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YERALTI 

I

Hastalık hastası, asabi, kötü bir insanım ben; içim hınçla 
dolu. Galiba karaciğerimde bir sorun var. Aslında neyim oldu-
ğunu bilmiyorum. Tam olarak neremin ağrıdığının bile farkın-
da değilim. Tıp dünyasına ve doktorlara çok derin bir saygım 
var ama yine de tedavi olmak için çaba göstermiyorum ve te-
davi olmayacağım da. Sadece inadımdan tedavi olmuyorum; 
sizden bunun nedenlerini anlamanızı bekleyemem ama ben 
çok iyi biliyorum! Bu huysuzluğumun kimin canını yakacağı-
nı da sizlere anlatmak zor; çünkü bunu ben de bilmiyorum. 
Tedaviden kaçmakla en büyük zararı kendime veriyorum. Bu-
nun farkındayım ama yine de inadımdan tedaviyi reddediyo-
rum. Karaciğerim ağrıyor, varsın daha kötü ağrısın!

Yaklaşık yirmi yıl oldu böyle yaşayalı. Kırk yaşıma geldim. 
Bir işim vardı, şimdi onu da bıraktım. Aksi bir devlet memu-
ruydum. Kaba biriydim. Üstelik bu kabalığımdan da zevk 
alırdım. Hiç rüşvet almadığım için buna hakkım olduğunu 
düşünüyordum. (Kaba bir espri oldu bu ama olsun, karalama-
yacağım. İnce bir espri olur diye düşünmüştüm ama olmadı; 
kötü bir böbürlenmeden başka bir şey çıkmadı ortaya ama 
yine de silmeyeceğim.) Masama gelenlerin işlerini yaparken 
dişlerimi gıcırdatır, aralarından birini sinirlendirdiğim zaman, 
bundan büyük zevk alırdım. Çoğu kez becerirdim bunu. Za-
ten iş takibine gelenler genelde korkak olurlardı. Emir ver-
mekten hoşlanan bir subay vardı bunların arasında; ondan hiç 
haz etmezdim. Asla boyun eğmez, karşımda dikilip kılıcını 
küstahça şakırdatırdı. Onunla tam bir buçuk yıl mücadele et-
tim. Sonunda zafer tabii ki benim oldu! Bir daha da kılıcını 
şakırdatamadı karşımda. Bu anlattıklarım gençliğimde kaldı 
şimdi. Asıl bu öfkemin nereden geldiğini biliyor musunuz, de-
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ğerli okuyucularım? Ben hep, en öfkeli anlarımda bile, yete-
rince kötü biri olmayı beceremedim. Öfkeden köpürdüğümde 
azıcık yüzüme gülüp, bir bardak şekerli çay vererek gönlümü 
alabilirsiniz; hemen gevşerim. Sonradan kendime öfkelensem 
de utanır ve günlerce uyku uyuyamazdım. Ne yapabilirdim? 
Mizacım böyledir benim.

Size yalan söyledim! Kaba bir memur olduğum doğru de-
ğil. Bu da hıncım yüzünden. O subaya da tüm gelenlere de 
laf olsun diye diklenir dururdum. İçimde her zaman bunların 
tam tersi olan duygularımın kıpır kıpır etmesini isterdim. Bu 
duygular ortaya çıkmak isterdi fakat onlara izin vermezdim. 
Sıkılır, öfkeden patlayacak hâle gelirdim. Bıkmıştım artık! 
Bunları yazdığım için bir şeylerden pişman olduğumu veya 
özür dilemeye çalıştığımı sanıyorsunuz, öyle değil mi? Eminim 
böyle düşünüyorsunuzdur. Öyle de olsa, inanın sizin hakkım-
da ne düşündüğünüz de umurumda değil.

Aslında kötü biri değilim. Ne kötü ne iyi ne alçak ne na-
muslu ne kahraman ne de korkak... Hiçbir şey olamayanım 
ben. Şimdi de bir köşeye çekildim, ömrümü tamamlamaya 
çalışıyorum. Zeki insanların başarısız olduğunu, başarılı olan-
larınsa ancak aptallar olduğunu düşünerek kendimi avutuyo-
rum. On dokuzuncu yüzyıl insanı öncelikle aptal ve iradesiz 
olmalıdır; hatta buna mecburdur. Başarılı ve iradeli olanlar, 
dar kafalı insanlardır. Kırk yıllık yaşamım bana bunu öğretti. 
Artık kırk yaşındayım. Koca bir ömür. Daha fazla yaşamak 
ayıptır. Bayağılıktır, hatta ahlaksızlığın ta kendisidir! Söyleyin, 
kim kırk yaşından daha fazla yaşar? Dilerseniz bunu size ben 
söyleyeyim: Ancak aptallar ve namussuzlar kırk yaşından daha 
fazla yaşar. Ben bunu, o saygıdeğer, ak saçlı, misler gibi kokan 
ihtiyarların yüzlerine de söyleyebilirim! Bunu tüm dünyaya 
haykırabilirim! Buna hakkım var; çünkü ben de altmış yaşına 
kadar yaşayacağım. Hatta belki yetmişe, belki de seksene ka-
dar yaşayacağım. İzin verin de biraz soluklanayım.

