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FYODORMİHAYLOVİÇDOSTOYEVSKİ,1821’deMoskova’dadoğ-
du.PetersburgAskerîMühendislikOkulu’nubitirdiktenkısabirsüre
sonraedebiyatlauğraşmakiçinaskerliktenayrıldı.İlkromanıİnsancıklar 
(1846),döneminünlüeleştirmeniBelinski’denbüyükövgüaldı.Hemen
ardındanİkiz(1846)adlıkısaromanıgeldi.DahasonraartardaEv Sahi-
besi (1847), Beyaz Geceler (1848) veYufka Yürek’i (1848) yayımlayan
Dostoyevski,Netoçka Nezvanova(1849)adlıromanıyayımlandığısıra-
lar,devletdüzeniniyıkmayaçalıştığıgerekçesiyletutuklandı;ölümceza-
sı,Sibirya’dadörtyılağırhapsevedörtyılaskerlikhizmetineçevrildi.
SerbestbırakıldıktanveevlendiktensonraAmcamın Rüyası (1859)adlı
komik bir öykü yazdı. Aynı yıl kaleme aldığı Stepançikovo Köyü’nün
(1859)ardındankardeşiylebirlikteVremyaadlıbiredebiyatdergisiçı-
kardı. Aynı dergide tefrika edilen Ölüler Evinden Notlar (1861-62),
Dostoyevski’ninbaşlangıçtakibaşarısınıyenidengündemegetirdi.Yine
dergideyayımlananEzilenler (1861),eleştirmenlerin tepkilerinehedef
olmasına karşın okurlarca beğenildi. 1862 yazında çıktığı bir Avrupa
gezisi,beraberindeBatı Batı Dedikleri: Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları 
(1863)adlıünlümakalesini getirdi.Aynıyıldergisikapatıldı.Yeniden
Avrupa’yagitti.Tekumudu,artıktutkunuhalinegeldiğikumardı.Ama
tümparasınıruletteyitirdiktensonragüçlükleRusya’yadöndü.Karde-
şiyleEpohaadlıyenibirdergiçıkardıvedergininilksayısındaYeraltından 
Notlar (1864)romanıtefrikaedilmeyebaşladı.Hayatındabirtalihsizlik
dizisi başladı, karısını ve kardeşini kaybettikten sonra dergi kapandı.
Alacaklılarınıntehditleriüzerine,biryayımcıdanaldığıborçlaAvrupa’ya
kaçtı.Suç ve Ceza’yı(1866)yazmayabaşladıveonuniçinaldığıavansla
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Rusya’yadöndü.ÖnceKumarbaz(1866)adlıromanınıyayımladı.Aynı
yıltamamladığıSuç ve Ceza,eleştirmenleriveokurlarıhemenbüyüledi.
1867’de asistanıAnnaSnitkina’yla evlenerek yenidenyurtdışına çıktı;
dört yılRusya’danuzakkaldı.Alçaltıcı bir yoksulluk içinde geçenbu
dönemboyuncaülkedenülkeyedolaştı.Bütünbugüçlüklere,saranö-
betlerine,vazgeçemediğikumartutkusunarağmen,ilkçocuklarınıntra-
jikölümünedekatlanangençkarısı, bağlılığınıbir anyitirmedenona
gerçekaşkıtattırdı.Dostoyevski,buağıryaşamkoşullarıaltındadasen-
delemeyerek ikincibaşyapıtıBudala’yı (1869)yazdı.Budala’yı,1870’te
Ebedi Koca,1872’deEcinniler,1875’teDelikanlıizledi.Karamazov Kar deş
ler’i(1879-80)yazmayabaşladığında,artıkülkeçapındatanınanünlübir
yazardı.Dostoyevskibuarada,Grajdanin’eyazdığı“BirYazarınGünlü-
ğü”(1873-81)başlıklıköşeyazılarını,1876-77yıllarıarasındaaylıkbir
yayın olarak çıkardı. 1881’de Petersburg’da ölen Dostoyevski, Batılı
ülkelerinedebiyatvedüşünyaşamındaönemlibirroloynamış,özellikle
varoluşçuluğuntemelkaynaklarındanbirisayılmıştır.

