, bitiririz.
Hepimiz sonunda olanlara güleceğiz, değil mi? Bu kadın,
ruhumun kraliçesidir beyler! Ne olur, bunu söylememe izin
verin, bunu size açıkça anlatacağım. Güvenilir ve onurlu
insanlar arasında olduğumu görüyorum. Bu kadın benim
ışığım, bütün kutsallığımdır. Bana neden böyle bir sevgi
duyuyor; benim gibi aşağılık, rezil suratlı bir yaratık uğruna
sürgünü nasıl göze alıyor? Böyle bir aşkı ben hak ediyor
muyum? Ona tapmazsam, onsuz olamayacağımı bütün
gücümle haykırmazsam bana ne derler! Kusura bakmayın
beyler... Evet, artık şimdi içim rahat.
Ve sorgu yeniden başladı.
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IV
İkinci Çile
Sorgu Yargıcı heyecanlı bir tavırla:
— Böyle iyi niyetli bir şekilde yardımcı olmanız, bizi
manevi açıdan çok rahatlattı Dimitri Fiyodoroviç, dedi.
Gözlüğünü önceden çıkardığı için açık gri, çok miyop ve
yuvalarından fırlamış gözlerinden saklayamadığı bir sevinç
okunuyordu.
— Karşılıklı güvenle ilgili söyledikleriniz çok doğru.
Şüphe altındaki kişi eğer gerçekten kendini aklamak istiyorsa,
bunun en önemli koşulu karşısındakilere güven duymasıdır.
Biz elimizden geleni yapacağız. İşe nasıl başladığımızı
görüyorsunuz. Doğru değil mi, İpolit Kiriloviç?
- Elbette, kuşkusuz...
Savcının onaylama tarzı, sorgu yargıcının heyecanı
yanında sönük ve mesafeli kaldı.
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Nikolay
Parfenoviç,
keskin
zekâsıyla
büyük
meslektaşının her sözünü ağzından kapıyor, o daha ağzını
açmadan ne demek istediğini anlıyor, bakışından, göz
kırpışından gereken anlamı çıkarıyordu.
— Beyler, izin verin de siz sözümü kesmeden her şeyi
kendim anlatayım.
— Çok güzel. Teşekkür ederim. Ancak anlatmaya
başlamadan önce izninizle, bizi yakından ilgilendiren küçük
bir sorunun açıklanmasını isteriz. Şu, dün saat beşe doğru
arkadaşınız Piyotr İlyiç Perhotkin’den, tabancalarınızı rehin
bırakma karşılığında borç aldığınız on ruble meselesi...
— Doğru, onları rehin bıraktım beyler. On ruble
karşılığında bıraktım. Bunda ne var ki? Bunu, kente dönünce
hemen yaptım.
— Bir yerden mi döndünüz? Şehir dışına mı çıktınız?
— Doğru beyler, şehir dışına çıktım. Kırk verstlik yoldan
geldim. Haberiniz yok muydu?
Savcıyla sorgu yargıcı bakıştılar.
— En iyisi siz, dün sabahtan itibaren ne yaptığınızı en
başından, düzgün bir şekilde anlatın. Örneğin, neden şehir
dışına çıktığınızı, yola ne zaman çıkıp döndüğünüzü
öğrenebilir miyiz?
Mitya güldü:
— Bunu öğrenmek istediğinizi söyleseydiniz ya! Bu
durumda anlatmaya dünden değil önceki günün sabahından
başlamalıyım. Nerelere, nasıl ve neden gittiğimi o zaman
anlarsınız. Efendim, önceki gün kendisi burada yaşayan Büyük
Tüccar Samsonov’a gittim. Karşılığında sağlam bir ipotek malı
göstererek üç bin ruble borç isteyecektim. Paraya ihtiyacım
vardı beyler; birden gerekiverdi.
Savcı, kibar bir tavırla:
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— İzninizle sözünüzü kesiyorum, dedi. Bir anda ortaya
çıkan bu nakit ihtiyacının, üstelik de üç bin gibi yüksek
miktarda olmasının nedeni neydi?
— Beyler, yine mi ayrıntıların peşindesiniz: Nasıl, ne
zaman, niçin, neden, şu kadar değil de bu kadar para
istiyorsunuz ve buna benzer bir sürü saçma şeyler... Bunlara
girersek üç ciltlik kitap dolar, bir de son söz gerekir. Şu
Grigori meselesi yüzünden bana “aferin” diyecek değilsiniz
ya! Sen kalk, ihtiyarın kafasını kır, sonra elini kolunu
sallayarak gez; öyle yağma yok! Galiba altı ay, bir yıl içeri
tıkarlar, ama medeni haklarımı almazlar, değil mi?
Nikolay Parfenoviç hem dinliyor hem gülüyordu. Savcı
gülmüyor, gözlerini ayırmadan Mitya’yı inceliyordu; tek bir
sözünü, hareketini, yüzündeki en belirsiz kıpırdanmayı
kaçırmak istemiyor gibiydi.
Söze ansızın giren savcı, Mitya’ya dönerek:
— Bu yararlı öğütlerinize tamamen uyacağım, dedi.
Ama sorumdan yine de vazgeçecek değilim. Bu kadar paraya,
yani şu üç bin rubleye neden ihtiyacınız olduğunu bilmemiz
gerekiyor; bu bizim için çok önemli.
— Neden mi? Şunun için, bunun için... Her neyse,
borcum vardı, onu ödemem gerekiyordu.
— Kime?
— Hayır beyler; bunu asla, ne pahasına olursa olsun
söylemeyeceğimi şimdiden bilmelisiniz. Ancak bu tavrım,
korktuğumdan, söyleyemeyeceğimden, çekindiğimden değil,
çünkü önemsiz, saçma sapan bir şey bu. Bu bir prensip kararı,
onun için söylemiyorum. Sorunuz, özel hayatımla ilgili; özel
hayatıma hiç kimsenin girmesine izin vermem. Bu benim
şaşmaz bir ilkem. Sorunuzun, incelediğiniz olayla hiçbir ilgisi
yok. Olayla ilgili olmayan şeylerin hepsi özel hayatıma aittir.
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Borcumu verecektim. Çünkü namus borcuydu bu, ama kime
vereceğimi söylemem.
— İzninizle yazalım bunu, dedi savcı.
— Tamam, buyurun yazın. Ama olduğu gibi yazın.
Söylemem, asla söylemem. Yazın beyler, bunu söylemeyi
onursuzluk saydığımı yazın. Galiba yazı yazacak çok
zamanınız var.
Savcı, çok sert bir tavır takınarak:
— Bayım, eğer bilmiyorsanız, burada soruları
cevaplandırmama hakkına sahip olduğunuzu size önceden
bildirmek ve hatırlatmak durumundayım. Bizim de şu veya bu
nedenle cevap vermekten kaçındığınız zaman -bu tamamen
size bağlı- sizi zorlamaya hakkımız yok. Ancak bugünkü gibi
bir durumda sorulanları cevaplandırmamakla kendinize
yaptığınız kötülüğün büyüklüğünü size anlatmak ödevimizdir.
Buyurun, devam edin.
Bu uyarı Mitya’nın moralini bozdu.
— Ben kırılmadım ki beyler... diye mırıldandı. Ben, şey,
o Samsonov’a gittim...
Böylece Samsonov’un, önceki gün ona nasıl oyun
oynadığını anlattı. Bunun oyun olduğuna artık iyice inanmıştı.
Savcıyla sorgu yargıcı, Mitya’nın yol parasını çıkarmak
için saatini satarak altı ruble aldığını da o sırada öğrendiler. Bu
ayrıntı onların çok ilgisini çekti. Onun bir gün önce hemen
hemen hiç parası olmadığını, Mitya’nın çok kötü öfkelendiğine
aldırmadan bir kez daha yazmayı gerekli buldular. Yavaş
yavaş Mitya’nın yüzü asılmaya başlamıştı. Lyagavi’ye
gidişini, isli kulübede geçirdiği geceyi anlattıktan sonra sıra
şehre dönüş hikâyesine geldi. Burada soruların derinleşmesini
beklemeden, kendiliğinden Gruşenka yüzünden çektiği
kıskançlık acısını anlatmaya başladı. Sorguya çekenler, onu
sessizce, dikkat kesilerek dinliyorlardı. Gruşenka’nın Fiyodor
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Pavloviç’e gelmesi durumunda, Mitya’nın gözetlemesi için
Marya Kondratyevna’nın bahçesinin arka taraflarında bulunan
yer ve Smerdyakov’un haber verişi üzerinde özellikle durdular,
not ettiler. Mitya, kıskançlığını ateşli bir şekilde detaylı olarak
anlatıyordu. En gizli duygularını, başka insanlara anlatarak
ortalık malı ettiği için gizli bir utanç duyuyordu.
Hohlakova’dan ayrılınca, “Birisini öldürme pahasına da
olsa bu üç bin rubleyi bulmalıyım...” şeklindeki düşüncesini
açıkladı. Adliyeciler, sözünü keserek “birisini öldürmek
istediğini” not ettiler. Mitya bunu yazmalarına itiraz etmedi.
Sıra Gruşenka’nın onu aldatarak Samsonov’un evinden usulca
kaçışına geldi... Onu tüccarın evine kendisi götürmüştü.
Gruşenka, ihtiyarın yanında gece yarısına kadar kalacağını
söylemesine rağmen, hemen Mitya’nın peşinden çıkıp gitmişti.
Hikâyenin burasında Mitya’nın ağzından, “Şu Fenya’yı eğer o
anda vurmadıysam sırf başka, acele işlerim olduğu için.”
sözleri istemeden çıktı. Bunu da dikkatlice yazdılar. Mitya asık
yüzle bekledi, sonra babasının bahçesine nasıl koştuğunu
anlatmaya başladı. Sorgu yargıcı onun sözünü kesti. Kanapede,
yanında duran büyük bir çantadan pirinç havanelini çıkararak
Mitya’ya gösterdi:
— Bu aleti tanıyor musunuz?
Mitya, hüzünlü bir gülümsemeyle:
— Tanımaz olur muyum! dedi. Bunu, köpeklerden
korunmak için aldım. Karanlıktı... Her ihtimale karşı...
Dirseğini masaya dayayan Mitya, başını avucuna aldı.
Sorguyu yapanlara yan durmuş, duvara dönmüştü. İçindeki
kötü bir duyguyu yenmeye çalışıyordu. Aslında o anda en çok
da ayağa kalkarak, gururlu bir şekilde oradakilere, “İdam
etseniz bile tek bir söz söylemeyeceğim!” sözlerini haykırmak
istiyordu.
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V
Üçüncü Çile
Konuşmasının sertlik dozu iyice artan Mitya,
hikâyesinde en küçük bir ayrıntıyı dahi atlamamak için giderek
daha çok çaba harcıyordu. Babasının bahçesine duvardan nasıl
atladığını, pencereye kadar nasıl yürüdüğünü, pencerenin
altında olan biteni bir bir anlattı. Sonunda pencereden uzanan
babasını görünce nefretinden kanın nasıl tepesine sıçradığını,
âdeta kudurduğunu ve cebindeki havanelini kaptığını anlattı.
Sonra birden sanki özellikle konuşmasını kesti. Duvara
bakarak oturuyordu. İki çift gözün, her hareketine dikkat
ettiğinin farkındaydı.
— Evet, dedi sorgu yargıcı. Silahınızı kaptınız ve sonra
ne oldu?
— Sonra mı? Sonra onu öldürdüm... Havanelini tepesine
indirdiğim gibi kafatasını ikiye ayırdım... Sizce de böyle oldu,
değil mi?
Mitya’nın gözleri kıvılcım saçıyordu. Dinmiş öfkesi
yeniden alevlendi.
— Bizce... diye tekrarladı Nikolay Parfenoviç. Peki ama
ya sizce?
Bakışlarını yere çevirdi Mitya. Uzun süre konuşmadı.
Sonra yavaşça:
— Ancak siz benimle alay ediyorsunuz beyler! dedi.
— Bu da nereden çıktı? dedi Nikolay Parfenoviç.
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— Söylediklerimin tek bir kelimesine dahi
inanmıyorsunuz.
İlgilenmiyormuş gibi davranan savcı:
— Siz, pencereden ayrıldığınız zaman fark etmediniz mi,
diye başladı. Pavyonun diğer ucunda bahçeye açılan kapı açık
mıydı, kapalı mıydı?
— Açık değildi.
— Öyle mi?
— Evet, kapalıydı. Üstelik kim açabilirdi onu? Bir
dakika, kapıda... durun!
Mitya birden toparlandı:
— Yoksa kapıyı açık mı buldunuz?
— Evet.
— Peki ama onu sizden başka kim açabilirdi? diye
şaşkın şaşkın sordu Mitya.
Savcı vurgulayarak:
— Kapı açıktı ve babanızın katili kesinlikle o kapıdan
girdi, dedi.
Mitya şaşırmış, ne diyeceğini bilemiyordu.
— Ama beyler, bu imkânsız! diye bağırdı. Çünkü
parolayı bir ben, bir Smerdyakov, bir de ölen ihtiyar biliyordu.
Eğer bu parolayı almamışsa, kapıyı kesinlikle kimseye
açmazdı!
Doymak bilmez bir merakla savcı:
— Parola mı? Ne parolası bu? diye sordu.
Mitya, Fiyodor Pavloviç’in Smerdyakov için icat ettiği
işaretlerin hiçbir noktasını unutmadan, uzun uzun anlattı. Ayrı
ayrı vuruşların ne anlama geldiğini bir bir söyledi, hatta
masaya vurarak bunları tekrarladı.
— Demek bu işaretleri sadece üçünüz: siz, ölen
pederiniz ve uşak Smerdyakov bilirdi. Başka kimse bilmiyordu
öyle mi? diye sordu savcı.
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— Ondan hiç mi kuşkulanmıyorsunuz?
— Ya siz?
— Ondan da şüphelendik. Belki de geldiğimiz bu
noktada siz başkasından mı kuşkulanıyorsunuz? diye sormak
istedi.
Mitya bu soruyu:
— Bir başka suçlu mu? Ya göğün ya şeytanın parmağı
var, ama bu Smerdyakov değil! diye kesin bir dille yanıt verdi.
— Onun suçsuz olduğuna nasıl bu kadar emin
olabiliyorsunuz?
— Buna sadece inanıyorum. Smerdyakov, basit
karakterli, korkak bir adamdır. Zaten ihtiyarı neden öldürsün
ki? Smerdyakov size ne söyledi, öğrenebilir miyim? diye
sözünü tamamladı.
Sert bir tavır takınan savcı, soğuk bir şekilde:
— Olayla ilgili istediğinizi sorabilirsiniz, dedi. Size yanıt
vermek zorundayız. Uşak Smerdyakov’u, yatağında belki de
onuncu kez tekrarlayan korkunç bir sara nöbeti içinde baygın
bulduk. Yanımızda bulunan doktor onu muayene ettikten sonra
bize, belki de sabaha kadar yaşamayacağını söyledi.
— Bu durumda babamı şeytan öldürdü! diye mırıldandı.
— Bu konuya tekrar döneriz, dedi sorgu yargıcı.
İsterseniz şimdilik sizi dinlemeye devam edelim.
Yorulan Mitya, biraz dinlenmek istedi. Adliyeciler bu
isteği geri çevirmeyerek nazik bir şekilde izin verdiler. Kısa bir
dinlenmeden sonra Mitya yeniden başladı. Ama kendini
zorladığı belliydi. Bitkindi; hakarete uğramış, manevi olarak
sarsılmıştı. Öte yandan savcı, özellikle yapıyormuş gibi, bir
anda “olur olmaz şeylere” takılıyordu. Mitya, duvarda ata
biner gibi otururken, sol ayağına asılan Grigori’nin kafasına
havaneliyle nasıl vurduğunu, sonra hemen yere atlayıp yanına
nasıl koştuğunu anlattı.
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— Demek ona yardım etmek istediniz?
— Ne yardımı? Doğru ya, belki de yardım etmek
istedim, tam olarak hatırlamıyorum.
— Ne yaptığınızı demek hatırlamıyorsunuz. O zaman siz
kendinizi kaybetmiş olmalısınız.
— Yanılıyorsunuz. Olanları mükemmel bir doğrulukla
hatırlıyorum; en ince noktasına kadar... Grigori’ye bakmak için
yere atladım ve mendilimle kanını sildim.
— Çok güzel, dedi savcı. Teşekkür ederim. Öğrenmek
istediğim bu kadardı. Lütfen devam edin.
— Kana bulaştığımın farkında değildim, kendimi
vuracaktım, dedi. Kendime, yaşamanın bir anlamı kaldı mı
diye soruyordum. Gruşenka’nın ilk gözağrısı o namus düşmanı
adam gelmişti. Beş yıl önceki hakaretini sevgiyle, evlenme
teklifiyle temizlemeye gelmişti... Sabaha karşı kafama bir
kurşun sıkmaya kararlıydım.
— Gece de çılgınca bir eğlence, değil mi?
— Doğru, gece çılgınca bir eğlence... Beyler yeter artık,
bir an önce bitirin şu sorguyu. Kendimi öldürmeye kesin
olarak karar vermiştim; şurada, köyün dışında, sabahın beşinde
canıma kıyacaktım. Bir kâğıt hazırlayıp cebime koymuştum.
Perhotin’de tabancamı doldururken yazdım bunları; işte kâğıt,
okuyun.
Yeleğinin cebinden çıkardığı kâğıdı, etrafındakileri
küçümseyen bir el hareketiyle masaya fırlattı. Sorgucular
kâğıdı merakla okuduktan sonra, bunu da diğerlerinin arasına
koydular.
— Şimdi size küçük bir soru soracağız, diye gayet
yumuşak bir sesle başladı sorgu yargıcı. Bu kadar parayı
nereden buldunuz? Kovuşturmamız ve arada kalan zaman
üzerine küçük bir hesaplama, sizin eve uğramadığınızı
gösteriyor.
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Mitya, görünüşte sakin ama yere bakarak:
— Evet, eve uğramadım, dedi.
Nikolay Parfenoviç sinsice yaklaştı:
— Bunu bilmek zorundayız Bay Karamazov, beni
anlıyor musunuz? dedi.
— Beyler, düşündüğünüzden daha iyi kalpliyim, dedi.
Hak etmediğiniz hâlde, size neden böyle davrandığıma dair
küçük bir ipucu vereceğim. Bu benim için onursuz bir
konudur, o yüzden susarak geçiştiriyorum. Bu parayı, babamı
öldürüp soyarak sağlamış olsam, bu suç gerçekten işlediğim
suç yanında hiç kalırdı. Bunun için size söyleyemem. Ayıbımı
ortaya dökemeyeceğim için söyleyemem. Bunu da mı not
edeceksiniz beyler?
— Evet yazacağız, diye fısıldadı Nikolay Parfenoviç.
— O zaman “ayıptan” söz etmeyin. Bunu iyiliğimden
söyledim, yoksa hiç söz etmeyebilirdim.
Ve anlattı. Söylediklerini burada tekrarlamaya gerek yok.
Bu kısa ve soluk bir anlatıştı. Aşkının coşkunluğundan ve
heyecanından hiç söz açmadı. Ancak yeni olaylar karşısında
intihar
kararından
vazgeçtiğini
söyledi.
Nedenlere
dokunmadan ve ayrıntıya dalmadan anlatıyordu.
Nikolay Parfenoviç:
— Bütün anlattıklarınızın doğruluğunu araştırıp,
huzurunuzda dinleyeceğimiz tanıklarla bu konulara yeniden
döneceğiz, dedi. Şimdi izninizle sizden üzerinizdeki eşyayı,
özellikle parayı şuraya, masanın üzerine bırakmanızı rica
edeceğim.
— Parayı mı? Elbette, bunun gerekli olduğuna
inanıyorum. Daha önce istememeniz garip doğrusu. Hoş,
kaçacak değilim ya, buradayım işte... Buyurun, paramı sayın.
Hepsi tamam olmalı.
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Mitya bütün ceplerini boşalttı, yeleğinin yan cebinden
kırk kopekliği bile çıkardı. Saydılar:
Sekiz yüz otuz altı ruble kırk kopek para vardı.
— Hepsi bu mu? diye sordu Sorgu Yargıcı.
— Hepsi bu, dedi Mitya.
— Az önce sorgu sırasında, Plotnikov’un dükkânında üç
yüz ruble bıraktığınızı söylemiştiniz.
Perhotin’e on, arabacıya yirmi ruble vermişsiniz;
buradaki oyunda da iki yüz ruble de kaybettiniz. Sonra...
Nikolay Parfenoviç parayı tek tek saydı. Mitya da ona
canla başla yardım etti. En son kopeğe kadar titizlikle
hesaplandı. Nikolay Parfenoviç toplam parayı kaydetti.
— Şu anda sekiz yüz ruble, başlangıçta ise bin beş yüz
rubleye yakın paranız vardı, öyle mi?
— Öyle olmalı, diye kısa kesti Mitya.
— Ama herkes, daha fazla olduğunu söylüyor.
— Söyleyebilirler.
— Siz de öyle diyordunuz.
— Ben de öyle diyordum.
— Biz bunu henüz başvurmadığımız tanıkların
ifadesinden kontrol edebiliriz. Paranız için kaygılanmayın; onu
gereken yerde saklar, her şey bitince kullanmanız için size
veririz; eğer bunlara hakkınız olduğu kesinleşir, daha doğrusu
kanıtlanırsa... Şimdilik...
Nikolay Parfenoviç aniden ayağa kalktı. Mitya’ya, tam
bir arama yapabilmek için elbisesini ve diğer eşyasını kontrol
etmesi gerektiğini sertçe söyledi.
— Elbette, buyurun; isterseniz bütün ceplerimi de tersine
çevireyim.
Gerçekten ceplerini tersyüz etmeye başladı.
— Elbisenizi çıkarmanız gerekiyor.
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— Anlamadım? Soyunacak mıyım? Vay canına...
Böylece arayın, soyunmadan olmuyor mu?
— Olmaz, imkânsız Dimitri Fiyodoroviç. Elbisenizi
çıkarmanız gerekiyor.
Yüzünü asan Mitya:
— Tamam, nasıl isterseniz, diyerek bu emre uydu.
Ancak rica ederim burada olmasın; perdenin arkasına geçeyim.
Aramayı kim yapacak?
— Elbette perde arkasında, diye başını sallayarak
onayladı Nikolay Parfenoviç. Küçük ve dar yüzünde özel bir
ciddiyet ifadesi belirdi.
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VI
Savcı Mitya’ya Çelme Attı
Hiç beklemediği bu istek karşısında Mitya çok şaşırmıştı.
Biraz önce kendisine, yani Mitya Karamazov’a birinin böyle
bir şey yaptırabileceği aklından bile geçmezdi. Gururlu ve
çevresini küçümseyen hâliyle, sessizce boyun eğdi. Sert bir
sesle:
— Gömleği de çıkarayım mı? diye sordu.
— Merak etmeyin; biz size söyleriz, dedi Nikolay
Parfenoviç.
Tam bir amir tavırlarıyla konuşuyordu ya da Mitya’ya
öyle geldi.
Sorgu yargıcıyla savcı o sırada endişeli bir hâlde
konuşuyorlardı. Mitya’nın redingotunda, özellikle sol eteğinin
arkasında kocaman kan lekeleri vardı. Lekeler pıhtılaşmış,
sertleşmiş ama çok dağılmamıştı. Pantolondaki lekeler de
öyle...
Mitya’nın gömleğinin kıvrılmış kol ağzının tamamen
kanlı olduğunu gören Nikolay Parfenoviç birden:
— İzin verir misiniz? Nedir bu, kan mı? diye bağırdı.
Mitya kısa keserek:
— Kan ya, dedi.
— Kimin kanı? Hem gömleğin kolu neden içe kıvrılmış?
Mitya, Grigorı ile uğraşırken kol kapağını nasıl
kirlettiğini, Perhotin’de ellerini yıkarken de içe kıvırdığını
anlattı.
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— Gömleğinizi de alacağız, çok önemli... Kanıt olarak
bize gerek.
Mitya öfkelendi ve kıpkırmızı kesildi.
— Çıplak mı kalacağım? diye bağırdı.
— Endişelenmeyin bir çaresini buluruz. Lütfen
çoraplarınızı çıkarın.
Mitya’nın öfkeden gözleri âdeta ateş saçıyordu.
— Şaka mı bu? Bu da mı gerekiyor? Eğer utanmazsanız
başka yerlerimi de arayın...
— Hayır, şimdilik gerek yok.
Öyleyse, böyle çıplak mı kalacağım? diye öfkeyle
söylendi.
— Evet, şimdilik yapılabilecek bir şey yok.
Sorgu yargıcı bu davranışından son derece memnundu.
Rahat bir tavırla:
— İşte size bir elbise, dedi. Bay Kalganov, bu ilgi çeken
olay için bunu ve bir de temiz bir gömleği size veriyor.
Bavulunda iyi ki varmış. İç çamaşırınızla çoraplarınız
yanınızda kalabilir.
Mitya öfkeden köpürdü.
— Ben başkasının elbisesini giymem! diye haykırdı.
Benim elbiselerimi verin!
Mitya’yı sakinleştirmek için çok uğraştılar. Sonunda
Mitya yatıştı. Somurtarak sustu, aceleyle giyinmeye başladı.
— Şimdi ne olacak? Bir dövmediğiniz kaldı, dedi.
Nikolay Parfenoviç, birden masaya büyükçe ve kalın,
resmi zarflar boyutunda bir zarf koydu. Üzerinde bozulmamış
üç mühür vardı. Zarfın içi boştu, bir yanı açılmıştı. Mitya
gözlerini iri iri açarak:
— Bu... Babamın zarfı olmalı bu... diye kekeledi. İçine
üç bini koyduğu zarf... İşte, “üç bin” demiş, gördünüz mü?
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— Görmesine gördük, ama zarfta para yoktu. Boş olarak
paravanın arkasındaki yatağın yanında, yerdeydi.
Mitya, birkaç saniye beyninden vurulmuş gibi hareketsiz
durdu. Sonra bütün sesiyle:
— Bu, Smerdyakov’un işi, beyler! diye haykırdı. Babamı
o öldürüp soydu! İhtiyarın, zarfı sakladığı yeri bilen sadece
oydu. Odur o, bu gayet açık!
— Ama zarfla ilgili sizin de bir şeyler biliyordunuz.
Yastığın altında sakladığını biliyordunuz.
— Bunu kesinlikle bilmiyordum; görmedim de. İlk kez
şimdi görüyorum, sadece Smerdyakov’dan duymuştum.
İhtiyarın bunu nereye sakladığını sadece o bilirdi.
Son derece heyecanlanan Mitya’nın yüzü sarardı.
Ansızın:
— Tamam! diye bağırdı. Size sırrımı açacağım, parayı
nereden aldığımı anlatacağım! İlerde ne sizi ne de kendimi zan
altında bırakmamak için bu ayıbımı anlatacağım...
Duygulu ve sevinç dolu bir sesle atıldı Nikolay
Parfenoviç:
— Bana inanın Dimitri Fiyodoroviç... Şu anda
yapacağınız dürüst bir itiraf ilerde durumunuzun iyileşmesi
için hatta... Ayrıca...
Bu sırada savcı masanın altında sorgu yargıcının ayağını
hafifçe itti; o da tam zamanında sustu. Hoş, Mitya’nın onu
dinlediği yoktu ya...
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VII
Mitya’nın Büyük Sırrı
Alaya Aldılar
Her zamanki heyecanla:
— Beyler, diye başladı. Bu para... Size her şeyi
açıklamak istiyorum... Bu para benimdi.
Savcı ile sorgu yargıcının yüzleri asıldı. Bu sözleri
beklemiyorlardı.
— Nereden aldınız?
— Boynumdaydı beyler, şu gördüğünüz boynumda...
Şuradaydı, bir bez parçasına dikili olarak epeydir, bir ay kadar
boynumda utançla, rezilcesine taşıyordum bunları.
— O zaman kimden parayı alarak sahiplendiniz?
— “Çaldınız” diyecektiniz... Bu doğru, ama babamdan
değil, ondan değil merak etmeyin, diğerinden... Sözümü
kesmeyin, artık anlatacağım. Bu çok acı bir şey. Bakın, bir ay
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önce eski nişanlım Katerina İvanovna beni çağırdı... Onu
tanıyor musunuz?
— Elbette tanıyoruz!
— Tanıdığınızı biliyorum. Son derece asil ruhlu bir
insandır. Ama benden eskiden beri haklı olarak nefret eder!
Sorgu yargıcı hayretle:
— Katerina İvanovna mı? diye sordu. Savcı da gözlerini
Mitya’dan ayırmıyordu.
— Beyler, rica ederim... Gereksiz yere adını anmayın!
Zaten adını vermekle aşağılık bir davranışta bulundum. Evet,
benden çoktandır nefret ettiğini biliyordum. Daha ilk günden
evimde... Ama yeter bu kadar, yeter. Bunları öğrenmeyi hak
etmiyorsunuz, gerek yok... Evet, bir ay önce çağırdı beni, kız
kardeşiyle Moskova’daki bir akrabasına göndermek üzere sanki kendisi gönderemezmiş gibi- üç bin ruble verdi bana.
Ben de... Evet, ben o sırada hayatımın dönün noktasındayım.
Başkasını, şu an aşağıda oturan Gruşenka’yı seviyordum.
Parayı kaptığım gibi soluğu burada, Mokroye’de aldım. İki
günde o lanet üç bin rublenin yarısını, yani bin beş yüz rubleyi
yedim, diğer yarısını yanıma aldım. Bunu muska gibi
boynumda taşıyordum... Dün bunu da açtım; o paranın da
altından girip üstünden çıktım... Elinizdeki sekiz yüz ruble
dünkü bin beş yüzden kalan paradır Nikolay Parfenoviç.
— Evet, mükemmel... Şu üç bini daha o zaman bu
şekilde bölmenizin, yani yarısını yiyip diğer yarısını
saklamanızın nedenini, bize açıklamadınız. Niçin aldınız,
niyetiniz neydi bu bin beş yüz rubleyle? Bunu size ısrarla
soruyorum Dimitri Fiyodoroviç.
Eliyle alnına vurana Mitya:
— Gerçekten! diye bağırdı. Bağışlayın beni; en önemli
noktayı açıklamayıp sürekli başınızı ağrıttım. Onu söyler
söylemez zaten bütün mesele aydınlanacak. Çünkü işin
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rezilliği sadece amaçtan kaynaklanıyor. Bakın, hep o ihtiyar, o
ölen... O, Agrafena Aleksandrovna’nın aklını çelmeye
çalışıyor, ben de bunu kıskanıyordum. “Kadın ikimizden birine
karar veremiyor...” diye düşünüyordum. Her gün aklımdan, ya
bana acı çektirmekten bıkar da, birdenbire, “Onu değil seni
seviyorum; dünyanın öbür ucuna götür beni!” derse diye
geçiyordu. O zaman ne yapardım ben?
Aşırı heyecandan sarar an yüzü süzülmüştü Mitya’nın.
Bitkin görünüyordu.
— Size korkunç bir açıklamada bulundum, diyerek sert
bir tonla sözünü tamamladı.
Başını eğerek elleriyle yüzünü kapadı. Savcıyla sorgu
yargıcı susuyordu. Mitya, bir süre sonra başını kaldırdı.
Yüzünü sonsuz bir hüzün kaplamıştı. Sessizce oturuyordu;
kendinden geçmiş gibiydi.
Öte yandan bu işin bitirilmesi gerekiyordu. Zaman
geçirmeden tanıkların ifadesi alınacaktı. Saat sabahın sekizine
geliyordu. Mumlar söneli epey olmuştu. Sorgu sırasında odaya
girip çıkan Mihail Makaroviç’le Kalganov dışarı çıktılar. Savcı
ile sorgu yargıcı çok yorgun görünüyordu. Hava bozmuştu;
gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı. Bardaktan boşanırcasına
yağmur yağıyordu. Mitya, bakışını bilinçsizce pencereye
dikmişti.
Birden sorgu yargıcına dönerek:
— Pencereden bakabilir miyim? diye sordu.
— Elbette, istediğiniz kadar...
Yerinden kalkan Mitya pencereye yaklaştı. Yağmur,
pencerelerin küçük ve yeşile çalan camlarını kamçılıyordu.
Tam pencerenin altından çamurlu bir yol geçiyordu. Uzakta,
sisli havada kara, fakir, sevimsiz köy evlerinden oluşan bir dizi
karaltı görünüyordu. Yağmurdan daha kara, çok fakir
görünüyorlardı. “Böyle bir sabahta bundan iyisi olamazdı...”
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diye gülümsedi. Sonra ansızın elini sallayarak canavarlara
döndü:
— Beyler! diye bağırdı. Ben perişan oldum, bunu
anlıyorum, ama ya o Gruşenka? Onun durumu ne olacak?
Yalvarırım size söyleyin! O da benimle birlikte mi
sürüklenecek? Onun hiç suçu yok. Dün gece, her şeyde suçlu
olduğunu bağırırken kendinde değildi. Hiç suçu yok!
Karşınızda bütün gece acı çekti. Şimdi ona ne yapacağınızı
bana söyler misiniz?
Savcı, âdeta atılarak:
— Dimitri Fiyodoroviç, bu konuda endişelenmeyin
lütfen, dedi. Sizi bu kadar ilgilendiren bir kişiyi rahatsız etmek
için ortada bir neden yok. Umarım olayların seyri ilerisi için
bir sorun çıkarmaz. Ona dokunmamak için elimizden geleni
yapacağız. Siz, yüreğinizi rahat tutun.
— Sağolun beyler, sizin her şeye rağmen onurlu, dürüst
insanlar olduğunuzu biliyordum. İçim rahatladı... Şimdi ne
yapacağız? Ben hazırım.
— Biraz acele edelim. Hemen tanıkları dinleyeceğiz.
Bunu yanınızda yapmamız gerektiği için...
Sorgu yargıcı:
— Önce isterseniz birer çay içelim? diye savcının sözünü
kesti. Galiba hak ettik!
Mihail Makaroviç çay keyfi yapmaya gittiğine bakılırsa
aşağıda çayın hazır olduğunu diğerleri de tahmin ettiler; birer
kadehçik içmeye karar verdiler. Çayla ayrıca esaslı bir kahvaltı
yapmayı da daha rahat ve bol bir zamana bıraktılar.
Gerçekten de aşağıda çay hazırdı. Çabucak yukarı
getirdiler. Mitya önce, sorgu yargıcının çok nazik bir tavırla
sunduğu çayı içmek istemedi. Ama sonra kendisi istedi, âdeta
hırsla içti. Mitya’nın bedeni insanı şaşırtacak derecede yorgun
ve bitkindi. Onun karakterinde bir adam, ne kadar şiddetli bir
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heyecan duysa da bir gecelik eğlence nedir ki! Oysaki Mitya
güçlükle yerinde oturuyor, zaman zaman çevresinde her şeyin
gözünün önünde uçuşup durduğunu hisseder gibi oluyordu.
“Nerdeyse sayıklamaya başlayacağım.” diye düşündü.

VIII
Tanıkların Söyledikleri
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Sonunda tanıkların sorgusu başladı. Nikolay Parfenoviç,
çağırılan her tanığa, vereceği ifadenin doğru olması
gerektiğini, elini vicdanına koyarak bunu ilerde yemin ederek
tekrarlamak zorunda olacağını hatırlatıyordu. Ne yazık ki
bütün tanıkların ifadesi Mitya’nın aleyhindeydi. Bir tek tanık
bile ondan yana çıkmadı.
Sıra nihayet Gruşenka’ya geldi. Adliyecilerin, kadının
gelişinin Dimitri Fiyodoroviç’te yapacağı etki konusunda
şüpheleri vardı. Hatta Nikolay Parfenoviç, bu etkiyi azaltmak
için birkaç giriş cümlesi geveledi. Mitya, “Sorun
çıkarmayacağım” gibilerden sessizce başını eğdi. Gruşenka’yı
Mihail Makaroviç getirdi. Sert ve içine kapanık olan kadın,
tamamen sakin bir yüzle odaya girdi. Nikolay Parfenoviç’in
karşısında duran sandalyeye sessizce oturdu. Rengi sararmıştı;
üşüyor gibiydi; siyah, göz alan şalına sımsıkı sarınmıştı. Tam o
sırada, o geceden sonra yakalandığı uzun hastalığın başlangıcı
olan hafif titreme nöbetine tutulmak üzereydi. Görünüşü, ciddi
bakışları, sakin duruşu herkesin üzerinde son derece iyi bir etki
bıraktı. Hatta Nikolay Parfenoviç baştan biraz heyecanlandı.
Bir süre sonra bir yerde, bu kadının sadece o gün sorgu
sırasında ne kadar güzel olduğunu anladığını söyledi. Onu
daha önce de görmüştü, ama sadece bir kasaba yosması
sanmıştı. Bayanlardan oluşan bir grupta, “Oysaki duruşu, tavrı
en yüksek tabakadan bir kadınınki gibiydi!” diye överek dolu
dolu anlatıp durdu. Sözleri, dinleyenler arasında kızgınlık
uyandırdı. Nikolay Parfenoviç’i, “Çapkın” diye azarladılar; o
da buna kızmadı, aksine çok sevindi.
Gruşenka odaya girerken Mitya’ya boş gözlerle baktı. O
da onu merakla süzdü, ama o andaki durumu merakını giderdi.
Birkaç sıradan soru ve nasihatin ardından Nikolay Parfenoviç,
biraz duraklamakla birlikte çok nazik bir şekilde “İşinden
ayrılmış eski Teğmen Dimitri Fiyodoroviç Karamazov’la nasıl
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bir ilişkiniz vardı?” diye sordu. Gruşenka yavaş ama kesin bir
şekilde:
— Dostumdu, dedi. Şu son bir ayda dostum olarak beni
evimde ziyaret ederdi.
Ondan sonraki sorulara doğru ve net olarak, Mitya’yı
“zaman zaman” beğenmekle birlikte sevmediği cevabını verdi.
Sadece “hırsından” çekiyordu. O ihtiyarcığa da aynı şeyi
yapıyordu. Çünkü Mitya’nın, kendisini Fiyodor Pavloviç ve
diğer erkeklerden çok kıskandığını görüyor, bununla
eğleniyordu. Fiyodor Pavloviç’e gitmeyi aklından bile
geçirmemişti. Onunla alay ediyordu sadece... “O ay içinde
onlarla uğraşacak durumda değildim; başkasını, bana karşı
suçu olan bir adamı bekliyordum. Ama bu konu sizi
ilgilendirmez. Şahsi meselem olduğu için size açıklamak
zorunda değilim.” diye ekledi.
Sorgu yargıcı dediğini yaptı ve romantik konuları
geçerek o önemli üç bin ruble konusuna geldi. Gruşenka,
Mokroye’de bir ay önce gerçekten üç bin ruble harcadığını
doğruladı. Parayı saymamıştı, ama üç bin olduğunu Dimitri
Fiyodoroviç’ten duymuştu.
— Bunu size birlikte olduğunuz zaman mı, yoksa
başkalarının yanında mı söyledi? Ya da bunu yanınızda
başkalarına söylerken mi duydunuz?
Gruşenka bunu, Mitya’nın, başkalarının yanında, yalnız
oldukları zamanda, ayrıca başkalarına anlatırken duyduğunu
söyledi.
Savcı:
— Bir kez mi, yoksa birkaç kez mi duydunuz bunu? diye
yeniden sordu ve Gruşenka’nın bunu birkaç defa işittiğini
öğrendi.
İpolit Kiriloviç, Gruşenka’nın verdiği ifadeden çok
mutlu oldu. Sorular devam ederken paranın kaynağını, yani
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Dimitri Fiyodoroviç’in bunları Katerina İvanovna’dan aldığını
Gruşenka’nın da bildiği anlaşıldı.
— Peki bir ay önce harcanan paranın üç binden az
olduğunu, yarısını Dimitri Fiyodoroviç’in sakladığını
duymadınız mı?
— Hayır, duymadım, dedi Gruşenka.
Daha sonra, Mitya’nın o ayda meteliksiz kaldığını sık sık
ona söylediği anlaşıldı. Babasından para almayı umuyordu
Nikolay Parfenoviç, damdan düşer gibi:
— Şey, size öylesine ya da öfkeli bir anında, babasını
öldürmek niyetinde olduğunu açtı mı hiç?
— Doğru, söylemişti! diye iç çekti Gruşenka.
— Kaç defa söyledi; bir kez mi, birkaç kez mi?
— Birkaç kez. Öfkeli olduğu zamanlarda...
— Bunu yapacağına inanıyor muydunuz?
Gruşenka net bir tavırla:
— Hayır, asla inanmadım, dedi. O, soylu biri olduğu için
ona güveniyordum.
Ansızın Mitya:
— Beyler bir dakika lütfen! diye bağırdı. Agrafena
Aleksandrovna’ya, huzurunuzda kısa bir şey söylememe izin
verin.
— Buyurun söyleyin, dedi sorgu yargıcı.
Yerinden doğrularak:
— Agrafena Aleksandrovna, dedi Mitya. Tanrıya ve
bana inan ki dün öldürülen babamın kanında benim günahım
yok!
Sözünü bitirince yerine oturdu. Ayağa kalkan Gruşenka
mütevazı bir şekilde istavroz çıkardı. Heyecanlı, içten bir
sesle:
— Tanrıya şükürler olsun! dedi. Yerine oturmadan,
Nikolay Parfenoviç’e döndü:

502

— Siz onun önceki ifadesine değil, şimdiki
söylediklerine inanın, diye ekledi. Ben onu tanıyorum. Laf
olsun diye ya da inatçılığından bir şey yumurtlayıverir, ama
vicdanına karşı yalan söylemez. Gerçeği gizlemeyi başaramaz,
buna inanın!
Mitya titreyen sesiyle:
Sonunda Gruşenka’nın sorgusu bitti. Nikolay Parfenoviç,
artık şehre dönebileceğini, ona bir at sağlamak ya da yanına bir
koruma vermek gibi yardımı seve seve yapacağını söyledi.
Sorgu yargıcının önünde eğilen Gruşenka:
— Teşekkür ederim, dedi. Ben şu ihtiyar derebeyiyle
giderim. Üstelik adamcağızı evine bırakacağım. Şimdi
izninizle sizin Dimitri Fiyodoroviç’le işiniz bitene kadar
aşağıda bekleyeceğim.
Gruşenka dışarı çıktı. Mitya sakindi, hatta kendine
gelmiş, canlanmış görünüyordu. Ama bu çok sürmedi. Garip
bir yorgunluk bütün vücudunu sarıyordu. Gözleri yorgunluktan
kapanıyordu. Tanıkların sorgusunun bitmesinin ardından
tutanağa son şeklinin verilmesine geçildi. Mitya, oturduğu
iskemleden kalkarak perdeyle ayrılmış köşeye geçti; üzeri
halıyla örtülü büyük bir sandığa uzandı ve aynı anda gözleri
kapandı, derin bir uykuya daldı.
Ansızın gözlerini açtı. Uyuduğu sandığın üzerinde
doğruldu. Yüzü bir gülümsemeyle aydınlanmıştı. Başucunda
duran Nikolay Parfenoviç, tutanağı bir kez dinleyip
imzalamasını rica ediyordu. Mitya bir saat, belki daha da çok
uyuduğunu anladı. Nikolay Parfenoviç’i duymuyordu. Başının
altında, uykuya dalmadan önce orada olmayan yastığı fark etti.
Bu ona çok garip geldi.
— Kim getirdi bu yastığı? Bu iyi insan da kim?
Bu sözleri, sanki ona dünyanın en büyük iyiliğini
yapmışlar gibi içten gelen bir gönül borcu duygusuyla

503

haykırdı. Bu iyi insanın kim olduğu anlaşılamadı. Belki
tanıklardan ona acıyan biri, belki de Nikolay Parfenoviç’in
yazmanı koymuştu. Mitya’nın yüreği sızladı. Masaya
yaklaşarak, ne isterlerse imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

IX
Mitya’yı Götürdüler
Nikolay Parfenoviç, tutanak imzalanınca resmi bir tavırla
sanığa dönerek kararı okudu. Karar: Falan yılın filan günü,
filan yerde, falan mahkemenin sorgu yargıcının falancıyı, yani
Mitya’yı, şu şu eylemlerle suçladığı -suçların hepsi tek tek
yazılıydı- ve bunlar üzerine sorguya çektiğiyle başlıyordu.
Sanık, bu suçların hiçbirini kabul etmemekle birlikte kendini
destekleyecek lehte bir kanıt gösterememişti. Oysaki filanca
tanıkların ifadeleriyle sanığın filan halleri, onu, Ceza
Kanunu’nun filan filan maddelerine göre tam olarak
suçlamaktaydı. Bu sebeple kovuşturmanın sağlıklı yürümesi
için falancanın, -yani Mitya’nın- tutuklu olarak yargılanması
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karara bağlanmış, bu yönü sanığa bildirilerek kararın bir
kopyası savcı yardımcısına sunulmuştu. Kısacası, Mitya’nın o
andan itibaren hapsedileceğini söylediler. Bunları dikkatle
dinleyen Mitya sadece omuz silkti.
— Ne yapalım beyler, sizi suçlayamam, dedi. Elinizden
başka bir şey gelmiyor, anlıyorum.
Gruşenka’yı
getirdiler.
Vedalaşma,
Nikolay
Parfenoviç’in hiç de beklemediği bir şekilde kısa sürdü, birkaç
kelimeyle noktalandı. Gruşenka, Mitya’nın önünde yerlere
kadar eğildi.
— Artık seninim, seninim... Senin olacağım, nereye
sürgün ederlerse etsinler ölünceye kadar peşinden geleceğim.
Şansın açık olsun, kendini boş yere yok eden mutsuz adam!
Dudakları titredi ve gözlerinden yaş boşandı.
— Gruşenka, aşkım uğruna, aşkımla seni perişan ettiğim
için beni bağışla!
Bir şey daha söylemek isteyen Mitya, birden sözünü
kesip kapıya yöneldi. Görevliler hemen etrafını sardılar.
Aşağıdaki Andrey’in arabasından daha dün havalı havalı
indiği peronun önünde koşulu iki araba duruyordu. Tıknaz,
sarkık yanaklı Mavriki Mavrikiyeviç, o sırada çıkan bir
karışıklığa kızarak bağırıp çağırıyordu. Mitya’ya ölçüsüz bir
sertlikle arabaya binmesini söyledi. Mitya binerken,
“Meyhanede içki ikram ettiğim zaman adamın yüzü çok
farklıydı.” diye düşündü. Trifon Borisoviç de perondan aşağı
indi. Kapıda arabacılar, kadınlı erkekli bir kalabalık toplanmış
Mitya’yı seyrediyordu.
Tam o sırada, bir yerlerden ansızın çıkıveren
Kalganov’un sesi duyuldu:
— Güle güle Dimitri Fiyodoroviç, hoşça kal!
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Arabaya doğru koşarak Mitya’ya elini uzattı. Başında
kasketi yoktu. Mitya, uzatılan eli bir an yakalayarak sıkma
fırsatını buldu. Heyecanla:
—
Hoşça
kal
değerli
dostum,
iyiliklerini
unutamayacağım! diye bağırdı.
Araba hareket edince eller ayrıldı. Çıngıraklar öttü...
Mitya’yı götürdüler.
Kalganov, hanın karanlık koridoruna koşarak girdi ve bir
köşeye sokuldu. Başını yere indirip yüzünü elleriyle kapadı ve
ağlamaya başladı. Bu hâliyle, yirmi yaşındaki bir delikanlı gibi
değil küçük bir çocuk gibi uzun uzun ağladı.
Artık o da Mitya’nın suçlu olduğuna kesin olarak
inanıyordu. Derin bir üzüntüyle, “Bu nasıl iş; insanların sonu
her zaman böyle mi oluyor?” diye kesik kesik tekrarlıyordu. O
anda hiçbir şey görmek istemiyordu. Acıyı yüreğinde hisseden
delikanlı, “Yaşamaya değer mi, değer mi?” diye tekrarlıyordu.

