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Dostoyevski. döneminde Rus Edebiyatına 
Gogol. Pu˛kin. Tolstoy. Çehov gibi yazarlar 
ile birlikte hiçbir dönemde unutulmayacak 
bir saygınlık kazandırmı˛tır. Dünyanın he-
men her yerinde, edebiyatla ilgili olsun ol-
masın herkes, Dostoyevski ismini bilmekte 
ve yine hemen herkes, ya˛amının herhangi 
bir döneminde Dostoyevski'nin en azından 
birkaç eseriyle tanı˛makta. 
Dostoyevski ve klasikle˛mi˛ edebiyat ürün-
leri vermi˛ dier yazarların en önemli ortak 
noktaları, eserlerinin her çada ve toplumda 
okunabilir olmasıdır. Öyle ki: onbe˛ ya˛ında-
ki bir genç de. çok daha ya˛lı bir kimse de 
bu klasikle˛mi˛ eserleri okuma ve beenme 
konusunda rahatça ortak kısa hi I iri er. (Bu iki 
okurun eserden aldıkları tad elbette farklı 
olur. onun için Dostoyevski gibi yazarların 
eserleri belirli aralıklarla tekrar okunmalı-
dır, çünkü eserden alınacak tad okurun ol-
gunla˛ması, ya˛ının ilerlemesine balı ola-
rak edindii deneyimlerle birlikte artar.) 
Bugün Türk edebiyatının en büyük roman-
cısı olarak kabul ettiimiz Ahmet Hamdi 
Tanpınar üzerine bir tek kitap yayınlanmı˛-
ken (bu kitabında henüz birkaç ay önce ya-
yınlandıını belirtelim). Dostoyevski üzerine 
yazılmı˛ en az üç dört kitabın çevirilip. Türk 
okuru ile bulu˛turulduunu belirtirsek bu. 
Dostoyevski'nin ününün ve hâlâ koruduu 

popülerliinin ülkemizde de ne kadar geçer-
li olduunu gözler önüne serer. 
Dostoyevski'nin eserlerine dair yapılmı˛ en 
iyi yorum bence Andre Gide'in, Oscar Wil-
de'in azından bize ilettii ˛u yorumdur: 
"Onun eserlerinde merhamet var. O yüzden 
Dostoyevski büyük bir yazardır." Gerçekten-
de Dostoyevski'nin bütün eserlerinde insan 
sevgisi, a˛k. acıma, suçluluk duygusu, kimi 
kahramanların güçsüzlükleri, büyük bir in-
sani duyarlılıkla i˛lenmi˛tir. Merhamet ve fe-
dakarlık ise Dostoyevski kahramanlarına 
hükmeden en önemli duygulardır. 
Dostoyevski'nin ilk romanı 24 ya˛ındayken 
yazdıı "›nsancıklardır. Bu ilk roman ya-
yımlandıında büyük ses getirmi˛. fiair Nek-
rasov. "Yeni bir Cogol dodu!" diye müjde 
verirken, dönemin ünlü ele˛tirmeni Biyelins-
ki ise övgü dolu satırlar yazmı˛tı. Dostoyevs-
ki "›nsancıklar"da saf bir dostluu ve mer-
hamet duygusunu, okurun içine i˛leyecek 
kadar ba˛arıyla yorumlamı˛tır. 
Mükemmellie ula˛mı˛ ender "ilk ro-
man "lardan olan "›nsancıklar" yazarla tanı˛-
mak isteyenler için okunacak ilk romanı ol-
malıdır. Yazarın bütün eserlerini okuyacak 
vakti olmayanlar için "Yeraltından Notlar". 
"Suç ve Ceza". "Ölü Evinden Anılar" ve 
"Budala" adlı eserlerini de bir seçki olarak 
sunabiliriz. 
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Cem Yayınevi pek alı˛ık olmadıımız ˛ekilde, 
bir yazann iki eserini tek kitapta toplayıp ya-
yınladı. Andre Cide'in iki önemli romanını bir 
arada bulabilmek ve okumaya ba˛lamı˛ken bu 
iki romanı pe˛pe˛e okuyabilmek, edebiyatse-
verler için gerçekten iyi bir ˛ans. 
Andre Gide, Fransız edebiyatının en önemli 
isimlerindendir. Tanınmı̨  ve çok varlıklı bir ai-
lenin olu olan Andre Cide'in kendini bütü-
nüyle edebiyat çalı˛malarına verebilecek lükse 
sahip olması ve uzun bir ya˛am sürmesi 
(1869'dan 1951'e kadar) onun için olduu ka-
dar edebiyat dünyası için de kazanç olmu˛tur. 
Dü˛ ile gerçein birbirine girdii, roman içinde 
roman olan "Kalpazanlar" yazarın en önemli 
eseridir. Yarı otobiyografik eseri "Ahlaksız", 
okura dü˛ünce dünyasını açtıı "Dünya Nimet-
leri". "Yeni Nimetler", son ba˛yapıtı "Thesee" 
yazann ilk akla gelen dier eserleridir. 
Andre Cide'in edebiyat dünyasına katkıları 
kendi verdii ürünleri ile sınırlı deildir. And-
re Cide'in ba˛ında olduu "Nouvelle Revue 
Française" dergisi döneminin Fransız edebi-
yatına olduu kadar, tüm dünya edebiyatları-
na da etki etmi˛tir. Andre Cide'in döneminde 
kazandıı saygınlıa örnek olarak. Marcel 
Proust'un eserlerini Cide'in yayınevinde ya-
yımlatmak istemesini ve Nurullah Atacın 
"Nouvelle Revue Française" dergisi bizler 
için bir okul olmu˛tur demesini gösterebili-
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riz. Bu arada belirtmek gerekir ki. Fransa 
kökenli olarak geli˛en Türk aydınlanmacılıı-
nm en önemli kaynaı Cide'in çıkarttıı nu 
dergi ve bu derginin çevresindeki insanlardı. 
Cide'in ›ngiliz yazar Oscar Wilde a verdii 
destek ve onun son eserlerinin okura ula˛-
masını salaması, kendi vatanda˛ı Jean Ge-
net'in hapisten çıkarılması için devreye gir-
mesi ve dönemin cumhurba˛kanına verdii 
dilekçe ile bunu ba˛arması yazann ününün 
ve etkisinin geni˛liini gösteren örneklerin 
ilk akla gelenleridir. 
Cide'in "Pastoral Senfoni" isimli eseri bu is-
mi. Beethoven'in aynı adlı ünlü senfonisin-
den almı˛tır. Gözleri kör ancak gönlü alabil-
diine açık kahramanın hikayesidir kar˛ımı-
za çıkan. "Dar Kapı" ise "Dar kapıdan girme-
ye çabalayınız" diyen ›ncil cümlesine gönder-
me yapar. Bu iki eser üzerine yorum yapma-
yı okurun kitaptan alacaı keyif ve heyecanı 
engellememek için uygun bulmuyorum. An-
cak ˛unu söyleyebilirim ki: bu iki eser de bü-
yük bir keyifle okunabilir. Bu kitap ile Andre 
Cide'in dünyasına giren ve daha çok ˛ey ara-
yabilecek okura, yazarın Milli Eitim Bakan-
lıı tarafından çıkartılmı˛ "Günlüü "nü oku-
malarını tavsiye ederim. Cide'in "Günlüü" 
bu türün en iyi örneklerinden biri olmakla 
kalmayıp, yazara dair pekçok ipucunu da 
okura sunmaktadır. 
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