ERGİNALTAY,1937Edirnedoğumlu.İlkveortaokuludeğişikşehir-
lerdeokudu.1953’teKuleliAskeriLisesi’negirdi.1956’daAnkaraÜni-
versitesiDilveTarih-CoğrafyaFakültesiRusDiliveEdebiyatıBölü-
mü’nden mezun oldu. Rusça öğretmenliği yaptı. İlk çevirisi, Akbaba 
dergisindeyayımlananbirMihailZoşçenkoöyküsüdür.Altay,Rusede-
biyatınındünyacaünlüpekçokklasiğinidilimizekazandırdı.Bunların
arasındaPuşkin’denYüzbaşının Kızı,Gogol’den Ölü Canlar,Tolstoy’dan
Diriliş, Dostoyevski’denSuç ve Ceza, Karamazov Kardeşlergibiunutul-
mazbaşyapıtlarsayılabilir.
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Birinci bölüm

YERALTI1

1.Bunotların yazarı da, “notlar”da elbettehayal ürünüdür.Ancak, genel
olaraktoplumumuzundurumudüşünülecekolursa,bunotlarınyazarıgibiki-
şilerintoplumumuzdayalnızcabulunmaklakalmayıpvarlığınınzorunluolduğu
daanlaşılır.Amacım,yakıngeçmişinolağankişilerindenbirini,toplumunkar-
şısınadahabelirginolarakçıkarmaktır.Bukişi,henüzhayattaolanbirkuşağın
temsilcilerindenbiridir. “Yeraltı” diye adlandırılanbölümdebukişi kendini
tanıtıyor, görüşlerini anlatıyor ve sanki toplumumuzda neden ortaya çıktı-
ğını,çıkmakzorundaolduğunuaçıklamayaçalışıyor.Birsonrakibölümdeise
kişininyaşamındanbirtakımolaylarınanlatılacağıasıl“notlar”olacak.(Fyodor
Dostoyevski)



10



11

I

Hasta biriyim ben... Huysuz adamın tekiyim. Çirki-
nim. Sanırım, karaciğerim hasta. Gelgelelim, bu hastalı-
ğımla ilgili en küçük bir bilgim yok, neremin hasta oldu-
ğunu da bilmiyorum. Tıp bilimine, doktorlara büyük say-
gı duymama karşın, tedavi olmuyorum. Şimdiye dek de 
hiç tedavi olmadım. Dahası, tıp bilimine saygı duysam da, 
aşırı derecede kör inançları olan bir insanım. (Kör inançlı 
olmayacak kadar öğrenim gördüm, ama gene de öyleyim). 
Evet efendim, huysuzluğumdan, inadına tedavi olmuyo-
rum. İşte bunu anlayamıyorsunuz sizler. Ama ben anlıyo-
rum. Sanırım, bu huysuzluğumla kime ne kötülük etmek 
istediğimi sizlere anlatmak elimde değil. Çok iyi biliyo-
rum ki, tedavi olmamakla doktorlara da “çamur atmış” 
olmuyorum. Ayrıca, herkesten çok daha iyi biliyorum ki, 
bununla yalnızca kendime zarar veriyorum. Ama gene de, 
tedavi olmuyorsam, bunun nedeni huysuzluğumdur. Ka-
raciğerim ağrıyormuş, varsın daha çok ağrısın!

Uzun zamandır, yirmi yıldır böyle yaşıyorum. Şu 
anda kırk yaşındayım. Eskiden devlet görevindeydim, 
ama şimdi değilim. Ters, huysuz bir memurdum. Kabay-
dım, bundan haz duyuyordum. Ama rüşvet almıyordum, 
yani hiç değilse bununla ödüllendirmem gerekiyordu 
kendimi. (Kötü espri oldu; ama silmeyeceğim bunu. Çok 



12

ince bir espri olacağını düşünerek yazmıştım, ama gör-
düm ki, çirkin bir böbürlenmeden başka bir şey değil-
miş... bu yüzden, inadına silmeyeceğim!) Masama birile-
ri elinde evrakla geldiğinde dişlerimi gıcırdatırdım onla-
ra ve birini üzdüğümde, bundan büyük haz duyardım. 
Hemen her zaman başarırdım da bunu. Gelenlerin bü-
yük bölümü ürkek, çekingen olurdu. Bilindiği gibi, iş 
için devlet dairesine başvuranlar hep ürkek, çekingen 
olurlar. Ne var ki, kendini beğenmiş, rahat tavırlı olanla-
rın arasında bir subaydan nefret ederdim. Karşımda uy-
sal uysal beklemek istemez, iğrenç bir biçimde kılıcını 
şakırdatıp dururdu. Kılıcı yüzünden bir buçuk yıl savaş-
tım onunla. Sonunda kazanan da ben oldum. Kılıcını şa
kırdatmaktan vazgeçirdim onu. Ancak, gençliğimde ol-
muştu bu olay. Huysuzluğumun asıl nereden geldiğini 
biliyor musunuz baylar? Olayın özü de, bütün çirkinliği, 
iğrençliği de burada işte: Her an (en huysuz, öfkeli oldu-
ğum anlarda bile) büyük bir utanmazlıkla, yalnızca huy-
suz, hatta öfkeli biri olmadığımı; kimseyi, kuşları bile 
ürkütemeyeceğimi, bununla ancak kendimi avuttuğumu 
bilmemdi. Öfkeden ağzımdan köpükler saçıldığı bir an
da oyuncak bir bebek ya da bol şekerli bir çay getirin, 
hemencecik yumuşayıveriyordum. Hatta, sonra kesin-
likle, öfkemden dişlerimi gıcırdatacak, utancımdan bir-
kaç ay geceleri uyuyamayacak olsam da, o anda sevecen 
davranırdım size. Öyle biriydim işte...

