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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ, 1821’de Moskova’da doğdu. Petersburg Askerî Mü-
hendislik Okulu’nu bitirdikten kısa bir süre sonra edebiyatla uğraşmak için askerlikten ayrıldı. 
İlk romanı İnsancıklar (1846), dönemin ünlü eleştirmeni Belinski’den büyük övgü aldı. Hemen 
ardından İkiz (1846) adlı kısa romanı geldi. Daha sonra art arda Ev Sahibesi (1847), Beyaz Geceler 
(1848) ve Yufka Yürek’i (1848) yayımlayan Dostoyevski, Netoçka Nezvanova (1849) adlı romanı 
yayımlandığı sıralar, devlet düzenini yıkmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı; ölüm cezası, 
Sibirya’da dört yıl ağır hapse ve dört yıl askerlik hizmetine çevrildi. Serbest bırakıldıktan ve 
evlendikten sonra Amcamın Rüyası (1859) adlı komik bir öykü yazdı. Aynı yıl kaleme aldığı 
Stepançikovo Köyü’nün (1859) ardından kardeşiyle birlikte Vremya adlı bir edebiyat dergisi çı-
kardı. Aynı dergide tefrika edilen Ölüler Evinden Notlar (1861-62), Dostoyevski’nin başlangıçta-
ki başarısını yeniden gündeme getirdi. Yine dergide yayımlanan Ezilenler (1861), eleştirmenle-
rin tepkilerine hedef olmasına karşın okurlarca beğenildi. Yeraltından Notlar (1864) romanı 
Epoha adlı yeni bir dergide tefrika edildi. Hayatında bir talihsizlik dizisi başladı, karısını ve 
kardeşini kaybettikten sonra bu dergi de kapandı. Alacaklılarının tehditleri üzerine, bir yayım-
cıdan aldığı borçla Avrupa’ya kaçtı. Suç ve Ceza’yı (1866) yazmaya başladı ve onun için aldığı 
avansla Rusya’ya döndü. Önce Kumarbaz (1866) adlı romanını yayımladı. Aynı yıl tamamladığı 
Suç ve Ceza, eleştirmenleri ve okurları hemen büyüledi. 1867’de asistanı Anna Snitkina’yla ev-
lenerek yeniden yurtdışına çıktı; dört yıl Rusya’dan uzak kaldı. Alçaltıcı bir yoksulluk içinde 
geçen bu dönem boyunca ülkeden ülkeye dolaştı. Dostoyevski, bu ağır yaşam koşulları altın-
da da sendelemeyerek ikinci başyapıtı Budala’yı (1869) yazdı. Budala’yı, 1870’te Ebedi Koca, 
1872’de Ecinniler, 1875’te Delikanlı izledi. Karamazov Kar deş ler’i (1879-80) yazmaya başladığında, 
artık ülke çapında tanınan ünlü bir yazardı. 1881’de Petersburg’da ölen Dostoyevski, Batılı 
ül kelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynamış, özellikle varoluşçuluğun te-
mel kaynaklarından biri sayılmıştır.

ERGİN ALTAY, 1937 Edirne doğumlu. İlk ve ortaokulu değişik şehirlerde okudu. 1953’te Kule-
li Askeri Lisesi’ne girdi. 1956’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili 
ve Edebiyatı Bölü mü’nden mezun oldu. Rusça öğretmenliği yaptı. İlk çevirisi, Akbaba dergi-
sinde yayımlanan bir Mihail Zoşçenko öyküsüdür. Altay, Rus edebiyatının dünyaca ünlü pek 
çok klasiğini dilimize kazandırdı. Bunların arasında Puşkin’den Yüzbaşının Kızı, Gogol’den 
Ölü Canlar, Tolstoy’dan Diriliş, Dostoyevski’den Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler gibi unutul-
maz başyapıtlar sayılabilir.





Birinci bölüm

YERALTI1

1. Bu notların yazarı da, “notlar” da elbette hayal ürünüdür. Ancak, genel olarak toplumumuzun durumu 
düşünülecek olursa, bu notların yazarı gibi kişilerin toplumumuzda yalnızca bulunmakla kalmayıp varlı-
ğının zorunlu olduğu da anlaşılır. Amacım, yakın geçmişin olağan kişilerinden birini, toplumun karşısına 
daha belirgin olarak çıkarmaktır. Bu kişi, henüz hayatta olan bir kuşağın temsilcilerinden biridir. “Yeraltı” 
diye adlandırılan bölümde bu kişi kendini tanıtıyor, görüşlerini anlatıyor ve sanki toplumumuzda neden or-
taya çıktığını, çıkmak zorunda olduğunu açıklamaya çalışıyor. Bir sonraki bölümde ise kişinin yaşamından 
birtakım olayların anlatılacağı asıl “notlar” olacak. (Fyodor Dostoyevski)



I

Hasta biriyim ben... Huysuz adamın tekiyim. Çirkinim. Sanırım, ka-
raciğerim hasta. Gelgelelim, bu hastalığımla ilgili en küçük bir bilgim 
yok, neremin hasta olduğunu da bilmiyorum. Tıp bilimine, doktorlara 
büyük saygı 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, ina-
dına tedavi olmuyorum. İşte bunu anlayamıyorsunuz sizler. Ama ben 
anlıyorum. Sanırım, bu huysuzluğumla kime ne kötülük etmek istedi-
ğimi sizlere anlatmak elimde değil. Çok iyi biliyorum ki, tedavi olma

makla 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. 
Karaciğerim ağrıyormuş, varsın daha çok ağrısın!