ONUNCU BÖLÜM
Çocuklar
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I
Koyla Krasotkin
Kasım ayının henüz ilk günleri. Ama hava buz gibi...
Soğuk, sıfırın altında on bir derece... Yollar bir uçtan bir uca
buzla kaplı. Donmuş toprağa, gece belli belirsiz kuru kar
yağmış. Ancak sert ve bıçak gibi keskin rüzgâr bu birkaç kar
tanesini, şehrin can sıkan sokaklarından, en çok da pazar
meydanından süpüre süpüre aldı götürdü. Hava bulanık da olsa
ortalık aydınlanmaya başladı. Artık kar yağmıyordu. Memur
Krasotkin’in dul karısının küçük ve içi dışı tertemiz evi, pazar
meydanına ve Plotnikov’un dükkânına yakındı. Şehrin
mektupçusu Krasotkin, yaklaşık on dört yıl önce ölmüştü. Hâlâ
çekici olan otuz yaşlarındaki dul karısı, küçük evinde kendi
parasıyla geçinip öylece yaşıyordu. Namusuna düşkün,
çekingen, yumuşak karakterli ama çok neşeli bir kadındı. On
sekiz yaşında dul kalmıştı. Kocasıyla sadece bir yıl kadar
birlikte yaşamışlar, bir de erkek çocukları olmuştu. Kocası
öldükten sonra biricik oğlu Kolya’yı yetiştirmeye kendini
adamıştı. Çocuğunu deliler gibi seviyordu. Bu yüzden onun
için çok endişeleniyor, hasta olmasından korkuyordu. Kolya
ilkokulu bitirip liseye gitmeye başladı. Yumurcaklar Kolya’yı
alaya almaya, ona karşı bir muhallebi çocuğuna davranır gibi
davranmaya başladılar. Ancak Kolya kendini ezdirmedi.
Cesurdu... Sınıfta cesareti ve acı veren gücüyle biliniyordu.
Girişken ve çalışkandı. Öğretmen Dardanelov’un, aritmetik ve
genel tarihte eline su dökemeyeceğini söylerdi. Havalı ve
çevresine biraz tepeden bakmasına karşın Kolya iyi bir
arkadaştı. Ne oldum delisi değildi. Öğrencilerin saygısını bir
hak diye kabul ederdi. Dikkat ettiği en önemli nokta da hiçbir
konuda ölçüsüz davranmazdı. İradesi güçlüydü, gerektiğinde
kendine hâkim olabiliyordu. Büyüklere saygılı ve yasakların
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sınırını hiçbir zaman aşmaz, asice, yakışıksız ve kanunsuz
hareketlerden kaçınırdı. Ancak bunun yanı sıra en kurnaz bir
afacanın yapacağı yaramazlıkları yapmaktan da geri kalmazdı.
Bunları yaramazlıktan çok hava atmak, gösteriş olsun diye
yapar, bütün bu beceri ve garipliklerine, aşırılıklarına bayılırdı.
Ayrıca son derece de onurlu bir çocuktu. Babasından geriye,
içinde bir iki kitap bulunan bir dolap kalmıştı; okumayı çok
seven Kolya bunlardan bazılarını bitirmişti. Annesi bununla
ilgilenmiyordu. Ancak çocuğun, oynamak yerine dolabın
önünde elinde kitapla saatlerce oturmasına bazen şaşırıyordu.
Böylece Kolya, henüz yaşına uygun olmayan şeyleri de okudu.
Son zamanlarda yaramazlıkları taşkınlığa dönüşmeye
başlayınca, annesi iyice endişelendi. Yaptıkları ahlaksız şeyler
değildi, ama delice, gözünü budaktan sakınmayan
davranışlardı. O yazın temmuz ayında, okullar tatildeyken
anne-oğul bir haftalığına yetmiş verst uzaktaki başka bir
eyalette oturan uzaktan akrabalarına gitti. Kadının kocası
demiryollarında istasyon memuruydu. Bu istasyon, şehrimize
en yakın ve İvan Fiyodoroviç Karamazov’un bir ay sonra
Moskova’ya giderken trene bindiği istasyondu.
Kolya, oraya gidince ilk iş olarak demiryolculuğunu en
ince ayrıntılarına kadar inceledi. Bütün kuralları öğrendi.
Amacı, evlerine dönünce kendinden küçük sınıftaki
arkadaşlarına bilgiçlik taslamaktı. Kolya, orada oturan birkaç
çocukla tanıştı ve arkadaş oldu. Kimi istasyonda, kimi de
çevresinde oturuyordu. Hatta arkadaşlarından ikisi bizim
şehirden gelmişti. Hepsi, on ikiyle on beş yaş arası altı yedi
çocuktu. Birlikte oynayıp eğleniyorlardı. Kolya’nın gelişinin
dördüncü ya da beşinci günü, bu akılsız gençler arasında iki
rubleye, anlamsız ve yersiz bir iddiaya girildi. Gruptakilerin
yaşça hemen hemen en küçüğü olan Kolya, belki de bu
nedenle büyükleri tarafından küçümsendiği için veya
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kabadayılığından, gece on treni geçerken raylar arasında
yüzükoyun yatarak hiç kıpırdamadan, tren bütün hızıyla
üstünden geçene kadar yatacağını söylemişti. Önce raylar
arasında kalan kısmın derinliği ölçüldü. Vagonların, burada
yatan birine değip değmeyeceği incelendi ve bir zarar
vermeyeceği anlaşıldı. Yine de bunu yapmak çok zordu!
Kolya, raylara yatacağını iddia etti. Kolya, kararlaştırılan
saatte iki rayın arasına yattı. İddiaya giren beş arkadaşı, önce
heyecandan yürekleri yerinden fırlayacakmış gibi, sonra da
korku ve pişmanlık duyarak demiryolunun aşağısında yol
kenarındaki çalılıkta beklediler. İki kırmızı fenerin ışığı iki
küçük nokta şeklinde belirdi. Korkunç canavar uğuldayarak
yaklaşıyordu. Ölecek kadar korkan arkadaşları, Kolya’ya
çalıların arasından:
— Durma kaç, çık o raylardan! diye bağırıyorlardı.
Ancak artık çok geçti.
Tren yaklaştı ve Kolya’nın üzerinden akıp geçti; aynı
hızla da uzaklaştı. Çocuklar, yürekleri ellerinde Kolya’ya
koştular. Kolya, hareketsiz yatıyordu. Kalkması için onu
iteklemeye başladılar. Kolya aniden kalktı ve sessizce
demiryolundan çıktı. Onları korkutmak için bayılmış gibi
yaptığını söyledi arkadaşlarına. Böylece, “cesur oğlan”
şöhretini iyice pekiştirdi.
Derslerine çok sıkı çalışıyordu; sınıfın ikincisiydi. Bütün
sınıf Kolya’nın genel tarihte öğretmen Dardanelov’u bile
cebinden çıkaracağına emindi. Gerçekten Kolya, bir defasında,
Truva’nın kimler tarafından kurulduğunu sorunca, Dardanelov
cevap olarak milletlerin gelişmelerinden, göçlerinden, zamanın
derinliğinden, efsanelerden söz etti. Ama Truva’yı kimlerin
kurduğunu açıklayamadı. Hatta nedense soruyu anlamsız
buldu. Çocuklar da Dardanelov’un, Truva’yı kimlerin
kurduğunu bilmediği kararına vardılar.
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Kolya son zamanlarda yüzünü asarak ya pencereden
dışarı bakıyor, ya pabucunun delinerek hava alıp almadığını
dikkatle inceliyor ya da hırçın bir sesle “Perezvon!” diye
bağırıyordu. Perezvon, çok iri, dağınık ve uzun tüylü çok pis
bir köpekti. Kolya, yaklaşık bir ay önce bu köpeği bir
yerlerden bulmuş ve eve getirmişti. Ama nedense onu evde
saklıyor, arkadaşlarından hiçbirine göstermiyordu. Hayvanı
disiplinli bir şekilde eğiterek çeşitli oyunlar, beceriler
öğretmiş, kendine iyice alıştırmıştı. Kolya okula gittiğinde
köpek acı acı uluyor, eve dönünce de sevincinden havlıyordu.
Deli gibi sıçrıyor, salta duruyor, kendini yerden yere atarak ölü
taklidi ve başka komiklikler yapıyordu; bütün öğrendiklerini
bu kez emirle değil, minnet dolu köpek kalbinin sevgi
coşkunluğuyla tekrarlıyordu.
Unutmadan belirtelim: Kolya Krasotkin, okuyucumuzun
önceden tanıdığı Kıdemli Yüzbaşı Snegiryov’in oğlu
İlyuşa’nın, babasına “kıtık” diye takıldıkları için öğrencilerle
kavga ederken çakıyla böğründen yaraladığı çocuktu.
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II
Çoluk Çocuk
Okul tatildi. Kolya Krasotkin, kasım ayının soğuk, puslu
ve nemli bir pazar sabahında evde oturuyordu. Saat, zil sesiyle
on biri gösteriyordu. Çok önemli bir iş için Kolya’nın sokağa
çıkması gerekiyordu. Ancak evin büyükleri, çok tuhaf ve acil
bir iş nedeniyle dışarı çıktıkları için kimsenin kalmadığı ev ona
emanetti.
Dul Krasotkina’nın evinde, kendi oturduğu daireyi
ayıran karanlık koridorun diğer tarafında sadece tek bir kiralık
daire vardı. Bu küçücük iki odada, bir doktor karısı iki küçük
çocuğuyla oturuyordu. Anna Fiyodorovna’nın yaşıtıydı; ikisi
çok iyi arkadaşlardı. Doktor kocası, bir yıl boyunca önce

511

Orenburg’da kalmış, oradan da Taşkent’e geçmişti. Altı aydır
haber alamıyorlardı. Bayan Krasotkina’nın yüzüstü bırakılmış
kadını, biraz olsun teselli eden arkadaşlığı olmasa zavallıcık
neredeyse gözyaşlarında boğulacaktı... Kaderin bütün o
kötülükleri yetmiyormuş gibi doktor karısının hizmetçisi
Katerina, o gün beklenmedik bir haberle ortaya çıktı. En geç
sabaha kadar bir çocuk dünyaya getireceğini söyledi. Bu işi
önceden kimsenin fark etmemiş olması âdeta bir mucizeydi.
Şaşkına dönen doktor karısı daha vakit varken Katerina’yı
böyle durumlarda başvurulan bir ebeye götürmeye karar verdi.
Hizmetçisine çok önem verdiği için onu hemen götürdü;
kendisi de yanında kaldı. Sabah, nedense Bayan
Krasotkina’nın arkadaşça ilgisiyle yardımına ihtiyaç duydu:
Kolya’nın annesi böyle hassas ve önemli durumda çevreden
yardım isteyerek onları koruyabilirdi. Bayanların ikisi böylece
evden çıktı. Krasotkinlerin hizmetçisi Agafya kadın da çarşıya
gitti.
Kolya, doktorların evde yalnız kalan bücürleriyle, yani
kızı ve oğluyla bir süre ilgilendi, onlara göz kulak oldu. Kolya,
evi beklemekten korkmuyordu, çünkü yanında Perezvon vardı.
Ona, girişteki bankın altında sessizce yatmasını emretmişti.
Köpek, odaları dolaşan Kolya’nın girişte belirmesiyle başını
sallayarak kuyruğunun tok ama yaltaklanan çift vuruşlarıyla
onu karşılıyordu, ama bir türlü beklediği çağırı ıslığını
duyamıyordu. Sahibi, mutsuz köpeğe sadece kötü kötü
bakıyor, o da yeniden usulca yere yapışıyordu. Zaten
Kolya’nın aklı o sırada sadece ‘bücürler’le meşguldu.
Katerina’nın başına gelen o beklenmedik maceraya karşı onu,
çok derinden küçümsüyordu. Yalnız kalan bücürleri çok
sevdiği için hemen yanlarına gitti, üstelik onlara çocuk kitabı
götürdü. Sekiz yaşındaki büyük kız Nastya okuyabiliyordu.
Bücürlerin küçüğü yedi yaşındaki Kostya, ablasının
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okuduklarını dinlemeye bayılırdı. Krasotkin onları daha iyi
eğlendirebilirdi... İkisini yan yana dizip askercilik ya da evin
içinde saklambaç oynayabilirdi. Bu her zaman oynadığı bir
oyundu; kendisi için çocukça bir oyun olarak görmezdi.
Sınıfta, Krasotkin’in küçük kiracılarıyla arabacılık oynadığı, at
gibi koştuğu söylenirdi. Ama Krasotkin bu suçlamayı, sağlam
bir duruşla karşılar ve “Yüzyılımızda on üç yaşında
akranlarıyla atçılık, arabacılık oynamak gerçekten ayıptır.”
derdi. Ancak o, ayıp saydığı bu oyunu çok sevdiği bücürler
için yapıyordu. Duygularıyla ilgili de kimseye hesap vermek
zorunda değildi. Bu arada bücürler de ona tapıyorlardı. Ama
şimdi oyun zamanı değildi. Özel, çok önemli, hatta görünüşte
gizemli bir işi vardı Kolya’nın. Zaman akıyordu; çocukları
emanet edebileceği Agafya da pazardan daha dönmemişti.
Kolya birkaç kez koridordan geçip doktorun evinin kapısını
açtı ve endişeli bakışlarla bücürleri süzdü. Çocuklar,
ağabeylerinin emrine uyarak verdiği kitapla ilgileniyor, kapıyı
her açışında sessizce, ağızları kulaklarına varacak kadar
gülüyor, içeri girmesini, güzel ve eğlenceli bir oyun
oynamasını bekliyorlardı. Fakat Kolya’nın huzursuzdu,
yanlarına gitmiyordu. Saat on biri vururken Kolya, insanı sinir
eden Agafya on dakikaya kadar dönmezse, onu beklemeden
sokağa çıkmaya kesin olarak karar verdi. Şüphesiz giderken,
bücürlerden onsuz korkmayacakları, yaramazlık yapmayıp
korkudan ağlamayacaklarına dair söz alacaktı. Bunları
düşünerek içi pamuklu, yakası lutra benzer kürklü kışlık
paltosunu giydi; çantasını omzuna astı. Annesinin her
defasında ısrarla yaptığı, “Böyle soğuk havalarda sokağa
çıkarken lastik ayakkabılarını giy!” uyarısına aldırmadan, evin
girişindeki lastiklerine dudak bükmekle yetindi.
Köpek, bu kıyafetle Kolya’yı görünce kuyruk vuruşlarını
hızlandırdı; bütün gövdesi sinirli bir ürperme içindeydi,
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sonunda dayanamayarak acı acı uludu. Ama Kolya, köpeğinin
bu heyecanlı sabırsızlığını disiplinsiz bir hareket olarak
değerlendirdi. Onu bankın altında en fazla on dakika bekletti,
sonra dayanamadı ve koridorun kapısını açarken ıslıkla çağırdı
onu. Köpek çılgın gibi yerinden fırladı ve Kolya’nın önünde
aşırı bir sevinçle zıplamaya başladı. Kolya koridoru geçip
bücürlerin kapısını açtı. İkisi de hâlâ masanın başındaydılar
ama artık kitap okumuyor, heyecanlı bir şekilde bir şeyleri
tartışıyordu. Bu iki bücür, dikkatlerini çeken çeşitli konular
üzerine sık sık tartışırlardı. Büyük Nastya, her zaman küçük
kardeşine kendi düşündüğünü kabul ettirirdi. Kostya, farklı
düşündüğünde Kolya’dan çoğu zaman yardım beklerdi.
Kolya’nın kararı ise her iki taraf için de son sözdü.
Bu seferki tartışma konusu Kolya Krasotkin’in ilgisini
çekti. Dinlemek için kapıda bir süre durdu.
Abilerinin, kendilerini dinlediğini gören çocuklar iyice
coşarak tartışmaya devam ettiler.
— Hayır, asla, kesinlikle inanmam! diye ateşli bir
şeklide tavrını koydu Nastya. Ebeannelerin bebekleri bostanda,
lahanalar arasında bulduklarına dünyada inanmam! Üstelik şu
an kış mevsimindeyiz; bostanda lahana ne gezer, ebeanne
bostandan Katerina’ya kız falan getirmiş olamaz.
Kolya, “Fyüüit!” diye kendi kendine ıslık çaldı.
— Şöyle bir kural da var: Bebekleri evli olanlara
getirirler.
Gözlerini ayırmadan ablasına bakan Kostya, düşünceli
bir şeklide onu dinliyor, duyduklarını anlamaya çalışıyordu.
Sonunda hiç heyecanlanmadan, kararlı bir ses tonuyla:
— Nastya, çok aptalsın, dedi. Katerina evli değil ki,
bebeği nasıl olsun?
Nastya iyice heyecanlanmıştı.
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— Sen anlamıyorsun, diye tersleyerek sözünü kesti.
Belki kocası var, ama hapiste yatıyor; o da doğurdu işte...
Ağırbaşlı Kostya, gururlu bir şekilde:
— Onun kocası hapiste mi? diye sordu.
Ancak ilk tahminini unutan Nastya:
— Veya şöyle olmuştur, dedi. Katerina’nın kocası yok,
bunda haklısın ama evlenmek istiyordu. Nasıl evleneceğini
düşüne düşüne sonunda kocası değil, çocuğu oldu.
Bu fikre Kostya da katıldı.
— O zaman başka, dedi. Bana daha önce söylemedin ki,
ben nerden bileyim.
Odalarına bir adım atan Kolya:
— Sizler, ne tehlikeli şeylersiniz! dedi.
Kostya’nın dudaklarına bir gülümseme yayıldı:
— Kolya ağabey, Perezvon yanında mı? diye sordu.
Parmaklarını şaklatarak köpeği çağırmaya başladı.
Kolya, büyük adam tavrıyla:
— Bücürler, zor durumdayım dedi. Bana yardım edin.
Eğer Agafya bu vakte kadar gelmemişse bacağını kırmış
olabilir, başka bir sebebi olamaz. Benim de mutlaka sokağa
çıkmam gerekiyor. Bana izin verecek misiniz, vermeyecek
misiniz?
Kuşkulu bir şekilde çocuklar birbirlerine baktılar.
Gülümseyen yüzlerine hüzün çöktü. Yine de kendilerinden tam
olarak ne istediğini anlayamamışlardı.
— Ben yokken yaramazlık da yok, değil mi? Uslu
duracak mısınız? Dolabın üstüne tırmanmazsınız değil mi? Bir
yerinizi yaralamadan, korkup da ağlamadan oturmaya söz
veriyor musunuz?
Çocukların sıkıntıları yüzlerinden akıyordu.
— Ben de size buna karşılık bir şey göstereceğim:
Barutla ateş eden pirinçten yapılmış küçük bir top...
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Bu sözü duyar duymaz küçüklerin yüzleri güldü. Sevinen
Nastya:
— Gösterin o topçuğu! dedi.
Elini çantasına sokan Kolya Krasotkin, pirinçten
küçücük bir top çıkardı, masaya koydu.
— Demek göstermemi istiyorsunuz. İşte, tekerlekli!
Oyuncağı masanın üstünde sürdü. Ateş de ediyor. Saçmayla
doldurup ateş edebilirsiniz.
— Vurur mu?
— Nişan aldın mı hiç kaçırmaz.
Kolya, barutun nereye konulacağını, saçma tanelerinin
nasıl yerleştirileceğini, geri tepmenin ne demek olduğunu
açıkladı. Çocuklar dikkat kesilmiş onu dinliyorlardı. Geri
tepme işi onları çok şaşırttı.
— Sizde barut var mı? diye sordu Nastya.
— Evet, var.
Yalvaran bir gülümsemeyle:
— Ne olur barutu da gösterin! dedi.
Elini yeniden çantasına sokan Kolya, ufak bir şişe
çıkardı. İçinde gerçekten biraz gerçek barutla kâğıda sarılmış
saçma vardı. Şişeyi açarak avucuna biraz barut döktü. Sonra
havalı havalı:
— Aman etrafta ateş olmasın, yoksa hepimiz havaya
uçarız! dedi.
Çocuklar, zevklerini tamamen artıran barutu saygıyla
karışık bir korkuyla seyrediyorlardı. Ama Kostya daha çok
saçmayı sevdi.
— Bana biraz saçma verir misin Kolya Ağabey? diye
yalvaran bir sesle sordu.
— Al, biraz vereyim ama ben gelene kadar annene
gösterme. Barutu görünce kadının yüreğine iner, siz de sopa
yersiniz.
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Nastya hemen:
— Annem bize hiç sopa atmaz! dedi.
— Bunu biliyorum, öylesine söyledim. Siz de annenizi
hiç kandırmayın; yalnız bir seferlik, ben gelene kadar... Şimdi
söyleyin bakalım; gideyim mi, gitmiyeyim mi bücürler? Ben
gidince korkudan ağlamayacaksınız değil mi?
Ağlamak üzere olan Kostya:
— Ağ... ağ... ağla... yacağız... diye uzattı.
Peşinden Nastya da korkuyla, hızlı hızlı tekrarladı:
— Ağlarız ya, mutlaka ağlarız!
— Aah çocuklar, çocuklar... Yaşınız tehlikelerle dolu...
Yapılacak bir şey yok, yanınızda kalacağız! Ama ne zamana
kadar? Ancak zamanım o kadar az ki!
— Kolya Ağabey, lütfen Perezvon’a söyle de ölü taklidi
yapsın, hadi! dedi Kostya.
— Zaten yapılabilecek başka bir şey yok. Perezvon da
yardım etsin bize. Buraya Perezvon!
Kolya, köpeğine emirler vermeye, o da sahibinin
öğrettiği numaraları göstermeye başladı.
Perezvon, orta büyüklükte, mora çalan boz tüyleri uzun
bir sokak köpeğiydi. Sağ gözü kör, sol kulağı nedense yırtıktı.
Tiz bir ses çıkarıyor, sıçrıyor, salta duruyor, arka ayakları
üzerinde yürüyor, kendini sırtüstü yere atıp dört ayağını
havaya dikerek ölü gibi kıpırdanmadan yatıyordu. Son
numarasını yaparken kapı açıldı; girişte Bayan Krasotkina’nın
Agafya’sı elinde torbasıyla göründü. Kırk yaşlarında, çopur ve
şişman bir kadındı. Torbası sol elinden sarkıyordu. Kapıda
durup köpeği seyretmeye başladı. Kolya, Agafya’nın gelişini
sabırsızlıkla beklemesine karşın gösteriyi bölmedi. Perezvon’a
bir süre ölü taklidi yaptırdıktan sonra ıslık çaldı. Köpek
doğruldu, ödevini başardığına sevinerek zıplamaya başladı.
— Köpeğe bakın, dedi Agafya beğendiğini belli ederek.
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Kolya sert bir ses tonuyla:
— Nerelerde kaldın, hatun? diye sordu.
— Hatunmuş... Cücüğe bakın!
— Ne? Cücük müyüm?
— Elbette cücüksün. Eğer geç kaldıysam bundan sana
ne? Öyle gerekiyormuş.
Agafya sobayla uğraşmaya başladı. Sesi öfkeli ve hırçın
değildi, aksine mutluydu. Neşeli küçük beyle laf yarıştırma
fırsatını bulduğu için seviniyordu.
Kolya, kanepeden doğrularak:
— Beni dinle düşüncesiz kocakarı, dedi. Ben yokken şu
bücürlere bakacağına, dünyada en kutsal bildiğin, hatta bundan
da üstün şeyler üzerine yemin eder misin? Ben sokağa
çıkıyorum.
Agafya gülerek:
— Neden yemin edeyim ki? Onlara yeminsiz de
bakarım.
— Hayır, olmaz. Ruhunun huzuru üstüne yemin
edeceksin. Yoksa gitmem.
— Bana ne, gitme. Zaten dışarısı buz gibi... Otur evinde.
Çocuklara dönen Kolya:
— Dinleyin beni bücürler... Bu kadın, ben ya da anneniz
gelene kadar sizi burada bekleyecek. Anneniz de gelir
neredeyse. Kahvaltınızı da yaptıracak. Bir şeyler verirsin değil
mi Agafya?
— Tamam.
— Şimdilik hoşça kalın bücürler! İçim rahat gidiyorum.
Agafya’nın önünden geçerken yavaşça ve ağırbaşlı bir
adam tavrıyla:
— Umarım sen de, şu sizin mahalle karılarının
saçmalıklarını bunlara anlatmazsın, dedi. Çocuklarıma
kıymazsın. Perezvon, ici!
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Agafya öfkelendi, bu kez:
— Şuna da bakın... Maskara! Basmalı sopayı sana, böyle
sözlerin için...
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III
Öğrenci
Kolya onu artık dinlemiyordu. Nihayet evden çıktı. Avlu
kapısını geçince çevresine bakarak omuzlarını oynattı.
“Soğuk...” diye kendi kendine söylenerek cadde boyunca
yürüdü; sonra sağdaki sokaktan pazar meydanına yöneldi.
Meydana varmasına bir ev kalmıştı ki birden durdu; cebinden
bir düdük çıkarıp belirli bir işaret verir gibi boğazındaki
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damarlar çıkıncaya kadar öttürdü. Bekleyeli daha bir dakika
olmamıştı, kapıdan on bir yaşlarında kırmızı yanaklı, kışlık,
temiz hatta şık sayılabilecek palto giymiş bir çocuk fırlayarak
onu karşıladı. Bu, Smurov’du. Kolya Krasotkin, ondan iki sınıf
daha büyüktü. Smurov da varlıklı bir memurun oğluydu.
Ailesi, yaramazların elebaşısı sayılan Krasotkin’le arkadaşlık
etmesine galiba izin vermiyordu. Smurov kimseye
duyurmadan kaçamak yapmıştı. Okuyucu unutmamışsa,
Smurov iki ay önce hendeğin karşı yanından İlyuşa’yı taşlayan
çocuk grubundaydı. Alyoşa Karamazov’a, İlyuşa’yla ilgili
bilgi veren çocuktu.
Heyecanla:
— Sizi bir saattir bekliyorum Krasotkin, dedi. Birlikte
meydana doğru yürüdüler.
— Geciktim, dedi Kolya. İşim vardı da... Benimle
olduğun için ya dayak yersen?
— Yok daha neler, kim dövecekmiş! Perezvon’u
yanınızda getirdiniz mi?
— O da burada.
— Onu da mı götürüyorsun?
— Evet.
— Keşke Zuçka olsaydı!
— Artık Zuçka yok. Zuçka, kayıplara karıştı.
Yolda ansızın duran Smurov:
— Acaba şöyle yapsam olmaz mı? dedi. İlyuşa’nın
söylediğine göre, Zuçka’nın da tüyleri Perezvon gibi salkım
saçak ve duman renkliymiş. Ona, bunu Zuçka diye göstersek
belki de inanır?
— Birincisi, öğrenci yalandan kaçar; ikincisi, hayır için
bile olsa yalana başvurmaz. Asıl önemlisi de onlara, oraya
gideceğimi haber vermedin değil mi?
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— Böyle bir şey yapar mıyım? Tanrı korusun! Ama
Perezvon’la gönlünü alamazsın onun! Biliyor musun, şu kıtık
denilen Yüzbaşı, bugün ona saf Medelyan, siyah burunlu bir
enik getireceğini söylüyordu. İlyuşa’yı bununla avutacağını
sanıyor ama hiç de öyle olmayacak.
— İlyuşa nasıl?
— Sağlığı kötü, çok kötü! Bence o, verem hastalığına
yakalanmış. Kendini biliyor ama soluması bir garip...
İyiye işaret değil soluk alış şekli... Geçen gün yataktan
kaldırıp odada dolaştırmalarını istemiş; kundurasını giydirip
yere indirmişler, ayakta duramamış, düşüvermiş... “Sana, şu
eski pabuçlarımın kötü olduğunu hep söylerdim baba. O zaman
da rahat yürüyemiyordum.” demiş. Pabuç iyi olmadığı için
ayakta duramadığını sanmış, oysaki buna gücü yok. Haftaya
kadar yaşamaz. Hertsenştube gelip gidiyor. Yine zengin
oldular, paraları çok...
— Dalavereciler.
— Kimler?
— Genel olarak doktorlar da dâhil işe yaramaz bütün tıp
çalışanları... Hepsi... Ben, tıbbı kabul etmiyorum. Yararsız bir
kuruluş. Yine de inceleyeceğim bu konuları. Hepimizin duygu
damarları kabarmış gibi... Galiba sınıf halinde oraya taşınıp
duruyorsunuz artık?
— Hayır, bütün sınıf değil, her gün onar kişi falan
gidiyoruz. O kadar da olsun.
— Ben bu işte şu Aleksi Karamazov’un yaptıklarına
hayret ediyorum. Yarın öbür gün ağabeyini cinayet suçundan
yargılayacaklar. O ise çocuklarla birlikte, kendini gereksiz
duygulanmalara kaptırabiliyor. Buna zaman ayırıyor.
— Krasotkin, bunda gereksiz duygulanma yok. Sen de
şimdi İlyuşa ile barışmaya gidiyorsun ya...
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— Barışmak mı? Komik bir söz... Ama yine de hiç
kimsenin, davranışlarımı yorumlamasına izin vermem. İlyuşa
seni görünce çok sevinecek! Geleceğin aklına dahi
gelmiyordu.
Smurov birden:
— Neden şu ana kadar gitmek istemedin Krasotkin,
neden? diye heyecanla bağırdı.
— Bu senin değil benim sorunum, sevgili çocuğum. Ben,
canım istediği için gidiyorum, ama sizleri, hepinizi oraya
Aleksi Karamazov sürükledi; farkımızı anlıyorsun umarım.
Üstelik nereden biliyorsun ki, belki de barışmaya gitmiyorum?
Saçmalıyorsun...
— Bizim oraya gitmemizin nedeni asla Karamazov
değil. Bizimkiler kendi istekleriyle gidip gelmeye başladılar.
Elbette önce Karamazov’la gidiyorlardı. Bunun neresi saçma?
Önce biri, arkasından başkası... Babası, geldiğimizde çok
sevindi. Sana bir şey söyleyeyim mi Krasotkin, eğer İlyuşa
ölürse babası çıldırır. İlyuşa’nın öleceğini hissediyor. İlyuşa ile
barışmamıza nasıl sevindiğini bilemezsin! İlyuşa bir kez seni
sordu. Ama başka bir şey söylemedi. Sordu, sonra da sustu.
Babası kesinlikle aklını kaçırır ya da kendini asar... Biliyor
musun, o şerefli bir insan. O gün bir hata oldu; onu döven o
baba kaatilindeydi suç.
— Şu Karamazov ne olursa olsun benim için tam bir
bilmece. Onunla çoktan tanışabilirdim, ama bazı durumlarda
gururlu davranmayı severim. Sonra onun hakkında
düşüncelerim var; bunu incelemem gerekiyor.
Kolya ciddi bir tavırla sustu. Smurov da sustu. Smurov,
Kolya Krasotkin’i ulaşılmaz bir yükseklikte görüyor, onunla
eşit olabileceğini aklından geçirmiyordu. O sırada merak
ediyordu... Kolya, kendiliğinden gittiğini söylüyordu. Bugün,
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tam bu saatte gitmek istemesinde olağanüstü bir neden
aranmalıydı.
Pazarın kurulduğu meydandan geçiyorlardı. Meydan,
şehir dışından gelen malzeme yüklü arabalar ve kümes
hayvanlarıyla doluydu. Şehirli kadınlar üstü kapalı tezgâhlarda
simit, iplik gibi şeyler satıyorlardı. Şehrimizde pazar günleri
kurulan böyle pazarlara, ‘panayır’ denirdi. Keyfi yerinde olan
Perezvon bir şeyler koklamak için yalpalayarak sağa sola
koşuyordu. Başka köpeklerle karşılaştıkça da köpeklere özgü
bir şekilde pek candan koklaşmayı da ihmal etmiyordu.
— Ben, hayatın gerçekleriyle ilgilenmekten hoşlanırım
Smurov, diye başladı Kolya. Köpeklerin birbirleriyle
karşılaşınca nasıl koklaştıklarına hiç dikkat ettin mi? Bu
onlarda sanki bir doğa kanunu.
— Evet, komik bir kanun.
— Hayır, komik değil, yanılıyorsun; insanların kör
inançlarının karşıtı olarak doğada komik hiçbir şey yoktur.
Köpeklerin kendilerini anlatma, eleştirme güçleri olsaydı,
efendileri olan insanlar arasındaki bağıntılarda belki daha da
komik yönler bulurlardı. Bizde yakışıksız tavır ve
davranışların daha kabarık olduğuna kesin olarak inandığım
için bunu tekrar söylüyorum. Rakitin’in düşüncesi bu,
harikulade bir düşünce. Smurov, ben sosyalistim.
— Sosyalist ne demek?
— Tam bir eşitlik hâli: Mal, eşya ortak kullanılır.
Evlenme yok; din, kanunlar isteğe göre, her şey öyle... Ama
sen henüz bunu anlayacak yaşta değilsin, daha zaman
gerekiyor. Hava ne kadar da soğuk.
— Doğru. Sıfırın altında on iki. Babam az önce dereceye
bakmıştı.
— Smurov, hiç dikkat ettin mi? Kış ortasında derece
sıfırın altında on beş, on sekiz dereceye düştüğü hâlde hava,
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insana karın daha az, derecenin daha yüksek olduğu kışın ilk
günlerinden daha yumuşak gelir. Şimdi de öyle... Çünkü
insanlar mevsimin başında soğuğa alışmamıştır. Hayatta
alışkanlığın büyük önemi var. Devlet ve siyaset işlerinde de
alışkanlık her şeyin başı. Şuna bak, ne komik bir mujik!
Kolya, iriyarı, gocuklu, babacan yüzlü bir köylüyü
gösterdi. Adam, arabasının yanında durmuş, üşümüş eldivenli
ellerini birbirine vuruyordu. Uzun kumral sakalı buz tutmuştu.
Kolya önünden geçerken yüksek sesle:
— Şu mujiğin sakalına bakın, donmuş! diye laf attı.
Köylü, sakin ve öğretici bir tavırla:
— Birçoğunun sakalı donmuş, dedi.
— Uğraşma şununla, dedi Smurov.
— Boş ver, bu iyi bir adam, darılmaz. Hoşça kal Matvey.
— Güle güle.
— Senin adın Matvey mi?
— Matvey ya. Bilmiyor muydun?
— Hayır, öylesine söyledim.
— Bak sen! Belli ki öğrencisin?
— Öyle.
— Dayak yer misin?
— Bazen.
— Canın yanar mı?
— Çok.
— Hey gidi dünya! diye göğüs geçirdi köylü.
— Hoşça kal, Matvey.
— Güle güle. Sevimli çocuksun, belli.
Çocuklar yola devam ettiler. Kolya, Smurov’a:
— İyi bir mujikcağız, dedi. Halkla konuşmaktan, onları
takdir etmekten zevk alırım.
— Dayak yediğimizi nereden çıkardın?
— İçi rahat olsun diye...
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— Nasıl?
— Dinle beni Smurov, sözümü anlamayıp da tekrar
tekrar soranlardan hoşlanmam. Zaten bazı gerçeklerin
açıklanması da kolay değil. Köylünün düşüncesine göre
öğrenciye dayak atılır; atılmalı da. Dayak yemeyen öğrenciye
onun aklı ermez... Şimdi ben ona, bizi okulda dövmediklerini
söylersem, hayal kırıklığına uğrar. Neyse, sen bunları
anlayamazsın. Halkla konuşurken, nasıl bir yol izleyeceğini
bilmelisin.
— Ancak lütfen kimseye diklenmeden konuş ne olursun;
geçen günkü kaz meselesine dönmesin.
— Yoksa korkuyor musun?
— Alay etme Kolya, gerçekten korkuyorum... Babam bir
duysa kıyameti koparır. Seninle gezmemi yasakladılar.
— Korkma, bugün bir şey olmaz.
Sundurmanın altındaki satıcı kadınlardan birine
takılarak:
— Merhaba Nataşa! diye seslendi.
Henüz yaşlı denilmeyecek kadın:
— Ne Nataşası, ben Marya’yım, Marya! diye bağırarak
karşılık verdi.
— Öyle mi, tamam o zaman. Hoşça kal Marya!
— Vay yaramaz; bir karış boyu var, ama aklı havalarda!
Kolya, sanki kendisi değil de kadın ona sarkıyormuş gibi
ellerini sallayarak:
— Hiç zamanım yok, bir sonraki pazara anlatırsın! dedi.
— Sana sonraki pazar ne anlatacakmışım? Sanki sataşan
kendisi değil! Sopa atmalı sana, sopa... Terbiyesizliğini
bilmeyen yok zaten!
Tezgâhlarda öteberi satan kadınlar arasındaki gülüşmeler
duyuldu. Tam o sırada tezgâhtar kılıklı bir adam ortaya fırladı;
öfkeliydi. Bizim tüccarlardan değildi, yabancıydı. Uzun
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lacivert kaftan giymişti, başında kasket vardı. Genç
sayılabilecek adam, koyu kumral dalgalı saçlı, solgun ve
yüzünde izler vardı. Aptalca bir heyecan içindeydi. Kolya’ya
tehditle yumruk sallayarak kızgın bir şekilde:
— Seni tanıyorum, tanıyorum! diye bağırmaya başladı.
Kolya onu dikkatle inceledi. Bu adamla ne zaman karşı
karşıya geldiğini hatırlayamadı. Ama sokakta bu tür kavgaları
o kadar çoktu ki, hatırlamasına zaten imkân yoktu.
— Demek tanıyorsun? diye alaylı alaylı sordu.
— Tanıyorum seni, tanıyorum! diye tutturdu adam.
— Güzel. Ama şimdi sana ayıracak zamanım yok, hoşça
kal!
— Tanrı senden korusun! Yine ne haltlar karıştırıyorsun?
Kolya, adamı tepeden tırnağa süzdü ve sonra:
— Kardeşim, ne yapıyorsam yapıyorum, bu seni
ilgilendirmez, dedi.
— Neden ilgilendirmiyormuş?
— İlgilendirmez de ondan.
— O zaman, kimi ilgilendirir?
— Trifon Nikitiç karışır.
— Hangi Trifon Nikitiç?
Delikanlının öfkesi hâlâ geçmemişti. Kolya’ya safça bir
şaşkınlıkla bakıyordu. Kolya bütün görkemiyle onu baştan
aşağı süzdü. Sonra birden sert bir sesle ve âdeta üstüne
düşerek:
— Sen, Voznesenye’ye gittin mi? diye sordu.
Delikanlı çuvalladı:
— Ne Voznesenye’si? Hayır, gitmedim.
Daha da sertleşen Kolya, ısrar ederek:
— Sabaneyev’i tanıyor musun? diye devam etti.
— Sabaneyev’i mi? Tanımam...
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— Öyleyse cehenneme git! diyerek birden kesti Kolya.
Sağa saptı ve Sabaneyev’i bilmeyecek kadar cahil olan bir
adamla konuşmaya değmezmiş gibi hızla yoluna devam etti.
Delikanlı şaşkınlığını üzerinden hemen attı ve yeniden
heyecanlandı:
— Hey, bekle bir dakika, kimmiş o Sabaneyev? Kadın
satıcılara dönerek aptal aptal baktı.
— Ne diyor bu ya?
Kadınlar gülüştüler. İçlerinden biri:
— Garip bir çocuk, dedi.
Delikanlı hem sağ elini sallıyor, hem durmadan:
— Kim o, hangi Sabaneyev’di? diye tekrarlıyordu.
Başka bir kadın söz alarak:
— Şu Kuzmiçevlerde çalışan Sabayenev olmasın bu?
dedi.
Oğlan, anlamsız bakışını kadına dikti.
— Kuzmiçev’deki mi? diye tekrarladı kadınlardan biri.
Ama Trifon değildi ki o. Onun adı Kuzma’ydı, Trifon değil.
Oysaki çocuk Trifon Nikitiç diyor.
O ana kadar ses çıkarmadan konuşulanları ciddi ciddi
dinleyen üçüncü kadın:
— Bu, ne Trifon, ne de Sabaneyev. Çijov bu, diye söze
karıştı. Aleksi İvaniç adı onun; Çijov Aleksi İvaniç...
Dördüncü kadın da onu onayladı:
— Doğru doğru, bu Çijov.
Şaşkına dönen delikanlı, bir o kadına, bir bu kadına aptal
aptal bakıyordu. Sanki üzülmüş gibi:
— Tamam, ama bunu neden sordu dostlar, neden? diye
söyleniyordu. “Sabaneyev’i tanır mısın?” dedi... Yerin dibine
batsın Sabaneyev; ben ne bileyim kimin nesi olduğunu!
Kadınlardan biri ciddi ciddi:
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— Akılsız adam, Sabaneyev değil, Çijov o; Aleksi İvaniç
Çijov, anladın mı? dedi.
— Çijov da kim? Hangi Çijov? Biliyorsan söylesene...
— Sırık gibi biri; uzun saçlı, yazın pazara çıkardı.
— Bu Çijov beni neden ilgilendirsin ki dostlarım?
— Ne yaparsan yap, bana ne!
Kadınlardan bir diğeri:
— Öyle ya, diye atıldı. Neden üzerine düşüyorsun. Belli
ki bir sıkıntın var; geveleyip duruyorsun. Bunları bize değil,
sana anlatıyordu. Gerçekten tanıyor musun?
— Kimi?
— Kimi olacak, Çijov’u.
— Seni de Çijov’u da şeytanlar alsın! Onu döveceğim...
Benimle alay etti!
— Çijov’u mu döveceksin? Dayağı sen yeme de... Çok
safsın, adam!
— Çijov’u değil kadın, Çijov’u kasteden kim! O keratayı
ıslatacağım. Getirin onu buraya, benimle alay etti!
Kadınlar kahkahadan kırılıyordu. Kolya, zafer kazanmış
biri gibi uzaklaşmıştı. Yanında yürüyen Smurov ara sıra
dönerek, peşlerinden bağıran kalabalığa bakıyordu. Kolya ile
birlikte başlarını belaya sokmaktan korkmasına rağmen çok
eğleniyordu. Cevabının ne olacağını tahmin ettiği hâlde:
— Kimdi o Sabaneyev? diye sordu.
— Ben nerden bileyim... Akşama kadar bağırıp durur
bunlar şimdi. Toplumun her sınıfından ahmakları kışkırtmaya
bayılırım. Bak, şurada da bir aptal duruyor, işte şu mujik...
“Dünyada aptal bir Fransız kadar aptal yoktur...” derler ya...
Rusların yüz ifadesi de bu açıdan “İştah açıcıdır.” Şu adamın
yüzüne bak; aptallık akmıyor mu?
— Kolya, bırak şimdi şunu.
— Dünyada bırakmam. Hey babalık, merhaba!
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Önlerinden geçen, hafif çakırkeyif, güçlü kuvvetli,
yuvarlak yüzlü, safça, kırçıl sakallı bir mujik başını kaldırarak
Kolya’ya baktı ve hiç acele etmeden:
— Eğer benimle eğlenmiyorsan sana da merhaba! dedi.
Kolya gülerek:
— Demek eğleniyorsam?
— Ama eğleniyorsan, ona da eyvallah! Neden olmasın
ki, insan isteyince eğlenir.
— Özür dilerim kardeşim, şaka yaptım.
— Tanrı hatanı bağışlasın.
— Sen bağışladın mı?
— Hem de yürekten. Şimdi güle güle.
— Babalık, galiba akıllı bir adamsın.
Hep o yavaş hareketiyle mujik:
— Senden akıllıyım, dedi.
Kolya biraz şaşırdı:
— Pek sanmıyorum...
— Doğru söylüyorum.
— Belki de...
— Gördün mü?
— Hoşça kal, babalık.
— Uğurlar olsun.
Kolya kısa bir sessizlikten sonra Smurov’a dönerek:
— Mujikler de çeşit çeşit, dedi. Karşıma akıllısının
çıkacağını nerden bilirdim. Halkın zekâsını kabul etmeye her
zaman hazırım.
Uzaktan, başkilisenin saati on bir buçuğu çaldı.
Çocuklar, adımlarını sıklaştırarak hızlandılar. Kıdemli Yüzbaşı
Snegiryov’in evine kadar uzun bir yolu koşmadan çabucak
katettiler. Eve yirmi adım kalmıştı ki Kolya birden durdu;
Smurov’a, önden giderek Karamazov’u çağırmasını söyledi.
— Önce havayı bir yoklayalım, dedi.
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— Neden çağıralım ki? Direk girersin. Hepsi çok
sevinecek. Bu soğukta sokakta mı tanışacaksınız?
Kolya, her şey kontrolü altındaymış gibi:
— Soğukta neyin yapılıp yapılmayacağını ben bilirim,
diye arkadaşının sözünü kesti. Kendinden küçüklere böyle
davranmaktan çok hoşlanırdı.
Smurov, bu emri yerine getirmek için koştu.