Biraz önce ters, huysuz bir devlet memuru olduğu-
mu söyledim ya, doğru değildi bu. İnadına yalan söyle-
dim. Masama gelenlere de, o subaya da yaptığım düpe-
düz caka satmaktı. Aslında hiçbir zaman aksi biri olma-
mışımdır. İçimde bunların tam tersi çok, hem de çok 
fazla duygunun olduğunu her an biliyordum. Bu duygu-
ların içimde kaynaşıp durduğunu hissediyordum. Onla-
rın içimde her zaman kaynaşıp durduğunu, dışarı çık-
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mak istediklerini hissediyordum. Ama bunu yapmaları-
na izin vermiyordum, evet izin vermiyordum, inadına 
izin vermiyordum. Utandırıyorlardı beni, acı çektiriyor-
lardı bana; çarpıntı geliyordu. Sonunda bıktırdılar beni, 
hem de nasıl! Baylar, şu anda karşınızda kendimi bir şey-
ler için temize çıkarmaya çalıştığımı, sizlerden özür dile-
diğimi falan mı düşünüyorsunuz yoksa? Eminim öyle 
düşünüyorsunuzdur... Ama inanın, öyle düşünseniz bile 
umurumda değil...

Ben yalnızca huysuz olmayı değil, hiçbir şey olmayı 
da beceremedim. Ne huysuz, ters biri olabildim, ne iyi, 
ne aşağılık, ne dürüst, ne kahraman, ne de bir böcek... 
Şimdi köşeme çekildim, hiçbir şey olmayı başaramamış, 
yalnızca bir aptal olabilmiş akıllı biri (hiçbir şeye yara-
mayan) olduğum için öfkeli bir teselliyle kendimi avutu-
yorum. Evet efendim, on dokuzuncu yüzyılın zeki insanı 
önce kişiliksiz olmalıdır. Etik yönden de zorunludur öyle 
olmaya. Kişilikli, faal insan genelde dar kafalıdır. Kırk yıl-
lık hayatımda vardığım kesin kanaatimdir bu benim. Şu 
anda kırk yaşındayım, kırk yıl bir ömür demektir; yaşlan-
dım sayılır. Aslında, kırk yıldan fazla yaşamak yakışık da 
almaz, basitliktir, ahlaksızlıktır! Kırk yaşından sonra kim-
ler yaşar? Dürüstçe, içtenlikle cevap verin ba na... İsterse-
niz size ben söyleyeyim kimlerin yaşadığını: Budalalar, 
alçaklar yaşar kırk yıldan fazla. Yaşlıların, bütün o saygı-
değer ihtiyarların, ak saçlı ve pek hoş kokan yaşlıların 
hepsinin yüzüne söylüyorum bunu! Bütün dünyaya hay-
kırıyorum! Buna hakkım var, çünkü altmışıma kadar ya-
şayacağım. Hatta yetmişime kadar! Seksenime kadar!.. 
Bir dakika, izin verin, bir soluk alayım...

Belki de sizi güldürmek istediğimi düşünüyorsunuz 
baylar, olabilir mi? Öyleyse, bunda da yanıldınız. Ben hiç 
de sandığınız ya da belki sanabileceğiniz gibi şakacı biri 
değilim. Ancak, söylediğim bütün bu saçma sapan şeyler 
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sinirinizi bozduysa (sinirlendiğinizin farkındayım), bana 
kimin nesi olduğumu, özellikle nasıl biri olduğumu sor-
mak istiyorsanız, cevap vereyim: Sekizinci dereceden bir 
devlet memuruydum. Devlet dairesinde sırf aç kalma-
mak için (yalnızca bunun için) çalışıyordum. Ama geçen 
yıl uzak akrabalarımdan biri kilise vasiyetnamesiyle bana 
altı bin ruble bırakınca hemen istifa edip köşeme çekil-
dim. Eskiden de bu köşede yaşıyordum, ama şimdi yer-
leştim buraya. Kentin bir ucunda iğrenç, pis bir odadır 
köşem dediğim. Hizmetçim, aptallığı yüzünden hırçın-
laşmış, yaşlı bir köylü kadındır. Üstelik her zaman iğrenç 
kokar. Petersburg’un havasının bana iyi gelmediğini, ay-
rıca o kadar küçük bir parayla Petersburg’da yaşayabil-
memin zor olduğunu söylüyorlar. Bütün bunları o dene-
yimli, pek bilmiş akıl hocalarının, “evet efendimci”lerin 
hepsinden daha iyi biliyorum. Ama gene de Petersburg’ 
da kalacağım, gitmeyeceğim buradan! Gitmeyeceğim, 
çünkü... Eh! Evet, gidip gitmemem hiç fark etmez zaten! 