Uzun zamandır, yirmi yıldır böyle yaşıyorum. Şu anda kırk yaşında-
yım. Eskiden devlet görevindeydim, ama şimdi değilim. Ters, huysuz 
bir memurdum. Kabaydım, bundan haz duyuyordum. Ama rüşvet al-
mıyordum, yani hiç değilse bununla ödüllendirmem gerekiyordu ken-
dimi. (Kötü espri oldu; ama silmeyeceğim bunu. Çok ince bir espri ola-
cağını düşünerek yazmıştım, ama gördüm ki, çirkin bir böbürlenme-
den başka bir şey değilmiş... bu yüzden, inadına silmeyeceğim!) Masa-
ma birileri elinde evrakla geldiğinde dişlerimi gıcırdatırdım onlara ve 
birini üzdüğümde, bundan büyük haz duyardım. Hemen her zaman 
başarırdım da bunu. Gelenlerin büyük bölümü ürkek, çekingen olurdu. 
Bilindiği gibi, iş için devlet dairesine başvuranlar hep ürkek, çekingen 
olurlar. Ne var ki, kendini beğenmiş, rahat tavırlı olanların arasında bir 



subaydan nefret ederdim. Karşımda uysal uysal beklemek istemez, 
iğrenç bir biçimde kılıcını şakırdatıp dururdu. Kılıcı yüzünden bir buçuk 
yıl savaştım onunla. Sonunda kazanan da ben oldum. Kılıcını şa kırdat-
maktan vazgeçirdim onu. Ancak, gençliğimde olmuştu bu olay. Huy-
suzluğumun asıl nereden geldiğini biliyor musunuz baylar? Olayın özü 
de, bütün çirkinliği, iğrençliği de burada işte: Her an (en huysuz, öfkeli 
olduğum anlarda bile) büyük bir utanmazlıkla, yalnızca huysuz, hatta 
öfkeli biri olmadığımı; kimseyi, kuşları bile ürkütemeyeceğimi, bunun-
la 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 kesinlikle, öfkemden 
dişlerimi gıcırdatacak, utancımdan birkaç ay geceleri uyuyamayacak 
olsam da, o anda sevecen davranırdım size. Öyle biriydim işte...

Biraz önce ters, huysuz bir devlet memuru olduğumu söyledim ya, 
doğru değildi bu. İnadına yalan söyledim. Masama gelenlere de, o su-
baya da yaptığım düpedüz caka satmaktı. Aslında hiçbir zaman aksi 
biri olmamışımdır. İçimde bunların tam tersi çok, hem de çok fazla 
duygunun olduğunu her an biliyordum. Bu duyguların içimde kayna-
şıp durduğunu hissediyordum. Onların içimde her zaman kaynaşıp 
durduğunu, dışarı çıkmak istediklerini hissediyordum. Ama bunu yap-
malarına izin vermiyordum, evet izin vermiyordum, inadına izin vermi-
yordum. Utandırıyorlardı beni, acı çektiriyorlardı bana; çarpıntı geli-
yordu. Sonunda bıktırdılar beni, hem de nasıl! Baylar, şu anda karşınız-
da kendimi bir şeyler için temize çıkarmaya çalıştığımı, sizlerden özür 
dilediğimi falan mı düşünüyorsunuz yoksa? Eminim öyle düşünüyor-
sunuzdur... 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 başarama-
mış, yalnızca bir aptal olabilmiş akıllı biri (hiçbir şeye yaramayan) oldu-
ğum için öfkeli bir teselliyle kendimi avutuyorum. Evet efendim, on do-
kuzuncu yüzyılın zeki insanı önce kişiliksiz olmalıdır. Etik yönden de zo-



runludur öyle olmaya. Kişilikli, faal insan genelde dar kafalıdır. Kırk yıllık 
hayatımda vardığım kesin kanaatimdir bu benim. Şu anda kırk yaşında-
yım, kırk yıl bir ömür demektir; yaşlandım sayılır. Aslında, kırk yıldan faz-
la yaşamak yakışık da almaz, basitliktir, ahlaksızlıktır! Kırk yaşından sonra 
kimler yaşar? Dürüstçe, içtenlikle cevap verin ba na... İsterseniz size ben 
söyleyeyim kimlerin yaşadığını: Budalalar, alçaklar yaşar kırk yıldan fazla. 
Yaşlıların, bütün o saygıdeğer ihtiyarların, ak saçlı ve pek hoş kokan yaşlı-
ların hepsinin yüzüne söylüyorum bunu! Bütün dünyaya haykırıyorum! 
Buna hakkım var, çünkü altmışıma kadar yaşayacağım. 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 sinirinizi bozduysa (sinirlendiğinizin farkında-
yım), bana kimin nesi olduğumu, özellikle nasıl biri olduğumu sor-
mak istiyorsanız, cevap vereyim: Sekizinci dereceden bir devlet me-
muruydum. Devlet dairesinde sırf aç kalmamak için (yalnızca bunun 
için) çalışıyordum. Ama geçen yıl uzak akrabalarımdan biri kilise vasi-
yetnamesiyle bana altı bin ruble bırakınca hemen istifa edip köşeme 
çekildim. Eskiden de bu köşede yaşıyordum, ama şimdi yerleştim bu-
raya. Kentin bir ucunda iğrenç, pis bir odadır köşem dediğim. Hiz-
metçim, aptallığı yüzünden hırçınlaşmış, yaşlı bir köylü kadındır. Üs-
telik her zaman iğrenç kokar. Petersburg’un havasının bana iyi gelme-
diğini, ayrıca o kadar küçük bir parayla Peters burg’da yaşayabilme-
min zor olduğunu söylüyorlar. Bütün bunları o deneyimli, pek bilmiş 
akıl hocalarının, “evet efendim ci”lerin hepsinden daha iyi biliyorum. 
Ama gene de Peters burg’da kalacağım, gitmeyeceğim buradan! Git-
meyeceğim, 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.