IV
Zuçka
Yüzüne yayılmış onurlu bir ifadeyle duvara yaslanan
Kolya, Alyoşa’nın gelmesini bekliyordu. Uzun zamandır
onunla karşılaşmak istiyordu. Alyoşa’yla ilgili çocuklardan
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çok şey duymuştu. Ancak birisi ona, Alyoşa’dan söz edince
ilgilenmiyormuş, küçümsüyormuş gibi bir tavır takınır, hatta
anlatılanları dinlerken Alyoşa’yı eleştirirdi. Aslında, onunla
tanışmaya can atıyordu. Şimdiye kadar Alyoşa’yla ilgili
söylenenleri sevimli ve çekici buluyordu. Bu yüzden tanışma
anı çok önemliydi Kolya için. Öncelikle yapması gereken şey
altta kalmaması, asiliğini göstermesi gerekiyordu. “Yoksa on
üç yaşındaki diğer yaşıtlarımdan farksız olduğumu
düşünecek... Acaba bizim çocuklarla neden ilgileniyor? İyice
tanıştıktan sonra soracağım. Boyumun bu kadar kısa olması işi
bozuyor. Tuzikov benden yaşça küçük ama boyu yarım baş
uzun. Yine de yüzüm zeki; yakışıklı değilim, asık suratlı
olduğumun farkındayım ama zeki bir yüzüm var... Birden fazla
sıcak davranmamalı, görür görmez kucaklaşmaya kalkarsak, o
da kendini bir şey zanneder... Eğer böyle düşünürse çok kötü
olur!’”
Alyoşa hemen geldi ve aceleyle Kolya’ya yaklaştı.
Kolya, daha birkaç adım uzaktayken Alyoşa’nın yüzündeki
sevinçli ifadeyi fark etti. “Acaba beni gördüğüne mi sevindi?”
diye keyifli keyifli düşündü.
Yeri gelmişken söyleyelim: Alyoşa, onu bıraktığımız
günden beri çok değişti. Manastır cüppesini atmıştı. Üzerinde
çok iyi dikilmiş bir redingot, başında yumuşak bir yuvarlak
şapka vardı; saçları kısa kesilmişti. Bu görünümü ona çok
yakışmıştı. Sevimli yüzü, her zamanki neşesinden bir şey
kaybetmemişti. Ancak sakin ve sessiz bir neşeydi bu. Aceleyle
çıkan Alyoşa’nın paltosuz oluşu, Kolya’nın çok tuhafına gitti.
Alyoşa elini Kolya’ya uzatarak:
— Çok şükür, geldiniz. Sizi çok bekledik!
— Buradaki durum nedir?
— İlyuşa çok kötü, kurtuluşu yok, ölecek.
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— Neler söylüyorsunuz! Şu tıp sadece bir namussuzluk,
değil mi Karamazov? diye heyecanla bağırdı Kolya.
— İlyuşa sizi sık sık anıyordu, hatta uykuda
sayıklarken... Belli ki, size önceden şu bıçak olayından önce
yürekten bağlıydı. Bir nedeni daha var. Şey, sizin mi bu
köpek?
— Benim. İsmi, Perezvon.
Yalvaran bir bakışla Kolya’nın gözlerine baktı Alyoşa:
— Ama Zuçka değil... O kayboldu, değil mi?
Kolya gizemli bir şekilde gülümsedi. Sonra coşkuyla:
— Hepinizin Zuçka’yı istediğini biliyorum, hepsini
duydum, dedi. Dinleyin beni, size her şeyi anlatacağım, zaten
buraya bunun için geldim. Başlangıçta hiç karışmadan bir süre
uzaktan onları izledim. Küçük ve çelimsiz olmasına karşın
çocuğun boyun eğmeyişi, hatta dövüşmeye kalkması dikkatimi
çekti. Gururlu, gözleri dört dönen bir çocuk... Severim
böylelerini. Diğerleri ona yüklendikçe yüklendiler. O sıralarda
kıyafeti de iyi değildi. Pantolonu kısa, kundurası açılmış hava
alıyordu. Bu yüzden onunla dalga geçtiler. Küçümsüyorlardı.
Ama ben bundan hoşlanmam, hemen araya girip çocuğu
kurtardım.
Heyecanlanan Kolya:
— Birden barut gibi patlayıp hepsini tek tek dövdüm.
Dayağı yemelerine rağmen yine de hepsi gözümün içine bakar.
Çocukları genellikle severim. Şimdi bana emanet edilen iki
tane de evde yavru var. Zaten gecikmemin nedeni de onlar.
Böylece İlyuşa’ya kimse el kaldıramaz oldu. Artık benim
korumam altındaydı. Gururlu çocuk, inanın bana, çok gururlu.
Ama yine de sonunda bana köle gibi bağlandı. Sözümden
dışarı çıkmaz, hep beni örnek alır, taklit etmeye çalışırdı.
Bir ara onda garip bir huzursuzluk sezdim, bu hem de
her zamanki duygulanmalarından farklı, daha kuvvetli, daha
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derin bir huzursuzluktu. Bunun altında ne var diye
düşünüyordum. Sıkıştırdım ve sorunu öğrendim. İlyuşa,
babanız ölmeden uşağı Smerdyakov’la tanışmış. Uşak, küçük
budalaya ahmakça, daha doğrusu hayvanca, alçakça bir oyun
öğretmiş. Oyun şöyle: Ekmeğin içine iğne koyup, açlıktan
lokmaları çiğnemeden yutan sokak köpeklerinden birine
atılacak, karşısına geçip seyredilecek... Böyle bir ekmek
hazırlayıp Zuçka’ya atmışlar. Zuçka’ya hiç yemek
vermezlerdi. Hayvan bütün gün bedavaya havlar durur. Bu
anlamsız havlamayı sever misiniz, Karamazov? Ben nefret
ederim! Zuçka, ekmeğin üzerine atıldığı gibi birden
yutuvermiş; yutunca da acı acı inleyerek dönmeye başlamış ve
kaçmış. Kaçarken de ince ince inliyormuş... İlyuşa bana böyle
anlatmıştı. Anlatırken hüngür hüngür ağlıyor, titriyordu. “Hem
koşuyor hem inliyor, hem koşuyor hem inliyor!” diye
tekrarlıyordu. Bu durum onu bu kadar çok etkilemişti... Vicdan
azabı çektiği belliydi.
Aslında, ona öncekiler için de iyi bir ders vermek
istiyordum. Açık konuşayım, bu nedenle biraz kurnaz
davrandım ve o an pek hissetmediğim bir öfke sergiledim.
“Sen, alçaklık ettin, namussuzun birisin!” dedim. İlyuşa çok
şaşırdı. Doğrusu o zaman ona karşı çok sert davrandığımı
düşünmüştüm, ama ne yapayım ancak böyle hareket
edebildim. Ondan sonraki karşılaşmalarımızda ya onu
küçümseyerek başımı diğer tarafa çeviriyor ya da alaylı alaylı
gülümsüyordum. Birden babasının başına o iş geldi. Hani şu
kıtık meselesi, hatırlıyor musunuz? Çocuk zaten patlamaya
hazır. Benim İlyuşa’ya sırt çevirdiğimi gören bizimkiler iyice
yüklendiler İlyuşa’ya; “kıtık, kıtık” diye alaya alıyorlardı. Çok
geçmeden aralarında kavgalar başladı. Buna çok üzüldüm.
Çünkü galiba bir kez iyice dövdüler onu. Birinde de, sınıftan
çıkarken o, çocuklara saldırdı. Ben de biraz ilerden
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seyrediyordum onu. Yemin ederim, o sırada güldüğümü
hatırlamıyorum. Aksine ona son derece acıdım, üzüldüm.
Biraz daha geçse kavgaya müdahele ederek onu koruyacaktım.
Birdenbire bakışlarımız çakıştı ve gözlerimden bir şeyler
okudu ki ansızın cebinden bir çakı çıkararak üzerime atıldı...
Kalçama ve sağ bacağıma saplayıverdi. Zaten yara da
önemsizdi, küçük bir çizikti. Sonradan duydum ki, aynı gün
çocukları taşlamış, sizin parmağınızı ısırmış... Bunları
yaparken içinde bulunduğu ruh hâlini şimdi anlıyorsunuz
umarım! Doğrusu ben de düşüncesizce davrandım.
Hastalandığı zaman onu bağışlamaya, barışmaya gitmedim.
Şimdi buna pişmanım, üzgünüm. Ama başka amaçlarım vardı
da... Sorun bu... Galiba anlamsız davrandım.
Heyecanlanan Alyoşa:
— Çok yazık, dedi. Aranızda geçenleri önceden
bilseydim, size çok önceden gelerek İlyuşa’ya birlikte
gitmemizi rica ederdim. İnanır mısınız, ateşler içinde yanarken
sizi sayıklıyordu. Size bu kadar çok değer verdiğini
bilmiyordum. O Zuçka’yı nasıl oldu da bulamadınız? Babası,
arkadaşları bütün şehri altüst ettiler... Hastalığında ağlayarak
babasına, “O gün Zuçka’yı öldürdüğüm için hasta oldum baba.
Tanrı beni cezalandırdı.” diye tam üç kez söyledi. Şimdi
Zuçka’yı bulup ona, köpeğin ölmediğini, canlı olduğunu
göstermek mümkün olsa çocuk sevincinden canlanırdı.
Hepimizin umudu sizdeydi.
Kolya merakla:
— Size bir şey daha soracağım... İlyuşa’nın babası nasıl
bir adam? Tanırım onu ama sizce... Soytarının, palyaçonun biri
mi?
— Hayır hayır. Son derece duygulu, ama gururu ayaklar
altına alınmış, ezilmiş insan tipleri vardır. İnsanın yüzüne karşı
dobra dobra konuşacak cesaretleri olmadığı için işi
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şaklabanlığa vururlar; bu onlar için bir çeşit alaylı öç almadır.
İnanın bana Krasotkin, bazen çok acı, yürek parçalayıcı olur bu
şaklabanlıklar... Snegiryov’in varı yoğu İlyuşa’sıdır. Eğer
İlyuşa ölecek olursa ya çıldırır ya da canına kıyar. Az önce ona
bakarken buna tamamen inandım.
Kolya, Alyoşa’yı çok sevdi. Karamazov’un, kendisine
yaşıtı gibi davranmasına, büyük adamla konuşur gibi
konuşmasına hayret etmişti.

V
İlyuşa’nın Başucunda
Önceden tanıdığımız Emekli Kıdemli Yüzbaşı
Snigırev’in ailesinin oturduğu, bizim de bildiğimiz oda, o
sırada kalabalıktan daralmış ve havasız kalmıştı. Birkaç
arkadaşı, İlyuşa’yı ziyarete gelmişti. Hiçbiri, İlyuşa ile
Kolya’yı barıştıran kişinin Alyoşa olduğunu kabul etmiyordu.
Smurov da böyle düşünüyordu. Oysaki gerçek buydu.
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Diğer yandan İlyuşa, yaklaşık iki haftadır ikonlar
altındaki köşede, yatağından çıkmadan yatıyordu. Alyoşa’nın
parmağını ısırdığı günden beri okula gitmiyordu. Zaten o gün
hastalanmıştı. Ama bir aydır da, ara sıra kalkıp odada biraz
dolaşıyor, koridora çıkabiliyordu. Giderek güçten düştü;
babasının yardımı olmadan yerinden kıpırdayamaz oldu.
Babası onun üstüne titriyordu, içkiden bile vazgeçmişti.
Oğlunun öleceği korkusunu düşündükçe çıldıracak gibi
oluyordu. Kaç kez, özellikle koluna girerek odada gezdirip
yatağına yatırdıktan sonra dışarı fırlıyor, koridorun karanlık
köşesine sokulup duvara kapanıyor, İlyuşeçka’nın duymaması
için hıçkırıkları boğazında düğümlenerek sarsıla sarsıla
ağlıyordu.
Odaya dönünce de vakit kaybetmeden sevgili çocuğunu
eğlendirmeye, avutmaya başlıyordu. Masallar, gülünç
hikâyeler, fıkralar anlatıyor, rastladığı komik adamların ya da
hayvanların komik seslerini, bağırmalarını taklit ediyordu.
Ama İlyuşa babasının bu paskallıklarından hoşlanmazdı.
Hoşnutsuzluğunu göstermemeye çalışırdı, ama babasının
etrafta küçümsendiğini hisseder, buna çok üzülürdü. Kıtık ve o
acı günü bir türlü unutamıyordu...
Snegiryov, çocukları ağırlamak için tatlı çörekler, fındık,
fıstık alıyor, çay kaynatıyor, sandviç hazırlıyordu. Şurasını
belirtelim ki o sıralar parasal anlamda bir sıkıntısı yoktu;
Katerina İvanovna’nın başta geri çevirdiği iki yüz rublesini,
tıpkı Alyoşa’nın tahmin ettiği gibi sonradan kabul etmişti.
Snegiryov ailesinin durumuyla İlyuşa’nın hastalığını yakından
öğrenen Katerina İvanovna, onların evine gitmiş, bütün aileyle
tanışmış, hele yüzbaşının yarım akıllı karısını âdeta
büyülemişti. Katerina İvanovna, o günden beri yardımlarını
sürdürüyordu. Oğlunun ölümünün düşüncesine bile
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katlanamayan Yüzbaşı, eski gururlu tavrını bırakmış, gelen
yardımı alçakgönüllülükle kabul ediyordu.
Kolya’nın odaya girdiğini o sırada ilk gören çocuklardan
biri:
— Krasotkin! diye bağırdı.
Odaya dalga dalga bir telaş yayıldı. Öğrenciler yatağın
iki yanına sıralandılar. İlyuşeçka aralarından göründü. Yüzbaşı
Kolya’ya koştu.
— Buyursunlar saygıdeğer misafirimiz, buyursunlar!
diye mırıldamaya başladı. Oğluna dönerek:
— İlyuşeçka, Bay Krasotkin senin için geldi!
Ancak Kolya, yüzbaşıya aceleyle elini uzatarak görgü
kurallarına hâkim olduğunu gösterdi. Önce doğruca yüzbaşının
koltuğunda oturan karısına gitti. Kadıncağız o sırada mutlu
değildi. İlyuşa’nın yatağının önünde durup yeni köpeği
görmesine engel olan çocuklara kızıyordu.
Önünde eğilen Kolya gayet kibar bir şekilde, bir ayağını
öbürünün yanına getirerek selam verdi. Sonra Ninoçka’ya
dönerek onu da Bayan Snegiryova gibi selamladı. Çocuğun
nezaketli tavrı, hasta kadına moral oldu.
Kolya, nihayet İlyuşa’nın yatağının önündeydi. Hasta,
diğerlerinden ayrılacak kadar sararmıştı; yatağında doğrulmuş,
gözlerini Kolya’ya dikmişti. Kolya arkadaşın iki aydır
görmemişti. Hayretler içinde, karşısında aniden durdu. Bu
derece zayıflamış, sararmış bir yüz, ateşli hastalıkla alev alev
yanan, iyice irileşmiş gözlerle, incecik kollar göreceğini hiç
düşünmemişti, bunu beklemiyordu. Hüzünlü bir şaşkınlık
içinde İlyuşa’nın derin, sık sık soluk alışına, dudaklarının
kuruluğuna gözünü kırpmadan bakıyordu. Ona doğru bir adım
ilerleyip elini uzattı... Şaşkınlık içinde:
— Nasılsın babalık... Ne var ne yok? dedi.
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Ama sesi koptu... Görünüşündeki rahatlık kayboldu;
yüzü birden çarpılır gibi oldu, dudaklarının çevresinde bir
titreme belirdi. Ağzını açıp birkaç kelime söylemeye gücü
olmayan İlyuşa, ona acı çektiğini belli eden bir gülümsemeyle
bakıyordu. Kolya, ani bir hareketle elini kaldırdı ve İlyuşa’nın
saçlarında gezdirdi.
Kısık bir sesle arkadaşına güç vermek için ya da
kendisinin de bilmediği bir nedenle:
— Önemli değil... diye fısıldadı.
Bir anda sustular. Sonra Kolya birden, tam bir
kayıtsızlıkla:
— Biliyor musun, bir köpeğim var, Perezvon... Slav
ismi... Dışarda bekliyor; ıslık çalarsam hemen içeri dalar.
İlyuşa’ya dönerek damdan düşercesine:
— Zuçka’yı hatırlıyor musun babalık? diye sordu.
Bu ismi duyan İlyuşa’nın yüzüne acı çektiren bir ifade
yayıldı, yüzünü buruşturdu. Kolya’ya hüzünle baktı. Kapının
yanında duran Alyoşa kaşlarını çattı, Kolya’ya gizlice,
Zuçka’dan söz etmemesi için işaret etti, ama çocuk ya farkına
varmamış ya da varmak istememişti.
İlyuşa, kırık bir sesle:
— Nerede o... şey... Zuçka nerede? diye sordu.
— Zuçka’n füiitt! Uçtu gitti senin Zuçka, kardeşlik!
Kolya devam ediyordu.
— Kaçmış olmalı, kayboldu gitti! Böyle bir ziyafetten
sonra yok olmayıp da ne yapsın...
Bu acımasız konuşmanın nedense içini daralttığını
hissediyordu. Ama devam etti:
— Benim köpeğimin adı da Perezvon, dedi. Bu bir Slav
adı... Sana göstermek için getirdim.
— Hayır, gerek yok! dedi birdenbire İlyuşa.
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— Hayır hayır, buna gerek var; mutlaka görmelisin...
Teselli bulursun. Özellikle getirdim... Öteki gibi uzun tüylü...
Anlaşılmaz bir heyecanla Bayan Snegiryova’ya döndü
Kolya:
— Hanımefendi, köpeğimi buraya çağırmama izin verir
misiniz?
— İstemez, istemez! diye acı acı haykırdı İlyuşa. Bakışı
sitem doluydu.
Duvarın yanındaki sandığın üstünde oturan yüzbaşı
yerinden fırlayarak:
— Şey, siz... Başka zamanda olmaz mı? diye
mırıldanmaya başladı.
Fakat Kolya, ısrarla ve aceleyle Smurov’a:
— Kapıyı aç Smurov! diye seslendi.
Çocuk kapıyı açınca, Kolya cebinden çıkardığı düdüğü
çaldı. Perezvon ok gibi girdi odaya. Kolya yerinden fırlayarak:
— Hop Perezvon, susta! Susta Perezvon! diye bağırdı.
Köpek, İlyuşa’nın yatağı önünde arka ayakları üzerine
dikildi. O anda beklenmedik bir şey oldu: İlyuşa ürpererek,
kendini hızla öne attı. Perezvon’a doğru eğildi, ona
kımıldanmadan bakıyordu. Sonra sevinç ve acı yüklü sesiyle:
— Zuçka... Zuçka bu! diye bağırdı.
Kolya, sevinç dolu bir haykırışla odayı çınlattı:
— Ne zannettin, elbette o!
Köpeği kaldırarak İlyuşa’ya yaklaştırdı.
— Şuna bak, babalık: Bir gözü sakat işte, sol kulağı da
kesik... İşaretlerin hepsi tamam. Bu işaretlerden tanıdım!
Üstelik fazla da aramadım. Kimsesizdi, sahibi yoktu...
Avazı çıktığı kadar haykırıp konuşuyordu Kolya; yüzüne
ateş basmış, sevinçten pırıl pırıldı.
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İlyuşa konuşacak durumda değildi; iri, yuvasından
fırlamış gözleriyle, ağzı açık, yüzü kâğıt gibi solmuş bir hâlde
Kolya’ya bakıyordu. Mutluluk içinde:
— Zuçka! Demek bu Zuçka... diye bağırıyordu. Senin
Zuçka bu İlyuşeçka, senin Zuçka! Anacığım, Zuçka bu, Zuçka!
Neredeyse ağlayacaktı.
— Ben de işin aslını anlayamadım... diye üzüldü
Smurov.
— Sen çok yaşa Krasotkin... Zuçka’yı bulacağını
söylüyordum ben. İşte buldun!
— Buldu ya! diye odaya dağıldı bir diğer neşeli ses.
— Aferin Krasotkin!
— Aferin, aferin!
Öğrenciler haykırarak el çırpmaya başladılar.
Onların sesini bastırmaya çalışan Kolya:
— Çocuklar, izin verin de, size her şeyi olduğu gibi
anlatayım, dedi. Asıl meraklı kısmı bu. Onu buldum, eve
götürdüm, hemen sakladım, evde kilit altında tutuyordum. Son
güne kadar kimseye göstermedim. Sadece Smurov iki hafta
önce öğrenmişti, ama onu da Perezvon adında başka bir köpek
olduğuna inandırdım, hiç fark etmedi. O sırada Zuçka’ya
çeşitli oyunlar öğrettim. Bakın neler biliyor! Onu sana böyle
eğitimli, düzgün bir hâlde getirmek için uğraştım babalık:
Kolya, Perezvon’a:
— Öl! diye bağırdı.
O sırada kendi etrafında dönen hayvan sırtüstü yatarak,
dört ayağını havaya dikiverdi. Çocuklar kahkahadan kırılıyor,
İlyuşa hep o acıklı gülümsemesiyle seyrediyordu. Perezvon’un
numaradan ölmesini en çok beğenen anne oldu. Köpeğe
bakarak kahkahayı basıyor, parmaklarını şaklata şaklata:
— Perezvon, Perezvon! diye sesleniyordu.

541

— Bu köpek asla kalkmaz, dünyada! diye haklı bir
gururla ve zafer kazanmış gibi bağırdı Kolya. Kim bağırırsa
bağırsın... Benin bir emrim yeter, o anda fırlar ayağa:
— İci Perezvon!
Ayağa kalkan köpek, sevinçli iniltilerle zıplamaya
başladı.
Seyirciler aşırı bir hayranlık gösterdiler.
Elinde olmayarak Kolya’ya sitem eden Alyoşa:
— Demek bu zamana kadar gelmemenizin nedeni sadece
köpeği terbiye etmenizdi, öyle mi? diye söylendi.
Kolya, bütün dürüstlüğüyle:
— Elbette, yalnız bu yüzden! diye bağırdı. Perezvon’u,
tam eğitimli bir köpek olarak karşısına çıkarmak istiyordum.
İlyuşa, o sırada ince ve kemikli parmaklarını şaklatarak
köpeği yanına çağırdı:
— Perezvon! Perezvon!
— Ne bekliyorsun canım, atlasın yatağına!
Kolya eliyle İlyuşa’nın yatağına vurarak, ‘İci Perezvon!’
diye bağırdı.
Ok gibi fırlayan Perezvon, İlyuşa’nın yatağına zıpladı.
Çocuk iki eliyle köpeğin kafasını yumuşak bir şeklide kavradı,
köpek de onun yanağını yalayarak karşılık verdi. İlyuşeçka onu
kendine çekerek yatağına uzandı; yüzünü hayvanın uzun
tüylerine gömdü.
— Tanrım, aman Tanrım! diyordu yüzbaşı.
Kolya yine İlyuşa’nın yatağına yaklaştı:
— Daha bitmedi, sana bir şey daha göstereceğim
babalık. Küçük bir top getirdim sana. Sana bundan söz
ettiğimde, “Ah bir görsem şunu!” dediğini hatırlıyor musun?
Getirdim işte.
Kolya, çantasından aceleyle pirinç bir top çıkardı.
Sonsuz bir mutluluk duyduğu için heyecanlı davranıyordu.
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Başka zamanda daha ölçülü davranır, Perezvon'un uyandırdığı
etkinin geçmesini beklerdi. Ama bu kez ölçülülük ve dikkat
hiç önemli değildi: “Bu kadar mutluluktan sonra işte size bir
yenisi daha!” Kendisi de kabına sığmıyordu.
Küçük topu, herkesin görebileceği şekilde tutuyordu
Kolya. İlyuşa yatağında hafifçe doğrulmuş, sağ koluyla
Perezvon’u sarmaya devam ederken, oyuncağa hayran hayran
bakıyordu. Kolya, yumruğunu, “Bayanlar rahatsız olmazlarsa,
getirdiği barutla bunu ateşlemenin mümkün olduğunu”
söyleyerek indirdi. Evin kadını, oyuncağı yakından görmek
istedi; isteğini yerine getirdiler. Pirinçten yapılmış tekerlekli
ufacık topu çok sevdi. Bunu dizlerinde yuvarlamaya başladı.
Kendisinden ne istediklerini anlamadığı hâlde seve seve ateş
etmelerine izin verdi. Kolya, barutla saçmayı gösterdi...
Yüzbaşı, eski bir asker olarak doldurma işini üzerine aldı. İçine
bir parçacık barut koyup saçmayı başka sefere bıraktı. Topu
yere, ağzını da boş bir köşeye çevirerek koydular, kibritle
tutuşturdular. Heyecanlandıran bir patlama oldu. Kadın, önce
irkildi ama hemen neşeyle güldü. Çocukların hepsi hayran
hayran bakıyordu. Ama en çok zevk alan da İlyuşa’dan
gözlerini ayırmayan babasıydı. Kolya, küçük topunu yerden
alarak saçması ve barutuyla İlyuşa’ya hediye etti. Yüreği
mutluluktan tüy gibi hafifleyen Kolya:
— Bunları senin için hazırladım, senin için... diyordu.
Uzun zaman önce hazırladım.
İlyuşa, Kolya’ya sonsuz bir mutluluk içinde bakıyordu.
Evin kapısında Bayan Hohlakova’nın arabası durdu.
Sabahtan beri doktoru bekleyen yüzbaşı, kendini dışarı atarak
onu karşılamaya koştu. Anne, üstünü başını düzelterek
toparlandı; onurlu bir tavır takındı. Alyoşa, İlyuşa’nın yanına
giderek yastığını düzeltti. Ninoçka, oturduğu koltuktan
Alyoşa’nın yatağı düzeltmesini merakla izliyordu. Çocuklar
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aceleyle vedalaşmaya başladılar, bazıları akşam uğramaya da
söz verdi. Kolya Perezvon’u çağırdı, köpek yataktan aşağı
atladı.
Kolya:
— Ben gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, dedi. Koridorda
bekler, doktor gidince Perezvon'la tekrar gelirim.
Artık doktor içeri giriyordu. Paltosu ayı postundandı.
Uzun siyah favorili, çenesi perdahlı, heybetli biriydi. Girişe
adımını atar atmaz irkilerek durdu, yanlış yere geldiğini
sanmıştı. Kürküyle başındaki lütr şapkasını çıkarmadan, “Bu
da nedir böyle? Neredeyim?” diye kendi kendine konuştu.
İçerdeki kalabalık, odanın fakirliği, köşede ipe serili çamaşır
onu iyice şaşırtmıştı.
Yerlere kadar eğilerek doktoru karşılayan Yüzbaşı:
— Burası efendim... Fakirhanemdesiniz... diye gülerek
kekeliyordu. Beyefendi bendenizi...
Bütün görkemiyle sesini yükselten doktor:
— Snegiryov... Bay Snegiryov siz misiniz? diye sordu.
— Bendenizim efendim.
— Demek sizsiniz!
Doktor, odaya yeniden tiksinerek baktı. Kürkünü
sırtından attı. Boynundaki büyük nişanın parıltısı odadakilerin
gözlerini aldı. Yüzbaşı koşarak atılan kürkü yakaladı. Adam
şapkasını da çıkardı. Yüksek ve tok bir sesle:
— Hasta nerede? diye sordu.
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VI
Erken Gelişme
Kolya:
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— Bu doktor sizce ne diyecek? dedi. Üstelik ne kadar
suratsız bir adam, değil mi? Tıptan nefret ederim!
Hüzünlü bir tavırla cevap verdi Alyoşa:
— İlyuşa ölecek... Bunu kesinlikle biliyorum.
— Namussuzlar! Doktorluk da namussuzluk. Sizinle
tanıştığıma çok sevindim Karamazov. Uzun zamandır
tanışmak istiyordum. Ne yazık ki, böyle hüzünlü bir ortamda
karşılaştık...
Kolya, daha derinden, daha heyecanlı bir şeyler
söylemeyi hem istiyor hem de bunu yapamıyor gibiydi. Alyoşa
bunu fark etti ve gülümseyerek elini sıktı. Kolya, sözlerini
sürdürürek:
— Kişiliğinizde, ne zamandır eşsiz bir insanı takdir
etmeyi öğrendim, dedi. Gizemci olduğunuzu duydum ama...
Bu durum bana engel olmadı. Gerçeğe dokunduğunuzda
bundan sıyrılırsınız. Sizin karakterinizdeki kişiler hep böyle
olur.
Biraz da hayrete düşen Alyoşa:
— Gizemci demekle neyi kastettiğinizi anlayamadım,
dedi. Neden sıyrılacakmışım?
— Şey, Tanrı ve başka şeyler...
— Nasıl şeyler? Siz Tanrıya inanıyor musunuz?
— Aksine, Tanrıya bir diyeceğim yok. Kuşkusuz Tanrı
sadece bir varsayım... Ama varlığının düzen için dünyanın
düzeni ve başka şeyler için gerekli olduğunu kabul ediyorum.
Olmasaydı yaratmak gerekirdi onu...
Hafiften kızarmaya başlamıştı Kolya. Alyoşa’yla ilgili
birden aklına, bilgiçlik taslayıp büyüdüğünü göstermek istediği
düşüncesi geldi. Kızgınlıkla, “Oysaki bilgilerimle övünmeyi
aklımdan bile geçirmiyorum!” diye düşündü; içinde bir öfke
dalgası büyüdü. Sert bir ses tonuyla:
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— Aslında bu tür tartışmalardan hoşlanmam, dedi.
Tanrıya inanmadan da insanları sevmek mümkün, ne dersiniz?
Voltaire Tanrıya inanmadan insanları severdi... İçinden, ‘Yine
başladım’ diye geçirdi.
— Voltaire, Tanrıyı da severdi ama galiba az severdi,
insanları da öyle.
Alyoşa bunu yavaş, ağır ağır ve doğal bir şekilde söyledi.
Karşısında yaşıtı, hatta kendisinden yaşça büyüğü varmış gibi
konuşuyordu. Alyoşa’nın, Voltaire hakkındaki düşüncesine
pek güvenmeyişi, üstelik bunu, kendisinden küçük olan
Kolya’nın kararına bırakır gibi konuşması çocuğun garibine
gitti.
— Voltaire’i okudunuz mu? diye sordu Alyoşa.
— Hayır, okudum denemez... Sadece Candide’in Rusça
çevirisini okudum... Eski, çirkin, biçimsiz bir çeviri...
— Anladınız mı?
— Evet, evet, hepsini... Yani şey... diyerek şaşırdı Kolya.
Neden anlamadığımı düşündünüz? Kuşkusuz, içinde açık saçık
konular da var. Ama eserin, felsefi bir roman olarak belirli bir
düşünceyi aşılamak amacıyla yazılmış olduğunu elbette
anlayacak durumdayım... Ben bir sosyalistim Karamazov,
tepeden tırnağa bir sosyalistim.
Ansızın sustu.
— Sosyalist mi? diye güldü Alyoşa. Bunu ne zaman
becerdiniz? Yanılmıyorsam daha on üç yaşındasınız.
Kolya bu sözlere sitem etti:
— Birincisi, on üçümde değil, artık on dördümdeyim. İki
hafta sonra on dördüme basıyorum. İkincisi yaşımla bunun
ilgisini anlayamadım. Önemli olan yaşım değil, düşündüklerim
öyle değil mi?
Alyoşa, alçakgönüllülükle:
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— Yaşınız ilerledikçe çağın, düşünceler üzerindeki
önemini görürsünüz, dedi. Zaten söylediklerinizin de size ait
olmadığı düşüncesi uyandı bende.
Kolya heyecanlarak sözü aldı:
— Lütfen! Siz emre uyma ve gizemcilikten yanasınız!
Hiç olmazsa, Hristiyanlığın sadece zenginlerle büyüklere
yaradığını, aşağı sınıfları kölelikte tutmak amacına hizmet
ettiğini kabul edin. Doğru değil mi?
— Bunu nerede okuduğunuzu biliyorum! diye bağırdı
Alyoşa. Bu, kesinlikle başkasının sözleri...
— Neden başka bir yerde okuyayım? Bunu bana hiç
kimse öğretmiş değil. Bu, benim düşüncem... Yani isterseniz,
İsa’ya düşmanlığım yok diyelim... Tam anlamıyla bir insandı.
Zamanımızda yaşasaydı ihtilalcilere katılır, belki ön saflarda,
bayrağı taşıyan olurdu. Hatta kesinlikle böyle olurdu...
Kolya, birden Alyoşa’nın önünde esas duruşa geçer gibi
durarak:
— İtiraf edin Karamazov, beni çok küçük görüyorsunuz
değil mi? diye kesin bir ifadeyle sordu. Çekinmeden, açıkça
söyleyin.
Alyoşa hayretle baktı Kolya’ya:
— Ben, sizi küçük mü görüyorum? Niçin? Sizin gibi iyi
karakterli, henüz yaşamaya başlamamış bir varlığın böyle
aşağılık,
saçma
ayrıntılarla
şimdiden
kirlenmesine
üzülüyorum.
Kendini beğenmiş bir tavırla Kolya:
— Karakterim için endişe etmeyin, dedi. Yalnız aptalca
ve uyuşuk bir kuruntu ama yine de şühpelerim var. İşte şimdi
gülümsediniz, benim de aklıma hemen...
— Demek bu yaşta bu kadar şüphecisiniz! Size bir şey
söyleyeyim mi; az önce odada anlattıklarınızı dinlerken de
güvenilmez, çelişkili bir kişiliğiniz olduğunu düşünmüştüm.
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— Bana benziyorsunuz! diye haykırdı. Yanakları
kızarmış, gözleri ışıl ışıldı.
— Kolya, size şunu da söyleyeyim; siz bu hayatta
mutsuz olacaksınız.
— Farkındayım, biliyorum. Her şeyi önceden nasıl da
tahmin ediyorsunuz!
— Ama genel olarak düşünülürse, yine de hayatınızdan
çok memnun kalacaksınız.
— Peki. Yaşayın! Peygambersiniz. Evet, sizinle
anlaşacağız Karamazov. En çok da bana yaşıtım gibi
davranmanızdan hoşlanıyorum Karamazov. Oysaki yaşıt
değiliz, siz benden çok büyüksünüz! Yine de dost olacağız.
Biliyor musunuz bu son ay kendi kendime sürekli, “Onunla
daha ilk karşılaşmada ya ölene kadar dost ya da düşman
olacağız!” demiştim.
Alyoşa neşeyle güldü.
— Bunu söylerken de beni seviyordunuz, değil mi?
— Elbette seviyordum, çok seviyordum. Hem seviyor,
hem de hayalimden çıkarmıyordum sizi. Her şeyi nasıl da
önceden biliyorsunuz? İşte doktor... Tanrım, yüzündeki
ifadeye bakın! Acaba ne diyecek?
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VII
İlyuşa
Başında lütr şapkasıyla Snegiryovlerin kulübesinden
çıkan doktor, kürküne sarınmıştı. Yüzünde öfke vardı. Pis bir
şeye değip kirlenmekten korkar gibi tiksintiyle bakıyordu
etrafına. Küçümseyen bakışını koridorda gezdirirken Alyoşa
ile Kolya’yı gördü, serteldi. Alyoşa, arabacıya kapıdan eliyle
işaret etti; doktoru getiren araba sokak kapısına yanaştı.
Yüzbaşı hemen doktorun peşinden fırladı, iki büklüm olmuş,
önünde eğilip bükülerek, son sözünü duymak için onu
durdurdu. Yüzü solgun, bakışı endişe doluydu:
— Ekselans, diye başladı. Gerçekten mi Ekselans?
İlgisiz ve alışkanlıktan gelme bir ciddilikle doktor:
— Yapılacak bir şey yok, ben Tanrı değilim ki, diye
cevap verdi.
— Doktor bey... Ekselans... Yakın mı o şey... Yakın mı?
Doktor, heceleri vurgulayarak:
— Her şeye hazır olun! dedi. Gözlerini yere indirdi ve
arabaya yöneldi.
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Yüzbaşı, arabaya binmesine yardımcı olmak için atıldı.
Kolya’nın ardından Alyoşa içeri girdi. Kolya, İlyuşa’nın
yatağının yanındaydı. İlyuşa, onun elinden tutmuş, babasını
çağırıyordu. Yüzbaşı bir dakika sonra geldi.
— Buraya gel baba... Biz... diye kekeledi İlyuşa.
Heyecanı yükseldi. Devam edemedi. Kurumuş kollarını öne
uzatarak Kolya ile babasını gücü yettiği kadar kucakladı ve
onlara sokuldu. Yüzbaşı sessiz hıçkırıklarla sarsılıyordu.
Kolya’nın dudakları, çenesi titremeye başladı.
— Bilsen, sana ne kadar çok üzülüyorum baba! diye acı
acı inledi İlyuşa.
— İlyuşeçka... Canım... Doktor dedi ki, iyileşeceksin...
Mutlu olacağız...
— Babacığım, yeni gelen doktorun ne dediğini ben
biliyorum... Duydum!
İlyuşa, tekrar bütün gücüyle ikisini kendine doğru çekti
ve yüzünü babasının omuzuna gömdü.
— Ağlama baba... Ben ölünce yanına iyi bir çocuk al...
Aralarından en iyisini seç, benim adımı ver... Benim yerime
sev onu...
Bu sözlere kızan Kolya:
— Sus be babalık, iyileşeceksin sen! diye bağırdı.
İlyuşa devam etti:
— Beni de unutma baba, sakın unutma, mezarıma gel...
Biliyor musun baba, seninle gezmeye gittiğimiz büyük taş var
ya, beni oraya göm. Akşamları Krasotkin’le gelirsiniz...
Perezvon da gelsin! Sizi bekleyeceğim... Baba...
Sesi kesildi. Üçü de âdeta şok olmuştu, artık
konuşmuyorlardı. Ninoçka da koltuğunda sessizce ağlıyordu.
Hepsinin ağladığını gören anneleri de ağlamaya başladı:
— İlyuşeçka, İlyuşeçka! diye haykırıyordu.
Kolya birden İlyuşa’nın kollarından sıyrıldı. Aceleyle:
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— Ben izninizi istiyorum babalık, annem yemeğe
bekliyor, dedi. Gelirken haber verseydim! Merak eder şimdi...
Yemekten sonra hemen gelir akşama kadar yanında kalırım.
Neler anlatacağım, neler! Perezvon'u da getiririm, ama
şimdilik onu götüreceğim. Çünkü ben olmadan rahat durmaz,
seni rahatsız eder. Şimdilik hoşça kal.
Kolya, kendini dışarı güçlükle attı. İçerde ağlamamak
için kendini zor tutuyordu. Ama daha koridordayken
gözyaşları kendiliğinden boşandı. Alyoşa onu ağlarken buldu.
— Söz verdiğiniz gibi mutlaka gelmelisiniz Kolya.
Yoksa çocuk çok üzülür.
— Mutlaka geleceğim! Daha önce gelmediğim için nasıl
pişmanım bilemezsiniz!
Gözyaşları içinde konuşuyordu Kolya. Artık ağladığı
için utanmıyordu.
Kolya kendini sokağa attı. Sert, hırçın bir sesle:
— Hoşça kalın Karamazov! dedi. Siz de gelecek
misiniz?
— Akşam mutlaka gelirim.
— İci Perezvon! diye bütün öfkesiyle bağırdı Kolya.
Sonra büyük ve hızlı adımlarla eve yürüdü.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
İvan Fiyodoroviç Kardeş
I
Gruşenka’da
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Alyoşa,
Katedral
Meydanı’na,
tüccar
karısı
Morozova’nın evine, Gruşenka’ya gitti. Kadın, Fenya’yı sabah
erkenden ona göndermiş, kendisine mutlaka uğraması için rica
etmişti. Fenya’yı sorguya çeken Alyoşa, hanımının dünden bu
yana büyük ve bambaşka bir üzüntü içinde olduğunu öğrendi.
Mitya’nın tutuklanmasından sonraki iki ay boyunca
Alyoşa, bazen kendiliğinden bazen de Mitya’nın işleri için sık
sık Morozova’nın evine gitmişti. Mitya’nın tutuklanmasından
iki-üç gün sonra Gruşenka ağır bir şekilde hastalandı. Aşağı
yukarı beş hafta yattı. Özellikle bir hafta hiç kendinde değildi.
Yüzünün şekli değişmiş, sararmış ve zayıflamıştı. Son iki
haftadır sokağa çıkabiliyordu. Alyoşa onu, bu yeni hâliyle
daha çekici buluyordu. Hoşuna giden bakışları daha da
keskinleşmiş, bir anlam kazanmıştı. İç dünyasında da bir
değişiklik seziliyordu: Sakindi, geri dönülmez bir kesinlikle
iyiliğe yöneldiği belliydi.
Endişeli bir şekilde gelen Alyoşa, Gruşenka’yı evde
buldu. O da yarım saat kadar önce Mitya’nın ziyaretinden
dönmüştü. Karşılamak için koltuğundan aceleyle fırlayışından,
Gruşenka’nın kendisini sabırsızlıkla beklediğini anladı.
Maksimov odada oturuyordu. Hasta, tatlı tatlı gülümsemesine
rağmen bitkin görünüyordu. Evsiz barksız ihtiyar, iki ay önce
Gruşenka ile birlikte Mokroye’den dönmüştü. O zamandan
beri onda kalıyordu.
Gruşenka Fenya’yı çağırıp, ihtiyarın karnını doyurmasını
istedi. O gün Maksimov, hiç kıpırdamadan oturdu. Karanlık
çöküp pancurlar indirilince Fenya:
— Gece de burada mı kalacaklar? diye sordu.
— Evet. Yatağını divana ser.
Kâğıtları masaya fırlatarak:
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— Sonunda geldin! diye sevinçle atıldı Alyoşa’ya.
Maksimuşka gelmezsin diye beni öyle çok korkuttu ki... Sana
çok ihtiyacım var! Masaya geç, kahve ister misin?
Alyoşa sandalyeye oturdu.
— İyi olur, acıktım.
— Tahmin etmiştim... Fenya, çabuk bir kahve getir!
Fenya! Epeydir ocakta senin için kaynayıp duruyor. Börekleri
de getir, ama sıcak olsun.
Aman Alyoşa, bu börekler yüzünden bugün kopan
fırtınayı bir bilsen! Ona bunlardan götürdüm. Yemeden önüme
fırlattı, birini yere atıp üzerinde tepindi. “Gardiyana
bırakacağım. Akşama kadar yemezsen öfkenin zehiriyle
karnını doyuruyorsun demektir!” dedim. Kalktım gittim. Yine
kavga ettik. İnan bana her gidişimde böyle yapıyor.
Gruşenka bunları tek nefeste, heyecanla söyledi.
Maksimov korkmuştu; yere bakarak sırıtıyordu.
— Ne oldu yine, neden kavga ettiniz?
— Hiç düşünmediğim bir sebepten dolayı... Düşün bir
kere, beni o ‘eskisi’nden kıskanıyor. Bunlar için seni
çağırmadım. Kuzum Alyoşa, yarın ne olacak, yarın? Bana acı
veren de bu... Acı duyan da sadece benim. Hepsine bakıyorum,
kimsenin umurunda değil, ilgilenen yok. Yarın ne olacağını
düşünüyor musun? Yarın yargılanacak... Anlat bana, sence
nasıl olacak bu yargılama? Katil uşaktır, uşak! O öldürdü!
Tanrım! Uşağın yerine o mu hüküm giyer? Onu hiç kimse
savunmayacak mı? Uşağı çağırmıyorlar bile, değil mi?
Düşüncelere dalan Alyoşa:
— Sıkı bir sorguya çektiler, dedi. Ama hepsi suçlu
olmadığına karar verdi. Şimdi çok hasta, yatıyor. O zamandan
beri sara krizleri devam ediyor. Gerçekten hasta.
— Tanrım, bir de sen git şu avukata Alyoşa! Onunla baş
başa konuş. Petersburg’dan üç bine getirtmişler.
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— Üç bin rubleyi üçümüz verdik. Ben, kardeşim İvan ve
Katerina İvanovna. Doktoru, iki bine Katerina İvanovna ayrıca
getirtti. Avukat Fetyukoviç daha fazla isteyecekti, ama dava
bütün Rusya’da duyulmuş. Gazeteler, dergiler bunu hep
yazdı... Fetyukoviç bu işi daha çok şöhret için aldı; çünkü
sivrilmiş bir dava. Onu dün gördüm.
— Ne yaptın, onunla konuştun mu? diye heyecanla atıldı
Gruşenka.
— Beni sadece dinledi, bir şey söylemedi. Ancak belirli
bir düşünceye ulaştığını açıkladı. Ama sözlerimi de hesaba
katacağını söyledi.
— Ne hesaba katması! Düzenbazlar, onu perişan
edecekler! Peki, öteki doktoru neden getirtmiş, ne gerek
vardı?
— Bilirkişi olarak. Ağabeyimin deli olduğunu, delilik
anında vurduğunu kanıtlamak istiyorlar. Ama ağabeyim bunu
kabul etmez.
— Eğer o öldürmüş olsa, bu doğruydu... Deliydi o
zaman, tam anlamıyla deli! Ben, rezil karı, hep suçluyum!
Ama o öldürmedi ki öldürmedi! Oysaki bütün şehir ona
yükleniyor... Fenya’nın tanıklığından bile onun öldürdüğü
ortaya çıkıyor. Ya bakkal dükkânında, lokantada o memurun
anlattıklarını duymayan kalmadı! Hepsi, düşman kesilmiş,
aleyhinde atıp tutuyorlar.
— Evet, tanıklar çoğaldı, dedi Alyoşa donuk bir sesle.
Gruşenka yeniden, insanın içini sızlatan gözyaşları
dökmeye başladı. Alyoşa yerinden kalkarak.
— Gruşenka, sana şunu kesinlikle söyleyebilirim. Her
şeyden önce Mitya, sadece seni, dünyada her şeyden çok
sadece seni sever. Buna inan. Biliyorum, bunu çok iyi
biliyorum. İkincisi de sırrını öğrenmek için ağzını arayacak
değilim. Ama bugün sana söylerse, söylemeye söz verdiğimi
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saklamayacağım. O zaman hemen bugün anlatırım sana.
Yalnız bana göre Katerina İvanovna’nın adı dahi geçmiyor;
başka bir şey bu. Kesinlikle öyle... Katerina İvanovna’yla ilgili
olacağını hiç sanmıyorum, bir ilgisi yok. Şimdilik hoşça kal!
Alyoşa, Gruşenka’nın elini sıktı. Kadın hâlâ ağlıyordu.
Alyoşa, sözlerine kadının, pek inanmadığını fark etmişti, ama
yine de içini döktüğü, acılarını döktüğü için ferahlamıştı.
Gruşenka’yı, bu hâlde bırakmaya yüreği elvermiyordu. Ama
acele ediyordu... Yapılacak çok işi vardı.