Öte yandan, aklı başında bir insan en çok neden söz 
eder, zevk duyar, biliyor musunuz?

Cevap: kendinden.
Bu nedenle, şimdi ben de kendimden söz edeceğim.

II

Evet baylar, dinlemek isteseniz de, istemesiniz de, 
neden bir böcek bile olamadığımı anlatmak istiyorum 
size. Önce gurur duyarak söyleyeyim ki, böcek olmayı 
birçok kez istedim. Ama bunu bile başaramadım. Yemin 
ederim size baylar, fazla bilinçli olmak bir hastalıktır. 



15

Gerçek, tam bir hastalıktır. Sıradan bir bilinç, insanın ya-
şamı için fazlasıyla yeterlidir. Yani şu şanssız on doku-
zuncu yüzyılımızın gelişmiş insanına, gerekli olan bilin-
cin yarısı, hatta dörtte biri bile yeterlidir... Dünyanın en 
soyut, en işini bilen kenti Petersburg’da yaşamak gibi 
büyük bir mutsuzluğa uğramışsa bile... (Kentlerin, işini 
bileni, bilmeyeni vardır.) Sözgelimi, “gerçekten yaşayan, 
faal” insanlar için bol bol yeter de artar bu bilinç. Bahse 
girerim, bütün bunları hava atmak, faal insanlarla ilgili 
şaka yapmak, ya da benim o subay gibi, çirkin bir caka 
satmak amacıyla yazdığımı, kılıcımı şakırdattığımı düşü-
nüyorsunuzdur. Ama, baylar, kim övünür hastalığıyla, 
hava atmaya kalkar?