556

II
Hasta Ayak
Önce, Bayan Hohlakova’ya uğraması gerekiyordu.
Ordaki işi bir an önce halledip Mitya’ya yetişmek istiyordu.
Üç haftadır keyfi yoktu Bayan Hohlakova’nın... Nedense
ayağından biri şişmişti. Hohlakova yataklık hasta değildi;
çekici, zarif bir sabahlıkla odasındaki kanapeye uzanmıştı.
Alyoşa’yı sevinç çığlıklarıyla karşıladı.
— Asırlar, asırlar oldu sizi görmeyeli! Tam bir hafta
geçti; şey... Değil, dört gün önce, çarşamba günü gelmiştiniz...
Liz’e geldiniz, değil mi? Ben duymayayım diye, parmak
uçlarınıza basarak sessizce doğruca ona gidecektiniz değil mi?
Bayan Hohlakova işveli işveli gülümsedi. Sonra:
— Ama bu da sonraki konu... diye devam etti. Asıl
önemli konuya geçelim... Lütfen, ben lafa dalınca, “Hani o
önemli şey?” diye hatırlatıverin. Hoş, şu anda en önemlinin ne
olduğunu bilecek durumda da değilim... Aleksi Fiyodoroviç,
Liz, size çocukça verdiği o evlenme sözünü geri alınca, bunun
uzun zaman koltuğunda çakılı kalmış hasta bir kızın tutarsız
bir hayali olduğunu anladınız elbette. Çok şükür artık yürüyor.
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Aman Tanrım, neden böyle oturuyoruz? Önce kahve
gelmeliydi... Yulya, Glafira, kahve!
Teşekkür eden Alyoşa, kahveyi yeni içtiğini söyledi.
— Duydunuz mu, Petersburg’da, Moskova’da bile bütün
gazeteler milyon kez yazdılar. Düşünün, bana takılıyorlar:
Sözde ağabeyinizin çok aziz dostuymuşum. Aslında ima edilen
o çirkin kelimeyi ağzıma almak istemiyorum. Düşünsenize
bunu!
— İmkânsız! Nerede, nasıl yazdılar?
— Size şimdi göstereceğim. Dün aldım ve hemen
okudum. Burada işte...
Yastığın altından bir gazete sayfası çeken Bayan
Hohlakova, bunu Alyoşa’ya uzattı.
Gazetelerden biri Alyoşa’nın, ağabeyinin cinayetinden
sonra korkudan bir köşeye çekildiğini, rahip olduğunu
yazmıştı. Başka bir gazete de bunu yalanlıyor, aksine,
Alyoşa’nın, Staretz Zosima’sıyla manastırın para sandığını
kırarak kaçtığını iddia ediyordu. Yazıda, ses getiren dava
sahibinin ordudan emekli edilmiş bir subay olduğu yazılıydı.
Subayın, küstah, tembel, köleliği savunan, vaktini aşklarlar
geçiren ve özellikle yalnızlıktan canı sıkılan bayanları
etkileyen birisi olduğu söyleniyordu. Sözde, yetişkin bir kız
anası olduğu hâlde genç olduğunu düşünen, canı sıkılan bir dul
kadın, suçun işlenmesinden iki saat önce, birlikte altın
madenlerine kaçmak şartıyla adama üç bin ruble teklif etmiş.
Ama canavar, “kırklık dilberiyle” Sibirya’ya taşınmaya, aynı
üç bini elde etmek için babasını vurmayı tercih etmiş.
— Bunu kimin yazdığını biliyor musunuz? Arkadaşınız
Rakitin...
— Belki, dedi Alyoşa. Gerçi ben de bir şey duymadım
ya...
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— Mutlaka o! Onu kovdum... Olayı biliyorsunuz, değil
mi?
— Bir daha evinize gelmemesini söylediğinizi
biliyorum, ama neden... Gerekçesini sizden duymadım.
— Demek ondan duydunuz! Benimle ilgili olmadık
şeyler söylüyor, değil mi?
— Evet, ama o herkes için böyle yapar. Ancak, kapınızı
ona kapatmanızın nedenini Rakitin’den duymamıştım. Zaten
çok az karşılaşıyoruz. Arkadaşlığımız da yok.
— O zaman size her şeyi açıklayacağım. Bu uçarı
delikanlı bana âşık olmaya kalkmış; öyle sanıyorum. Bunu
sonradan fark ettim. Bana bir şeyler sezdirmeye başladı.
Düşünün, hasta ayağım için bir şiir yazmış, kısacık bir şey...
Ah Aleksi Fiyodoroviç! Ona kötü davrandım; biliyorum.
Aslında ona hiç kızmamıştım. Rakitin artık gelmiyor, iki
haftadır uğradığı yok. İçimden, ‘Hiç mi gelmeyecek acaba?’
diye geçiyor. Daha dün bunu düşünürken akşamüstü bu
söylenti geldi. Okuyunca ağzım şaşkınlıktan açık kaldı. Ondan
başka kim bunu yazar... O gün eve dönünce, masaya oturup
yazmıştır. O adamlar da gönderdiği bu yazıyı basmışlar. Bu,
iki hafta önceydi. Aman Alyoşa, sürekli konuşuyorum, ama bir
türlü asıl konuya gelemedim. Ne yapayım, bunlar ağzımdan
kendiliğinden dökülüyor!
— Ben de bugün ağabeyime erken gitmeliyim... diye
kekeledi Alyoşa. Çok gerek...
Odaya o sırada giren Pyotr İlyiç Perhotkin’i gören Bayan
Hohlakova’nın yüzü birden sevinçle parladı:
— Çok şükür, Pyotr İlyiç! diye bağırdı. Geç kaldınız,
geç! Neyse oturun, anlatın neler yapmış o avukat? Aleksi
Fiyodoroviç, nereye?
— Liz’e.
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— Evet evet! Unutmazsınız, değil mi? Ricamı
unutmayacaksınız umarım. Geleceğimiz buna bağlı, bütün
geleceğimiz...
Bir an önce ondan kurtulmaya çalışan Alyoşa:
— Unutmam, kesinlikle unutmam... diye tekrarlıyordu.
Fırsat bulursam... Çok geç kaldım zaten.
— Hayır hayır, fırsatı falan yok, mutlaka uğrayın!
Bayan Hohlakova bunları söylerken Alyoşa odadan
çıkmıştı bile.
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III
Küçük Şeytan
Liz’i, yürüyemediğinde vaktini yatarak geçirdiği
tekerlekli koltukta buldu Alyoşa. Geleni karşılamak için
yerinden hiç oynamadı. Ama insanın içine işleyen keskin
bakışını üstüne dikti. Bakışı âdeta ateşli, yüzü solgun ve
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sarıydı. Genç kızın üç gün içinde bu derece değişmiş, hatta
zayıflamış olması Alyoşa’yı şaşırttı. Liz elini uzatmadı. Alyoşa
kendiliğinden dizlerinin üzerinde hareketsiz duran ince uzun
parmaklarına dokundu, sonra sessizce karşısına oturdu.
Liz, sert bir ses tonuyla:
— Hapishaneye gitmek için acele ettiğinizi biliyorum,
dedi.
— Nereden bildiniz?
— Sizi kapıdan dinledim. Neden öyle bakıyorsunuz?
Canım öyle istiyor, dinliyorum. Bunda ne kötülük var. Bunun
için özür dileyecek değilim...
— Galiba bir şeylere sıkıldınız?
— Aksine, hayatımdan çok memnunum. Daha şimdi,
belki de otuzuncu defadır, kendi kendime, sizin karınız olmayı
reddetmekle ne kadar iyi ettiğimi söylüyordum. Sizden koca
olmaz.
Sinirli bir şekilde gülen Liz, hızlı ve çabuk çabuk
konuşuyordu:
— Ağabeyiniz Dimitri Fiyodoroviç için hapishaneye
şeker gönderdim. Ne kadar güzelsiniz Alyoşa, biliyor
musunuz? Sizi sevmememe bu kadar çabuk izin verdiğiniz için
sizi ölesiye seveceğim.
— Bugün beni neden çağırdınız Liz?
— Size bir isteğimi söylemek istiyorum. Birisinin beni
hırpalamasını istiyorum. Benimle evlensin. Beni önce
yıpratsın, sonra da aldatsın, terk edip gitsin... Mutlu olmak
istemiyorum!
— Mutsuz olmaktan hoşlanıyorsunuz yani.
— Hayır, mutsuzluk değil... Evi yakmak istiyorum. Bunu
hayal ediyorum... Gidip gizlice, ama mutlaka gizlice
kundaklayacağım! Etraftakiler söndürmeye uğraşırken ev cayır
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cayır yanıyor, ben de bunu bildiğim hâlde ses çıkarmıyorum...
Aman, saçma şeyler bunlar! Canım öyle çok sıkılıyor ki...
Bıkmış bir şekilde elini salladı Liz. Alyoşa yavaşça:
— Zenginlik içinde yaşıyorsunuz, dedi.
— Fakirlik daha mı iyi?
— Neden kötülüğü istiyorsunuz?
— Öyle işte... İyi bir şeyi yok etmek ya da ateşe vermek
bir çeşit ihtiyaçtır... Bazen olur.
Alyoşa yavaşça:
— Sözlerinizde bazı gerçekler var, dedi.
Liz bir an sustu. Sonra, yalvaran bir sesle:
— Bana yine gelin Alyoşa, sık sık gelin, dedi.
Alyoşa kesin bir ifadeyle:
— Her zaman, hayatımın sonuna kadar geleceğim size!
dedi.
— Sadece size her şeyi söyleyebilirim, diye tekrar
başladı Liz. Kendime ve size. Dünyada sadece size... Hatta
size açılmayı, kendime açılmaktan daha çok istiyorum. Sizden
hiç çekinmiyorum. Sizden neden hiç çekinmiyorum ki Alyoşa?
Şey... Yahudilerin, paskalyalarında çocukları kaçırıp kestikleri
doğru mu Alyoşa?
— Bilmiyorum.
— Bir kitabım var... Orada bir yargılamayı okudum. Bir
Yahudi, dört yaşında bir çocuğun iki elinin parmaklarını bir bir
kestikten sonra, zavallıyı çarmıha gerer gibi duvara çivilemiş.
Mahkemede çocuğun hızla, dört saat içinde öldüğünü
söylemiş... Ne kadar hızlı bir ölüm, değil mi! Sürekli inledi,
demiş; sürekli inledi... O da durup onu seyretmiş... Bence iyi
yapmış.
— İyi mi?
— İyi ya... Bazen düşündükçe, çocuğu çivileyenin ben
olduğunu sanıyorum. O, asıldığı yerde inliyor, ben de karşısına
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geçip ananas kompostosu yiyorum... Bayılırım ananas
kompostosuna! Sever misiniz?
Alyoşa sessizce Liz’e bakıyordu. Kızın, solgun sarı yüzü
birden kırıştı, gözleri parladı.
— İnanın bana, o Yahudi’ye ait yazıyı okuyunca bütün
gece ağlamaktan yoruldum. Yavrucağın nasıl bağırıp inlediğini
gözümün önüne getiriyordum. Dört yaşında bir çocuk elbette
işkence gördüğünün farkındaydı. Bir yandan da ananas
kompostosu aklımdan çıkmıyordu.
Hırçın bir coşkuyla Alyoşa’nın yüzüne güldü:
— Biliyor musunuz Alyoşa? Ne istediğimi biliyor
musunuz? Beni kurtarın Alyoşa!
Aniden koltuğundan fırladı. Alyoşa’ya doğru atılarak
elleriyle ellerini sıkıca kavradı. Âdeta inleyerek:
— Beni kurtarın! diye tekrarladı. Size söylediklerimi
dünyada başka kimseye anlatamam? Oysaki söylediklerimin
hepsi gerçek, gerçek; gerçek bunlar! Canıma kıyacağım, çünkü
her şeyden nefret ediyorum! Her şeyden, her şeyden nefret
ediyorum!
Birden kendini geri çekti Liz. Alyoşa âdeta korkarak:
— Peki ya siz, dedi. Böyle zor bir durumda nasıl tek
başınıza kalacaksınız?
— Geç kalmadan kardeşinize gidin, yoksa hapishanenin
kapılarını kapatacaklar. Gidin çabuk... İşte şapkanız. Mitya’yı
benim için de öpün... Haydi gidin, gidin!
Liz, Alyoşa’yı âdeta zorla kapıdan dışarı itti. Delikanlı,
acı bir şaşkınlıkla yüzüne bakarken sağ eline küçük, sert ve
mühürlü bir mektup girdiğini fark etti. Mektuba bakınca,
adresin “İvan Fiyodoroviç Karamazov” olduğunu gördü.
Gözlerini hemen Liz’e çevirdi. Genç kızın yüzü birden
değişerek tehditkâr bir ifadeye büründü.
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— Bu mektubu kendisine verin. Mutlaka verin! Bugün,
hemen şimdi... Yoksa kendimi zehirlerim! Zaten sizi, bunun
için çağırdım.
Kapıyı hızla çarptı. İçerdeki sürgünün sesi duyuldu.
Alyoşa mektubu cebine koyarak Bayan Hohlakova’ya
uğramadan doğruca merdivene çıktı.
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IV
Kaside ve Sır
Kasım ayının gündüzleri çok kısadır. Alyoşa da
hapishanenin kapısını çaldığında vakit epey geç olmuştu. Hatta
hava kararmaya başlamıştı. Ama Alyoşa, Mitya’yı görmesi
için zorluk çıkarılmayacağını biliyordu. Bizim küçük
şehrimizde de her şey başka yerlerdeki gibiydi. Başta, ilk
soruşturmanın
sonuçlanmasının
ardından
Mitya’nın,
akrabalarıyla ve başka ziyaretçilerle görüşmesi bazı kurallara
bağlıydı. Bu kurallar sonra da geçerliydi, ama hiç değilse
Mitya’ya gelen birkaç kişi için bazı kolaylıklar sağlanıyordu.
O kadar ki, görüşme odasındaki buluşmalar bazen başbaşa
oluyordu. Bu ayrıcalıktan sadece Gruşenka, Alyoşa ve Rakitin
yararlanabiliyordu.
Alyoşa’ya gelince... Emniyet amiri onu önceden tanıyor,
seviyordu. Dimitri’ye son zamanda sık sık gelmeye başlayan
Rakitin de emniyet amirininkilerin -Mihail Makaroviç’in kız
torunlarına verdiği ad- en sıkı fıkı dostlarındandı ve Tanrının
her günü kapılarını aşındırırdı. Ayrıca, görevine düşkün ve
babacan bir ihtiyar olan hapishane müdürünün evinde ders
verirdi. Alyoşa da müdürün eski dostuydu.
Zaten hapishanede Alyoşa’yı tanıyıp benimsemeyen
gardiyan yoktu. Amirleri hoş gördüğü için nöbetçiler de ses
çıkarmıyordu.
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Mitya, ziyaretçisi olduğunda hücresinden çıkıp aşağıya,
ziyaretler için ayrılmış odaya geçiyordu. Alyoşa odaya
girerken, Mitya’dan ayrılan Rakitin’le karşılaştı; ikisi yüksek
sesle konuşuyordu. Mitya onu uğurlarken bir şeylere
kahkahayla gülüyordu.
Sıraya oturan Mitya, Alyoşa’yı da yanına oturttu.
— Mahkeme yarın. Ağabey, hiç mi ümidin yok?
Onu boş bir bakışla süzdü Mitya.
— Sen neden söz ediyorsun? Haa, mahkeme! Adam sen
de... Seninle hep olur olmaz şeylerden, şu mahkemeden
konuştuk, ama en önemli konuya girmedim ben. Yarın
mahkemem var. Ancak ben ‘kelle gitti’ derken bunu
kastetmedim. Kafama değil, ne olduysa içine oldu. Bana neden
öyle kınar gibi bakıyorsun?
— Mitya, sen neden söz ediyorsun?
— Düşüncelerimden oğlum, ne düşündüğümden. Bak,
gözünün önüne getir: Sinirlerimizin, kafamızda, yani
beynimizdeki sinirlerin... —Hepsi cehennemin dibine gitsin!bunların, yani sinirlerin, bazı minik kuyrukları var... Bunlar
titreyip de harekete geçti mi... Yani ben bir şeye gözlerimle
şöyle bakarsam o kuyrukcuklar titremeye başlıyor... Titreyince
bir hayal doğuyor ama hemen değil, bir an, bir saniye filan
geçince... Sanki bir an... Şey an değil, saçmalıyorum. Bir hayal
ya da bir olay meydana geliyor; böylece ben görüyor, sonra da
düşünüyorum. Bu kuyrukcuklar sayesinde. Yoksa bendeki
ruhun yardımıyla değil, Tanrı eli ile yaratıldığımdan değil,
bunların hepsi saçma. Bunları bana daha dün Mihail anlattı,
bayağı tuttum bu tezi. Bu çok müthiş bir bilim Alyoşa!
Böylece yeni bir insan modeli türeyecek; bunu görebiliyorum.
Bir anlık sessizliğin ardından Alyoşa:
— Ağabey, ben fazla kalamam, dedi. Yarın senin için
büyük, önemli bir gün olacak; ama beni şaşırtıyorsun. Tanrının
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mahkemesine çıkacaksın, ama sen hâlâ böyle bir şey yokmuş
gibi davranarak, incir çekirdeğini doldurmayan şeylerden söz
ediyorsun.
Mitya, heyecanla sözünü kesti:
— Hiç şaşırma, dedi. O kokmuş köpekten mi söz
ediyorsun? Hep o katili mi konuşayım? Bunları yeteri kadar
konuştuk. Hayır, Smerdyasçaya’nın kokmuş oğlunu
konuşmayı artık istemiyorum! Tanrı onu cezalandıracak,
göreceksin. Yeter!
Heyecanla Alyoşa’ya yaklaşarak birden onu öptü.
Gözleri alevlendi.
— Ah Alyoşa, meleğim, çeşitli felsefeler beni perişan
ediyor, hepsi yerin dibine batsın! İvan kardeşimiz...
Alyoşa:
— Ne olmuş İvan’a? diye sözünü kesti. Ama Mitya
duymadı.
— İvan’ın Tanrısı yok, düşünceleri var. Bunlar
kavrayamayacağım şeyler. O mason galiba... Sordum, ses
çıkarmadı. Suyu kaynağından içmek istedim, ama ses yok.
Sadece bir kez bir şey söyledi.
— Ne dedi?
— Ona, ‘Öyleyse her şeye izin verilmiştir, değil mi?’
demiştim. Kaşlarını çatarak, ‘Pederimiz Fiyodor Pavloviç
domuzoğlu domuzun biriydi ama doğru düşünürdü.’ dedi. Lafa
bak. Bu kadar söyledi.
— Ne zaman geldi buraya?
— Sonra konuşuruz bunu, şimdi başka şeyler var. Sana
şimdiye kadar İvan’dan hemen hemen hiç söz açmamıştım.
Her zaman sona bırakıyordum. Buradaki gürültüler biter ve
hüküm giyersem sana bazı şeyleri anlatacağım, her şeyi
anlatacağım... Korkunç... Bu işte benim yargıcım sen olursun
Alyoşa. Ama şimdilik bu konuyu hiç açma, şimdilik ağzımızı
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mühürleyelim. Sen yarını, mahkemeyi konuşmak istiyorsun.
İnanır mısın ben hiçbir şey bilmiyorum.
— Ağabey, şu avukatla konuştun mu?
— Bir yararı yok! Hepsini söyledim. Kerata çok kaypak,
tam bir başkent malı. Bernard! Bir defa, bana zerre kadar
inanmıyor. Belli ki benim katil olduğumu düşünüyor. ‘Bu
durumda beni neden savunmaya geldiniz?’ dedim. Onların
içine tüküreyim! Bir doktor da getirmişler; adımı deliye
çıkaracaklar. İzin vermem! Gruşa, Gruşa var, Tanrım! Bunca
acıyı neden çeksin o?
Birden Mitya’nın yanaklarından yaşlar süzüldü.
— Gruşa... Onu düşünmek beni perişan ediyor, perişan!
Az önce buradaydı...
— Anlattı bana. Onu çok üzmüşsün.
— Farkındayım. Huyum batsın. Kıskandım! Ayrılırken
de pişman olup onu öptüm. Ancak af dilemedim.
Alyoşa:
— Neden dilemedin? diye sordu.
Neşesi birden yerine gelen Mitya gülerek:
— Sevgili çocuğum, işlediğin bir suç için sevdiğin
kadından af dilemekten seni Tanrı korusun! Özellikle
sevgilinden, en çok ondan... Ne kadar suçlu olursan ol!
Kadınlar öyledir ki birader, dertleri şeytan başına; hiç değilse
ben bunları biliyorum! Özellikle birine, ‘Suçluyum, kusura
bakma, bağışla!’ demeye kalkarsan, sitemlerinden soluk
alamazsın! İçten, kolaylıkla bağışlamaz. Paçavraya çevirir
seni, olmamış şeyleri de hesaplaşmaya katar ve her şeyi toplar;
hiçbir şey unutmaz. Kendinden ekler ve ondan sonra seni
bağışlar. En iyisi bile böyledir, en iyisi! Kıyıda bucakta ne
kalmışsa kazıya kazıya toplar, kafana yığar. Hayatı onlarsız
mümkün görmediğimiz şu meleklerin hepsinde var bu
canavarlık!
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Çevresine bakındıktan sonra hızlı adımlarla Aleksi’ye,
değecek kadar yaklaştı. Gizemli bir şekilde fısıldayarak
anlatmaya başladı. Aslında konuştuklarını kimse duyamazdı.
İhtiyar gardiyan bir köşede tahta sıranın üzerinde uyukluyordu,
nöbetçi askerler bir şey duyamayacak kadar uzaktaydı
onlardan.
Mitya aceleyle:
— Sırrımızı olduğu gibi sana açıklayacağım, diye
fısıldamaya başladı. Daha sonra söyleyecektim ama sensiz
neye karar verebilirim ben? Sen benim her şeyimsin. Ben
anlatacağım, ama sen şimdi kararını verme. Sadece dinle,
hiçbir karara varma. Sessizce bekle. Bak dinle Alyoşa. İvan
kardeşimiz bana kaçmayı teklif ediyor. Ayrıntılara ait bir şey
söylemeyeceğim. Her şey önceden planlanmış, başarıyla
sonuçlanacak. Amerika’ya, Gruşa ile birlikte... Gruşa’sız
yaşayamam ki!
— Doğru, dedi Alyoşa. Mahkeme kararından önce bir
sonuca varılamaz. Mahkemeden sonra kendin karar verirsin.
İçinde yeni bir insanı keşfedeceksin, kararı o versin.
— Alyoşa geç kaldın, gitmen gerekiyor. Müdür dışarda
bağırıyor, şimdi buraya gelir. Geciktik, kuralları çiğnedik.
Çabuk kucaklaşalım; öp, kutsa beni canım! Yarınki acılara
dayanmam için kutsa...
Birbirlerine sarılıp öpüştüler.
Alyoşa, gözyaşlarına boğularak hapishaneden çıktı.
Mitya’nın bu kadar kuşkulu, kendisine karşı bile bu kadar
güvensiz oluşu, bütün bu nedenler, birden mutsuz kardeşinin
ruhunda o ana kadar düşünmediği dayanılmaz bir üzüntü ve
umutsuzluk uçurumunu göstermişti ona. Derin ve sonsuz bir
merhamet âdeta acı vererek içini kapladı. Yüreği sızlıyordu.
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V
Sen Değilsin
Alyoşa, İvan’a giderken Katerina İvanovna’nın oturduğu
evin önünden geçmesi gerekiyordu. Pencereden karanlığa ışık
akıyordu. Birden durdu Alyoşa. İçeri girmeye karar verdi.
Katerina İvanovna’yı görmeyeli bir haftadan fazla olmuştu. O
anda, böyle önemli bir günün hemen öncesinde İvan’ın da
orada olabileceği aklına geldi. Zili çaldı ve Çin fenerlerinin
donuk ışığıyla aydınlanan merdivene girdi. Bu sırada birisinin
yukardan indiğini gördü... Bunun kardeşi olduğunu fark etti.
Katerina İvanovna’dan çıkıyordu.
İvan Fiyodoroviç, soğuk bir tavırla:
— Sen misin, dedi. Haydi, güle güle. Ona mı
gidiyorsun?
— Evet.
— Hiç tavsiye etmem. Son derece heyecanlı, onu çok
üzeceksin.
O anda yukardan açılan kapıdan ansızın:
— Hayır hayır! diye haykıran bir ses duyuldu. Oradan mı
geliyorsunuz Aleksi Fiyodoroviç?
— Evet, ağabeyimdeydim.
— Bana bir şey mesajı var mı? Yukarı çıkın Alyoşa, siz
de İvan Fiyodoroviç, gitmeyin; lütfen dönün! Duydunuz mu?
Katya, emreder gibi konuştu. İvan Fiyodoroviç, bir anlık
kararsızlıktan sonra Alyoşa ile tekrar yukarı çıkmaya başladı.
— Kapıdan dinlemiş! diye öfkeyle kendi kendine
mırıldandı. Ama Alyoşa duydu.
Salona giren İvan Fiyodoroviç:
—
İzninizle
paltomu
çıkarmayacağım,
dedi.
Oturmayacağım. Çünkü bir dakikadan fazla kalamam.
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— Lütfen oturun Aleksi Fiyodoroviç, dedi Katya.
Kendisi ayaktaydı... Aradan geçen zamanda çok değişmişti,
ama koyu gözlerinde pek de hayra alamet olmayan ışıklar
parlıyordu. Alyoşa sonradan, o anda Katya’nın son derece
güzel göründüğünü hatırlamıştı.
— Ne dedi?
Katya’nın direk yüzüne bakan Alyoşa:
— Sadece bir şey, diye cevap verdi. Kendinizi
düşünmenizi... Mahkemede o şeyden...
Alyoşa biraz durdu, “Yani olanlardan söz etmeyin.”
— Anladım, o para için ayaklarına kapanmam meselesi!
Acaba kendisi için mi, benim için mi çekiniyor? Kimi
düşüneceğim: Onu mu, kendimi mi? Söyleyin Aleksi
Fiyodoroviç!
Kadının düşüncelerini anlamaya çalışan Alyoşa,
gözlerini kırpmadan ona baktı, baktı. Sonra yavaşça:
— Hem kendinizi, hem onu, diye cevap verdi.
Öfkelenen Katya:
— Öyle ya, dedi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Tehdit dolu
bir sesle:
— Siz beni henüz tanımıyorsunuz Aleksi Fiyodoroviç,
diye devam etti. Hoş, ben de kendimi tanımıyorum ya... Belki
yarın ilk soruşturmanın ardından beni, ayaklarınızın altına alıp
ezmek istersiniz.
— Namusunuzla tanıklık edeceksiniz, işte yapacağınızın
hepsi bu...
— Kadınlar çoğu zaman namussuzca hareket ederler.
Daha bir saat önce o canavara... İğrenç bir sürüngenmiş gibi
dokunamayacağımı sanıyordum, ama öyle olmadı. O hâlâ
benim için bir insan!
Birden İvan Fiyodoroviç’e dönerek, sinirli bir şekilde:
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— Göreceğiz, öldüren o mu acaba? O mu öldürdü? diye
sordu.
Alyoşa, gelmeden önce, Katerina İvanovna’nın aynı
soruyu belki de yüzüncü kez tekrarladığını, sonunda bu yüzden
kavga ettiklerini hemen anladı.
Genç kadın yine İvan Fiyodoroviç’e bakarak devam etti:
— Smerdyakov’a gittim... Dimitri’nin baba katili
olduğuna sen inandırdın beni, sen! Sadece sana inandım!
İvan, güçlükle gülümsedi. Alyoşa, “sen” hitap sözcüğünü
duyunca irkildi. İlişkilerinin bu kadar ilerlediği aklından bile
geçmemişti.
— Yeter artık, diye kesti İvan. Şimdi gidiyorum. Yarın
gelirim.
Kapıya yürüdü ve dışarı çıktı. Katerina İvanovna,
emreden bir tavırla Alyoşa’nın ellerinden tutarak:
— Hemen peşinden gidin, ona yetişin! Bir dakika bile
yalnız bırakmayın! diye aceleyle fısıldamaya başladı. O bir
deli. Delirdiğini fark etmediniz değil mi? Beyin humması
geçiriyor... Bana doktor söyledi; gidin, çabuk olun, peşinden...
Yerinden fırlayan Alyoşa, İvan Fiyodoroviç’in peşine
düştü. İvan daha elli adım bile gitmemişti. Kendisine doğru
koşan Alyoşa’yı görünce durdu. Sert, kavgacı bir şekilde:
— Alyoşa, ne istiyorsun? Deliyim diye seni peşimden
gönderdi değil mi? Daha sen söylemeden ben biliyorum.
— Kuşkusuz yanılıyor, ama hasta olduğunu söylemekte
haklı. Yukardayken yüzüne baktım, hâlini hiç beğenmedim.
Senin yüzün hasta İvan, çok hasta!
Tekrar yürümeye başlayan İvan’a, Alyoşa da ayak
uydurdu.
— Sen insanların nasıl delirdiklerini bilir misin Aleksi
Fiyodoroviç?
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Durup dururken bunu soran İvan’ın, yavaş çıkan ve hiç
de hırçın olmayan sesinde sadece saf bir merak vardı.
— Bilmem ama türlü deliliklerin olduğunu
düşünüyorum. Acaba insan, delirirken farkına varıp da kendini
inceleyebilir mi?
— Böyle bir durumda bunun tam olarak yapılabileceğini
sanmıyorum.
Kısa bir süre sessizleşen İvan aniden:
— Eğer benimle konuşmak istiyorsan lütfen konuyu
değiştir, diye kesti.
Alyoşa çekinerek:
— Unutmadan sana şu mektubu vereyim, dedi. Cebinden
Liz’in mektubunu çıkararak uzattı. Sokak fenerine yakındılar.
İvan yazıyı hemen tanıdı.
— Demek o şeytandan! diye hırçın bir gülüşle zarfı
açmadan parça parça etti ve havaya fırlattı.
Yürürken, küçümser bir tavırla:
— Daha on altısına basmadan kendini teklif ediyor!
— Anlamadım, nasıl teklif ediyor?
— Basbayağı, ahlaksız kadınların yaptığı gibi... Rüzgâr,
kâğıt parçalarının her birini bir yere aldı savurdu.
— Lütfen yapma İvan, yapma! diye acı duyarak Liz’i
savundu Alyoşa. Çocuk o daha... Bir çocuğa iftira atıyorsun.
Hem de hasta, çok hasta... Belki o da aklını yitirmek üzere...
Mektubunu sana vermemezlik edemezdim. Tam tersine, onu
kurtarmak için senden işitmek istediğim...
— Benden bir şey işitmeyeceksin. Ben dadı değilim.
Sus, devam etme Aleksi. Bunu düşünmüyorum bile.
Bir dakika kadar sustular... Sonra İvan, tekrar sert bir
tavırla:
— Şimdi bütün gece Meryem Ana’ya, yarın mahkemede
nasıl hareket edeceğini göstersin diye yalvaracak! dedi.
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— Şey... Katerina İvanovna’dan mı söz ediyorsun?
— Evet, Mitenka’nın kurtarıcısı mı, yoksa yıkıcısı olarak
mı gelmeli? Yukardan bir öğüt gelsin diye dua ediyor. Ne
yapacağını bilemiyor, kendini hazırlamamış... Beni de dadı
yerine koyuyor, onu avutmalıymışım!
— Kardeşim, Katerina İvanovna seni seviyor, diye
hüzünlü bir şekilde mırıldandı Alyoşa.
— Olabilir. Ama ben ona düşkün değilim.
— Acı çekiyor. Sen de niçin öyleyse bazen ona umut
verici şeyler söylüyorsun? Umutlandırdığının farkındayım.
Böyle konuştuğum için kusuruma bakma.
Sinirlenen İvan:
— Gerektiği gibi davranamam, dedi. Ayağımı kesip
yüzüne söyleyemem ki! Katilin hüküm giymesini beklemek
gereriyor. Şimdi onunla ilişkimi kesmeye kalksam, benden
intikam almak için hemen yarın mahkemede o namussuzu
perişan eder. Ondan nefret ediyor, özellikle nefret ediyor...
Onun her şeyi başından sonuna kadar yalan! Onunla ilgimi
kesmezsem umut kapısı da henüz kapanmamış olur. O
canavarı kurtarmak istediğimi bildiği için onu hırpalamayacak.
Şu lanet olası karar ne zaman çıkacak!
— Katil ve canavar kelimeleri Alyoşa’nın yüreğini
sızlattı. İvan’ın söylediklerini düşündükten sonra:
— O, ağabeyimi nasıl perişan edebilir? diye sordu.
Mitya’yı ne gibi iddialarla suçlayabilir?
— Senin haberin yok. Elinde, Mitenka’mızın kendi
eliyle yazdığı ve matematiksel bir kesinlikle Fiyodor
Pavloviç’i öldürdüğünün kanıtı olan bir belge var.
— İmkânsız!
— İmkânsız mı? Ben kendim okudum.
— Böyle bir belge olmasına imkân yok! Mümkün değil,
çünkü katil o değil. Babamı öldüren o değil, değil!

575

— Ansızın öylece durdu İvan Fiyodoroviç. Öyleyse size
göre katil kim? diye sordu. Sesi soğuktu; hatta sorusunu
küçümseyen bir tarzla sormuştu.
Alyoşa yavaş ve içten gelen bir sesle:
— Kim olduğunu biliyorsun, dedi.
— Kimmiş? Şu deli, saralı aptala ait hikâyeyi mi
kastediyorsun? Smerdyakov mu yani?
Alyoşa, bütün vücuduyla titrediğini hissetti. Bitkin bir
şekilde:
— İvan, biliyorsun kim olduğunu... diye elinde olmadan
tekrarladı. Sözler boğazına düğümleniyordu.
— Kim diyorum sana, kim?
İvan bunu âdeta kudurmuş gibi, öfkeyle bağırdı.
Soğukkanlılığından eser kalmamıştı.
Alyoşa her zamanki gibi fısıltıyla:
— Bildiğim bir şey varsa, babamızı öldüren sen değilsin!
dedi.
İvan, şaşkınlıktan sanki kendini kaybetmişti:
— Sen değilsin! Sen değilsin de ne demek?
— Babamızı öldüren kişi değilsin, katil sen değilsin.
Bir anda ikisi de sustu. İvan kendini zorlayarak, yarım
bir gülümsemeyle:
— Katil olmadığımı ben de biliyorum, sen sayıklıyorsun!
dedi. Gözlerini Alyoşa’ya kilitlemişti.
Yine bir sokak fenerinin önünde duruyorlardı.
— Hayır İvan, birkaç kez katil olduğunu kendi kendine
mırıldandın.
— Ne zaman söyledim? Ben Moskova’daydım... diye
hayretle sitem etti İvan.
Alyoşa biraz önceki gibi yavaş ve tane tane konuşarak
devam etti:
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— Bunu, şu korkunç iki ayda yalnız başına kaldığın
zamanlar birçok kez söyledin.
Alyoşa, bunları sanki kendinden geçmiş gibi, elinde
olmadan başka bir gücün etkisinde konuşuyordu:
— Kendini suçluyor, katilin senden başkası olmadığını
kendine tekrarlayıp duruyordun. Ama sen öldürmedin,
yanılıyorsun; katil sen değilsin, beni anlıyor musun? Sen
değilsin! Bunları sana söylemek için beni Tanrı yolladı.
Sustular. Bu sessizlik, sanki bitmeyecek gibi gelen uzun mu
uzun bir dakika sürdü. Karşı karşıya göz göze bakışıyorlardı;
ikisi de sararmıştı. İvan, birden bütün vücuduyla sarsıldı.
Alyoşa’yı omuzundan tuttu. Dişleri arasından fısıltılı bir sesle:
— Bana gelmişsin, dedi. Onun geldiği gece... Doğru
söyle, gördün onu... Gördün, değil mi?
— Kimden söz ediyorsun... Mitya’dan mı?
— Ondan değil, onun canı cehenneme! Onun bana
geldiğini biliyorsun demek? Nasıl öğrendin bunu, söyle?
Alyoşa korktu:
— Kim, o dediğin kişi? Kimi kastettiğini anlamıyorum.
— Hayır, anlıyorsun... Nasıl olur da bilmezsin...
Bilmemen mümkün değil!
Sonra birden toparladı kendini. Bir şeyler düşünür gibi
davranıyor, garip bir gülümseme dudaklarını buruşturuyordu.
Titrek bir sesle Alyoşa:
— Kardeşim, diye yeniden başladı. Bana inanacağını
bildiğim için söyledim bunu sana, inanacağını biliyorum. Bu,
ömrünce, kesin olarak inanman gereken bir gerçek. Sen
değilsin! Duydun mu, hayatın boyunca... Şu andan itibaren
düşmanım olsan dahi, sana bunu söylemek için Tanrı bana
emretti.
Ancak İvan Fiyodoroviç, artık düşüncelerini iyice
toparlamış görünüyordu. Soğuk bir gülümsemeyle:
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— Aleksi Fiyodoroviç, dedi. Peygamberlerle saralılardan
nefret ederim, hiç katlanamam... Özellikle Tanrı vekillerinden;
bunu çok iyi biliyorsunuz. Şu andan başlayarak sizinle ilişkimi
kesiyorum; büyük olasılıkla bir daha konuşmamak üzere...
Rica ederim hemen burada, şu dörtyolda benim peşimi bırakın.
Bakın, bu sokaktan evinize gidebilirsiniz. Özellikle bugün
bana sakın gelmeyin! Beni anladınız mı?
Sırtını çevirdi ve sert adımlarla yürüdü Alyoşa:
— Kardeşim! diye bağırdı. Sana bugün bir şey olursa
önce beni hatırla!
Yanıt vermedi İvan. Alyoşa, İvan karanlıkta
kayboluncaya kadar dörtyol kavşağında, fenerin yanında
durdu; sonra sokağa saparak ağır ağır eve doğru yürüdü. O da,
İvan Fiyodoroviç de ayrı kiralık evlerde oturuyorlardı. Hiçbiri,
babalarından kalan evde oturmak istememişti. Alyoşa, kasabalı
bir aile yanında dayalı döşeli bir odada kalıyordu. İvan
Fiyodoroviç ona çok uzaktı. Çok zengin bir memurun dul
karısının çok güzel evinde genişçe konforlu bir dairede
oturuyordu. Koca dairenin işini, ihtiyar mı ihtiyar, kulakları
duymayan, her yanı romatizma olmuş bir kocakarı görüyordu.
Kadıncağız akşamları saat altıda yatıyor, sabahın altısında
kalkıyordu. İvan Fiyodoroviç o iki ay içinde evin bakımıyla
garip bir şekilde ilgilenmiyor, en çok da yalnız kalmayı
seviyordu. Hatta her zaman kaldığı odayı kendisi toplayıp,
oturduğu dairenin öbür odalarına pek seyrek uğruyordu.
Evin kapısına yaklaşıp çıngırağın sapını tuttu ve birden
durdu. Hâlâ hırstan ince ince titrediğini hissediyordu. Ani bir
hareketle elini zilden çekti ve yere tükürdü. Geriye dönerek
hızlı adımlarla yürüdü. Şehrin tam tersi yönünde, evinden
yaklaşık iki verst uzakta bulunan küçücük, çarpık, ahşap bir
eve gitti. Burası mutfağından çorba almaya gelen, Fiyodor
Pavloviç’in eski komşusu, Smerdyakov’un kitara ile şarkı
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söylediği Marya Kondratyevna’nın eviydi. Kadın eski evini
satmış, annesiyle birlikte bu kulübeye yerleşmişti. Nerdeyse
ölecek kadar hasta olan Smerdyakov da Fiyodor Pavloviç’in
ölümünden sonra onlara taşınmıştı. Ani, karşı konulmaz bir
düşünce o anda İvan Fiyodoroviç’i oraya sürüklüyordu.
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VI
Smerdyakov’la Birinci Buluşma
Smerdyakov o sırada şehir hastanesinde yatıyordu.
Doktor Hertsenştube ile Doktor Varvinski, İvan Fiyodoroviç’in
ısrarlı sorularına karşılık, Smerdyakov’un hastalığının
kesinlikle sara olduğunu söylediler. İvan’ın, olay günü krizinin
yapmacık olması hakkındaki sorusunu şaşkınlıkla karşıladılar.
Krizin, şu ana kadar görülmemiş bir şiddette gerçekleştiğini,
birkaç gün arayla devam ettiğini, hastanın hayatının tehlikede
olduğunu anlattılar.
Smerdyakov’la görüşmesine hemen izin verildi.
Smerdyakov özel bir odada yatıyordu. Smerdyakov son derece
güçsüzdü; ağır ağır, dilini güçlükle oynatarak konuşuyordu,
iyice zayıflamış, rengi sararmıştı. Hastanın ayakucundaki
tabureye oturdu. Smerdyakov bedenini yatakta acıyla oynattı,
ama konuşmadı, susuyordu; hatta çok da ilgili değil gibiydi.
— Benimle konuşabilir misin? diye sordu İvan
Fiyodoroviç. Seni fazla yormayacağım.
— Elbette, rahat rahat...
— Önceden sara krizini kestirmenin mümkün olmadığını
çok iyi biliyorum. Bunu sorup öğrendim: Numaraya gerek yok.
Bana gününü, saatini, yerini, yani bodrumda olacağını nasıl
söyleyebildin? Sara taklidi yapmadığına göre kriz geçirirken o
bodruma düşeceğini nerden biliyorsun?
— Ben, bodruma günde birkaç kez inerim... Bir yıl önce
tıpkı böyle, çatı arasından aşağı uçuvermiştim. Nöbetin
geleceği günü saati önceden söylemek mümkün değil, bu
doğru; ama her zaman bir önseziniz olabilir.
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— Ama sen gününü, saatini de önceden biliyordun.
— Beyim, sara nöbetiyle ilgili en iyisi doktorlardan bilgi
alın. Gerçek mi, yalan mı olduğu konusunda size başka bir
söylemeyeceğim.
— Bana şimdi şunun cevabını ver: O sıralarda
Çermaşniya’ya gitmemi neden bu kadar çok istiyordun?
— Bunu sadece size olan dostluğumdan, yürekten
bağlılığımdan, evde bir felaket havası estiğini sezdiğim için
size acıyarak söylemiştim. Kendime sizden daha çok
acıyordum. Bu nedenle, “Başınıza bir şey gelmesin” sözleriyle,
evdeki havanın gerildiğini, evde kalarak pederinizi korumanız
gerektiğini anlatmak istedim.
— Ağabeyim seni açıktan açığa suçluyor: “Öldüren de
parayı çalan da odur.” diyor.
Smerdyakov acı acı gülerek:
— Benim için elinden başka ne gelir ki? dedi. Ama bu
kadar kanıt karşısında ona kim inanır? Kapının açık olduğunu
Grigori Vasilyeviç gözleriyle görmüş, daha ne olsun? Tanrı
hatasını bağışlasın. Canını kurtarmaya çalışıyor...
İvan Fiyodoroviç konuşmayı keserek ayağa kalktı.
— Bana bak, dedi. Ben senden şüphelenmiyorum, seni
suçlamayı da komik buluyorum... Aksine, şüphelerimi
giderdiğin için sana teşekkür ederim. Şimdilik gidiyorum, ama
yine uğrayacağım. Hoşça kal, iyileşmeye bak. Bir ihtiyacın var
mı?
— Sağolun. Marfa İgnatyevna beni ihmal etmiyor. Bir
şey gerekince her zamanki iyiliğiyle yardıma koşuyor; iyi
insanlar her gün beni ziyarete geliyorlar.
— Haydi, hoşça kal. Şey, ben sara taklidi yapabildiğini
söyleyecek değilim. Bunu açıklamanı tavsiye etmem.
— Anladım efendim. Siz bunu söylemezseniz ben de o
gün kapıda konuştuklarımızı anlatmayacağım.
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İvan Fiyodoroviç koğuştan çıktı. Koridorda beş on adım
ilerleyince birden Smerdyakov’un son sözlerinin küçültücü bir
anlam taşıdığının farkına vardı. Hatta geri dönecekti, ama bir
anda kayboldu bu düşünce. “Saçma” diyerek aceleyle
hastaneden çıktı; artık içi rahattı.
İvan, Hertsenştube ile de görüştü. Smerdyakov’da akli
bir dengesizlik görmediğini, sadece zayıf bulduğunu
söyleyince, ihtiyar doktorun dudaklarında ince bir gülümseme
belirdi. “Smerdyakov’un bu sıralarda nelerle uğraştığından
haberiniz var mı?” dedi. “Fransızca kelimeler ezberliyor.
Yastığının altında bir defter saklıyor. Birisi ona Rusça harflerle
Fransızca kelimeler yazmış. Keh, keh!”
Kısacası İvan, bir süre için Smerdyakov’u unutmuştu.
Yine de hastaneye ilk gidişinden iki hafta sonra başlangıçtaki
tuhaf düşünceler onu yeniden rahatsız etmeye başladı. Şu
kadarını söyleyelim; İvan Fiyodoroviç, Moskova’ya gitmeden
babasının evinde geçirdiği son gece neden hırsız gibi
merdivenden usulca inerek babasının aşağıda ne yaptığını
dinlemişti? Neden bunu sonradan tiksintiyle hatırlamıştı.
Neden ertesi sabah yolda, birdenbire sıkıntı duymuş,
Moskova’ya yaklaşırken kendi kendine, “Ben bir alçağım!”
demişti? Sonunda bütün bu üzücü düşüncelerin baskısıyla, bir
gün Katerina İvanovna’yı dahi unutabileceğini düşündü. Tam
bunları aklından geçirirken sokakta Alyoşa ile karşılaştı.
Hemen onu durdurarak:
— Hatırlıyor musun? dedi. Dimitri’nin yemekten sonra
eve dalıp babamızı dövdüğü gün bahçede sana, ‘istek hakkı
saklı!’ demiştim. O zaman babamın ölümünü istediğim aklına
geldi mi, gelmedi mi? Söyle!
— Evet, geldi, dedi yavaşça Alyoşa.
— Güzel, bu çok açıktı zaten, öyleydi... Ayrıca ‘bir
sürüngenin bir başkasını yemesi’ yani Dimitri’nin, babamızı
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hem de bir an önce temizlemesini isteyişim... Bunun için
benim de elimden gelen yardımı yapacağım aklına gelmedi
mi?
Rengi sarardı Alyoşa’nın. İvan, kardeşinin gözlerinin
içine sessizce bakarak:
— Hadi söyle! diye bağırdı. O zamanki düşüncelerini
mutlaka bilmek istiyorum. Gerçeğe, gerçeğe ihtiyacım var!
Güçlükle soluk aldı. Cevabı baştan biliyormuş gibi
Alyoşa’ya âdeta öfkeyle bakıyordu.
— Affet beni, bu da aklıma geldi o gün...
Alyoşa, tek bir “hafifletici sebep” söylemeden susuverdi.
— Sağol!
O kısa ve acı cevabı Alyoşa’dan aldıktan sonra oradan
ayrıldı İvan. Hızla yola devam etti. Alyoşa, o günden sonra
İvan’ın gözle görülür şekilde kendinden uzaklaştığını, hatta
soğuduğunu açıkça fark etti, kendisi de artık ona gitmiyordu. O
günkü karşılaşmadan sonra İvan Fiyodoroviç, eve uğramadan
ani bir kararla yeniden Smerdyakov’a gitti.
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VII
Smerdyakov’u İkinci Ziyaret
O sırada Smerdyakov hastaneden taburcu olmuştu. İvan
Fiyodoroviç, onun yeni oturduğu evi biliyordu. Çarpık ve kalın
tahtalardan yapılmış, bir koridorun ikiye böldüğü küçük bir
evdi bu. İvan Fiyodoroviç, uzun süre çaldıktan sonra açılan
kapıdan koridora girdi. Marya Kondratyevna’nın gösterdiği,
Smerdyakov’un oturduğu soldaki misafir odası na geçti.
Odadaki çini soba etrafını iyice ısıtmıştı. Duvarlar, bazı yerleri
yırtılmış mavi kâğıtla kaplıydı.
İvan Fiyodoroviç, Smerdyakov’un yüzüne bakınca, onun
tamamen iyileştiğini fark etti. Yüzü daha canlı ve dolgundu;
alnındaki perçem kabartılmış, şakaklarındaki saçlar dümdüz
taranmıştı. İçi pamuklu, rengi hayli kirlenmiş, hırpani bir
sabahlık giymişti. Burnunda İvan Fiyodoroviç’in o zamana
kadar hiç görmediği bir gözlük vardı. Bu önemsiz ayrıntı
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nedense İvan Fiyodoroviç’i bir kat daha kızdırdı. “Pis herifin
bir gözlüğü eksikti!” diye içinden geçirdi.
Yavaşça başını kaldıran Smerdyakov, gözlüğünün
altından girene baktı; sonra yavaşça gözlüğünü çıkarıp
doğruldu. Ama pek o kadar saygılı değil, hatta isteksizce, âdet
yerini bulsun gibilerden...
İvan Fiyodoroviç ayakta durarak:
— Burası eyep sıcak, dedi. Paltosunun düğmelerini açtı.
— Çıkarın paltonuzu.
İvan Fiyodoroviç paltosunu çıkardı ve sıraya fırlattı.
Sonra titreyen elleriyle iskemleyi hızla çekerek masanın başına
geçti.
— Her şeyden önce burada baş başa mıyız? diye sert bir
tavırla sordu İvan Fiyodoroviç. Diğer taraftakiler
konuştuklarımızı sakın duymasın!
— Hiç kimse duymaz. Siz de gördünü ya, arada dehliz
var.
— Oğlum bana baksana sen... O gün hastaneden
çıkarken, sara taklidi yeteneğini söylemezsem, sen de kapıda
konuştuklarımızın hiçbirini sorgu yargıcına açmayacağını
geveleyiverdin. Ne demekti bu?
— O zamanki düşüncelerim ve amacım şuydu: Siz, öz
babanızın öldürüleceğini önceden bilmenize rağmen onu
kurbanlık gibi korumasız bırakmıştınız. Yabancıların
duygularınız ve belki de başka özelliğiniz hakkında kötü
düşünmemesi için bunu üst makamlara açmamaya söz
vermiştim.
— Nasıl? Ne dedin? Çıldırdın mı sen?
— Çıldırmadım, aklım yerinde...
— Ben o sırada cinayetten haberdar mıydım?
Yumruğunu, şimşek gibi bütün gücüyle masaya indirdi
İvan.
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— ‘Başka şeyinizi de’ ne demek oluyor? Söyle
namussuz herif!
Smerdyakov ses çıkarmıyor, hep o yüzsüz bakışıyla İvan
Fiyodoroviç’i süzmeye devam ediyordu.
— Kokmuş kerata, söyle. Neymiş o ‘başka şeyiniz de’?
— O zamanki düşünceme göre ‘başka şeyiniz’ o
dönemde babanızın ölümünü sizin de istemiş olmanızdır.
Yerinden ok gibi fırlayan İvan Fiyodoroviç, bütün
gücüyle Smerdyakov’un omzuna bir yumruk indirdi.
Smerdyakov âdeta çarpıldı. Gözlerinden bir anda yaş boşandı,
yüzü sırsıklam oldu.
— Beyim, çaresiz, güçsüz bir adamı dövmek ayıptır!
dedi. Mavi kareli basmadan sümüklü bir mendili gözlerine
götürüp sessizce ağlamaya başladı. Bir dakika kadar ağladı.
Tekrar yerine oturan İvan Fiyodoroviç, emir verircesine:
— Artık sus. Yeter! Sabrımın son kırıntılarını da
tüketme! dedi.
Smerdyakov sümüklü bezi yüzünden çekti. Kırışmış
suratının her çizgisine gördüğü hakaretin etkisi işlemişti.
— Demek benim o zaman Dimitri’yle bir olup babamı
öldürmek istediğimi zannediyordun öyle mi, aşağılık herif?
Smerdyakov, sitem dolu bir tavırla:
— Cinayeti, asla kendiniz işleyemez ve işlemek de
istemezdiniz, ama bunu başkasının yapmasını istiyordunuz.
— Ne kadar da kolay, nasıl sakin sakin konuşuyor!
Neden böyle bir şeyi isteyeyim?
— Sadece laf mı? Peki, miras ne oluyor? Babanız o
sıralarda ölseydi, üç kardeşe kırkar bin, belki daha da çok ruble
düşecekti. Ama Fiyodor Pavloviç şu Bayan Agrafena
Aleksandrovna ile evlenseydi, kadın, nikâh kıyılır kıyılmaz
paranın hepsini kendi üzerine aldıracaktı. O zaman sizler de
zırnık alamazdınız. Bu neredeyse gerçekleşecekti... O Bayan,

586

küçük parmağını oynatıp bir işaret ediverse sizinki, dili dışarda
peşinden kiliseye koşacaktı.
İvan Fiyodoroviç acı içinde kendine güçlükle hâkim
oldu:
— Sen şeytanı çatlatırsın! Beni dinle! Bu işte birini
düşünseydim, bu galiba Dimitri değil, sen olurdun. Zaten o
zamanki duygularımı hatırlıyorum da, bir rezalet çıkaracağını
sezmiştim.
Alaylı bir şekilde sırıtan Smerdyakov:
— Tamam. Bu iş için beni de hesaba kattığınızı bir an
düşünmüştüm, dedi. Zaten davranışınızdan belliydi. Gerçekten,
buradan gitmekle, ‘Babam için gerekeni yaparsan sana engel
olacak değilim.’ demek ister gibiydiniz.
Dişini gıcırdatan İvan:
— Hayır, yemin ederim ki hayır! diye haykırdı.
Smerdyakov onu âdeta zevk alarak izliyordu.
— Söylediklerime mahkeme inanmayabilir, ama toplum
inanır, siz de rezil olursunuz.
— Bu da ‘Zeki insanla konuşmak zevktir’ anlamına
geliyor, değil mi?
— Evet, tam anlamıyla o demek. Zekânızı gösterin işte.
Öfkeden bütün vücudu titreyen İvan Fiyodoroviç
yerinden kalktı, paltosunu giydi. Smerdyakov’a cevap
vermeden, yüzünede bakmadan dışarı çıktı.
Temiz ve serin gece havası onu yatıştırdı. Ayın ışığı
toprağa düşmüştü. İvan’ın duygu ve düşünceleri âdeta
düğümlenmişti.
İvan Fiyodoroviç eve uğramadan doğruca Katerina
İvanovna’ya gitti. Gelişi, kadını epey korkuttu. İvan, delirmiş
gibiydi. Smerdyakov’la konuştuklarını eksiksiz anlattı.
Katya’nın
bütün
avutmalarına
rağmen
bir
türlü
sakinleşemiyordu. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşarak kesik
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kesik ve garip bir hâlde konuşuyordu. Sonunda bir sandalyeye
oturdu, dirseklerini masaya dayayarak başını elleri arasına aldı
ve:
— Eğer cinayeti işleyen Dimitri değil de Smerdyakov
olsaydı ondan yana olurdum, diye başladı. Çünkü onu
kışkırtıyordum. Ama çok da iyi hatırlamıyorum kışkırtıp
kışkırtmadığımı... Ama öldüren Smerdyakov ise, Dimitri
değilse, kuşkusuz ben de katilim.
Onu dinleyen Katerina İvanovna, daha sonra sessizce
yerinden kalktı ve yazı masasına yaklaştı. Üzerindeki küçük
bir kutuyu açtı ve bir kâğıt çıkararak İvan’ın önüne koydu. Bu
kâğıt, İvan Fiyodoroviç’in Alyoşa’ya sonradan, Dimitri’nin,
babalarını öldürdüğünü matematiksel bir kesinlikle
kanıtladığını söylediği belgeydi.
Mitya’nın Katya’ya, Gruşenka’nın Katya’ya evinde
hakaret etmesinin ardından oradan çıkıp manastıra dönen
Alyoşa ile karşılaştığı akşamı sarhoşken yazdığı bir mektuptu
bu. Mitya, Alyoşa’dan ayrılınca bir ara Gruşenka’ya gitmişti.
Görüşüp görüşmediği net değildi. Ancak gecenin ilerleyen
saatlerinde Başkent Lokantası’na gitmiş ve kafayı çekmişti.
Sarhoş hâliyle kalem, kâğıt istemiş, kendisi için çok önemli bir
belge hazırlamıştı. Bu tam anlamıyla bir sarhoş mektubuydu;
deli dolu, dağınık ifadelerle doluydu.
Şu satırlar yer alıyordu mektupta:
“Uğursuz kadın Katya, sana olan üç bin ruble borcumu,
yarın para bularak ödeyeceğim. Ondan sonra sana elveda...
Büyük öfkenin kadınına ve aşkıma da elveda! Artık bir son
verelim! Yarın, önüme gelenden o parayı isteyeceğim. Eğer
dışardan birinden bulamazsam, sana söz veriyorum, babama
gidip kafasını kırar, yastığının altındakileri alırım; ancak önce
şu İvan gitsin... Sürgüne gitmek pahasına, yine de üç bin
rubleni vereceğim. Artık sana elveda! Önünde yerlere kadar
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eğiliyorum, çünkü sana karşı aşağılık bir şekilde hareket ettim.
Beni bağışla! Hayır, bağışlama... Bu, senin için de benim için
de daha kolay olur! Sürgünü, aşkına tercih ederim; çünkü ben
başkasını
seviyorum...
Onu bugün iyice tanıdın,
bağışlayamazsın elbette. Onu benden alanı vuracağım!
Hepinizi arkamda bırakıp doğuya gideceğim; hiç kimseyi
görmemek için... Onu da... Bana eziyet eden sadece sen
değilsin çünkü o da acı çektiriyor. Elveda!
D. Karamazov”
İvan, bu belgeyi okuduktan sonra düşüncelerini
netleştirdi. Demek ki katil Smerdyakov değil, ağabeyiydi.
Smerdyakov’u bundan sonra adam yerine koymamaya,
aklından tamamen çıkarmaya karar verdi.
Tam bir ay bu şekilde geçti. Smerdyakov’un ismini dahi
ağzına almıyordu. Hastalığının arttığı, delirdiği şeklinde
söylentiler kulağına geliyordu. Genç Doktor Varvinski bir gün:
— Bu işin sonu delirmektir, demişti.
İvan bunu hiç unutmadı. O ayın son haftasında İvan da
kendisini iyi hissetmiyordu.
Alyoşa ile konuşmasının ardından, evinin kapısının zilini
çalmak üzereyken aniden vazgeçip, içinde birden kabaran
öfkeye yenik düşerek Smerdyakov’a gitmeye karar verdi.
Katerina İvanovna’nın, Alyoşa’nın yanında, “Sen, yalnız sen
katilin o, -yani Mitya- olduğuna inandırdın beni!” diye
haykırdığını hatırlayıverdi; hatırlayınca da şaşırdı. Hiçbir
zaman Katya’yı, Mitya’nın katil olduğuna inandırmaya
çalışmamıştı; aksine, Smerdyakov’dan dönünce kendini
suçlayarak konuşmuştu. Bilinen belgeyi önüne koyup
ağabeyinin suçluluğunu ispat eden oydu! Şimdi de,
“Smerdyakov’a ben de gittim!” diyor.
Ne zaman gitmiş? Bundan İvan’ın hiç haberi yoktu. Bu
durumda, Mitya’nın suçlu olduğuna kesin karar vermemişti.