Ben de ne diyorum? Herkesin yaptığı şey bu... Has-
talıklarıyla övünüyorlar, belki en çok da ben... Tartışma-
yalım sizinle. Anlamsız, saçma bir şeydi bu söylediğim. 
Ama gene de çok eminim, bilincin değil fazlası, azı bile 
bir çeşit hastalıktır. Bunda ısrarlıyım. Bir dakika için bunu 
kenara bırakalım. Siz şunu söyleyin bana: Neden çoğu 
zaman öyle oldu ki, sanki özellikle tam o dakikada, evet, 
tam o dakikada, bir zamanlar bize dedikleri gibi, “yüce ve 
güzel her şeyi” daha iyi kavrayabileceğim bir anda anla-
yamadım, tersine öylesine hoş olmayan şeyler yaptım, 
öylesine... Evet, kısacası, belki de çoğu kimsenin yaptığı 
şeyler, onları yapmamam gerektiğini düşünmeme karşın, 
neden ısrarla geliyorlardı aklıma? İyiyi, “yüce ve güzel 
her şeyi” anladıkça bataklığıma daha çok batıyor, canlılı-
ğımı daha çok yitiriyordum. Ama önemli olan, bütün 
bunların bende rastgele değil, sanki öyle gerektiği için 
olmasıydı. Sanki benim en olağan durumumdu bu, hiç 
de bir hastalık, bozulma değildi; öyle ki, sonunda bu bo-
zulmayla savaşma isteğim de bitti, kayboldu gitti. Niha-
yet, bunun benim olağan durumum olduğuna neredeyse 
inanmaya başladım (belki bütünüyle inanmışımdır da). 
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Oysa önceleri bu savaşta ne acılar çekmiştim! Aynı şeyin 
başkalarında da olduğuna inanmıyordum. Bu nedenle de 
hayatım boyunca bir sır olarak sakladım bunu içimde. 
Utanıyordum (belki şimdi de utanıyorumdur); o kadar 
ileri gittim ki, iğrenç bir Petersburg gecesinde köşeme 
dönerken aşırı iğrenç, aşağılık, gizli bir haz duyuyor; ve o 
gün de bir alçaklık yaptığımı, yapılanı bir daha geri çevir-
menin olanaksız olduğunu düşünüyor, içim içimi yiyor, 
bu yaptığım için gizliden, kendi kendimi dişlerimle ke-
miriyor, başımın etini yiyor, kanımı emiyor, bunda öylesi-
ne ileri gidiyordum ki, sonunda acı, içimde iğrenç, yüz 
karası, lanetli bir hazza, nihayet kararlı, ciddi bir zevke 
dönüşüyordu! Evet, zevke, zevke! Israrlıyım bunda! Baş-
kaları da aynı zevki duyuyor mu? Bunu öğrenmek için 
açtım konuyu. Açıklayayım size: Bu zevk özellikle, alça-
lıp küçülmenin bilincine tam anlamıyla varmaktan geli-
yor; artık son duvara tosladığını hissetmekten, bunun iğ-
renç bir şey olduğunu, ama bunun başka türlü olamaya-
cağını da bilmekten; başka bir çıkışının olmadığını, artık 
başka bir insan olamayacağını, biraz daha zamanın ve 
inancın olsaydı; değişmek isteseydin (istesen bile, bunun 
için bir şey yapmak istemezdin); çünkü olmak istediğin 
öyle birinin var olmadığını anlamaktan... En önemlisi ni-
hayet gerçekleşen de, bütün bunların güçlü bir bilincin 
olağan, asıl yasalarına göre gerçekleştiği ve bu yasaların 
akışının doğrudan sonucu olduğudur. Dolayısıyla, burada 
değişme söz konusu olamaz. Daha doğrusu, elinizden bir 
şey gelmez. Sözgelimi, güçlü bir bilincin sonucu şöyle 
olur: Evet, bir alçaksın; bir alçak için de kendisinin gerçek 
bir alçak olduğunu hissetmek bir tesellidir. Ama yeter ar-
tık... Fazla uzattım. Peki ama ne anlatabildim size?.. Zevk 
neyle açıklanıyor burada? Ama ben açıklayacağım! Öyle 
veya böyle, sonuna kadar götüreceğim bunu! Elime kale-
mi bunun için aldım zaten... 
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Örneğin, gururuna aşırı düşkün biriyim ben. Bir 
kambur, bir cüce kadar kuruntulu, alınganım; ama doğ-
rusunu isterseniz, öyle anlarım olmuştur ki, biri bana 
tokat attığında, buna sevindiğim bile olmuştur. Çok cid-
di söylüyorum bunu: Sanırım, bunda da bir çeşit zevk, 
yani umutsuzluk zevki buluyordum. Çünkü umutsuz-
luklarda zevklerin en yakıcısı bulunabilir. Özellikle, du-
rumunun çaresizliğinin tam anlamıyla bilincindeyse in-
san... Burada, tokat konusuna dönecek olursak, bilinciniz 
hemen, size nasıl bir kara sürüldüğünün üzerinde durur. 
Gelgelelim, ne kadar uğraşırsam uğraşayım, asıl suçlu-
nun hep ben olduğum sonucu çıkıyordu ortaya; ayrıca, 
olayın en utanılacak yanı da, (nasıl demeli, doğa yasası 
gereği) suçsuzken her zaman benim suçlu olmamdı. 
Çünkü, önce, çevremdeki herkesten daha akıllı olduğum 
için suçluydum. (Her zaman, çevremdeki insanlardan 
akıllı olduğumu düşünmüşümdür; ve inanın, inanacak 
mısınız bilmem, buna üzülürdüm de. En azından, haya-
tımda insanların gözlerine hiçbir zaman bakamadım, ba-
kışımı hep kaçırdım.) Nihayet, yüce gönüllü bir insan 
olarak, bunun kimseye bir yararı dokunmadığından, da
ha çok üzülmediğim için, suçluydum. Yüce gönüllülü-
ğümden ötürü hiçbir şey gelmiyordu elimden: Bağışla-
yamıyordum da, çünkü, bana tokat atan kişi bu tokadı 
doğanın yasaları gereği atmış olabilirdi ve doğanın yasa-
larını bağışlamak da, unutmak da olmazdı; zira, söz ko-
nusu doğanın yasaları da olsa, ortada bir hakaret söz ko-
nusuydu. Ayrıca, yüce gönüllü olmak istemeyip, bana 
tokat atan kişiden intikamımı almaya kalkışacak olsam 
bile yapamazdım bunu, intikamımı alamazdım, çünkü 
bir şey yapabilecek güçte olsam bile, bunu yapmaya ka-
rar veremezdim. Neden mi karar veremezdim? Bu ko-
nuda ayrıca birkaç şey söylemek istiyorum.
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