589

Smerdyakov ona ne söyleyebilirdi ki? İvan çok öfkelendi. Bu
sözleri yarım saat önce önemsemeyip yüzüne karşı
haykırmayışına şaşıyordu şimdi. Zili çalmaktan vazgeçerek
koşar adımlarla Smerdyakov’a yöneldi.
Yolda, “Belki bu kez onu vururum!” diye düşündü.
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VIII
Smerdyakov’la Üçüncü ve Son Buluşma
Sabahın erken saatlerinde ince ve yoğun bir şekilde kar
taneleri düşüyordu buz tutmuş toprağa.
İvan Fiyodoroviç zifiri karanlıkta, fırtınanın farkında
olmadan içgüdüsüyle yolu buluyordu. Başına bir ağrı
saplanmış, şakakları patlarcasına zonkluyordu. Smerdyakov’un
evine doğru yürümeye devam etti.
Kapıyı açmak için koridora elinde mumla koşarak gelen
Marya
Kondratyevna,
Pavel
Fiyodoroviç’in,
yani
Smerdyakov’un çok hasta olduğunu, yatalak bir hasta değil de
akli dengesinin yerinde olmadığını, çay içmek bile
istemediğini fısıldayarak anlattı. İvan kaba ve sert bir ses
tonuyla:
— Ne yapıyor, saldırıyor mu? diye sordu.
— Hayır efendim, aksine çok uslu duruyor. Ancak
onunla çok uzun konuşmayın.
İvan Fiyodoroviç kapıyı açıp içeri girdi.
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Geçen sefer olduğu gibi odanın havası çok sıcaktı.
Yatakta, her zamanki sabahlığıyla Smerdyakov oturuyordu.
İvan Fiyodoroviç’in gelişini uzun ve sessiz bir bakışla
karşıladı. Bu geliş görünüşte onu hiç şaşırtmamıştı. Gözleri
çukura batmış, altları morarmıştı.
İvan Fiyodoroviç, Smerdyakov’un karşısında durdu:
— Demek gerçekten hastasın, öyle mi? Seni uzun zaman
rahatsız edecek değilim, hatta paltomu bile çıkarmayacağım.
Burada oturacak yer yok mu?
İvan, masanın diğer yanına geçerek bir iskemleye oturdu.
— Neden bir kelime dahi etmeden öylece bakıyorsun?
Sana tek bir şey soracağım. Cevabını almadan da yemin
ederim ki buradan gitmem. Hanımefendi, Katerina İvanovna
buraya gelmiş miydi?
Smerdyakov, hep o sabit bakışıyla sessiz sessiz İvan’a
baktı. Sonra birden elini oynattı, başını diğer tarafa çevirdi.
— Neden telaşlanıyorsunuz? Mahkeme yarın
başlayacağı için mi? Size göre hava hoş... Artık emin
olabilirsiniz. Evinize gidip rahatça uyuyun, bir şeyden
korkmayın.
— Ne demek istiyorsun sen? Yarın neden korkacak
mışım?
— Dedim ya, korkmanıza sebep yok. Hakkınızda bir şey
söylemeyeceğim, kanıt da yok. Bakın, elleriniz dahi titriyor!
Parmaklarınız neden öyle oynuyor? Haydi evinize gidin, onu
öldüren siz değilsiniz.
Birden ürperen İvan’ın aklına Alyoşa geldi.
— Ben olmadığımı ben de biliyorum, diye kekeledi.
Smerdyakov atılarak:
— Biliyor musunuz? dedi.
İvan yerinden fırladı ve omuzuna yapıştı:
— Söyle, her şeyi söyle, alçak! Her şeyi söyle!
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Smerdyakov hiç korkmadı. Öfke dolu çılgın bakışları bir
an olsun İvan’ın üzerinden ayrılmıyordu. Sonra ansızın:
— O zaman evet, onu siz, siz öldürdünüz! diye fısıldadı.
İvan iskemleye çöktü. Düşünceli bir hâli vardı. Kötü
kötü gülümseyerek:
— O zamanki şeylerden mi söz ediyorsun? Geçen seferki
gibi, değil mi?
— Doğru. Geçen sefer de karşıma dikildiniz; her şeyi o
zaman da çok iyi fark ediyordunuz, şimdi de...
— Senin deli olduğunu anlıyorum, hepsi o kadar.
İnsan nasıl da bıkmaz! Şurada biz bizeyiz; birbirimizi
kandırmanın ne gereği var sanki! Yoksa hâlâ her şeyi benim
üstüme mi yıkmak istiyorsunuz? Üstelik bu şekilde yüzüme
karşı öyle mi? Evet, siz öldürdünüz, asıl katil sizsiniz; ben
ancak yardakçınız, uşağınızdım. Söylediğinizi yaptım.
İvan’ın âdeta kanı dondu.
— Yaptın mı? Onu sen mi öldürdün?
Beyninde bir şey sarsılmış gibi, ince soğuk bir ürperme
bütün vücudunu kapladı. Şaşırma sırası Smerdyakov’daydı.
İvan’ın korkusu onu da etkilemiş olmalıydı. Çarpık bir
gülümsemeyle sırıttı. Şüpheyle:
— Gerçekten bir şey bilmiyor muydunuz? diye geveledi.
Hâlâ ona bakan İvan, dili tutulmuş gibi susuyordu.
— Öldürdüğün yalan; yalan söylüyorsun! diye deli gibi
haykırdı İvan. Sen, ya delirmişsin ya da geçen seferki gibi
benimle eğleniyorsun...
— İzin verin, dedi. Masanın altından sol ayağını birden
çıkararak iç donunun paçasını yukarı kıvırmaya başladı.
Ayağında uzun beyaz bir çorap ve terlik vardı.
Smerdyakov gayet sakin bir hareketle dizbağını çıkardı.
Elini çorabın içine iyice daldırdı. Kâğıt tomarını çıkarıp
masaya koydu. Yavaşça:
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— İşte, dedi.
İvan masaya bir adım yaklaştı, tomarı alarak açmaya
başladı. Sonra birden, iğrenç, korkunç bir sürüngene
dokunmuş gibi elini geri çekti.
— Parmaklarınız titriyor, dedi Smerdyakov. Yavaşça
tomarı açtı. İçinden üç deste renkli yüz rublelik banknot çıktı.
Parayı başıyla göstererek İvan’a:
— Hepsi tamam, dedi. Üç bin... Eksiksiz... Saymasanız
da olur.
İvan yeniden iskemleye çöktü. Yüzü kireç gibiydi. Tuhaf
bir sırıtmayla:
— Şu çorabınla beni korkuttun, dedi.
Smerdyakov da:
—
Demek
bilmiyordunuz?
diye
tekrarladı.
Bilmiyordunuz, öyle mi?
— Evet, bilmiyordum. Dimitri’den şüpheleniyordum.
Kardeşim! Ağabey! Ah!
Başını avuçları arasına alarak:
— Bana bak, cinayeti tek başına mı işledin? Yalnız mı,
ağabeyimle mi?
— Sadece sizinle... Sizinle birlikte öldürdüm, Dimitri
Fiyodoroviç’in en ufak suçu yok.
— Söyle, lütfen söyle!
— Neyi söyleyeyim? Bunun nasıl olduğunu mu? diye iç
çekerek mırıldandı Smerdyakov. Gayet doğal bir şekilde,
sözlerinize uyarak...
— Bırak şimdi sözlerimi, diye yeniden kesti İvan. Bu
kez kendini kontrol ederek, bağırmadan, kesin ifadelerle
konuşuyordu.
— Bu işi nasıl yaptığını bütün ayrıntılarıyla anlat.
Sırasıyla hepsini... Hiçbir şeyi unutmadan ayrıntıları birer birer
söyle. Lütfen!
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— Siz gittiğinizde bodruma düşmüştüm...
— Bu, sara krizi miydi, yoksa mahsus yapılmış bir
hareket mi?
— Elbette mahsus. Hepsini yalandan yaptım. Merdiveni
aşağıya kadar rahatça indim; sonra yere uzandım, yatar yatmaz
çığlığı bastım. Oradan kaldırılana kadar tepindim durdum.
— Dur... Daha sonra, hastanedeyken onlar da mı
yapmacıktı?
— Değil efendim. Ertesi gün hemen sabah, hastaneye
gitmeden önce gerçek bir sara krizine yakalandım; o öyle
neydi, nasıl bir krizdi, yıllardır böylesini geçirmemiştim. İki
gün kendime gelemedim.
— Tamam, tamam, devam et.
— Beni yatağa yatırdılar. Bölmenin öte yanı olduğunu
biliyordum; çünkü Marfa İgnatyevna her hastalanışımda beni
kendi odalarına, o bölmenin arkasına yatırırdı. Sağ olsun, bana
karşı doğduğumdan bu yana sevgi dolu davranıyordu. Gece
inledim, ama yavaştan... Kulağım kirişteydi, Dimitri
Fiyodoroviç’i bekliyordum.
— Neden bekliyordun? Sana mı gelecekti?
— Bana neden gelsin? Eve gelmesini bekliyordum. O
gece geleceğinden en ufak şüphem yoktu. Beni görmeden,
haber almadan nasıl olsa bildiği yoldan duvardan atlayarak eve
girecek ve bir şey yapacaktı.
— Ya gelmeseydi?
— O zaman hiçbir şey olmazdı. Onsuz cesaret
edemezdim.
— Dur biraz... Daha açık, acele etmeden konuş, hiçbir
şeyi atlama!
— İşin doğrusu Fiyodor Pavloviç’i vurmalarını
bekliyordum... Çünkü onu hazırlamıştım son günlerde... Hem
işaretleri de biliyordu artık. O günlerde kapıldıkları kuşku ve
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öfkeyle, o işaretler yüzünden eve gelecekleri yüzde yüzdü.
Kesindi... Zaten bekliyordum. Ben yatıyordum ki birden
ihtiyar bağırıyor gibi bir ses duydum. Daha önce Grigori
Vasilyeviç kalkıp dışarı çıkmıştı, onun çığlığını duydum, dışarı
çıktım. Bahçeye bakan soldaki pencere açıktı... O yana birkaç
adım attım ve kulak kesildim, sağ mı değil mi diye... Odasında
çırpınıp inlediğini duyunca, ‘Demek ki sağ’ diye mırıldandım.
Pencereye yaklaştım, ‘Benim, bey!’ diye seslendim.
‘Buradaydı, burada, kaçtı.’ dedi. Dimitri Fiyodoroviç’i
kastediyordu. ‘Grigori’ yi vurdu...’ Fısıldıyarak, ‘Nerede?’
diye sordum. O da aynı şekilde, ‘O köşede’ diyerek parmağıyla
işaret etti. ‘Agrafena Aleksandrovna geldi, burada, içeri
girmek istiyor.’ dedim. Birden çocuk gibi titredi. ‘Ne diyorsun,
nerede?’ diye mırıldanıyor, bir türlü inanamıyordu. ‘Burada,
duruyor, açın!’ dedim. Pencereden bana bakıyor ve inanmakla
inanmamak arasında bocalıyordu. Pencerenin pervazına
Gruşenka’nın geldiğini bildiren işaretleri gözü önünde yaptım.
Sözlerime inanmamıştı ama vurduğum işaretleri duyar duymaz
kapıyı açmaya koştu. ‘Deminki bağırtılardan çok korkmuş,
yeşilliğin arasında gizleniyor. Siz ona yazıhaneden
sesleniverin.’ dedim. Koşarak pencereye geldi ve mumu
pencerenin pervazına bıraktı. ‘Gruşenka, orada mısın,
Gruşenka?’ diye seslendi. O sırada pencereden iyice sarktı.
Yazı masasındaki dökme kâğıtlığı hatırlarsınız, bir buçuk kilo
vardır... Bunu kaptığım gibi sivri ucunu tepesine indiriverdim.
Sesi dahi çıkmadan olduğu yere yığıldı. Kâğıtlıktaki kan
izlerini sildim ve yerine bıraktım. Sonra ikonların arkasından
paketi alarak parayı çektim. Kâğıdı yere, pembe kurdelayı da
yanına attım. Bahçeye çıktım, zangır zangır titriyordum.
Doğruca kovuklu elma ağacına gittim; -o kovuğu siz de
bilirsiniz- uzun zamandır onu gözüme kestirmiştim, içinde
önceden hazırladığım bir bez parçasıyla kâğıt vardı. Parayı
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ilkin kâğıda sonra beze sarıp kovuğun dibine sakladım. Odama
gidip yattım. Kuşku ve sabırsızlıkla Marfa İgnatyevna’yı bir an
önce uyandırayım diye inlemeye başladım. Sonunda
kadıncağız kalktı... Bana koşarken Grigori Vasilyeviç’in
yerinde olmadığını fark etti ve dışarı koştu; sonra bahçede
attığı çığlığı duydum... Ondan sonra bütün gece, kargaşalığın
ardı arkası kesilmedi, ama ben artık rahatlamıştım.
Smerdyakov sustu.
— Hayır, sen aptal değilsin, düşündüğümden çok daha
zekisin, dedi İvan.
Odada biraz gezmek için ayağa kalktı. Çok sıkılmış, içi
daralmıştı.
— Gözlerime bak, alçak herif! Yarın mahkemede
konuşman için seni şu anda öldürmüyorum. Tanrı şahidim
olsun ki -İvan elini havaya kaldırdı- belki ben de suçluydum;
belki içimde, gerçekten babamın ölmesi için gizli bir istek
vardı. Ancak yemin ederim ki, zannettiğin kadar suçlu değilim.
Seni belki de hiç kışkırtmadım. Hayır hayır, kışkırtmadım!
Yine de yarın mahkemede kendimi ele vereceğim, kararım
karar! Her şeyi söyleyeceğim, her şeyi... Ama seninle birlikte
çıkacağız hâkimin karşısına! Mahkemede hakkımda ne dersen
de, tanıklığımı olduğu gibi kabul edeceğim; senden
korkumuyorum; herşeyi kabulleniyorum. Yalnız sen de
mahkeme huzurunda suçunu itiraf elmelisin! Bunu yapmalısın,
yapmalısın... Birlikte gideceğiz! Öyle olacak! İvan bunu ciddi
ve kesin bir tavırla söyledi.
— Alın şu parayı, götürün... dedi.
Smerdyakov’a hayretle bakan İvan:
— Elbette götüreceğim. Bunları yarın mahkemede delil
olarak göstereceğim, dedi.
— Size kimse inanmaz. Bu sıralarda sizin paranız var;
belki de bu parayı mahkemeye getirmişsinizdir?
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İvan doğruldu:
— Yine söylüyorum. Seni sadece yarın işime
yarayacağın için öldürmedim; bunu hiç aklından çıkarma!
— Ne olacak ki, durmayın öldürün. Şimdi öldürün.
— Yarın görüşürüz! diye bağırdı İvan ve dışarı çıktı.
Odasına girerken kalbinin buz gibi soğuk bir duyguyla
âdeta büzüldüğünü hissetti. Bu odada şimdi, şu anda ve daha
önceden de bulunan acı, çirkin bir şeye ait bir hatıra, daha
doğrusu bir hatırlatmaydı bu. Yorgun bir hâlde kendini sedire
bıraktı. Kocakarı semaverini getirdi; İvan Fiyodoroviç çayı
demledi ama bir yudum dahi içmedi. Kocakarıya sabaha kadar
izin verdi. Sedire otururken başının döndüğünü fark etti.
Kendini hasta, hâlsiz hissediyordu. Bir ara sayıklamaya
başladı; uykusunu dağıtmak için panikleyerek ayağa kalktı,
odada gezindi. Zaman zaman sayıklıyormuş gibi hissediyordu.
Yine de onu asıl ilgilendiren hastalığı değildi. Yeniden yerine
geçtikten sonra arada bir, bir şey kolluyormuş gibi etrafa
bakınmaya başladı. Bu birkaç kez tekrarlandı. Sonunda bakışı
belirli bir noktaya dikildi. İvan gülümsedi, ama yüzü öfkeden
kıpkırmızı oldu. Başını elleriyle sımsıkı kavrayarak uzun süre
hareketsiz kaldı; hep öyle aynı noktaya, karşı duvardaki sedire
yan yan bakıyordu. Orada bir şeyin acı verecek derecede onu
rahatsız ettiği belliydi.
IX
Şeytan, İvan Fiyodoroviç’in Kâbusu
İvan o gece şiddetli bir humma krizinin etkisindeydi.
Rahatsız olduğunu hissediyor, yine de böyle bir zamanda,
hayatının bu sayılı günlerinde, kendine karşı aklanmak için
bütün yürekliliğiyle gerekeni söylemek zorundayken hastalığa
karşı âdeta isyan bayrağı açıyordu. Bununla birlikte, Katerina
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İvanovna’nın, önceden söz ettiğim, kendince bir nedenden
dolayı Moskova’dan getirttiği yeni doktora gitti bir kez.
Doktor dinledikten ve muayene ettikten sonra onda bir çeşit
beyin rahatsızlığı tespit etmiş, bu yüzden İvan’ın yaptığı bir
açıklamaya hiç şaşırmamıştı. “Bu hâlinizle hayal görmeniz
normal sayılmalıdır. Yine de bunları kontrol altına almak
gerekir. Aslında vakit kaybetmeden tedaviye başlamalısınız,
aksi hâlde durumunuz kötüleşir.” dedi doktor.
Orada birisi oturuyordu... Nasıl girdiğini Tanrı bilirdi;
çünkü İvan Fiyodoroviç, Smerdyakov’dan döndüğü zaman
odada kimse yoktu.
Bu kişi bir erkekti, daha doğrusu tipik bir Rus
centilmeniydi. Uzun boyluydu. Yaşına rağmen saçı gür ve
canlı, sivri sakalına henüz pek ak düşmemişti. Sırtındaki
kahverengi ceketin çok iyi bir terzinin elinden çıktığı belliydi.
Kölelik Kanunu zamanında el üzerinde tutulmuş asalak
derebeylerden olmalıydı. Saati yoktu, ama siyah kurdele ile
bağlı, bağa kaplı uzun saplı bir gözlüğü vardı. İvan
Fiyodoroviç hırçın bir sessizlik içindeydi, konuşmak
istemiyordu. Misafir de susuyordu. Görünüşünde, üst katta
kendisine ayrılan odadan ev sahibine çay sofrasında arkadaşlık
etmek için inen bir sığıntı hâli vardı. Ev sahibinin, kaşlarını
çatarak kaygılı bir şekilde düşünceye daldığını görünce bir
köşeye sinmiş, ilk işaretiyle de söze başlamaya hazır olduğunu
gösteriyordu. Birden yüzünde endişeli çizgiler belirdi. İvan
Fiyodoroviç’e bakarak:
— Beni dinle, dedi. Kusura bakma, sadece hatırlatmak
için söyüyorum... Sen Smerdyakov’a Katerina İvanovna
hakkında bilgi almaya gitmiştin ama bir şey öğrenmeden
döndün, bunu belli ki unuttun.
— Doğru. Az önce bunu hatırlamalıydım, dedi. Canımı
sıkan da buydu zaten. Dinle beni! diye birden ayağa kalktı
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İvan. Geçen seferki gibi beni kızdıramazsın. Çünkü konuşan
benim, sen değilsin. Ancak geçen defa seni uyanıkken mi
gördüm, yoksa rüyamda mı? Tam emin olamıyorum. Bekle, şu
havluyu soğuk suya batırıp başıma koyayım, belki karşımdan
defolup gidersin...
İvan Fiyodoroviç odanın bir köşesine giderek havluyu
başına koydu; yaş havluyla odada bir aşağı bir yukarı
dolaşmaya başladı.
— Seni burada dinlerken biraz da hayret ediyorum.
Vallahi, beni gerçekten yavaş yavaş bir şey yerine koyuyor,
geçen seferki gibi hayal olduğumu iddia etmiyorsun...
— Seni bir an için dahi olsa gerçek bir varlık olarak
saymıyorum. Yalansın, hayalsin, hastalığımsın sen! Ancak seni
yok etmenin yolunu bir türlü bulamıyorum; bir süre dayanmam
gerektiğini anlıyorum. Tam anlamıyla kâbussun.
Misafir, sığıntıya yakışır bir uysallık ve babacan bir
hareketle:
— Biliyorum, dün o doktora gittin, diye devam etti.
Nasıl oldun? Doktor ne dedi?
— Aptal!
— Ancak sen çok zekisin. Yine ağzını bozmaya
başladın. İlgilendiğimden değil, laf olsun diye sordum; istersen
yanıtlamayabilirsin. Şu sıralarda romatizma başladı...
— Aptal! diye tekrarladı İvan.
— Zaten başka bir söz bilmezsin ki.
— Sen yalan söylüyorsun. Amacın, gördüğümün bir
kâbus olmadığını, senin gerçek bir varlık olduğunu
doğrulamaktı. Oysaki şimdi rüya, hayal iddiasıyla ortaya
çıkıyorsun.
— Dostum, bugün özel bir yöntem doğrultusunda
hareket ediyorum. Bunu sana sonra anlatırım. Bir dakika, ben
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nerdeydim? Evet, bir kez üşütmüştüm; ama sizde değil, daha
orada...
— Orası neresiymiş? Sen burada daha çok kalacak
mısın, gitmeyecek misin?
İvan odada dolaşmayı bıraktı; sedire oturarak
dirseklerini masaya dayamış, başını elleri arasında sıkıyordu.
Yaş havluyu öfkeyle köşeye fırlattı, belli ki bir yararı yoktu.
— Konuşma, yoksa seni öldürürdüm!
— Kusura bakma ama sonuna kadar konuşacağım. Zaten
buraya, kendime böyle tatlı bir ziyafet çekmeye geldim. Ateşli,
hayat dolu dostlarımın hayallerine bayılırım! Daha geçen
bahar, buraya gelmeye hazırlanırken, ‘Dışarıda yeni insanlar
her şeyi yıkıp, yamyamlıktan başlamayı düşünüyorlar.’ dedin.
Aptallar, bana sormuyorlar! Bence hiçbir şeyi yıkmamalı,
sadece insanların kafasındaki Tanrı hayalini yok etmeli, işe
bundan başlamalı... Aah, anlayışı kıt körler! İnsanlık, tümden
Tanrısızlığı kabul ederse, -bu dönemin tıpkı yeryüzünün
jeolojik aşamaları gibi geleceğine inancım var- bu dava
kendiliğinden, yamyamlığa başvurmadan çözülür. Eski
görüşler, özellikle bütün eski ahlak kuralları yıkılacak, her şey
yenilenecek; insanlar sadece bu dünyada alabilecekleri
mutluluk ve zevkleri tatmak için birleşecekler. İnsan ruhu
tanrısal devliğe ulaşmış bir gururla yücelecek; tanrısal bir
insan doğacak. İradesiyle, bilimlerle doğayı istediği zaman
kontrol edebilen insan bundan sürekli öyle yüce bir zevk
alacak ki, bu, ona gökten beklediğini unutturacak. Hepsi,
sonradan dirilmesi olmayan ölümlüler olduklarını öğrenerek
ölümü ağırbaşlı, tanrısal bir soğukkanlılıkla kabullenecekler.
Hayatın kısacık bir andan ibaret olduğunu anlayarak, gururun
doğurduğu sitemleri unutacak, hemcinslerini çıkar gözetmeden
sevecekler. Aşk, ancak ömrün kısa bir zamanını doyuracak. Bu
anın kısalığı fark edilecek; eskiden olduğu gibi ölümün
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ötesinde sonsuz sevgiyi düşünmeden, sevmek için bütün güç
ortaya konacak. Bunun gibi şeyler işte... Doğrusu müthiş!
Kulaklarını parmağıyla tıkayan İvan, yere bakarak
oturuyordu. Bütün vücudunu bir titreme almıştı.
Misafir devam etti:
— Bütün mesele şunda: Bir gün böyle bir dönemin
gelmesine imkan var mı, yok mu? Eğer varsa sorun yok;
insanlığın hayat problemi çözülmüş demektir. Ama insanların
kökleşmiş aptallığı yüzünden mesele belki daha bin yıl
çözülemeyeceğine göre, zamanımızda gerçeğe varan herkes
hayatını yeni ilkelere göre düzenlemekte serbesttir. Bu
anlamda onun için her şey mubahtır. Dahası da var: Böyle bir
dönem hiç gelmese bile Tanrı ve ölümsüzlük olmadığına göre
yeni insan, tek başına kalsa bile tanrısal insan olabilecek ve
yeni sıfatına dayanarak gerekirse kalp huzuruyla eski köle
insanın bütün manevi engellerini aşabilecektir. Tanrı için
kanun yoktur! Her yer Tanrınındır, ayak bastığı her yer
yücelir... Kısacası, her şey mubahtır, işte o kadar.
Misafir sürekli sesini yükselterek, güzel konuşmasıyla
coştukça coşarak ev sahibini alaylı alaylı süzüyordu. Ama
sözünü bitirmeden, masanın üzerinde duran bardağı kaptığı
gibi konuşana fırlattı İvan.
Birden avlu tarafındaki pencereye ısrarla sert sert
vuruldu. İvan Fiyodoroviç yeniden doğruldu.
Misafir ona:
— Duyuyor musun? Git de kapıyı aç! diye bağırdı. Bu,
kardeşin Alyoşa. Sana hiç umulmadık, ilgini çekecek bir haber
getiriyor, bundan eminim.
— Konuşma, geveze şey... Alyoşa’nın geldiğini senden
önce biliyordum. Geleceğini hissediyordum... Elbette öylesine
değil, bir haberle gelmiştir.
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— Kapıyı aç. Dışarda dondurucu bir tipi var. O senin
kardeşin.
Tok vuruşlar ısrarla sürüyordu. İvan pencereye koşmak
istedi, ama eli ayağı sanki bağlıydı. Bütün gücüyle bağlarını
koparmak için mücadele ediyordu. Ama ne yapsa boşuna!
Pencereye vuruşlar gittikçe hızlanıyor, sesi yükseliyordu.
Sonunda bağlar aniden koptu; İvan Fiyodoroviç ayağa fırladı.
Etrafına şaşkın şaşkın bakındı. Mumların ikisi de bitmek
üzereydi, misafirine az önce fırlattığı bardak masanın
üzerindeydi; karşı sedirde hiç kimse yoktu... İnatla devam eden
vuruşlar, rüyada gördüğü gibi hızlı ve sert değil, aksine, çok
yavaş ve yumuşaktı.
— Rüya değil bu, yemin ederim rüya değildi! diye
bağırdı. Gördüklerimin hepsi gerçekleşti!
Pencereye koşarak camı açtı.
— Alyoşa, sana gelme demedim mi! diye öfkeyle
bağırdı. Uzatma, kısaca söyle, ne istiyorsun? Ama kısa olsun,
anladın mı?
Alyoşa, dışardan konuşarak:
— Smerdyakov! Kendini bir saat önce astı, diye cevap
verdi.
İvan:
— Kapıyı açıyorum, merdivene gel, diyerek kapıya
yöneldi.
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X
Bunu O Söyledi
İçeri giren Alyoşa, Smerdyakov’un intiharını, bir saat
kadar önce koşarak gelen Marya Kondratyevna’nın haber
verdiğini söyledi. Marya Kondratyevna, “Semaverini almak
için odasına girince duvardaki çivide asılı durduğunu gördüm.”
demişti. Alyoşa’nın, haber vermesi gereken kişilere bunu
bildirip bildirmediği sorusuna kadın, “Kimseye bir şey
söylemedim. İlk önce doğruca size koştum... Deli gibi koştum
yolda...” cevabını vermişti. Alyoşa’nın anlattığına göre,
gerçekten deli gibi görünüyordu, tir tir titriyordu. Alyoşa ile
birlikte eve geldikleri zaman Smerdyakov hâlâ çivide asılı
duruyordu. Masanın üzerinde içinde şunların yazılı olduğu bir
kâğıt vardı: “Kendi irademle ve isteğimle, kimseyi suçlamadan
hayatıma son veriyorum.” Alyoşa kâğıda dokunmamış, hemen
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emniyet amirine giderek olayı anlatmıştı. “Oradan da sana
geldim.” diye sözünü bitirdi. İvan’ı dikkatli bir bakışla süzdü.
Zaten konuştukları sırada, kardeşinin yüzünde hayretini
çoğaltan bir şey varmış gibi gözlerini ondan ayıramıyordu.
Sonra aniden:
— Galiba sen çok hastasın kardeşim, diye başladı.
Yüzüme bakıyorsun ama söylediklerimi anlamıyor gibisin.
Alyoşa’yı duymamış gibi dalgın bir tavır takınan İvan:
— Geldiğin iyi oldu, dedi. İntihar ettiğini biliyordum.
— Kimden öğrendin?
— Hiç kimseden. Ama haberim vardı. Yoksa biliyor
muydum? Evet, o söyledi. Biraz önce söylüyordu.
Odanın ortasında duran İvan, her zamanki gibi dalgın ve
yere bakarak konuşuyordu. Alyoşa ister istemez çevresini
dikkatli bakışlarla kontrol etti.
— Kim o?
— Yok... Tüydü...
İvan başını kaldırarak yavaşça gülümsedi.
— Senden, senin gibi bir güvercinden korkmuş olmalı.
Sen tertemiz bir meleksin... Dimitri senin için her zaman
melek diye söz eder. Melek... İsrafillerin hayranlık
kükreyişleri! İsrafil nedir? Belki bütün bir takımyıldız... Belki
takımyıldız dediğimiz şey sadece kimyasal bir molekülden
ibaret... Aslan ve Güneş adında bir takımyıldız var mı, biliyor
musun?
Alyoşa korkuyordu.
— Tanrı aşkına otur kardeşim, otur şu sedire! dedi. Sen
sayıklıyorsun; koy başını yastığa, ha şöyle... Başına ıslak bir
havlu koyayım mı, ister misin? Belki iyi gelir.
— Olur, havluyu ver. Şurada, sandalyenin üzerinde; az
önce oraya atmıştım.
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— Orada yok. Endişelenme ben bulurum şimdi, bak işte
orada.
Alyoşa, odanın öbür köşesinde İvan’ın lavabosunun
yanında katlanmış ve henüz kullanılmamış bir havlu buldu.
İvan havluya tuhaf tuhaf baktı, o anda olanları hatırladı.
Yerinden doğrularak:
— Bekle dedi, bu havluyu bir saat önce oradan alıp suya
batırmıştım. Başıma koyuyordum, sonra şuraya attım... Şimdi
böyle neden kuru? Başka havlu yoktu orada.
— Bu havluyu mu koydun başına?
— Evet, bir saat önce odamda geziniyordum... Mumlar
da yanmış, neden acaba? Saat kaç?
— Neredeyse on iki.
İvan aniden:
— Hayır, hayır, hayır! diye bağırdı. Rüya, hayal değildi
bu! Buradaydı o. Şurada oturdu, işte şu sedirde. Sen pencereye
vururken ona bardak attım... Şunu... Dur, önceden uyuyordum
ama bu gördüğüm düş değil. Eskiden de oluyordu: bazen ben
rüya görürüm Alyoşa... Ama uyku rüyası değil bu. Uyanıkken,
dolaşıp konuşurken görürüm... Aynı uyur gibi. Ama biraz önce
o burada, şu sedirdeydi. O çok aptal Alyoşa, son derece aptal!
İvan birden güldü ve odada dolaşmaya başladı.
Hüzünlenen Alyoşa:
— Kimmiş o aptal, kimden söz ediyorsun kardeşim?
diye sordu.
— Şeytan! Peşimi bırakmıyor. İki, belki de üç kez geldi.
Benimle alay etti. Sözde onun kanatları yanmış, bütün
görkemiyle, pırıl pırıl bir başşeytan olmayışına kızıyormuşum.
Yalancı, şeytanların en alçağı! Hamama gidermiş... Soyarsan,
belki Danimarka köpeklerinin kuyruğu gibi upuzun, bir arşın
boyunda, dümdüz, boz bir kuyruğu vardır... Karda yürüdün sen
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Alyoşa, üşüdün; çay ister misin? Ne? Soğuk mu? Söyleyeyim
de yeni çay demlesinler...
Alyoşa vakit geçirmeden lavaboya koştu ve havluyu
ıslattı. Tekrar yerine oturması için İvan’ı kandırdı ve başını yaş
havluyla sardı. Kendi de yanına geçip oturdu.
Alyoşa kardeşine acıyarak baktı.
— İvan, hastalığın yüzünden sayıklıyor, boşuna kendini
yıpratıyorsun.
Alyoşa İvan için bir kez daha dua etti.
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ON İKİNCİ BÖLÜM
Adli Hata
I
Uğursuz Gün
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Sözünü ettiğim olaylardan bir gün sonra sabah saat onda
Bölge Mahkemesi duruşma salonunda Dimitri Karamazov’un
davasına başlandı.
Bu davanın Rusya çapında bir dava olduğu da herkesçe
biliniyordu. Ama yine de ilginin, sadece bizde değil yargılama
günü, duruşma sırasında anlaşıldığı gibi her kesimde bu kadar
yaygın, heyecanlandırıcı olduğunu kimse düşünememişti.
Memleketin her yanından gelmiş hukukçular o kadar çoktu ki,
oturacak yer bulunamıyordu. Salonun sonuna, sıraların
gerisine parmaklıkla çevrili ayrı bir yer hazırladılar.
Hukukçuların hepsi oraya alındı. Sandalye konmadığı için
adamlar ayakta kaldıkları hâlde bu durumdan şikâyetçi
değildiler.
Birbirine rakip iki kadının geleceği biliniyordu...
Bunlardan
biri
olan
Katerina
İvanovna,
herkesi
ilgilendiriyordu. Hakkında olağanüstü pek çok şey anlatılıyor,
cinayet işlediği hâlde Mitya’ya karşı duyduğu aşk üzerine
söylenen hikâyeler giderek yayılıyordu.
Savcımızla mahkeme başkanı hakkında da hikâyeler
anlatılıyordu. Savcımızın Fetyukoviç’le karşılaşmaktan ödü
kopuyormuş. Petersburg’dan tanışıyorlarmış. Meslekteki ilk
davalarından bu yana kanlı bıçaklı düşmanlarmış.
Petersburg’dan bu yana birisi yüzünden haksızlığa uğradığına,
gereken şekilde değerlenemediğine inanan aşırı derecede
onurlu İpolit Kiriloviç, Karamazov davasıyla canlanmış, hatta
bu dava sayesinde mesleğinde kaybettiği saygınlığını yeniden
elde etmeyi kurmaya başlamıştı. Ancak, söylentilere göre
Fetyukoviç onu ürkütüyordu. Yine de Fetyukoviç’ten korktuğu
üzerine söylenenlerden birçoğu doğru sayılmazdı.
Mahkeme başkanımız ise, mesleğinin ustası aydın bir
insan, uyanık fikirli bir adamdı. Onuruna çok düşkündü.
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Mesleğini çıkarları için kullanacak birine benzemiyordu.
Hayattaki tek amacı, saygın, sözü dinlenen bir adam
olabilmekti.
Daha duruşma başlamadan mahkeme salonu tıklım
tıklım dolmuştu. Bu salon, şehrin en iyi, en geniş, tavanı
yüksek, ses yansıtması en mükemmel salonuydu. Üyelerin
kürsüsünün sağında jüri için bir masayla iki sıra koltuk
yerleştirilmişti. Sol taraf, suçluyla avukatı için hazırlanmıştı.
Salonun ortasında, kürsüye yakın, suçun maddi kanıtlarının
bulunduğu bir masa duruyordu. Kanıtlar arasında Fiyodor
Pavloviç’in kan lekeleriyle kirlenmiş beyaz ipekli sabahlığı,
tahminlere göre suçlunun kullandığı o uğursuz pirinç havaneli,
bir kolu kana bulaşmış Mitya’nın gömleğiyle, arka cebinde kan
lekeleri olan redingotu vardı. Mitya, cinayet gecesi kana
bulanmış mendilini bu cebine koymuştu. Çiriş gibi sertleşmiş,
kanı kurumuş ve sararmış mendil de masanın üzerindeydi.
Ayrıca, Mitya’nın intihar için Perhotin’de hazırlayıp
Mokroye’de hancı Trifon Borisoviç’in gizlice aldığı tabancası,
Gruşenka için hazırlanmış üç binin bulunduğu boş zarf, bağlı
olduğu ince pembe kurdele ve şimdi hatırlayamadığım daha
birçok şey de masanın üzerindeydi.
Salonun arka taraflarında dinleyici yerleri vardı. Kürsüyü
salondan ayıran parmaklığın önünde ifade verip salonda
kalacak birkaç tanık için koltuklar konulmuştu. Saat onda
mahkeme başkanı, bir üye, bir de fahri sulh yargıcından kurulu
mahkeme heyeti yerini aldı. Hemen arkasından savcı da salona
girdi. Sarımtırak yüzlü elli yaşlarındaki mahkeme başkanı
tıknaz, etlice, kısa boylu, bir adamdı. Koyu, kırçıl saçları
kısacıktı. Kırmızı kurdeleli bir nişanı vardı.
Mübaşire, jüri üyelerinin hepsinin gelip gelmediğini
soran mahkeme başkanı duruşmayı başlattı. On iki jüri üyesi
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vardı. Kasabamızdan dört memur, iki tüccar ve altı köylü ile
kasabalı...
Mahkeme başkanı 6. derece memur Fiyodor Pavloviç
Karamazov’un öldürülmesiyle ilgili davaya başlanacağını, şu
anda hatırlayamadığım bir tarzda söyledi.
Mitya’nın getirilmesi için mübaşire emir verildi. Mitya,
salonun girişinde göründü. Mahkeme salonu, sineğin uçuşu
duyulacak kadar sessizleşti. Son derece şık giyinmişti. Üstünde
yepyeni bir redingot vardı. Yeni, siyah güderi eldiveni, son
derece güzel bir gömleği vardı. Geniş adımlarla dimdik, hiç
sallanmadan yürüyerek hiçbir şeyi umursamadan yerine geçti.
Onun ardından ünlü Fetyukoviç salona girdi. Bu sırada
uğultu halinde fısıltılar giderek çoğaldı. Fetyukoviç kuru ve
uzun boylu, bacakları ince, upuzun ve bembeyaz ince
parmaklı, yüzü tıraşlı bir adamdı.
Mitya adını, medeni hâlini soran mahkeme başkanına
öyle sert ve beklenmedik bir şekilde sesini yükselterek cevap
vermişti ki başkan, elinde olmayarak irkilmiş, şaşkın bir
ifadeyle Mitya’nın yüzüne bakmıştı. Daha sonra davaya
çağırılan tanıklarla bilirkişi listesi okundu. Liste epey uzundu.
Dört tanıklardan gelmemişti. Miyusov o sırada Paris’teydi,
ancak ilk soruşturmada verdiği ifade dava dosyasında vardı.
Bayan Hohlakova ile mülkçü Maksimov hasta oldukları için,
Smerdyakov ise ani ölümünden dolayı duruşmaya
gelememişlerdi.
Kararname çok kısa ama eksiksizdi. İçeriğinde, sanığın
suçunun ne olduğu, neden mahkemeye verildiği gibi asıl
bilgiler vardı. Beni bu hâliyle çok etkiledi. Kâtip kararnameyi
açık, tane tane, çınlayan bir sesle okuyordu. Cinayet, bütün
korkunçluğuyla keskin bilgilerin ışığı altında yeniden önümüze
seriliyordu. Kararnamenin okunması bitince, başkanın tok ve
yüksek bir sesle Mitya’ya:
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— Sanık, suçlu olduğunu kabul ediyor musun? diye
sordu.
Ayağa kalkan Mitya yine farklı ve âdeta çılgınca bir
sesle:
— Ahlaksızlık, sarhoşluk, tembellik ve eğlenceye olan
zaafımı suç olarak kabul ediyorum! diye bağırdı. Namuslu bir
insan olmaya karar verdiğim anda kader beni perişan etti,
yıktı... Fakat ihtiyarın, düşmanım ve babam olan adamın
ölümünde suçum yok. Soyan da ben değilim. Hayır, hayır,
suçlu değilim, olamam da... Dimitri Karamazov ahlaksız
olabilir ama hırsız olamaz!
Bu sözleri haykıran Mitya fark edilecek kadar titreyerek
yerine oturdu. Mahkeme başkanı onu yeniden uyararak,
yalnızca
sorulanları
cevaplamasını,
konu
dışında
konuşmamasını istedi. Sonra duruşmayı açtı ve yemin etmek
üzere tanıkları içeri aldırdı.
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II
Tehlikeli Tanıklar
Önce iddia makamının tanıkları çağrılmıştı. Mitya’nın
aklanmasından son dakikaya kadar hemen hemen bütün
bayanlar emindi. Erkekleri daha çok savcı ile ünlü Fetyukoviç
arasındaki mücadele ilgilendiriyordu. Tecrübeli kişiler,
avukatın belirli bir sisteme göre hareket ederek kendince bir
planı olduğunu seziyor, ama amacını bir türlü
kestiremiyorlardı. Ne olursa olsun, kendine güvenen, kararlı
tavrı dikkatlerden kaçmıyordu. Ayrıca, Fetyukoviç’in burada
bulunduğu üç günlük kısa sürede davayı bütün incelikleriyle
kavraması herkesin hoşuna gidiyordu; iddia makamı
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tanıklarının ifadelerini çürütmek, onları mümkün olduğu kadar
şaşırtıp küçük düşürmek, böylece de tanıklıklarını gözden
düşürmek için kullandığı yöntem uzun zaman keyifle
konuşuldu. Belki de bunlar sadece bir oyun, mesleğin bir
gösterişi, avukatça numaralardan ibaretti. Çünkü salondakilerin
çoğu, böyle şaşırtmacaların, derinden etkileyerek köklü bir
yarar getirmeyeceğine inanıyordu. Böyle düşünenlere göre
Fetyukoviç, durumu herkesten daha iyi kavrıyor, ama en güçlü
savunma silahını, son kozunu gereken zamanda kullanmaya
hazırlanıyordu. Daha doğrusu, Fetyukoviç gücüne çok
güvendiği, kendinden emin olduğu için şimdilik işin
alayındaydı. Örneğin bahçedeki açık kapıya dair en ciddi
tanıklığı yapan Fiyodor Pavloviç’in eski uşağı Grigori
Vasilyeviç ifade verirken, söz sırası savunma avukatına
gelince adamcağızın tutar yanını bırakmadı. Şunu belirtelim ki
Grigori Vasilyeviç, salona ne mahkemenin görkeminden, ne
dinleyici kalabalığından en ufak bir korkuya kapılmadan, sakin
ve başı dik denebilecek bir hâlle girmişti. İfade verirken sanki
karşısında karısı Marfa İgnatyevna varmış gibi doğal, biraz
daha saygılı bir tavırla konuşuyordu. Onu şaşırtmanın imkânı
yoktu. Önce savcı, Grigori Vasilyeviç’e Karamazov ailesinin
özelliklerini ayrıntılarıyla uzun uzun sordu. Ailenin içyüzü
bütün çıplaklığıyla ortaya serildi; ihtiyarın samimi ve objektif
konuştuğu tavırlarından anlaşılıyordu. Ölen efendisinin anısına
çok derin bir saygı duyduğu hâlde Mitya’ya karşı babasının
haksız davrandığını açıkladı. Mitya’nın çocukluğunu
anlatırken, “Çocuklarına hak ettikleri şekilde bakmadı. Ben
olmasaydım çocuk bitlere yem olurdu. Oğlanın annesinden
kalmış öz malı olan çifliğe ait hesaplardaki hakkını yemek de
iyi değildi.” diye ekledi.
Savcının, babanın oğluyla hesaplaşmasında ona ne gibi
haksızlıklar yaptığı sorusuna, ciddi kanıtlar sunarak
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cevaplayamayan Grigori Vasilyeviç, bu hareketiyle herkesi
hayrete düşürdü. Buna rağmen yine de mal bölüşümünün
adaletsiz yapıldığında, babasının Mitya’ya birkaç bin daha
vermesi gerektiğinde ısrar ediyordu. Savcı aynı soruyu, yani
Fiyodor Pavloviç’in Mitya’ya mirastan payına düşeni tamamen
verip vermediğini Alyoşa ile İvan Fiyodoroviç de dâhil bütün
tanıklara ısrarla sormuş, ama hiçbirinden kesin bir bilgi
alamamıştı. Hepsi olayı doğruluyor, ancak güvenilir bir kanıt
gösteremiyordu. Grigori sofradaki sahneyi, Dimitri
Fiyodoroviç’in ansızın içeri dalarak babasını nasıl dövdüğünü
anlatınca duruşma salonunun havası iyice ısındı, gerildi.
İhtiyar uşağın sakin, kendine has bir üslupla, laf kalabalığı
yapmadan konuşması dinleyenleri büsbütün etkiliyordu. O gün
onu yere düşürüp tokatladığını, Mitya’ya kin tutmadığını,
çoktandır bağışladığını söyledi. Ölen Smerdyakov’dan söz
ederken, istavroz çıkararak kabiliyetli bir oğlan olduğu hâlde
budala, hasta, en kötüsü de dinsiz olduğunu anlattı.
Smerdyakov, dinsizliği Fiyodor Pavloviç’le büyük oğlundan
öğrenmişti. Ancak konuşması sırasında Smerdyakov’un
namusuna zerre kadar toz kondurmadı. Smerdyakov’un bir
süre önce beyin düşürdüğü parayı avluda nasıl bulduğunu,
beye verişini, beyin ona bir altın hediye etmesini ve bu olaydan
sonra beyin her işte güvenini kazandığını tek tek anlattı.
Bahçeye açılan kapıyla ilgili iddiasını aynen tekrarladı. Soru
sorma sırası savunmaya gelmişti. Avukat sorularına, Fiyodor
Pavloviç’in sözde “malum bir kişi” için üç bin rubleyi içine
koyduğu paketle başladı: “Efendinizin emektarı olan siz bu
paketi gördünüz mü?” Bu soruya karşı Grigori, parayı ne
gördüğünü ne de bunun hakkında bir şey duyduğu yanıtını
verdi ve “Şimdiki gibi herkesin diline düşene kadar
duymadım.” diye ekledi. Fetyukoviç, savcının, miras kalan
çiftliğin bölüştürülmesine dair sorusundaki ısrara benzer bir
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üslupla, yanıt verebilecek bütün tanıklara para paketi sorusunu
sordu. Hepsinden de aynı cevabı aldı: Birçoğu paket kelimesini
duymuş, ancak paketi gözleriyle gören olmamıştı. Savunmanın
bu sorudaki ısrarı salondakilerin dikkatini çekti.
Rakitin’in ifadesi sırasında da savunma Avukatı aynı
ustalığı gösterdi, Rakitin de en önemli, savcının çok güvendiği,
değer verdiği tanıklardan biriydi. İfadesinden anlaşıldığı gibi
bu konuda her şeyi biliyordu. Her yere gitmiş, her şeyi görmüş,
hepsiyle görüşmüştü; Fiyodor Pavloviç’in ve bütün
Karamazovların hayat hikâyelerini bütün ayrıntılarıyla
biliyordu. Ancak içinde üç bin ruble bulunan paketi Mitya’dan
duymuştu. Yine de Başkent Lokantası’nda Mitya’nın
yaptıklarını olduğu gibi anlattı, aleyhinde yorumlanacak söz ve
hareketlerin hepsini söyledi. Kıdemli Yüzbaşı Snegiryov’in
kıtık hikâyesini de anlattı. Fiyodor Pavloviç’in çiftlik
hesabından Mitya’ya borcu olup olmadığı konusunda Rakitin
de bilgi veremedi. Sadece çok fazla ayrıntıya inmeden ve
küçümser bir tavırla, “kimsenin içinden çıkamayacağı şu
Karamazovlar deryasından suçlu ile suçsuzu, borçlu ile
alacaklıyı ayırdetmenin mümkün olmadığını” söylemekle
yetindi. Mahkeme konusu olan cinayetin nedeni olarak,
Rusya’nın kölelik devrinden kalma geriliğini, memleketin
içinde bulunduğu karışıklığı ve idare makamlarının görevlerini
gereken şekilde yapmamasını gösteriyordu. Yani Rakitin’e
içini dökme fırsatı verilmişti. O da bunu değerlendirip kendini
göstermekten geri kalmadı, coştukça coştu. Savcı onun bir
dergiye cinayetle ilgili bir yazı hazırladığını biliyordu. İlerde
de göreceğiniz gibi bu makaledeki bazı düşünceleri
iddianamesine olduğu gibi almıştı.
Suçlamak için, tanığın çizdiği karanlık tablo iyi bir
zemin hazırlamış oldu. Genel olarak Rakitin’in ifadesi,
düşüncelerindeki özürlük ve yücelik davayı dinleyenleri âdeta
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büyüledi. Sözü köleliğe ve Rusya’daki karışıklıklara getirdiği
sırada birden bir alkış dahi koptu. Yine de Rakitin gençliğin
verdiği tecrübesizlikle küçük bir hata yaptı ve Avukat
Fetyukoviç de bu fırsatı kaçırmadı. Gruşenka hakkında bazı
soruları cevaplayan, başarısından ve ahlaklı olmaktan başı
dönen Rakitin, Agrafena Aleksandrovna’yı küçümsedi. Onun
için, “Tüccar Samsonov’un kapatması” gibi sözler sarf etti.
Buna çok pişman oldu sonradan, bu sözü geri almak için neler
vermezdi! Çünkü Fetyukoviç onu tam bu zayıf noktasından
yakalayıvermişti. Rakitin, dışardan gelen bu avukatın bu kadar
kısa zamanda işin ayrıntılarına bu derece hâkim olacağını
nereden bilebilirdi!
Soru sorma sırası Avukat Fetyukoviç’e gelmişti. Tanığa
yönelen avukat, nazik, hatta saygılı bir gülümsemeyle:
— Size bir şey sormama izin verin, diye başladı.
Öğrendiğimize göre Svetlova, yaklaşık iki ay önce küçük
Karamazov Aleksi Fiyodoroviç’le tanışmak istemiş. Onu
evine, hem de manastır kıyafetiyle götürmenize karşılık yirmi
beş ruble vermeyi size vaat etmiş. Buluşma, bildiğiniz gibi,
bugünkü davaya sebep olan korkunç felaketle sonuçlanan
günün akşamı olmuş. Siz Aleksi Karamazov’u Bayan
Svetlova’nın evine götürmüşsünüz. Şimdi benim öğrenmek
istediğim, Bayan Svetlova’dan vaat edilen ödülü, yani yirmi
beş rubleyi aldınız mı, almadınız mı?
— Bu bir şakaydı... Bununla neden ilgilendiğinizi
anlayamıyorum. Şakacıktan aldım... Geri vermek üzere...
— Demek aldınız. Ancak şimdiye kadar vermediniz.
Yoksa verdiniz mi?
— Bunlar saçma şeyler... diye kekeliyordu Rakitin.
Böyle sorulara cevap veremem. Mutlaka geri vereceğim.
Mahkeme başkanı araya girdi. Ancak Avukat
Fetyukoviç, Bay Rakitin’e başka soru sormayacağını söyledi.
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Rakitin mahkeme huzurundan iki büklüm, oldukça hırpalanmış
bir hâlde ayrıldı. Salondakileri coşturan nutkunun bütün
ihtişamı yerle bir olmuştu. Peşinden bakan Fetyukoviç
salondakilere gözleriyle, “İşte suçlamaları yapan soylu
kişileriniz bunlar.” demek ister gibiydi.
Savunma avukatı hiçbir fırsatı kaçırmıyor, davanın en
küçük ayrıntılarıyla ilgili edindiği bilgilerle herkesi giderek
daha çok hayrete düşürüyordu.
Hancı Trifon Borisoviç’in tanıklığı ise herkesi çok
etkiledi. Bu etki şüphesiz Mitya’nın aleyhine olacak
içerikteydi... Trifon, âdeta parmak hesabıyla Mitya’nın
olaydan bir ay önce Mokroye’ye ilk gelişinde yaklaşık olarak
üç bin ruble harcadığını hesapladı. Sadece çingene kadınlara su
gibi para akıtmıştı!
— Ya bitli mujikleri... Elli kopekle değil, en az yirmi beş
banknotla ağırlıyordu. Aşırdıkları para da cabası... Çalan da
elini bırakmadı ya... Tutabilirsen tut hırsızı... Zaten kendisi
avuç dolusu para saçıyordu! Bizim köylüler de hırsız mı
hırsızdır, vicdan nedir bilmezler. Ya kızlar, şu köylü kızlarının
eline geçen! O zamandan beri millet zengin oldu, yoksa
fakirlikten geçilmiyordu...
Kısacası Hancı Trifon Borisoviç, yapılan bütün
harcamaları sanki kaydını tutmuş gibi bir bir sayıp döktü.
Böylece de üç bin rublenin sadece beş yüzünün harcanıp
kalanının kese içinde bir yana ayrılması olası görünmüyordu.
— Olamaz efendim, üç bini tek kopeğine kadar izledim.
Para hesabını biz bilmesek kim bilir! diyerek amirlerin gözüne
girmek için âdeta yırtınıyordu Hancı.
Soru sırası savunmaya gelince Avukat Fetyukoviç,
Hancının ifadesini çürütmeye çalışmadı. Birden Mitya’nın
Mokroye’deki ilk içki âleminde sarhoşken dışarıda düşürdüğü
yüz rubleden söz açtı. Arabacı Timofey ile Akim adında başka
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bir mujik bu parayı koridorda bulduktan sonra, parayı Trifon
Borisoviç’e teslim etmişler, o da onlara birer ruble bahşiş
vermişti.
— O yüz rubleyi Bay Karamazov’a geri verdiniz mi,
vermediniz mi?
Önce, hık, mık diyen Trifon Borisoviç, olayı yaşayan iki
mujiğin şahitliğinden sonra paranın bulunduğunu açıklamak
zorunda kaldı. Hemen orada bu parayı Dimitri Fiyodoroviç’e
geri verdiğini söyledi ve “O sırada onlar çok sarhoş oldukları
için hatırlayamazlar.” diye de ekledi. Ancak mujiklerin
tanıklığından önce yüz rubleyi bulduğunu inkâr ettiği için, bu
parayı sarhoş olan Mitya’ya geri vermesi onun güvenilirliğini
gölgeledi. Böylece savcılığın öne sürdüğü en ciddi ve önemli
tanıklardan biri daha kuşku uyandırarak, epey lekelenip
mahkemeyi terk etti. Aynı durum Polonyalıların da başına
geldi: Kibirli ve son derece kayıtsız bir ruh hâliyle geldiler.
İkisi de her şeyden önce Taca hizmet ettiklerini söylediler. Pan
Mitya’nın şereflerini satın almak için üç bin ruble teklif
ettiğini, elinde deste deste para gördüklerini anlattılar. Pan
Mussyaloviç konuşmasına sık sık Lehçe kelimeler
karıştırıyordu. Bunun, başkan ile savcının gözünde ona bir
ağırlık verdiğini görünce iyice coştu, konuşmayı büsbütün
Lehçeye döktü. Ancak Fetyukoviç yine hazırlıklıydı, tuzağını
kurmuştu. Tekrar çağrılan Trifon Borisoviç, oyun için verdiği
kâğıtların Pan Vrublevski tarafından değiştirildiğini, Pan
Mussyaloviç’in de oyunda hile yaptığını istemeyerek de olsa
açıklamak zorunda kaldı. Bunu Kalganov da doğrulayınca
iyice zor duruma düşen panlar salondakilerin alaylı
gülüşmeleri arasında dışarı çıktılar.
Mitya’nın aleyhine tanıklık edecek ciddi kişilerin hemen
hemen hepsinin sonu aynı oldu. Fetyukoviç, hepsini rezil
edecek bir ayrıntıyı mutlaka buluyor ve utanç içinde birer birer
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geri yolluyordu. Bu işin tiryakileri ve hukukçular, onu bir
yandan hayranlıkla izlerken, bir yandan da bütün bu becerikli
atakların neye yarayacağına akıl erdiremiyordu. Çünkü her
biri, suçun gittikçe daha da belirginleştiğini açıkça görüyordu.
Ama büyük sihirbazın kendine güvenen hâline bakarak sabırla
bekliyorlardı. Öyle ya, onun gibi bir adam Petersburg’dan boşu
boşuna gelmiş olamazdı ve eli boş dönecek değildi.

III
Tıbbi Muayene ve Bir Kilo Fındık
Sanığın muayene edilmesi de büyük bir yarar
sağlamamıştı. Sonradan anlaşıldığına göre Fetyukoviç de
bundan çok fazla bir şey beklemiyordu. Aslında muayene
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Moskova’dan ünlü bir doktor getiren Katerina İvanovna’nın
ısrarlı isteğiyle yapılmıştı. Bu, savunmaya bir şey
kaybettirmez, olsa olsa kazandırabilirdi. Doktorların her
birinin apayrı şeyler söylemesi çok komik oldu. Bilirkişi heyeti
dışardan gelen ünlü doktor, bizim Doktor Hertsenştube ve genç
Doktor Varvinski’den kurulu idi. Son ikisi, savcılığın isteğiyle
tanık olarak da çağırılmıştı. İlk bilirkişi olarak Doktor
Hertsenştube ifade verdi.
Yetmiş yaşlarındaki Hertsenştube dazlak, orta boylu ve
sağlam yapılı bir ihtiyardı. Bütün kasaba ona değer verir ve
saygı duyardı. Dürüst bir doktor, iyi ve dindar bir adamdı.
Doktor Hertsenştube sanığın akıl sağlığındaki
anormalliğin meydanda olduğunu net ifadelerle söyledi.
Moskovalı doktor, sanığın şu andaki ruh hâlinin normal
olduğunu belirtti. Doktor son derece kararlı ve kesin bir dille
konuşuyordu. Ama iki bilim adamının düştüğü çelişkinin
komikliği, son olarak konuşan Doktor Varvinski’nin
açıklamalarıyla tamamen ortaya çıktı. Sanık, Varvinski’ye
göre şu anda da bundan önce de tamamen normaldi.
Hertsenştube’nin tanık olarak verdiği ifade Mitya’ya
yaradı. Doktor, kasabanın eskilerinden olduğu için Karamazov
ailesini çok uzun zamandır iyi tanırdı. Dikkat çeken bilgiler
verdi. Bir ara:
— Zavallı delikanlının kaderi çok daha iyi olabilirdi,
dedi. Çocukken de ilk gençliğinde de çok iyi yürekliydi...
Bunu biliyorum. Aslında çok soylu, ince ruhlu bir gençti. Evet,
onu şuncağız bir yavruyken tanıdım. Babası onu evin arka
avlusuna atmıştı. Pantoloncuğunda tek düğme kalmış bir
şekilde pabuçsuz koşar dururdu. Bir keresinde bir kilo fındık
getirdim ona. Çünkü çocuğa o zamana kadar hiç kimse fındık
getirmemiş. Parmağımı kaldırarak: ‘Oğlum, Gott der Vater!’
dedim. O da gülerek, ‘Gott der Vater!’ diye tekrarladı. ‘Gott
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der Sohn!’ Yine gülerek kekeledi: ‘Gott der Sohn!’ Ben de
‘Gott der Heilige Geist!’ dedim. O zaman da güldü küçük. Dili
döndüğü kadar, ‘Gott der Heilige Geist!’ kelimelerini de
tekrarladı. Oradan ayrıldım. İki gün sonra oradan tekrar
geçerken beni görünce, ‘Amca, Gott der Vater, Gott der Sohn!’
diye bağırdı. Sadece ‘Gott der Heilige Geist’ı unutmuştu, ben
ona hatırlattım. O gün de çok acıdım ona. Sonra götürdüler
oradan, bir daha da görmedim.
Aradan yirmi üç yıl geçti, saçlarım iyice beyazlaşmıştı.
Bir gün baktım ki, bir türlü, tanıyamadığım, yağız bir delikanlı
odama giriyor... Girer girmez gülerek parmağını kaldırdı: ‘Gott
der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist!’ dedi. Daha
yeni geldim. Bana aldığınız bir kilo fındığa teşekkür etmek
için buraya koştum. O zamanlar kimse bana bir kilo fındık
almamıştı, sadece siz aldınız...
Bu sözler üzerine ben güzel, mutlu gençliğimi ve
avludaki yalınayak çocuğu hatırladım; yüreğim sızladı. Ona:
‘Kıymet bilir, vefalı bir delikanlıymışsın. Küçüklüğünde
aldığım bir kilo fındığı unutmamışsın.’ dedim. Kucakladım,
onu kutsadım. O kadar etkilendim ve duygulandım ki
gözyaşlarımı tutamadım, ağladım. O gülüyor, ama gülerken de
ağlıyordu. Rusların çoğu ağlanacak yerde gülüyorlar. Fakat o
ağlıyordu, bunu gördüm. Yazık ki şimdi...
— Şimdi de ağlıyorum Alman Efendi, şimdi de
ağlıyorum Tanrı kulu! diye yerinden bağırdı Mitya.
Bu sahne, salondakileri âdeta sarstı, etkiledi. Kefeyi
Mitya’dan yana ağırlaştıran olay, şimdi söz açacağım Katerina
İvanovna’nın ifadesiydi. Esasen savunma avukatının çağırdığı
tanıkların ifadeleri başlayınca kader aniden Mitya’ya gülmeye
başlamıştı. İşin ilginç yanı, avukatı dahi bunu beklemiyordu.
Katerina İvanovna’dan önce Alyoşa çağırılmıştı. Alyoşa’nın
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hatırladığı bir olay, suçlamanın esasına karşı güçlü bir silah
kazandırmıştı.

IV
Talih Mitya’ya Gülüyor
Alyoşa ifadesini yeminsiz veriyordu. O bile bu durumu
tahmin etmiyordu. Şaşırmıştı. Mahkemenin ona karşı çok
yumuşak ve içten davrandığını hatırlıyorum. Bunda Alyoşa’
nın kendini iyi tanıtmış olmasının büyük etkisi vardı.
Alçakgönüllülükle, en küçük bir taşkınlığa, heyecana
kapılmadan konuşuyordu. Ancak sözlerinden mutsuz kardeşine
karşı ne kadar yakınlık duyduğu kolayca anlaşılıyordu. Alyoşa
bir soruyu cevaplarken ağabeyinin belki kendini şiddete, aşırı
isteklerine kaptırmış, buna rağmen ruhça soylu, onurlu,
gerekirse her türlü fedakârlığı göze alacak bir insan olduğunu
anlattı. Son günlerde Gruşenka’ya karşı aşkı, babasıyla
arasındaki rekabet yüzünden dayanılmaz, zor bir hâlde
olduğunu da açıkladı. Söz konusu üç bin rublenin, Mitya için
sabit fikir hâline geldiğini kabul etmekle birlikte onun,
hırsızlık kastıyla suç işleyebileceğini şiddetle reddediyordu.
Mitya, paragöz değildi, ama o üç bini, babasının kendisini
dolandırarak elinden aldığı miras payı sayıyor, söz edilince
öfkeden kendinden geçiyordu.
Alyoşa, savcının söyleyişiyle iki kişinin, yani Gruşenka
ile Katya’nın birbirine rakip olmasıyla ilgili kaçamak cevaplar
verdi. Hatta bir iki soruyu cevaplandırmak istemedi.
Sorgulama sırası Fetyukoviç’e geldi. Suçlunun, babasına
olan nefretini, onu öldürmesi olasılığını Alyoşa’ya ne zaman
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açtığını, bunu cinayetten önceki son görüşmelerinde söylemiş
olup olmayacağını sordu. Alyoşa bu soruyu yanıtlarken birden
bir şey hatırlamış gibi silkinerek:
— Bu olayı neredeyse unutuyordum. Aklıma henüz
geldi. O zaman bunu pek kavrayamamıştım, oysaki şimdi...
Alyoşa, sözlerini şöyle sürdürdü:
— O zaman göğsüne vurarak kalbini gösterdiğini
sanmıştım, dedi. Bana dahi açıklayamayacağı çok acı bir
durumdan kurtulmak için kalbinde güç bulacak, diye
düşündüm. Açık söyleyeyim ki, o anda babasına gidip
herhangi bir zorbalıkta bulunma düşüncesinin onu utançtan
ürperttiğini sanıyordum. Göğsünde bir noktayı gösterirken,
kalbin o yanda değil de daha aşağıda olduğunu düşündüğümü
hatırlıyorum. Oysa ağabeyim çok daha yukarıyı, boğazının
altını yumrukluyor, hep orayı gösteriyordu. O sırada
düşüncemi yersiz buldum. Oysaki o anda söz konusu bin beş
yüz rublenin dikili olduğu muskayı işaret etmiş olabilirdi!
Böylece Alyoşa’nın tanıklığı bitti. Burada önemli ve
üzerinde durulacak olan ayrıntı, ufak da olsa bir kanıtın ortaya
çıkması. Yine de bunun yardımıyla içinde bin beş yüz ruble
bulunan muskanın gerçekliğinin, sanığın Mokroye’de ilk
soruşturma sırasında para için “benimdir” demesinin doğru
olduğunun anlaşılmasıydı.
Sıra Katerina İvanovna’nın tanıklığına geldi. Sakin, tane
tane konuşuyor ya da sakin görünüyordu. Katerina İvanovna
daha ilk sorulardan birini cevaplarken sanıkla nişanlı olduğunu
kesin olarak açıkladı. Sonra kısık bir sesle:
— Beni bırakana kadar... diye ekledi.
Akrabalarına postayla göndermesi için Mitya’ya verdiği
üç bin ruble hakkındaki soruya şu yanıtı verdi Katerine
İvanovna:
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— Bu parayı hemen postalasın diye vermedim, dedi. O
sıralar güç bir durumda olduğunu hissediyordum... Parayı,
isterse bir ay içinde göndermesi şartıyla vermiştim. Bu borç
nedeniyle kendini bu kadar üzmesi gereksizdi.
— Bir defasında ben de ondan üç bin rubleden fazla borç
para almıştım.
— Burada değil de ilk tanıştığınız sırada oldu bu, değil
mi? diye sordu Fetyukoviç.
Katerina İvanovna anlatmaya başladı. Her şeyi,
Mitya’nın Alyoşa’ya açıkladığı olayı, ayaklarına kapanmayı,
sebebini, babasına ait meseleyi tek tek anlattı.
Fetyukoviç saygıyla eğilerek Katya’yı selamladı. O artık
zafere ulaşmış gibi seviniyordu. Elinde toplananların değeri
inkâr edilemezdi: Bir yandan asil bir duyguya kendini
kaptırarak varı yoğu olan beş bin rubleyi feda etmiş bir adam,
öte yandan aynı adamın üç bin rublelilik soygun uğruna
babasını öldürebileceği... Bu çelişkiye akıl ermiyordu!
Tanıklık sırası Gruşenka’ya gelmişti. Gruşenka da Katya
gibi siyah bir elbise giymişti. Omuzlarına aldığı siyah, zengin
görünümlü şalıyla salona girdi. Sessiz ve âdeta kayan
adımlarla, etine dolgun bazı kadınlara özgü salına salına bir
yürüyüşle ilerledi; sağa sola bakmadan, gözlerini mahkeme
başkanından ayırmadan parmaklığa yanaştı.
Konu Fiyodor Pavloviç’le dostluğuna gelince sert bir
tavırla, “Bunlar saçma şeyler, bana asıldıysa bunda benim
kabahatim ne?” diye ters bir cevap verdi. Kısa bir süre sonra
da, “Bütün suç benim. İkisiyle de alay ettim; ihtiyarla da
bununla da... İkisini de bugünkü hâle getiren benim. Her şey
benim yüzümden oldu.” dedi.
Samsonov hakkındaki soruya karşı Gruşenka küstahça ve
âdeta hışım gibi:
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— Bu konu kimseyi ilgilendirmez, diye lafı soranın
ağzına tıkadı. Benim koruyucum, bakıp büyütenimdi. Ailem
beni yalınayak başıkabak sokağa atınca o beni yanına alıp
bağrına bastı.
Parayla zarfı görmemiş, sadece hain heriften, içinde üç
bin ruble bulunan bir zarfın Fiyodor Pavloviç’te olduğunu
duymuştu.
— Kim bu hain? diye sordu savcı.
— Kim olacak? Efendisini öldürdükten sonra dün
kendini asarak intihar eden uşak Smerdyakov...
Böyle kesin bir suçlama için elinde ne gibi kanıtlar
olduğu soruldu, ama Gruşenka’nın ciddi hiçbir kanıtı yoktu.
— Sanığın Mokroye’de tutuklanması sırasında orada
bulunanların hepsi, sizin başka bir odadan koşarak içeri girip,
“Bütün suç benim, birlikte sürgüne gideceğiz!” diye
bağırdığınızı görmüş ve duymuşlar. Bu durumda siz de o
zaman, Dimitri’nin, babasının katili olduğuna inanıyordunuz,
değil mi?
— O zaman ne duyduğumu hatırlamıyorum. Herkes,
babasını öldürdüğünü haykırdı. Adam benim yüzümden
öldüğü için kendimi suçlu hissettim. Ancak katil olmadığını
söyleyince o anda ona inandım. Her zaman da inanacağım.
Çünkü yalan söylemez.
Tanıklığını bitirdikten sonra Katerina İvanovna’ya uzak
bir yere oturan Gruşenka’nın üzerine yüzlerce küçümser bakış
dikildi... İfade verdiği süre içinde Mitya taş kesilmiş, yere
bakıyordu.
Tanık İvan Fiyodoroviç Karamazov içeri girdi.
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V
Ani Felaket
İvan Fiyodoroviç aslında ifade vermek için Alyoşa’dan
önce çağrılmıştı. Ancak mübaşir başkana, tanığın ani bir kriz
ya da rahatsızlık yüzünden duruşmaya henüz gelecek durumda
olmadığını haber verdi. İvan, yine de iyileşir iyileşmez ne
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zaman isterse tanıklık edecekti. Bu küçük olayı o sırada kimse
duymamıştı. Sonradan öğrenildi. Salondakiler onun girişini ilk
anda fark edemedi.
Kimseye bakmayan İvan Fiyodoroviç, tuhaf bir yavaşlık
ve endişeli bir hâlle bir şeyler düşünüyormuş gibi başını yere
eğmişti. Kıyafet seçimi kusursuzdu. Diğerleri nasıl bir izlenim
edindi bilmem, ama yüzünün hâli bende hastaymış izlenimi
uyandırdı. Toprağa çalan rengiyle ölmek üzere olan bir insan
yüzüydü bu... Gözleri bulanıktı, bakışlarını yukarı kaldırarak
hiç acele etmeden salonu süzdü. Alyoşa birden ayağa kalktı,
“Ah!” diye hafif bir çığlık attı. Ben bu çığlığı çok iyi
hatırlıyorum, ama orada bulunanların birkaçı fark etti bunu.
Mahkeme başkanı, yeminsiz tanıklık edeceğini, ifade
verip vermemekte serbest olduğunu, onu vicdanıyla başbaşa
bıraktığını ve birkaç şey daha söyledi İvan Fiyodoroviç’e. İvan
Fiyodoroviç sadece dinliyor, donuk gözlerle başkana
bakıyordu. Yüzüne yavaş yavaş bir gülümseme yayıldı. Ona
şaşkınlıkla bakan başkan sözünü bitirince, İvan Fiyodoroviç
gülüverdi. Yüksek sesle:
— Merak buyurmayın Ekselans, ifade verecek kadar
sağlıklıyım, dedi. Size çok ilgi çekecek bir şey
anlatabileceğim.
Soru yağmuru başladı. İvan, isteksiz, kısa kısa, giderek
artan bir hırçınlıkla cevap veriyordu, ama yine de düzgün
konuşuyordu. Pek çok soruya, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.
Babasıyla Dimitri arasındaki hesapları da bilmiyordu,
İvan Fiyodoroviç o sırada bitkin ses tonuyla:
— İzninizi rica edeceğim Ekselans, kendimi hiç iyi
hissetmiyorum, dedi.
Başkanın cevap vermesini beklemeden sırtını birden
kürsüye çevirdi, çıkış kapısına doğruldu. Ama üç dört adım
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sonra durdu, bir şeyler düşündü, sessizce gülümsedi ve yerine
tekrar döndü.
— Ekselans, benimki de kiliseye evlenmeye giden köylü
kızının yaptığına benzedi. Hani şu ‘Hem ağlarım, hem
giderim.’ diyen kız gibi oldum...
— Ne demek istiyorsunuz? diye sert bir şekilde sordu
başkan.
— Şunu, dedi İvan Fiyodoroviç ve birden cebinden bir
deste para çıkardı.
— İşte para...
Maddi kanıtların bulunduğu masayı başıyla göstererek:
— Bu zarfın içindeki, babamın öldürülmesine sebep olan
para... diye devam etti. Nereye koyayım? Mübaşir efendi,
lütfen şunu verin.
Mübaşir, parayı İvan Fiyodoroviç’ten alarak mahkeme
başkanına verdi. Başkan:
— Eğer bu, söz konusu paraysa, elinize nasıl geçti? diye
hayretle sordu.
— Katil Smerdyakov bu parayı dün bana verdi... Kendini
asmadan hemen önce ona uğramıştım. Babamı ağabeyim değil,
o öldürdü. O öldürdü! Ama onu kışkırtan benim... Kim
babamın ölümünü istemez ki?
Başkan elinde olmadan:
— Sizin aklınız başınızda mı? diye mırıldandı.
Alyoşa yerinden fırlayarak:
— Rica ederim ona inanmayın, o hasta, nöbet geçiriyor!
diye bağırdı.
Başkan, kısa bir zamanda kendini toparladı.
— Ne demek istediğiniz anlaşılmıyor. Eğer
söyledikleriniz bilinçliyse, bu itirafınızı nasıl ispat
edeceksiniz?
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— Sorun da hiç tanığımın olmamasında ya... Size bir
zarf yetmez mi? Yok tanığım, yok... Birisinden başka...
Dalgın dalgın gülümsedi İvan.
— O da kimmiş?
— Kuyruklu, ekselans. Sizin tüzüğe aykırı düşer.
Sonra gülümsemesini keserek, sanki sır verir gibi:
— Ona aldırmayın, önemsiz, pis bir şeytan bozuntusu...
Burada bir yerlerde olmalı, şu kanıtların bulunduğu masasının
altındadır belki, başka nerde olur ki?
Mübaşirin yüzüne dik dik bakan İvan Fiyodoroviç:
— Bu da ne böyle? diye haykırdı. Sonra adamcağızın
omuzlarına yapıştığı gibi onu yere çarptı.
Adliyenin güvenlik personeli mübaşirin yardımına
yetişti. İvan Fiyodoroviç’i yakaladılar, korkunç çığlıklar
atıyordu. Salondan çıkarılana kadar sürekli acı çığlıklar attı,
anlaşılmaz şeyler haykırdı.
Katerina İvanovna da Kriz gelmiş gibi haykırıyordu.
Başkana verdiği kâğıt, Mitya’nın Başkent Lokantası’nda
yazdığı ve İvan Fiyodoroviç’in “matematik önem taşıyan
belge” adını verdiği mektuptu. Ne yazık ki matematik kesinliği
kabul edilen bu mektup olmasa, Mitya belki mahvolmayacaktı;
hiç değilse bu kadar kötü bir şekilde mahvolmazdı.
Doktor, mahkeme heyetine, hastanın tehlikeli bir humma
krizi geçirdiğini, hemen kaldırılması gerektiğini söyledi. Savcı
ve savunma avukatının sorusuna, hastanın ona iki gün önce
muayeneye geldiği cevabını verdi. Muayeneden sonra
hummaya yakalanma riski olduğunu anlamış, ama hasta tedavi
olmak istememişti.
— Akıl sağlığı çok bozuktu. Birtakım hayaller
gördüğünü, sokakta ölmüş kişilere rastladığını, her gece evine
şeytanın geldiğini söylüyordu.
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Ünlü doktor sözünü bitirdikten sonra mahkemeden
ayrıldı. Katerina İvanovna’nın mektubu kanıtlara eklendi.
Mahkeme, oybirliğiyle duruşmaya devam edilmesine ve
Katerina İvanovna ile İvan Fiyodoroviç’in beklenmeyen
ifadelerinin de kayda alınmasına karar verdi.
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VI
İddianame — Tahliller
Savcı İpolit Kiriloviç iddianameyi okumaya sinirli bir
ürperti içinde başladı ama az sonra sesi kuvvetlendi ve bütün
salonda dalgalandı. İddianame bittiğinde nerdeyse bayılacak
durumda olan savcı:
— Sayın jüri üyeleri, diye başladı. Rusya genelinde
konuşulan bu davanın bu denli üzerinde durulacak ve korku
salacak ne gibi bir özelliği vardı; bunu düşünmek gerekir.
Özellikle de böyle olaylara artık iyice alışmış olan bizim
toplumumuz için! Aslında işin en dehşet verici yanı, bu kadar
kötü olayların dahi bizim için korkunçluğunu kaybetmiş
olması.
Basın bize sadece yeni hükümetin sağladığı imkânlar
sayesinde açık olarak görülen duruşma aşamalarını iletmekle
kalmıyor, herkes, sınır tanımayan başına buyrukluğun,
ahlaksızlığın bütün korkunçluğunu da bütün çıplaklığıyla
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basından öğreniyor. Gazete sayfalarında her gün
okuduklarımız nedir? Hiç beklenmedik bir anda öyle şeylerle
karşılaşıyoruz ki, bugünkü davamız bile bunların yanında
sönük kalır, günlük, sıradan bir olaya döner. Fakat en önemlisi,
ağır ceza davalarının gittikçe yayılıp kökleşen toplumsal bir
hastalık hâlini alması ve mücadelesinin giderek güçleşmesidir.
Bizim toplumumuzda kendilerini vuran şu gençlere bir
bakın! Bunu, “Orada ne olacak?” gibi Hamletvari sorulara
kapılmadan, böyle konularla hiç ilgilenmeden yaparlar. Sanki
ruhumuz ile mezar ötesinde bizi bekleyen konuların zerrece
ilgisi yoktur. Şu eğlenceye, eğlence düşkünlüğümüze bir göz
atın. Davamızın mutsuz kahramanı Fiyodor Pavloviç
Karamazov onların yanında, yeni doğmuş bebek kadar temiz
kalır...
Aklımızı başımıza toplayarak duygu ve düşüncelerimizi
sıkı bir imtihandan geçirmeli, sosyal bünyemizin gerçek
durumunu ortaya koymalıyız.
İpolit Kiriloviç’in konuşmasının bu bölümünde alkışlar
duyuldu. Adamcağıza yıllardır kulak veren olmamışken, şimdi
eline bütün memlekette duyulacak bir konuşma yapma fırsatı
geçmişti.
— İnsanı derinden etkileyen ve üzen şöhreti bütün
Rusya’ya yayılan Karamazov ailesini mercek altına alalım,
diye devam etti savcı. Belki biraz abartıyorum, ama bana öyle
geliyor ki, bu ailede bugünkü aydın topluluğumuzun ortaklaşa
sahip olduğu ilkel unsurları bulmak mümkün. Şu karayazgılı,
bütün manevi sınırları yıkmış, sonunda da çok kötü şekilde
göçüp gitmiş, sözde aile babasına bir bakın. Soylu bir
kişizadeydi; hayata beş parasız, bir sığıntı olarak atılmıştı.
Beklenmedik bir evlilik yapmış, karısının drahoması onu
küçük de olsa bir servete kavuşturmuştu. Önceleri silik bir
hilebaz, gayet zeki bir dalkavuk, yaman da bir faizciydi. Her
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geçen yıl serveti arttıkça başı biraz daha dikleşti, sesi gür
çıkmaya başladı. İçindeki aşağılık duygusuyla dalkavukluk
kayboldu, sadece alaycı, zararlı, sinik bir kişilik, korkunç bir
şehvet düşkünlüğü kaldı. Manevi değerlerini tamamen
yitirmiş, bunun yerini hayata karşı doyulmaz bir hırs almıştı.
Sonunda şehvetin zevki gözlerini kör etti, hayatta bu zevkten
başka bir şey düşünmüyor ve görmüyordu. Çocuklarını da bu
yolda yetiştirdi. Baba olarak yerine getirilmesini gerekli
gördüğü tek bir manevi ödevi yoktur. Bu değerlerle alay eder,
küçük oğullarını evinin arkasında, hizmetkârların avlusunda
büyütür; onlar evden uzaklaştırılınca sevinir ve onları
düşünmez bile, unutur. Vatandaşlık hakkı diye bir şey bilmez,
topluma düşmanca bir mesafededir. ‘Bu dünya batsın, yeter ki
ben rahat edeyim.’ düşüncesindedir. Rahattır da. Bu şekilde
yirmi ya da otuz yıl daha yaşamak istiyor. Öz oğluna
annesinden kalma mirası verirken onu dolandırıyor. Yine
ondan, oğlunun elinden sevgilisini alıyor. Hayır, sanığın
savunmasını sadece Petersburglu değerli avukatına bırakmak
istemem. Gerçeği ben de söyleyeceğim: İhtiyar Karamazov’un
oğlunun kalbine akıttığı zehri ben de anlıyorum.
Savcı, sonradan daha toplu, konuyla daha ilgili
konuşmaya başladı:
— Gelelim bu zamane babanın üçüncü oğluna... İşte
karşımızda, sanık sandalyesinde oturuyor... Evet, biz
kendimize benzeriz; iyilikle kötülüğün eşi bulunmaz bir
alaşımıyız. Biz kültürden, Schiller’den yanayız, ama
meyhanelerde çıngarlı içki âlemleri yapıp sarhoş
arkadaşlarımızın sakallarına saldırmaktan da geri durmayız.
Tekrar ediyorum, sanığın savunmasında da beni en önde
göreceksiniz! Ben hem savcıyım, hem savunucu! Biz de
çocukluğun, aile yuvasının insan karakterinde yarattığı etkileri
değerlendirebiliriz... Zaman hızla ilerliyor ve çocuk önce
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delikanlı, genç erkek ve sonra subay oluyor. Yaptığı
taşkınlıklar ve düello yüzünden, büyük Rusya’mızın
sınırındaki en ıssız yerlerden birine gönderiliyor. Görevine
devam ederken eğlenceden de geri kalmıyor. Yaşadığı hayata
para dayanmaz! Babasıyla uzun süre tartıştıktan sonra altı bin
rublede anlaşıyorlar. Bunun, ödenen son altı bin olması şartıyla
para gönderiliyor. Şuna da dikkat buyurun, sanık bir senet
veriyor ve yazdığı bir mektupla geri kalan paradan vazgeçerek,
babasıyla arasındaki miras davasının bu altı binle çözüldüğünü
belirtiyor. Bulunduğu yerde karakteri ve kültürü yüksek bir
genç kızla karşılaşıyor. Genç kız bunu bile bile ona üç bin
ruble teklif ediyor, parayı verirken de bunu kendisini aldatması
için verdiğini apaçık belli ediyor. Ayıplayan, sınayan bakışı
sessizce, ‘Bakalım, bunu kabul edecek kadar utanmaz mısın?’
diyor ona... Erkek yüzüne bakıyor ve düşüncelerini,
huzurunuzda da açıkladığı gibi bir bir anladığı hâlde verilen üç
bin rubleyi alıp yeni sevgilisiyle iki günde altından giriyor
üstünden çıkıyor! Şimdi neye inanacağız? Madalyonun bir
yüzündeki, varını yoğunu başkasına feda ederek erdem önünde
eğilen bir asalet hamlesine mi, yoksa madalyonun diğer
yüzündeki böylesi bir iğrençliğe mi? Hayatta gerçek sürekli
çelişen iki şeyin ortasındadır.
Evet efendim, aynı anda iki zıt noktalar, göklerin
enginliği ve çirkinliğin uçurumu... Bir düşünün, bu adam
parayı bu kadar aşağılık bir şekilde ele geçirdikten sonra
hemen o gün, sözde yarısını ayırabilecek güçte hissediyor
kendini. Bezden bir kesenin içine koyup ağzını dikerek, çeşitli
istek ve ihtiyaçlarına rağmen dokunmadan boynunda taşıyacak
kadar irade gösterebiliyor.
Savcı, ilk soruşturmada geçen miras tartışmalarıyla babaoğul aile ilişkilerine ait bilgileri sıraladı. Bütün bunlardan,
mirasın bölüşülmesinde kimin hakkının kime geçtiğini tespit
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etmeye imkân olmadığı sonucuna vardı. Sözü, üç bin rublenin
Mitya’nın kafasında sabit bir fikre dönüşüp dönüşmediğini
tespit etmek için yapılan muayeneye getirdi.
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VII
Olayın Hikâyesi
— Bilirkişi olarak görev yapan hekimler, bize sanığın,
akıl yeteneklere tam olarak sahip bulunmadığını kanıtlamaya
çalıştılar. Ben, genç doktorun, sanığın akıl rahatsızlığının
bulunmadığı, sadece sinirli ve öfkeli olduğu yolundaki
düşüncesine katılmaktayım. Zaten bütün sorunda burada:
Sanığın o sürekli ve aşırı öfkesi üç bin rubleden
kaynaklanmıyordu. Kızgınlığını körükleyen özel bir neden
vardı. Bu nedenin adı da kıskançlıktı!
Sanığın Gruşenka’ya olan uğursuz aşkını Savcı İpolit
Kiriloviç detaylı bir şekilde açıkladı.
Sanığı hep o ayda, umutsuz aşkın, manevi düşüşün,
nişanlıya ihanet ve şerefine emanet edilen paranın üzerine
yatma ayında ayrıca dinmek bilmeyen bir kıskançlık da
kudurtmaktadır. Üstelik de öz babasına karşı! İşin acı yanı,
çılgın ihtiyar abayı yaktığı kadını, oğlunun, annesinden kalan
mirastaki hakkı olan üç binle baştan çıkarmaya çalışır.
Savcı ailenin manastırda toplanışını, Alyoşa ile
konuşmaları, sanığın öğleden sonra babasının evine zorla
girdiği, çirkin zorbalık sahnesini anlattı.
Sonra da:
— O ana kadar sanığın, babasını öldürmek için önceden
tasarlanmış kesin bir planı olduğunu iddia edemem, diye
devam etti. Yine de elimizde, böyle bir düşüncenin birkaç
düşünüldüğü, üzerinde durulduğunu gösteren kanıtlar,
tanıklarımız ve sanığın itirafı var.
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Tereddütüm ancak bugüne, Bayan Verhovtzeva
mahkemeye o uğursuz belgeyi verene kadar sürdü. ‘Bu bir
plan, cinayetinin programı!’ diye haykırışını siz de duydunuz
beyler. Bayan Verthovtzeva mutsuz sanığın sarhoş mektubunu
böyle adlandırıyor. Gerçekten, bütün plan bu mektupta
toplanmış. Cinayetten iki gün önce yazılan bu mektuptan,
sanığın korkunç planını yerine getirişinden iki gün önce yemin
ederek ertesi gün bir yerden para bulamazsa, yastığının
altındaki kırmızı kurdeleli para zarfını almak için babasını
öldürmeye karar verdiğini, ‘Tek İvan gitse...’ diye kardeşinin
oradan uzaklaşmasını beklediğini kesin olarak biliyoruz artık.
Dikkat ediyor musunuz: ‘Tek İvan gitse...’ Bu durumda her
şey düşünülmüş, tasarlanmıştır. Zaten olayların gelişimi de
planına uygundur. Sanık, imzasını inkâr etmiyor. Kendine
özgü yazı üslubuyla, ‘Yarın rastgele para isteyeceğim,
vermezlerse kan dökülecek...’ diyordu. Sarhoş hâliyle
yazdığını ayıkken harfi harfine yerine getirdi.
İpolit Kiriloviç daha sonra, Mitya’nın, cinayet işlemeden
önce para bulmak için çabalarını tek tek anlatmaya başladı.
Samsonov’da olan biteni, Lyagavi’ye gidişini, hepsini
belgelere dayanarak anlattı.
İpolit Kiriloviç, işaret konusuna gelince suçlamaya bir
süre ara verdi ve sözü Smerdyakov’a getirdi. Bu konuya
değinmek istiyordu, çünkü Smerdyakov üzerindeki şüpheleri
dağıtmak için gerekliydi. Bunu o kadar canla başla, isteyerek
yaptı ki, hepsi, savcının bu düşünceyi umursamaz görünmesine
rağmen üzerinde epey durduğunu anladılar.
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VIII
Smerdyakov Konusu
“Nereden çıktı böyle bir şüphe?” sorusuyla İpolit
Kiriloviç konuşmasına başladı. Cinayeti işleyenin Smerdyakov
olduğunu ilk söyleyen, tutuklandığı sırada bizzat sanığın
kendisiydi. Yine de ilk andan duruşmanın bu aşamasına kadar
suçlamayı doğrulayacak tek bir kanıt, hatta kanıta benzer akla
uygun tek bir şey dahi gösteremedi.
— Bu suçlamayı sadece sanığın iki kardeşiyle Bayan
Svetlova doğruluyor. Ancak sanığın ortanca kardeşi şüphesini
sadece bugün, hasta hâli ve tam bir akli dengesizlikle, humma
krizi içindeyken açıklıyor. Geçen iki ayda ağabeyinin suçlu
olduğunu kabul ettiğini kesin olarak biliyoruz; bunu
değiştirmeye yönelik en küçük bir çabası yoktu. Bu noktaya
bir kez daha döneceğiz. Sanığın küçük kardeşi az önce,
Smerdyakov’un suçlanmasına dair elinde hiçbir kanıt
bulunmadığını, bunu sadece sanığın sözlerine ve yüzündeki
anlama dayanarak ileri sürdüğünü kendisi söyledi. Evet,
sanığın kardeşi bunu bize iki kez tekrarladı. Bayan Svetlova
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onu da bastırdı: ‘Sanık size ne derse inanın; yalan söyleyecek
adam değildir o.’ Sanığın durumuyla çok yakından ilgili bu üç
kişinin Smerdyakov’a karşı bütün kanıtları bundan ibaret.
Smerdyakov’dan şüphelenilmesi ne kadar yerinde bir
davranıştır? Onun böyle bir cinayeti işlemesi düşünülebilir mi?
Savcı,
delilik
krizine
girerek
canına
kıyan
Smerdyakov’un karakterini birkaç çizgiyle belirtmeyi gerekli
gördü. Bu aklı kıt, derme çatma bir şeyler okumuş adamın
zihni, ona telkin edilen bazı felsefi düşüncelerle büsbütün
karışmıştı.
— Smerdyakov kendini kaybedip bir top gibi
yuvarlanarak mahzenin zeminine düşüyor. Çok doğal olan bu
olayda şüpheli bir yan, hastalığın taklit olduğuna dair birtakım
belirtileri görenler var! Burada karşımıza çıkan soru şu:
Smerdyakov neden kriz taklidi yapsın? Neyin hesabını
yaparak, ne amaçla? Tıp bilgisini bir yana bırakarak bilimin
yalan söylediğini, doktorların gerçeği düzmeceden ayırt
edemediğini kabul ediyorum. Ancak sizden rica ediyorum, şu
sorumu cevaplayın: Yalandan böyle bir şey yapmasının nedeni
ne olabilir?
Demek dün intihar eden zavallı deliye yapılan bu zekice
ve olağanüstü suçlamanın dayanak noktası da budur! Sadece
suçlayacak başka birini bulmak mümkün olmadığı için.
Şüphelenecek altıncı bir şahıs olsa eminim, sanık,
Smerdyakov’dan söz etmeye utanır, o altıncı kişiyi suçlu
olarak gösterirdi. Çünkü Smerdyakov’u cinayetle suçlamak
saçmalıktan başka şey değildir.
Paranın tek başına yeterli bir kanıt olmayacağı gün gibi
açıktır. Örneğin, ben ve bu salonda bulunan daha iki kişi bir
tesadüf eseri iki hafta önce bir olay öğrenmiştik: İvan
Fiyodoroviç Karamazov, eyalet merkezine bozdurulmak için
yüzde beş faizli beş bin rublelik iki tahvil göndermiş. Demek
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istiyorum ki, gerektiğinde istenilen bir parayı bulmak her
zaman mümkündür; getirilen üç bin rublenin de bir
çekmeceden mi veya bir zarftan mı alındığı tam olarak
kanıtlanamaz.
Maddi deliller masasındaki şu yırtık zarf işte... Bunları,
bence son derece sıradan ve basit bir ayrıntıya dikkatinizi
çekmek için söylüyorum. Tecrübeli ya da amacı sadece
hırsızlık olan bir katil, zarfı yerde, ölenin yanı başında,
sonradan buldukları gibi bırakır mıydı hiç? Cinayeti, hırsızlık
amacıyla Smerdyakov islemiş olsaydı, içindeki paradan emin
olduğu zarfı kurbanının başucunda açmak zahmetine girmezdi.
Para, onun yanında zarfa konulup kapatılmıştı. O paketin
içinde ne olduğunu zaten biliyordu. Onu açmasına hiç gerek
yoktu. Paketi olduğu gibi birlikte götürse, hırsızlık olup
olmadığı dahi anlaşılmayacaktı.
Sayın jüri üyeleri şimdi size soruyorum: Smerdyakov
böyle davranır mıydı, zarfı yerde bırakır mıydı? Asla; bu ancak
bilincini yitirmiş, ne yaptığının farkında olmayan bir katilin,
hırsız olmayan, şimdiye kadar bir şey çalmamış, hatta şimdi
bile bunu hırsız gibi değil, kendine ait bir malı alır gibi
davranan birisinin işiydi. Dimitri Karamazov’un üç bin ruble
hakkında kemikleşmiş düşüncesi böyleydi. İlk kez gördüğü
zarfı eline geçirince, para olup olmadığını anlamak amacıyla
yırtar ve parayla alıp kaçar. Yerde bıraktığı zarfın, suçun en
büyük kanıtı olduğunu aklından bile geçirmez. Çünkü bu
Karamazov’dur, Smerdyakov değil...

642

643

IX
Bulanık Psikoloji
Savcının Sözünün Sonu
Bütün sinirli hatipler gibi Savcı İpolit Kiriloviç de bu
konuda birkaç ciddi düşünce ortaya attı.
— Sevgilisini herkesten çılgınlık düzeyinde kıskanan
Karamazov, şu ‘ilk gözağrısı’, ‘su götürmez gerçek’ karşısında
tamamen âdeta siliniyor; işin garibi de bu tepeden inme rakiple
önceleri hiç ilgilenmemesi... Belki de bunun nedeni, adamın
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çok uzaklarda yaşamasıdır. Ancak Karamazov’un yaşadığı
anın adamı oluşu asıl sebeptir.
Sayın jüri üyeleri, her şeye rağmen, sanığın ruhunun,
ondan hiç beklenmeyen bir özelliği üzerinde durmadan
geçemeyeceğim. Görünüşte böyle bir duyguya hiç de yetenekli
olmayan sanıkta, birden gerçek ihtiyacı olan kadın saygısı,
kalbin ve duyguların hakkını verme eğilimi belirdi. Üstelik bu
yönelişin zamanlaması da çok ilginç: Bu kadının yüzünden
ellerini babasının kanına buladığı anda oldu bu!
İçindeki Karamazovluk bu güç durumdan sıyrılmak için
onu bu tek ve korkunç çareye doğru itiyordu. Bu bir intihardı.
Tabancalarını rehin bıraktığı Perhotkin’e koştu. Yolda
koşarken babasının kanına buladığı elleriyle cebindeki parayı
çıkarıyor... Onun şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şeydir para!
Karamazov ölecek, vuracak kendini Karamazov.
Burada İpolit Kiriloviç, Mitya’nın planlarını inceden
inceye anlattı. Perhotkin’de, bakkal dükkânında, arabacılarla
geçen sahnelerden söz etti.
Savcı, “Kendini korumayı da düşünmüyordu artık.”
diyordu.
— İki üç defa az kalsın suçunu itiraf ediyordu, dilinin
ucuna gelmişti... Bütün bunlar, hayatta onun için her şeyin
bittiğini, tek çıkar yol kalmadığını düşündüğü anda olmuştu.
Paraya gelince... Para nasıl olsa her durumda
gerekiyordu. İnsan parayla her yerde insandır, bu hesaplar öyle
bir anda size doğal görünmeyebilir. Ama sanık tam bir ay önce
huzursuz, karamsar bir anında üç binin yarısını ayırıp bunu bir
beze diktiğini kendisi söylüyordu ya... Doğru olmasa bile bunu hemen ispat edeceğiz- bu düşünce Karamazov için
yabancı değildi; önceden böyle bir şey düşünmüştü. Dahası
var... Sorgu yargıcını bin beş yüz rubleyi aslında var olmayan
bir kesecikte sakladığına dair kandırırken, bu fikir belki de
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hemen o anda aklına gelmişti. Çünkü tam iki saat önce
yanındaki paranın yarısını ayırmışlar. Her olasılığa karşı
üzerinde bulundurmamak için sabaha kadar Mokroye’de
saklamıştı. Böyle çelişkilerin Karamazov’un doğasına ters
olmadığını artık biliyorsunuz sayın jüri üyeleri! Binada arama
yaptık ama bir şey bulamadık. Belki para hâlâ oradadır, belki
de sanıktadır...
İşte şimdi, kaderini ellerinde tutan bir gücün, yani
yargıçların huzurunda... Ağzından kaçırdığı, onu lekeleyen
sözleri, daha sorularımızı beklemeden, kendini yalnız uşak
Grigori’nin ölümünden sorumlu olduğunu açıklıyor. ‘Bu kanda
ben suçluyum, ama babamı kim vurdu beyler, kim acaba?
Benden başka kim vurabilirdi onu?’ Duyuyor musunuz bunu?
Bize yönelttiği soru, bizim ona sormaya geldiğimiz sorunun
aynısı. Şu zamansız söylediği ‘benden başka kim’ sözlerini, bu
hayvani kurnazlığı, bu safdilliği, tam Karamazovlara özgü
aceleciliği fark ediyor musunuz?
Tam o anda sorgu yargıcı ona söz arasında gibi, gayet
sade bir soru soruyor: ‘Smerdyakov öldürmüş olmasın?’
Beklediğimiz ortaya çıkıyor: Onu engelleyip hazırlıksız
yakaladığımıza, Smerdyakov’u uygun bir anda öne sürmek
fırsatını elinden almamıza çok kötü kızıyor. Karakteri gereği,
hemen bu fikrin zıddına sarılıyor ve Smerdyakov’un
öldürmediğine, bunu yapamayacağına, yapacak güçte
olmadığına bizi inandırmaya çalışıyor.
İpolit Kiriloviç, “Sayın jüri üyeleri!” diye birden
haykırdı.
— Bütün bunları size neden anlatıyorum? Çünkü sanık,
şu ana kadar bu saçma ifadesini ısrarla savunuyor. O kötü gece
üzerinden iki ay geçmesine karşın, hayal dolu ilk ifadesinden
başka ne bir açıklamada bulundu, ne de gerçeğe dayanarak tek
bir örnek verdi. Ağzından sadece, ‘Önemsiz şeyler bunlar, siz
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benim şerefime inanın!’ gibi sözler çıkıyor. Doğrusu biz de
inanmak isteriz, hatta bundan başka isteğimiz de yok. Biz,
kana susamış çakallar değiliz! Sanığın lehine tek bir kanıt, ama
maddi kanıt gösterin, biz de seviniriz. Ancak kanıtlar, öz
kardeşinin, sanığın yüzünden okuduğu ifade ya da keseciği
karanlıkta göstermek için göğsünü yumrukladığı şeklinde
olmamalı. Güvenilir ilk kanıta herkesten önce biz sevinir,
suçlamaktan hemen çekiliriz. Şimdilik adalet adına hareket
ederek suçlama yapıyoruz ve vardığımız sonuçların
hiçbirinden geri dönmek niyetinde değiliz.
İddianamenin son kısmına gelmişti Savcı İpolit
Kiriloviç. Olayların gözden kaçması mümkün olmayan
uyumunu gösterirken, savunma avukatına dokundurmadan da
yapamadı:
— Üstün yeteneğiyle ünlü savunma avukatından
duyacağımız iyi kurgulanmış, etkili, dokunaklı sözler sizi belki
duygulandıracaktır, dedi. Ama unutmayın ki, şu anda adaletin
tapınağında bulunuyorsunuz. Unutmayın ki siz haklarımızın,
kutsal Rusya’mızın, aile kavramının ve kutsal bildiğimiz her
şeyin savunucusu olarak bulunuyorsunuz burada! Şu anda siz
Rusya’yı temsil ediyorsunuz, kararınız yalnız bu salonda değil,
bütün memlekette duyulacak; bütün memleket size haklarının
koruyucusu, hükmü veren yargıç gözüyle bakacak ve
kararınızla ya teselli bulacak ya da yakınacak. Onu hayal
kırıklığına uğratmayın.
Hepsinin gözü Mitya’daydı. Savcı, iddianamesini
okuduğu süre boyunca elleri kenetli, dişleri sıkılmış, başını
yerden kaldırmadan sessizce oturmuştu.
Duruşmanın başlayacağını gösteren zil çalmaya başladı.
Herkes yerine koştu. Fetyukoviç kürsüye çıkarak:
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X
Savunma, İki Ucu Sivri Değnek
Salondaki gürültü, avukatın ilk sözleriyle bıçak gibi
kesildi. Bütün gözler ona dikildi. Fetyukoviç son derece açık,
sade bir dille, kendine güvenen, ancak hava atmaya varmayan
bir tavırla konuşmaya başladı.
— Sayın jüri üyeleri, buranın yabancısı olabilirim. Ama
buna rağmen kimsenin etkisi altında kalmadım. Serkeşliği ve
hırçınlığıyla şehirde belki de yüzlerce kişiyi kendine düşman
eden sanığın bana bir kötülüğü dokunmuş olamaz. Şüphesiz,
buranın insanlarının duygularında yerden göğe haklı
olduklarını kabul etmek zorundayım. Sanık, ele avuca sığmaz
delinin biridir. Bununla birlikte şehrin seçkin ailelerine girip
çıkıyor, hatta çok değerli düşmanının evinde de çok samimi bir
kabul görüyordu.
Çok önemli olan iddianamede, sanığın karakter ve
davranışlarının derinden derine tahlili üzerine son derece titiz
bir incelemeyi az önce hepimiz duyduk. Üzerinde durulması
gereken nokta şu: Olayın özüne varabilmek için öyle ruhi
derinliklere girildi ki, sayın rakibimin sanığa karşı herhangi bir
kastı ya da kötü niyeti olsa bu derece zahmete katlanması
herhâlde mümkün olmazdı.
Sayın savcının iddianemesinden gelişigüzel bir örnek
alacağım: Sanık o gece kaçarken bahçe duvarına tırmanır ve
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ayağına asılan uşağın kafasına pirinç havanelini indirerek
adamı yere düşürür. Sonra, hemen ardından tekrar bahçeye
atlar; yaraladığı adamı öldürüp öldürmediğini anlamak için
başında beş dakika kadar bekler. Ama sayın savcı, sanığın
ifadesine, yani ihtiyar Grigori’ye acıyarak onun yanına
koştuğuna bir türlü inanmak istemiyor. Böyle bir anda bu
kadar duygulanma olamazmış; doğal değilmiş, aşağı atlaması
cinayetin biricik tanığının ölüp ölmediğini anlamak içinmiş...
Başka bir his ve başka bir istekle bahçeye inemeyeceğine göre,
cinayet işlediği gün gibi açıkmış. Bu, bir çeşit psikolojik
zorunlulukmuş. Şimdi biz de aynı ruhbilimini, başka ucundan
ele alırsak, rakibimin ulaştığı sonuç kadar gerçeğe uygun bir
sonuca varabiliriz. Katil, bir önlem olarak tanığın hayatta olup
olmadığını anlamak için geri dönüyor... Oysaki savcının
söylediğine göre, öldürdüğü babasının çalışma odasında az
önce yerde, suçun en büyük kanıtını, yani içinde üç bin ruble
bulunduğunu gösteren yırtık bir zarf bırakmıştır. ‘Zarfı birlikte
götürmüş olsa, ne içindeki paradan ne de sanığın bunu
çaldığından kimsenin haberi olmayacaktı.’ Bunu söyleyen
bizzat savcıdır. Bakın, bu adam tedbirli davranamamış,
şaşırmış, korkmuş ve arkasında bir delil bırakarak kaçmış...
Ama birkaç dakika sonra başka birisini öldürünce, son derece
zeki ve duygusallıktan uzak, tedbir niteliğindeki bir
davranışına tanık oluyoruz.
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XI
Ortada Ne Para Ne Hırsızlık Vardı
Savunmanın yapıldığı sırada avukatın konuşmasındaki
bir ayrıntı herkeste hayret uyandırdı. Söz konusu üç bin rubleyi
ve bunun çalındığını kesin olarak reddediyordu Avukat.
— Sayın jüri üyeleri, diyerek konuşmasına devam etti
Fetyukoviç. Bir yandan hırsızlık suçu ortaya atılırken, diğer
yandan hırsızlanan şeyi göstermenin imkânı yok! Sözde üç bin
ruble çalındı. Ama bu üç binin gerçekte var olup olmadığını
bilen yok. Bir düşünün: Önce, üç binin orada olduğunu nasıl
öğrendik, kim görmüş bunu? Bu parayı gören, üstü yazılı bir
zarfa konulduğunu söyleyen yalnız uşak Smerdyakov’dur. O
da bunu, olaydan önce sanığa ve kardeşi İvan Fiyodoroviç’e
söylemişti. Bayan Svetlova’nın da bu konuda bilgisi var. Ama
bu üç kişi, söz konusu paradan haberdar olsa da görmediler.
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Zarf olmasa, maddi suç kanıtı olarak yerde bulunmasa ve
hırsız bunu beraberinde götürse, ne bu zarf, ne de içindeki para
bilinecekti. Bu durum, paranın sanık tarafından çalındığını
göstermektedir. Demek oluyor ki, direk olarak savcının
deyişiyle suçlunun hırsızlıkla suçlanmasına sadece üstü yazılı
bir kâğıt parçası neden olmaktadır. Aksi takdirde ne hırsızlığı,
ne de belki paranın varlığını bilen olurdu. Peki, ama nasıl olur
da sadece yerdeki yırtık bir zarf parçası, içinde para
bulunduğunun ve bu paranın çalındığının tek kanıtı olabilir?
Bir şeyin çalındığını iddia ederken bunun ne olduğunu
göstermek, hiç değilse varlığını kesin şekilde ispat etmek
gerekmez mi? Oysaki çalındığı söylenen şeyi tek bir kişi dahi
görmedi!
Hırsızlık suçunun başlıca kanıtı da bu mektup sayılıyor!
‘Herkese başvuracağım, kimse bana vermezse babamı
öldüreceğim ve döşeğinin altındaki pembe kurdeleli zarfın
içindekini alacağım. Ancak İvan burada gitsin!’ ‘İşte cinayetin
tam planı... Katil o değildir de kimdir! Yazdığı gibi harfi
harfine!’ diye bağırıyor iddia makamı. Fakat her şeyden önce,
bir sarhoşun mektubu bu, öfkeden gözleri dönmüş bir şekilde
kaleme alınmış. İkincisi, zarftan bu kez de Smerdyakov’dan
duyduğu şekilde söz ediyor. Kendisi onu görmemiştir. Üçüncü
olarak mektup yazılmış, yazılmış ama olay içinde yazıldığı
gibi mi geçmiş, bunu nasıl kanıtlayacağız? Sanık, zarfı yatağın
içinden almış mı, hatta aslında böyle bir para var mıydı? Hem
sanık oraya para için mi koştu, bunu hatırlasanıza! O sırada
sadece, içini yakan kadının nerede olduğunu düşünüyordu.
Sadece bunu öğrenmek için gözü kararmış bir hâlde oraya
koşmuştu. Ama programlı, mektupta yazılı olduğu gibi değil,
yani planlanmış bir hırsızlık amacıyla değil. Elinde olmadan,
kıskançlık öfkesine kapılarak ansızın koşuvermişti. ‘Öyle
ama... Oraya gelip cinayeti işledikten sonra parayı da
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götürmüş.’ diyecekler. Onun, cinayeti işleyip işlemediğini
kesin olarak bilen var mı? Ben, hırsızlık suçlamasını şiddetle
reddediyorum. Çalınan şeyin ne olduğu kesin olarak
kanıtlanmadıkça, kimseyi hırsızlıkla suçlayamazsınız. Bu,
şaşmaz bir kuraldır. Üstelik hırsızlık bir yana; ihtiyar
Karamazov’u sanık mı öldürmüştür? Bu suç kanıtlarla
doğrulanmış mı? Bunun da bir hikâye olmadığını kim ispat
edebilir?

XII
Katillik de Gerçek Değil
— Sayın jüri üyeleri... İzninizle, burada bir insanın
hayatından, onun geleceğinden söz ediyoruz. Kararlarımızı
dikkatli bir şekilde vermek zorundayız. İddia makamının son
güne, yani bugünkü duruşmaya kadar sanığı kasten işlenen bir
cinayetle suçlamaktan kaçındığını hepimiz gördük. Bu
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kararsızlık, bugün mahkeme heyetine sarhoş kaleminden
çıkma uğursuz mektup verilene kadar sürdü. ‘Mektupta
yazılanlar gibi oldu!’ Ama ben tekrar söylüyorum: Sanık,
sevdiği kadının ardından koşmuştur. Sadece onun nerede
olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Bunun doğruluğu inkâr
edilemez. Kadını evinde bulsaydı, hiçbir yere gitmez ve
yanında kalırdı. Mektubunda anlattığı gibi yapamazdı.
Hazırlıksız, ansızın koştu oraya, belki sarhoş mektubunu
unutmuştu.
Sanık, böyle bir cinayet için çok güzel bir plan
hazırlasaydı tezgâhtarla kavga etmez, belki de meyhaneye bile
gitmezdi. Çünkü böyle bir işi planladıktan sonra sessizliğe
gömülmek ve göze çarpmamak gerekiyordu. Etraftakiler onu
görmesin, duymasın... ‘Mümkünse beni tamamen unutsunlar.’
Üstelik bu hâli bilinçli değil, sadece içgüdüseldir. İşte böyle
sayın jüri üyeleri... Psikoloji her zaman iki türlü olabiliyor.
Meyhanelerde bir ay boyunca attığı naralara gelince...
Çocuklar hiç bağırmazlar mı? Sarhoşlar da meyhaneden
çıkarken kavgaya tutuştukları zaman, ‘Asarım, keserim!’ diye
homurdanırlar, ama kimsenin kılına dokunmazlar. Söz konusu
mektup da böyle bir şey... Bir sarhoşun öfkesinin, taşkınlığının
ifadesi, meyhaneden çıkanın, ‘Öldürürüm, hepinizi vururum!’
diye meydan okumasıdır, hepsi o kadar...
Şimdi şu hassas noktaya geldik: ‘Bahçede olduğuna göre
o öldürmüş demektir’e göre, her şey bu noktada düğümleniyor.
Orada olması neden bizi mutlaka bu sonuçlara götürsün? Evet,
olaylarda gerçekten hayli anlamlı bir uyum var. Ama hepsini
teker teker, aralarındaki uygunluğun etkisine kapılmadan
inceleyin, durum o zaman değişecek. İddia makamı, neden
sanığın,
babasının
penceresinden
kaçtığına
dair
söylediklerimin doğruluğuna inanmak istemiyor? Eve girdiğini
kabul edelim... Bundan ne sonuç çıkar ki? İçeri girmesi,
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mutlaka cinayet işlemiş olması anlamına mı gelir? İçeri dalıp
odalardan hızla geçerek babasını itebilirdi, hatta ona el
kaldırabilirdi, ama Svetlova’nın orada olmadığını görünce
kaçmış, yanıldığına, babasını öldürmediğine sevinerek kaçmış
da olabilirdi.
Elleri babasının kanına bulanmış olsaydı, o sırada aşkı ve
mahkemede çevireceği dolapları düşünecek kadar kaba, ruhsuz
bir adam mı o? Hayır, hayır, hayır, asla! Sevdiği kadının da
onu sevdiğini, yeni hayata çağırıp yeni bir mutluluk vaat
ettiğini öğrenince, arkasında babasının cesedi olsa bile kendini
öldürmek
ihtiyacından
kurtulamaz,
bunu
yapardı.
Tabancalarının yerini unutmuş olamazdı, ben sanığı
tanıyorum. İddia makamının ona yüklediği vahşi, kaba bir
duygusuzluk onun kişiliğine uygun değildir. Kendini kesinlikle
öldürürdü, ancak annesinin duası onu korudu. Elini, babasının
kanına bulaştırmasını önledi. O gece Mokroye’de üzülmesi,
vicdan azabı çekmesi, sadece kafasına vurduğu ihtiyar Grigori
yüzündendi. İçinden ihtiyarın ayılıp kalkabilmesi, darbesinin
öldürücü olmaması, böyle bir suçla lekelenmemesi için
Tanrıya sürekli dua ediyordu.
Olayları neden bu yönden görmeyelim? Sanığın bize
yalan söylediğini gösteren ne gibi kanıtlarımız var? Bize yine
babasının ölüsünü gösterecekler, ‘Evden koşarak o çıkmış, o
vurmamışsa kim öldürmüştür ihtiyarı?’
Tekrar ediyorum, iddia makamının dayandığı tek nokta
işte bu. O değilse kim olabilir? Yerine koyacak başka birisi
yok. Ama bu doğru mu sayın jüri üyeleri? Gerçekten hiç, hiç
kimse yok mu? İddianemede, o gece ihtiyarın evine girip
çıkanlar bir bir sayılmıştır. Çıkanlar beş kişidir. Üçünün
şüphelenilmeyecek kişiler olduğunu ben de kabul ediyorum.
Yani öldürülen, ihtiyar Grigori ve karısı... Geriye sanıkla
Smerdyakov kalıyor. Savcı, heyecan dolu bir tavırla sanığın,
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başka birini bulamadığı için Smerdyakov’u suçladığını, altıncı
bir adamın gölgesi bile olsa ona sarılarak Smerdyakov’u
anmaya utanacağını iddia ediyor. Ben de bunun tersini
söyleyemez miyim, sayın jüri üyeleri? Bir sanık, bir de
Smerdyakov kaldığı için, siz de suçlayacak başka kimse
bulamadığınız için müvekkilimi bu cinayetten sorumlu
tutuyorsunuz diyemez miyim? Sanığı suçlamanızın tek nedeni
Smerdyakov’a toz kondurmamanızda yatıyor.
Doğrusu, iddia makamının Smerdyakov’u deli olarak
nitelendirmesi büyük bir temiz yürekliliktir. Ben ondan kesin
bir etkiyle ayrıldım: Bence Smerdyakov içi zehir ve boyunu
çok aşan bir onurla dolu, kinci, ölçüsüz şekilde kıskanç bir
yaratıktı. Öğrendiğime göre dünyaya geliş şeklinden nefret
ediyor, utanç duyuyor, Smerdyasçaya’dan doğduğunu
hatırladıkça dişlerini gıcırdatıyordu. Çocukluğunda çok
iyilikleri dokunan uşak Grigori ile karısına karşı saygısızdı.
Rusya’ya lanet okur, bu ülkeyle alay ederdi. Fransız
vatandaşlığına geçmek için oraya gitmenin hayalini kurardı.
Sık sık bunu yapacak parası olmadığından söz ederdi. Fiyodor
Pavloviç’in kanun dışı çocuğu olmasını -bu ispatlanmıştıdiğer çocuklarla kıyaslarken, hâlinden nefret edebilirdi. Bütün
haklar, miras ve her şey diğerlerinin. Ama o sadece ama
sadece bir aşçı... Bana, parayı Fiyodor Pavloviç’le birlikte
zarfladıklarını söyledi. Geleceğini kurtarabilecek bu paranın
nereye gideceğini biliyor ve buna kızıyordu. Gıcır gıcır, renk
renk banknotları gözüyle görmüştü.
Sayın jüri üyeleri, adli bir hataya düşmekten kaçının! Şu
ana kadar kadar ileri sürdüğüm iddialarda gerçeğe uymayan bir
taraf var mı? Sözlerimde hatalı, gerçek dışı, saçma bir yön
bulabilir misiniz? Bu durumda, söylediklerimde küçük bir
imkân, biraz olsun gerçeğe uygunluk varsa, kararınızı verirken
son derece dikkatli davranın ve bunları göz önünde
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bulundurun. Üstelik bu iddialarım küçümsenecek gibi de
değiller. Size bütün kutsallığım üzerine yemin ederim ki,
anlattıklarıma kesinlikle inanarak konuştum. Beni en çok üzen
ve en çok şaşırtan nokta, iddia makamının, sanığa karşı
kullandığı bir yığın olay arasında itirazsız ve olduğu gibi kabul
edilecek bir tekinin dahi bulunmaması. Kadersiz adam, sadece
birkaç olayın birbirine uygun düşmesine kurban edilmek
isteniyor.
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XIII
Fikir Zalimleri
— Sayın jüri üyeleri, müvekkilimin suçlanmasının
nedeni olayların birbiriyle uyumlu olması değil. Hayır, aslında
onu tek bir şey mahvediyor: Burada sıradan bir canilik değil,
baba katilliği söz konusu. Bu olay o kadar etkileyici ki, en
küçük, kanıtlanamayan olaylar büyüyor, sanıkla ilgili
olmayanların bile gözünde önem kazanıyor.
Sayın jüri üyeleri... Baba, gerçek baba! Bu ne büyük bir
kelimedir; bu isim, özünde ne muazzam bir varlık taşır. Gerçek
bir babanın ne olduğunu, nasıl olması gerektiği malumdur.
İlgilendiğimiz, içimizi yakan bu davadaki baba ise ölen
Fiyodor Pavloviç Karamazov. Kalbimizden koparak
çizdiğimiz baba tipine uygun değildi. Baba değil, âdeta
belaydı. Sanık olan şu korkunç sanık, çocukluğunda, babasının
evinde şefkat gördüğü bir adamın verdiği bir kilo fındık için
tam yirmi üç yıl minnet duymasını bilmişti. Ama baba evinde,
insan sevgisiyle dolu Doktor Hertsenştube’nin dediği gibi,
‘Evin arkalarında, pabuçsuz, pantolonunda tek düğmeyle’
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dolaşmasını da unutmamıştı. Sayın jüri üyeleri, bu belanın
üzerinde daha fazla durarak, herkesçe bilinenleri tekrarlamaya
gerek var mı?
Müvekkilim evine, yani babasına gelince neyle
karşılaşmıştı? Müvekkilimi neden duygusuz, bencil, canavar
olarak gösteriliyor, neden? Kabına sığmaz, vahşi, taşkın bir
insandır. Onu, bu nedenlerle burada yargılıyoruz. Fakat onun
bu durumundan kim sorumlu? Özünde iyi, kıymet bilir,
duygulu kalbi olduğu hâlde böyle anlamsız, yanlış bir terbiye
almasında kim suçlu? Ona yol gösteren, eğitimiyle ilgilenen,
küçükken biraz olsun onu seven var mıydı? Müvekkilim, uzun
bir ayrılıktan sonra belki de babasını özlemişti. Çocukluğunu
belli belirsiz hatırlarken belki de binlerce kez o zamandan
kalma çirkin anıları kovalamış, babasını haklı görmek ve onun
boynuna atılmak istemişti. Sonunda ne oldu? Eve dönünce
sinsi alaylarla, şüphelerle ve miras mücadelesiyle karşılaştı.
Her gün yapılan konyak sohbetlerinde mide bulandırıcı sözler
ve benzer nasihatler dinledi. Sonunda kendisinden, yani öz
oğlundan, hem de onun parasıyla sevgilisini baştan çıkarmaya
kalkışan bir baba çıkıyor karşısına... İğrenç bir durum, bu tam
bir acımasızlık, sayın jüri üyeleri! Ve bu ihtiyar,
etrafındakilere oğlunun saygısızlığından, zalimliğinden dert
yanıyor, çevrede onu lekeleyerek ayağını kaydırma fırsatını
kaçırmıyor, onu suçlayarak atıp hapse tıkmak için borç
senetlerini satın alıyor! Sayın jüri üyeleri, müvekkilim gibi
görünüşte sert, kaba, ele avuca sığmaz, isyancı insanların
birçoğunun yüreği aslında son derece temiz ve duygu
yüklüdür.
Biz bir insan ruhunun yok olmasına sebep olmayalım.
Az önce babalığın anlamı üzerinde durmuş, bu kelimenin
taşıdığı değeri açıklamaya çalışmıştım. Sayın jüri üyeleri, bu
adı ancak hak edene ve şerefli bir şekilde taşıyana vermeli.
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Ben izninizle buradaki herkese layık olduğu adı vererek
konuşacağım. Öldürülen ihtiyar Karamazov gibi bir babaya
baba denemez, bunu hak etmemiştir. Sevgi hak edilmemişse
babalık da anlamsız ve imkânsız olur.
Duyuyor musunuz? Şanlı tarihimizden yükselen ulu
sesin, ‘Bir suçsuzu cezalandırmaktansa, on suçluyu bağışlamak
daha iyi!’ deyişini duyuyor musunuz? Rus mahkemesinin
sadece cezalandıran değil, hayat mücadelesinde yenik
düşenleri tutup kaldıran bir el olduğunu hatırlatmak benim gibi
bir insana düşmez! Varsın başka milletler sadece kanun
maddelerine dayanarak kararlarını versinler; Biz ruha, öze
yönelip mutsuzları kurtarmaya, onları hayata kazandırmaya
çalışalım. Gelişmiş Rusya’da, işte böyle bir Rusya’da böyle bir
mahkemedir. Müvekkilimin kaderi gibi Rus gerçekçiliğinin
kaderi de sizin ellerinizde. Onu siz kurtaracak, siz savunacak,
doğrulayacaksınız!

XIV
Mujikler Kendilerini Gösterdiler
Konuşmasını bu şekilde bitirdi Fetyukoviç. Onu
dinleyenlerin bu seferki coşkunluğu, âdeta bir heyecan fırtınası
şeklindeydi. Başkan çıngırağını çalmayı bilerek ağırdan aldı.
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Savcı İpolit Kiriloviç, savunmaya yanıt vermek için
kürsüye geldi.
— Hikâyeler yarattığımız için bize sitem ediliyor. Peki
ya savunmanın bütün söyledikleri hikâye değil de nedir! İçinde
sadece şiir eksik. Fiyodor Pavloviç sevgilisini beklerken zarfı
yırtıp yere atıyormuş. Hatta bu meraklı durumda neler
söylediği de tekrarlanıyor. Bir destan değil mi? Parayı
çıkardığına dair deliller nerede, söylediklerini duyan kim? Ya
şu aklını yitirmiş, deli Smerdyakov’un kanun dışı dünyaya
gelmesi yüzünden toplumdan intikam almak amacıyla tam bir
Byron kahramanlığı! Bir de babasının evine dalıp ihtiyarı aynı
zamanda hem öldüren, hem öldürmeyen oğula ne demeli? Bu,
artık romanın ve şiirin de üstünde; kendinin bile çözemeyeceği
bilmeceler söyleyen bir Sfenks... Öldürdüyse öldürmüştür.
Oysaki burda hem öldürmüş hem öldürmemiş; çık şimdi işin
altından çıkabilirsen! Sonra da bize, kürsümüzün gerçek ve
sağlam fikirler kürsüsü olduğunu ilan ederler. Bu ‘sağlam
fikirler’ kürsüsünden yeminle karışık şöyle bir bilgelik
savruluyor: Bir babanın vurulmasını baba katilliği diye
adlandırmak sadece geriliktir! Biz baba katilliğine gerilik
diyelim, her çocuk babasına, ‘Seni neden sevecekmişim baba?’
diye sorsun! Yani, bunun sonu ne olacak? Toplumun, aile
temellerinin hâli ne olacak? Sadece amaçlarına ulaşmak,
serbest bırakılmasına imkân olmayan birisini temize çıkarmak
için Rus mahkemesinin en değerli, en kutsal kurallarına yanlış
ve züppece bir şekilde başvuruluyor. İncil’le din kurallarının
da düzeltilmesine kalkışıyorlar. Asıl bunlar gizemcilik. Bizim,
aklın ve sağduyunun süzgecinden geçmiş gerçek
Hristiyanlığımız var.
Sanığa daha sonra söz verildi. Mitya ayağa kalktı ama
fazla konuşmadı. Maddi ve manevi açıdan tam bir enkaza
dönmüştü. Sabah salona girerken üzerindeki rahat ve diri
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görünüm hemen hemen kaybolmuştu. Sanki o gün, ömrü
boyunca bilmediği, anlamadığı önemli şeyler öğrenmiş,
kavramıştı. Sesi cansızdı, biraz önceki gibi bağıramıyordu.
Sözlerinde kaderine boyun eğiş, yenilgi ve içtenlik vardı:
— Ne söylememi bekliyorsunuz, sayın jüri üyeleri!
Yargılama günü geldi. Tanrının elini üzerimde hissediyorum.
Serseri adamın sonu geldi! Ama sizlere Tanrının
huzurundaymışım gibi söylüyorum ki babamın akıtılan
kanında benim suçum yok. Hayır, suçlu değilim! Son olarak
tekrarlıyorum, öldüren ben değilim. Serseriydim, ama iyi
şeyleri severdim.
Her zaman iyi olmaya çalıştım. Yine de bir yaban
hayvanı gibi yaşadım. Bay Savcıya teşekkür ediyorum.
Hakkımda benim bilmediğim birçok şey söyledi. Ancak
babamı benim vurduğum doğru değil, bunda yanılıyor Savcı
Bey! Avukatım sağolsun... Onu dinlerken ağladım. Ama
babamı öldürdüğüm doğru değil. Böyle tahminlere gerek
yoktu. Doktorlara inanmayın, benim akıl sağlığım yerinde.
Sadece ruhum örselendi. Eğer beni affedip serbest bırakırsanız
sizler için dua ederim. İyi biri olmaya söz veriyorum, Tanrı
huzurunda söz veriyorum. Mahkûm ederseniz, kılıcımı
başımın üzerinde kırar parçalarını öperim. Ama bağışlayın!
Beni Tanrımdan yoksun etmeyin. Yoksa neler yapabileceğimi
tahmin edebiliyorum: İsyan edeceğim! Perişan oldum, beyler...
Affedin!
Çökercesine yerine oturdu. Sesi koptu, son cümleyi
güçlükle söyleyebildi. Sonunda jüri üyeleri karar için
toplandılar. Başkan, son derece yorgun olduğu için onları
oldukça basit ve etkisiz birkaç sözle uğurladı: “Taraf tutmayın.
Savunmanın güzel sözlerine kapılmayın. Kararınızı verirken
iyice düşünün. Görevinizin büyüklüğünü aklınızdan
çıkarmayın...”
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Jüri üyeleri salondan çıktılar ve duruşmaya ara verildi.
Salondakiler için de kalkıp dışarda dolaşarak birbirlerine
izlenimlerini anlatmak, büfeye uğramak fırsatı doğdu. Vakit
gece yarısını geçmiş saat bire geliyordu. Yine de hiç kimse
duruşmayı terk etmiyordu. Heyecandan kaynaklanan gerginlik,
yorgunluklarını unutturuyordu. Bir kısmı küt küt çarpan
yürekleriyle nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyordu.
Bayanlar ise sadece isterik bir sabırsızlık duyuyordu. Onların
içleri rahattı. Serbest bırakılacağına kesinlikle emindiler. Artık
heyecanlı sonuca hazırlanıyorlardı. Şunu da belirtmeliyim ki,
salonun erkeklere ait kısmında da salıverileceğinden emin olan
pek çok kişi vardı. Kimi seviniyor, kimi dudak büküyor, kimi
açıkça hoşnutsuzluğunu gösteriyordu. Fetyukoviç başarısından
emindi. Etrafını saran kalabalık onu tebrik ediyor, sırıtıyordu.
Mahkeme başkanı çıngırağı çaldı. Jüri üyelerinin tam
olarak bir saat süren müzakereleri sonra ermişti. Dinleyenler
yerlerine oturunca salonu derin bir sessizlik kapladı. Jüri
üyelerinin salona girişini hiç unutmam! Soruları sırasıyla
hatırlamıyorum. Ancak başkanın birinci ve en önemli sorusunu
unutmadım: “Sanık, hırsızlık amacıyla kasten cinayet işlemiş
midir?” Soru yaklaşık olarak böyleydi. Salonda çıt yoktu. En
gençleri olan jüri başkanı memur, salonun derin sessizliği
içinde yüksek sesle ve tane tane:
— Evet, suçludur! diye soruyu cevapladı.
Ondan sonra sorulan bütün maddelere aynı şekilde
“Suçlu, evet, suçlu...” cevabı verildi. Üstelik en küçük bir
hafifletici sebep olmaksızın!
Bu gelişmeyi hiç kimse beklemiyordu. Çoğunluk,
umudunu hiç değilse hafifletici nedenlere bağlamıştı. Salona
ölü sessizliği hâkimdi. Gerek mahkûmiyet, gerek
salıverilmesini isteyenlerin hepsi taş kesilmişti. Ama bu bir an
sürdü. Ondan sonra korkunç bir karışıklık oldu. Erkeklerin pek

663

çoğu bu karara sevinmişti. Bazıları, ellerini ovuşturarak
sevinçlerini gizleme gereği dahi duymuyorlardı. Memnun
olmayanlar, şaşkın bir hâlde omuzlarını oynatarak aralarında
fısıldaşıyor, sanki hâlâ durumu kavramamış gibi
davranıyorlardı. Bayanların hâli görülmeye değerdi.
Ayaklanacaklarını zannettim. Önce, duyduklarına inanamamış
gibiydiler.
Tam o anda Mitya yerinden doğruldu ve kollarını öne
uzatarak, acı bir sesle:
— Tanrı ve mahşer günü adına yemin ederim ki babamın
kanında suçum yok! diye bağırdı. Seni bağışlıyorum Katya!
Kardeşler, dostlar, diğerine acıyın!
Konuşmasına devam ediyordu. Bambaşka, sanki ona ait
olmayan, yabancı ve korkunç bir sesle avazı çıktığı kadar ve
bütün salonu çınlatarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
Yukarıdaki balkonun en arka sıralarından tiz bir kadın çığlığı
duyuldu; bu Gruşenka’ydı. Az önce birisine yalvarıp duruşma
salonuna yeniden girmişti. Mitya’yı salondan çıkardılar.
Kararın okunması ertesi güne bırakıldı. Salondakiler büyük bir
gürültüyle dağılmaya başladı.
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ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Söz
I
Mitya’yı Kurtarma Tasarısı
Alyoşa, Mitya’nın yargılanmasının beşinci günü, sabah
saat dokuzdan önce, ikisi için de çok önemli bir iş hakkında
kesin bir görüşme yapmak üzere Katerina İvanovna’ya gitti.
Ayrıca ona bir siparişi de vardı. Oturup konuştukları oda,
Katya’nın bir zamanlar Gruşenka’yı kabul ettiği odaydı. Yan
odada ise humma nöbetleri içinde kıvranan İvan Fiyodoroviç
yatıyordu. Katerina İvanovna’nın rengi sararmış ve yorgundu.
Aynı zamanda gergin ve heyecan içindeydi. Alyoşa’nın
gelişinde farklı bir amaç vardı.
Alyoşa’ya sert ve kesin bir ifadeyle:
— Karar için üzülmeyin, dedi. Tek çözüm yolu bu;
kaçması gerekiyor. Şu mutsuz, namus ve vicdan kahramanı...
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Hayır, Dimitri Fiyodoroviç değil. Yan odada yatan, kardeşi
uğruna kendini feda eden kişi, bana çok önceleri bu kaçırma
planından söz etmişti. Bazı görüşmeler yapmış... Şey günüydü
o, bizi akşam kavga ederken bulmuştunuz; merdivenden
iniyordu, ben de sizi görünce geri çevirmiştim, hatırlıyor
musunuz? O günkü kavgamızın nedenini biliyor musunuz?
— Hayır, bilmiyorum.
— Sizden o zaman saklamıştı. Şu kaçma planı
yüzünden... Üç gün önce bana en önemli noktaları
açıklamıştı... Ondan sonra kavga etmeye başladık. Tam üç gün
sürdü bu... Kavgamızın sebebi de şuydu: Dimitri Fiyodoroviç,
eğer ceza alırsa o aşifteyle Avrupa’ya kaçacaktı; bana bunu
söylemişti. Ona çok kızdım. İvan Fiyodoroviç o aşifte
yüzünden bu kadar kızdığımı görünce Dimitri’yi ondan
kıskandığımı sandı. Hâlâ onu sevdiğim sonucunu çıkardı. Bu
ilk kavgamızın nedeniydi. Sonra para verdi. Savcının bilmem
kimden bozdurmaya gönderdiğini duyduğu on bin rubleyi...
İvan Fiyodoroviç’in beni kıskandığı, Mitya’yı hâlâ sevdiğime
inandığı hâlde ağabeyini kurtarmak niyetinden vazgeçmemiş
olmasına, hatta bu işi bana havale edişine doğrusu çok
şaşırdım. Bu tam anlamıyla bir fedakârlıktı.
Katya bir an sustu, sonra zehirli bir gülümsemeyle:
— Ama sizin onaylamanız kesinlikle gerekli. Hiç değilse
izin verme büyüklüğünü gösterin! diye ekledi.
Alyoşa kararlı bir şekilde gözlerini Katya’nın gözlerine
dikerek, birden:
— O bugün sizi görmek istiyor; çağırıyor, dedi.
Katya oturduğu kanepede biraz irkildi ve geri çekildi.
Yüzü bembeyaz olmuştu.
— Beni mi? Olur mu bu?
— Evet, kesinlikle gerekiyor. Size çok ihtiyacı var,
özellikle de şimdi. Bu derece gerekli olmasa bundan burada
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bundan söz edip sizi üzmezdim. Fakat hasta, deli gibi bir hâli
var, hep sizi istiyor.
— Kendimi hiç hazırlamadım... Bugünlerde bunun için
geleceğiniz içime doğuyordu ama... Beni çağıracağınızı
biliyordum. Ama bu imkânsız...
— Haksız yere ceza yiyen birisini ziyaret edeceksiniz!
diye bağırdı.
Katya sanki inler gibi:
— Doğru, gitmek zorundayım... Ama yapamam! dedi.
Yüzüme bakacak... Yapamam.
— Göz göze gelmelisiniz. Eğer şimdi buna cesaret
edemezseniz, bundan sonra nasıl yaşarsınız?
Alyoşa odadan çıktı.

II
Yalan, Bir An İçin Gerçek Oldu
Alyoşa panik içinde, Mitya’nın o sıralarda yattığı
hastaneye gitti. Mahkeme kararından sonra ikinci gün ateşli bir
sinir nöbetine tutulunca şehir hastanemizdeki mahkûmlar
koğuşuna yatırılmıştı.
Alyoşa, ağabeyinin yanına girdiğinde Mitya, sırtında
hastane sabahlığıyla yatağında oturuyordu. Biraz ateşi vardı.
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Başı sirkeli suda ıslatılmış havluyla sarılıydı. Boş bakışını içeri
giren Alyoşa’ya dikti, bir an gözlerinde korku ifadesi belirdi.
Alyoşa sessizce yanına, yatağa oturdu. Bu kez Mitya
kuşkuyla kardeşine bakıyor, bir soru sormak istiyor, ama bir
türlü cesaret edemiyordu. Katya’nın ona gelmeye razı olmasını
mümkün görmüyordu. Öte yandan gelmemesi de büsbütün
imkânsız görünüyordu. Alyoşa, duygularını anlıyordu.
Alyoşa:
— Bak ağabey, dedi. Gelecek, yalnız ne zaman
geleceğini kesin olarak bilemiyorum; belki bugün, belki
sonraki gün, ama kesinlikle gelecek.
Mitya titredi, bir şey söylemek istedi ama sesi çıkmadı.
Aldığı haberin etkisi altındaydı. Konuşmanın ayrıntılarını
merak ettiği hâlde sormaya çekiniyordu.
Sustular. Mitya’nın içini kemiren başka bir şey vardı.
Birdenbire, sesi titreyerek,
— Gruşa’yı çok seviyorum, Alyoşa! dedi.
— Ama onun, seninle birlikte oraya gitmesine izin
vermezler...
— Şu da var, dedi Mitya. Sesi sürekli titriyordu. Yolda
ya da orada dövmeye kalkarlarsa dayanamam... El kaldırırsam
kurşuna dizerler... Dile kolay, yirmi yıl! Buradakiler senli benli
konuşmaya başladılar bile. Gardiyan bana, sen diye hitap
ediyor. Bu gece yattığım yerde yokladım kendimi, hazır
değilim! Gücümün üstünde... Kaside okumak isterken
gardiyanın sen demesine katlanamıyorum. Gruşa için her şeye
katlanırım, her şeye... Sadece dayağa değil. Ama ona izin
vermezler ki!
Alyoşa sessizce gülümsedi.
— Ağabey bana kulak ver, dedi. Bu konuda
düşündüklerimi ilk ve son olarak söyleyeyim sana.
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Yalan söylemeyeceğimi biliyorsun. Bak, dinle beni:
Hazır değilsin, bu çile sana göre değil. Ayrıca senin gibi
hazırlıksız biri mertliğe özenmemeli. Babamızı öldürmüş olsan
bundan kaçınmana üzülürdüm. Ama sen suçsuzsun, omuzların
bu yükü kaldıramaz. Istırap çekerek başka insan olmak istedin.
Bence ömrünün sonuna kadar nerede olsan, nereye gitsen,
hatırından çıkarma o yeni insanı; bu kadarı sana yeter.
— Doğru, ama ben kendimi suçlayacağım! diye bağırdı
Mitya. Kaçmasına kaçacağım, bunu sen olmadan
kararlaştırdık. Mitka Karamazov’un kaçmaması mümkün mü?
Ancak bunu yaptığım için kendimi suçlayacağım. Gittiğim
yerlerde ölene kadar günahımı bağışlaması için Tanrıya
yalvaracağım. Cizvitlerin dedikleri gibi... Şimdi seninle ben
gibi... Öyle mi?
— Öyle, diye sessizce gülümsedi Alyoşa.
İçten gülen Mitya:
— Beni dinle, sana kararımı açıklayayım Aleksi. Gruşa
ile Amerika’ya varınca hemen toprak alıp işlemeye, çalışmaya
başlayacağız bir tenhada. Yaban ayılarıyla birlikte... Oralarda
da böyle kuytu köşeler olmalı. İşittiğime göre, güneşin battığı
yerde Kızılderililer bile varmış. Biz de şu son Mohikanların
yanına sığınırız. Ben de Gruşa da hemen dili öğrenmeye
başlarız. Bir yandan iş, bir yandan dil... Böylece üç yıl filan
geçer. Üç yılda İngilizceyi İngiliz’e taş çıkartacak kadar iyi
öğreniriz. O zaman da Amerika’ya paydos! Amerikalı
vatandaş olarak buraya, Rusya’ya kaçarız. Merak etme, bu
şehre gelecek değiliz. Uzak bir köşeye, ya kuzeye ya da
güneye yerleşiriz. Ben o zamana kadar kendimi geliştirir,
olgunlaşırım, o da öyle... Amerika’da doktorlar suratıma ben
filan uydururlar; ustalıklarına laf yok doğrusu! Olmazsa,
gözlerimin birini kör eder ya da bir karış sakal bırakırım.
Saçlarım, memleket hasreti yüzünden kendiliğinden ağarır.
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Böylece belki de tanıyamazlar. Eğer tanırlarsa, sürgüne razı
olurum, kader buymuş diyerek! Burada da ıssız bir köşede
toprakta çalışırız, ben artık ömrümün sonuna kadar Amerikalı
taklidi yapacağım. Hiç değilse öz vatanımızda öleceğiz.
Planım bu, kararım kesin. Ne dersin?
Karşılık vermek istemeyen Alyoşa:
— Uygun, diyerek kısa konuştu.
O anda kapının eşiğinde Katya göründü. Şaşkın bir
bakışla bir an durdu ve Mitya’yı süzmeye başladı. Mitya ayağa
fırladı, yüzünde korku belirdi. Sarardı ama hemen arkasından
dudaklarına çekingen, yalvaran bir gülümseme yayıldı. İçten
kopan bir hamleyle iki elini Katya’ya uzattı. O da bunu
görünce Mitya’ya doğru atıldı. Ellerini kavrayarak âdeta zorla
yatağa oturttu, kendisi de yanına oturdu. Hâlâ ellerini
bırakmıyor ve heyecanla sıkıyordu. İkisi de birkaç kez bir
şeyler söylemek istedi. Ama bir türlü yapamıyor, sessizce,
sanki birbirine bağlı bakışlarla ve dudaklarında garip bir
gülümsemeyle birbirlerine bakmakla yetiniyorlardı. Böylece
bir iki dakika geçti. Sonunda Mitya:
— Bağışladın mı, bağışladın mı? diye kekeledi ve
sevinçten değişen yüzüyle
Katya birden, içinden gelerek:
— Kalbinin asilliği için seni seviyordum, dedi.
Birbirimizin bağışlamasına muhtaç değiliz. Bağışlamış veya
bağışlamamışız; ömrümüzün sonuna kadar birbirimizin
ruhunda kalacağız, böyle bu...
Nefes almak için sustu. Sonra telaşla ve taşkın bir
heyecanla yeniden konuşmaya başladı:
— Biliyor musun buraya neden geldim? Dizlerine
sarılmak, ellerini böyle, acıtana kadar sıkmak için.
Moskova’daki gibi, hatırlıyor musun? Sana tekrar, Tanrım,
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hayatım olduğunu, seni çılgınlar gibi sevdiğimi söylemeye
geldim!
— Katya! diye bağırdı. Benim öldürdüğüme inanıyor
musun? Şu anda inanmadığını biliyorum, ama o zaman,
tanıklık ederken... İnandın mı, inandın mı?
— O zaman da inanmadım, şimdi de inanmıyorum,
hiçbir zaman da inanmadım! Senden nefret ettiğim için, bir an
buna kendimi inandırdım. İfade verirken... Tanıklığım bitince
hepsi geçti yine. Her şeyi bilmelisin.
Katya hızla kapıya yöneldi.
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III
İlyuşeçka’nın Cenazesi
Taşın Önündeki Nutuk
Gerçekten de Alyoşa geç kalmıştı. Onu bekliyorlardı,
hatta sonunda çiçeklerle donatılmış, zarif, süslü tabutu o
olmadan kiliseye götürmeye karar verdiler. Bu, zavallı
İlyuşeçka’nın tabutuydu. Mitya hakkında verilen karardan iki
gün sonra ölmüştü. İlyuşa’nın arkadaşları, sabırsızlıkla
Alyoşa’yı avlunun kapısında bekliyorlardı. Onun geldiğini
görünce hepsi çok sevinmişti. On, on iki kişi toplanmıştı.
Hepsinin omuzdan asılı okul çantaları vardı, İlyuşa ölürken,
“Babam ağlayacak, babamı yalnız bırakmayın” diyerek
babasını onlara emanet etmiş, çocuklar da bunu
unutmamışlardı. Başlarında Kolya Krasotkin vardı. Alyoşa’ya
elini uzatarak:
— Karamazov, geldiğinize çok sevindim! dedi.
Buradakilerin durumu yürekler acısı. Snegiryov içkili değil;
bugün ağzına bir damla içki koymadığını biliyoruz, ama sarhoş
gibi... Ben dayanıklı olduğum hâlde acı yine de...
Alyoşa odaya girdi. İlyuşa, beyaz tülden fırfırlarla süslü
mavi tabutun içinde kolları kavuşturulmuş, gözleri kapalı
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olarak yatıyordu. İncelmiş yüz çizgileri hemen hemen
değişmemişti. İşin ilginç yanı etrafta hiç ölü kokusu yoktu.
Yüz ifadesi ciddi, âdeta düşünceliydi. Göğsünde çaprazlanan,
sanki mermerden yontma elleri son derece güzeldi. Tabutun içi
dışı, küçük ölünün elleri Liz Hohlakova’nın sabah erkenden
yolladığı çiçeklerle doluydu. Ayrıca Katerina İvanovna’dan da
çiçek gelmişti. Alyoşa oda kapısını açarken, Yüzbaşı titreyen
ellerinde tuttuğu demetten sevgili oğlunun üzerine çiçek
serpiyordu. Alyoşa’ya bakmadı bile... Zaten gözü hiç kimseyi,
gözyaşları içindeki deli karısını, ‘anacığını’ bile görmüyordu.
Kadıncağız hasta ayakları üzerinde doğrulmaya, ölen
yavrusunu görmeye çalışıyordu. Çocuklar, Ninoçka’yı
oturduğu koltukla birlikte kaldırarak tabuta yaklaştırdılar.
Genç kız başını tabuta dayamış oturuyor, belli ki o da sessizce
ağlıyordu. Snegiryov’in yüzünde heyecanlı ve şaşkın, aynı
zamanda sert bir ifade okunuyordu. Hareketlerinde, ağzından
ara sıra çıkan sözlerde çılgınca bir hava vardı. Gözlerini
İlyuşa’dan ayıramıyor, ikide bir “Anam babam, canım
evladım!” diye tekrarlıyordu, İlyuşa yaşıyorken, onu her
zaman bu sözlerle severdi.
Snegiryov:
— Kilise bahçesine gömülmesini istemem! diye birden
bağırdı. Taşın yanına, bizim taşın yanına gömülecek. İlyuşa
öyle istemişti. Bırakmam orayı!
Ölüyü taşın yanına gömeceğini üç günden bu yana
söylüyordu. Bu kez Alyoşa, Krasotkin, ev sahibesi ve kız
kardeşi onu kandırmaya çalıştılar. İhtiyar ev sahibesi sert bir
tavırla:
— Yok daha neler, oğlu kendi canına kıymış gibi pis bir
taşın altına gömecekmiş onu... Kilise bahçesindeki toprak
haçla kutsanmış. Orada onun için dualar okunur. Kiliseden
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ilahilerin sesi duyulur. Papazın yardımcısı öyle açık ve tane
tane okuyor ki, sanki mezarın başında dua ediyormuş gibi.
Kilise fazla uzakta değildi; yaklaşık üç yüz adım kadardı.
Hava açık ve sakindi, pek soğuk sayılmazdı. Çan sesleri hâlâ
duyuluyordu. Snegiryov eski, yazlığa benzeyen kısa
paltosuyla, geniş kenarlı yumuşak şapkası elinde şaşkın, telaşlı
bir tavırla tabutun arkasından koşuyordu. Arada bir kâh tabutu
baştan tutmak için elini uzatarak taşıyanlara engel oluyor, kâh
yandan sokuluyordu. Karın içine düşen bir çiçeği, sanki bu
çiçeğin kaybı önemliymiş gibi telaşla yerden kaldırdı. Sonra
korku içinde:
— Eyvah! Ekmek kabuğunu unuttuk, ekmek kabuğunu!
diye bağırdı.
Çocuklar ona, evden biraz önce bir ekmek kabuğu
aldığını, paltosunun cebinde olduğunu hatırlattılar. Cebini
yoklayarak sakinleşti.
— Çünkü İlyuşeçka öyle istedi, İlyuşeçka, diye açıkladı
Alyoşa’ya. Bir gece yatıyordu, ben de yanındaydım.
‘Babacığım, mezarımı toprakla örttükten sonra üzerine bir
ekmek kabuğu ufala. Ekmek kırıntılarına serçeler gelir, ben de
seslerini duyar, yalnız olmadığıma sevinirim.’ demişti.
— Çok güzel, dedi Alyoşa. Sık sık getirirsiniz.
Yüzbaşı heyecanlandı:
— Evet evet, her gün, her gün!
Kiliseye vardılar. Tabutu kilisenin ortasına bıraktılar.
Çocuklar tabutu çevreleyerek dini törenin sonuna kadar
sessizce beklediler. Eski ve çok fakir bir kiliseydi bu. İkonların
çoğu korumasızdı. Ama böyle kiliselerde daha iyi dua edilir.
Snegiryov, ayin sırasında biraz sakinleşti. Ama yine de arada
bir hep o bilinçsiz, şaşkın, endişeli hâli yeniden beliriyordu.
Tabutun yanına gelerek örtüyü, ölenin başındaki iklili
düzeltiyordu. Şamdandan bir mum düşünce yerine koymak
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için epey uğraştı. Sonra rahatladı ve tabutun başına geçti.
Dalgın, kaygılı üstelik bir şeylere şaşırmış hâliyle sessizce
durdu. Resuller kısmından sonra, yanında duran Alyoşa’nın
kulağına, Resuller’i gerektiği gibi okumadıklarını fısıldadı,
ama bununla ne demek istediğini açıklamadı. Kerubi ilahisi
okunurken koroya katıldı. Sonra da yarıda bırakarak diz çöktü
ve alnını yerin taşlarına yapıştırarak uzun zaman öylece kaldı.
Af duası okunmaya başladı, mumlar dağıtıldı. Çılgına dönmüş
baba yeniden telaşa kapıldı, fakat son derece dokunaklı okunan
duygu yüklü ilahiler onu tekrar sakinleştirdi. Birdenbire
büzüldü; sık, kısa hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Önce sesini
boğmaya çalıştığı hâlde sonunda kendini bıraktı. Ölüyle
vedalaşma ve tabutun kapağının örtülme zamanı gelince
kapanmasına engel olmak ister gibi tabutu iki eliyle sardı,
üzerine eğilerek oğlunun ölüsünü ardı ardına dudaklarından
öpmeye başladı. Yanındakiler onu teselli ederek tabutu
kaldırınca Snegiryov yeniden tabuta doğru atıldı. Üzerinden
birkaç çiçek kaptı. Gözlerini bunlara dikmiş, başka ve yeni bir
düşünce peşinde gibiydi. Giderek dalgınlaştı... Eller üzerinde
kaldırılan tabutun kilise bahçesinin mezarlık kısmına
götürülmesine itiraz etmedi artık. Törenden sonra mezarcılar
tabutu çukurun içine indirdiler. Snegiryov elinde çiçeklerle
kendinden geçmiş bir şekilde açık mezarın içine o derece
eğilmişti ki, çocuklar korkuyla paltosunun eteğine yapışarak
geri çekmeye başladılar. O artık çevresinde olan bitenin
farkında değildi. Mezarı toprakla kapamaya başladıkları
zaman, içine dökülen toprağı merak dolu bir şekilde
gösteriyor, bir şeyler söylemek istiyordu. Ancak kimse ne
dediğini anlayamadı, o da hemen sustu. Çocuklar, kuşlara
ekmek atmasını hatırlattılar. Snegiryov yine telaşlandı...
Ekmek kabuğunu cebinden çıkardı ve ufalayarak parçalarını
mezara serpmeye koyuldu. Hem atıyor, hem “Gelin kuşlar,
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gelin serçecikler!” diye mırıldanıyordu. Çocuklardan biri,
elindeki çiçekler ekmeği koparmasına engel oluyor diye
bunları şimdilik birisine vermesini söyledi. Snegiryov
alacaklarından korkmuş gibi vermedi. Sonra mezarı bir kere
daha gözden geçirdi, ekmeğin doğrandığını, her şeyin tamam
olduğunu görünce birdenbire âdeta sakin bir hâlle mezardan
ayrıldı, evin yolunu tuttu. Adımları giderek sıklaşıyordu ve
sonunda koşmaya başladı. Çocuklarla Alyoşa peşini
bırakmıyordu.
— Anneye çiçek götüreceğim, çiçek götüreceğim! diye
bağırıyordu Snegiryov. Onu incittiler...
Birisi, havanın soğuk olduğunu şapkasını giymesi için
ona seslendi. Snegiryov bunu duyunca şapkayı hırsla kara
çarptı ve:
— İstemem şapka, istemem! diye homurdanıyordu.
Smurov şapkayı yerden alarak onun peşinden yürüdü.
Çocukların hepsi, ama en çok Kolya ile Truvayı keşfeden
çocuk ağlıyordu. Yüzbaşının şapkasını taşıyan Smurov da acı
acı ağladığı hâlde karlı yolun kenarında bir kızartı şeklinde
beliren küçük bir kiremit parçasını kapıp, alçaktan uçan bir
serçe kümesine fırlatmak fırsatını kaçırmadı. Elbette isabet
ettiremedi. Sürekli ağlıyor ve koşuyordu. Yolun yarısında
Snegiryov aniden, her şeye hayret etmiş gibi durdu, sonra
ansızın dönerek kiliseye, bıraktığı küçük mezara doğru
koşmaya başladı. Çocuklar hemen ona ulaştılar ve sağdan
soldan onu çekerek durdurdular. Snegiryov birden vurulmuş
gibi güçsüz bir şekilde karın içine düştü. Çırpınarak:
— Anam babam, İlyuşeçka’m, sevgili yavrum! diye
çığlıklar atmaya başladı.
Alyoşa ile Kolya onu yerden kaldırıyor, yalvararak
yatıştırmaya çalışıyorlardı:
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— Yüzbaşım, yapmayın yüzbaşım! Sabırlı, dayanıklı bir
erkek her şeye göğüs germeli... diye mırıldanıyordu Kolya.
Oradan ayrılıp eve vardılar. İçerdekiler ağlaşıyorlardı.
Kolya evden dışarı fırladı; öteki çocuklar da birbiri peşince
çıktılar. Alyoşa da en son çıktı.
— Doyasıya ağlasınlar, dedi Kolya’ya. Bu durumda
tesellinin bir anlamı yok. Bekleyelim, birazdan yine gireriz
içeri...
— Doğru, sakinleştirmek imkânsız. Gerçekten acı...
Kolya, başkalarının duymaması için sesini alçaltarak,
— Nasıl üzüldüğümü bilemezsiniz Karamazov! dedi.
Onu diriltmek için neler vermezdim!
— Ben de öyle.
— Ne dersiniz, bu akşam gelelim mi Karamazov? O,
bugün içer. Belki... Anacıkla birlikte gelir. Ninoçka ile bir saat
kadar otururuz. Hep birlikte gidersek acıları tazelenir.
— Şimdi ev sahibi içerde sofra kuruyor, anma sofrası bu
değil mi? Papaz da gelir...
— Gitmemiz gerekli mi Karamazov?
— Kesinlikle gerekli.
— Ne garip, değil mi Karamazov. Bir yandan böyle bir
acı, sonra da gözleme filan yenecek... Dinimizin garip
özellikleri...
Yoldan yavaş yavaş yürüyorlardı. Smurov, birdenbire:
— İşte İlyuşa’nın taşı, dedi. Onu buraya gömeceklerdi.
İri taşın önünde sessizlik içinde duruyorlardı. Alyoşa taşa
bakıyordu. Snegiryov’den dinlediği, İlyuşeçka’nın babasına
sarılarak, “Babacığım, nasıl küçülttü seni, babacığım!” diye
hıçkırması, bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu.
Ruhu bir anda derinlerinden sarsıldı. Ciddi, gurur dolu bir
tavırla İlyuşa’nın okul arkadaşlarının sevimli ve açık yüzlerini
bir bir süzdü.
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— Çocuklar, dedi. Size burada, hemen şuracıkta bir
şeyler söylemek isterdim.
Çocuklar onun etrafını sararak dikkatli, soran bakışlarını
yüzüne diktiler.
— Çocuklar, yakında ayrılacağız. Ben şimdilik
kardeşlerimin yanındayım. Biri sürgüne gidiyor, diğeri ölümle
pençeleşmekte... Yakında buradan, hem belki de çok uzun bir
zaman için uzaklara gideceğim. Böylece sizlerle ayrılacağız.
Onun için burada, İlyuşa’nın taşı önünde önce İlyuşa’yı sonra
da birbirimizi unutmamaya söz verelim. İlerde, hiç
karşılaşmasak bile yine de önce de -Köprünün yanında,
hatırlıyor musunuz?- sonra da hep birlikte sevdiğimiz bu
çocuğu, onu nasıl toprağa verdiğimizi unutmayalım. Sevimli,
iyi kalpli ve cesur çocuktu. Babasının uğradığı hakaret
yüzünden onuru adına baş kaldırmıştı. Onu ömrümüz boyunca
unutmayalım. İster önemli makamlarda önemli işlerin başında,
ister şu veya bu felaketin pençesinde olalım, şu anda bizi
birleştiren, o çocuğu sevdiğimiz sürece bizi olduğumuzdan
daha iyi yapan temiz duyguyu, dostluğumuzun tatlı huzurunu
unutmayalım. Yavru güvercinlerim! Sizi böyle çağırmama izin
verin! Sevimli, tatlı yüzlerinize baktıkça o güzel kuşçuklara ne
kadar benzediğinizi düşünüyorum...
Bunları kötü insan olmamız ihtimalini düşünerek
söylüyorum. Ama neden kötü olalım ki, değil mi çocuklar?
Önce ve her şeyden önce her zaman iyi kalpli, sonra namuslu
olalım, sonra da hiçbir zaman birbirimizi unutmayalım. Bunu
size tekrar tekrar söylüyorum. Kendi adıma hiçbirinizi
unutmamaya söz veriyorum, çocuklar! Şu anda karşımdaki
yüzlerin her birini otuz yıl geçse bile hatırlayacağım. Çocuklar,
sevgili çocuklarım, hepimiz İlyuşeçka gibi yüce ruhlu ve cesur
olalım. Büyüdükten sonra daha da olgunlaşacak olan Kolya
gibi zeki, cesur ve asil ruhlu; Kartaşev gibi alçakgönüllü, akıllı
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ve sevimli olalım. Sadece ikisinden söz açışım, söz gelişi...
Hepinizi seviyorum, hepinizin kalbimde yeri var. Siz de beni
kalplerinize alın! Bizi bu güzel, insanca duyguda birleştiren,
bu duyguyu ölene kadar bize unutturmayacak olan hep o
sevimli, tatlı, bizim için daima değerli çocuk İlyuşeçka’mız!
Onu asla unutmayalım, kalplerimizde bugünden başlayarak
sonuna kadar en iyi hatıra olarak yaşatalım onu!
Duygulanan çocuklar koro halinde yüksek sesle:
— Evet, evet, yaşatalım! Sürekli... Sonsuza kadar! diye
bağırdılar.
— Ellerini, yüzünü, fakir kundurasını, tabutunu,
kadersiz, mutsuz günahkâr babasını, babasının uğruna nasıl
cesurca tek başına koca sınıfa kafa tutmaya kalkışmasını...
— Unutmayalım, unutmayalım! diye tekrar hep birlikte
haykırdı çocuklar. Cesurdu, iyi yürekliydi İlyuşeçka’mız!
— Karamazov, dedi Kolya. Dinimize göre hepimizin
ölümden sonra dirilerek yeniden birbirimize, İlyuşa’ya
kavuşacağımız doğru mu?
Bu soru karşısında biraz duygulanan, biraz gülen Alyoşa:
— Kesinlikle tekrar dirileceğiz. Mutlaka birbirimize
kavuşacağız! dedi. Neşe ve sevinç içinde olanı biteni
anlatacağız.
— Ne güzel olur! diye içten bağırdı Kolya.
— Haydi şimdilik toplantımıza son verelim ve anma
sofrasına gidelim. Gözleme yemeğini de hoş görün. Bu bizim
âdetimiz, bunun da kendine göre iyiliği var.
Alyoşa güldü.
— Haydi! Şimdi el ele yürüyelim.
— Sonuna kadar böyle, ömür boyunca el ele! Yaşa, varol
Karamazov! diye tekrar heyecan ve coşkuyla bağırdı Kolya.
Çocukların hepsi bu haykırışa yeniden katıldılar.
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