Sizi güldürmek istediğimi mi düşünüyorsunuz? Yanılıyor-
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sunuz! Öyle sizin sandığınız gibi muzip biri değilim ben. Be-
nim bu gevezeliğime sinirlenip -sinirlendiğinizi hissediyorum-, 
kim olduğumu soracak olursanız, size orta dereceden bir me-
mur olduğumu söyleyebilirim. Yalnızca karın tokluğuna çalı-
şıyordum. Geçen yıl yakın akrabalarımdan biri bana altı bin 
ruble miras bırakınca hemen istifa ettim ve oturduğum bu eve 
yerleştim. Aslında hep burada yaşadım ama şimdi iyice yerleş-
tim. Odam dediğim yer, şehrin bir ucunda yer alan çok kötü 
bir oda. Yaşlı, aptal ve aksi bir hizmetçim var; köylü bir kadın 
kendisi. Üstelik çok da pis kokar. Petersburg havasının bana 
dokunduğunu, başkentte yaşamanın bana uygun olmadığını 
söylüyorlar. Bütün bunları, bu deneyimli ve gün görmüş kişi-
lerden daha iyi biliyorum ben. Yine de Petersburg’da kalmaya 
kararlıyım ben. Gitmeyeceğim. Gitmişim ya da gitmemişim, 
ne fark eder, bunu da tam olarak bilemiyorum.

Böyle bir insanın söz etmekten en çok zevk alacağı şey ne-
dir bilir misiniz? Elbette bizzat kendinden...

Şimdi ben de bunu yapacağım.
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II

Değerli okuyucularım, siz dinlemek isteseniz de istemese-
niz de neden bir haşere bile olamadığımı sizlere anlatmak is-
tiyorum. Size tüm içtenliğim ve ciddiyetimle söyleyeyim, bir 
haşere bile olabilmeyi isterdim ama maalesef bunu bile becere-
medim. Size yemin ederim ki her şeyi algılamak, çok ağır bir 
hastalıktır. Bir insana, günlük yaşamı için gereken anlayışın 
yarısı, hatta dörtte biri bile dünyanın en duyarsız, en fırsatçı 
şehirlerinden biri olan Petersburg’da yaşamak gibi bir felake-
te maruz kalmış, şu talihsiz on dokuzuncu yüzyıl aydınımıza 
yeterdi. (Öyle ya, kentlerin de fırsatçı olanı, olmayanı vardır.) 
Yani insan, içi dışı bir denen kişilerin anlayışıyla yetinmeyi bil-
melidir. İddiaya girerim ki tüm bunları, bir yandan gösteriş 
için, diğer yandan da şu kılıcını şakırdatan subayı alaya almak 
için yazdığımı düşünüyorsunuzdur. Peki, siz hiç hastalıklarıyla 
övünen, hele bir de bunlarla gösteriş yapmaya kalkışan birile-
rini gördünüz mü?

Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. İnsanlar hastalıklarıyla övü-
nüyorlar; belki de en çok da ben yapıyorum bunu. Gereksiz 
bir tartışma bu. Her şeye rağmen emin olduğum şey; bilincin 
fazlası değil, tamamı hastalıktır. Ben buna inanırım. Şimdilik 
bunu bir kenara bırakalım da siz bana şunu söyleyin: Bazen, 
özellikle de eskilerin deyişiyle, bütün güzel ve yüce şeylerin in-
celiğini kavramaya hazır olduğumda, evet böyle zamanlarda, 
bunları hissedeceğime neden böyle gereksiz ve saçma davranı-
yorum ben? Aykırı olduğunu bildiğim hâlde neden yapıyorum 
bunu? İyi, güzel ve yüksek şeylere dair anlama gücüm derin-
leştikçe bataklığa saplanmış gibiyim, sanki sıkışıp kaldım içle-
rinde. Üstelik tuhaf olan da benim bunu bir tesadüf gibi de-
ğil de kaçınılmaz bir durum gibi yaşıyor olmamdır. Âdeta bir 
hastalık ya da rahatsızlık değil de benim doğal hâlim gibiydi. 
Bu duruma karşı koyma isteği de yoktu artık içimde. Bu du-
rumun en doğal hâlim olduğunu kabul etmek üzereydim; bel-
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ki de buna çoktan inanmıştım. Bu mücadele başlangıçta beni 
çok üzdü. Bunu bir tek kendim yaşıyorum sanarak, bir sır gibi 
herkesten sakladım. Kendimden utanıyordum. (Belki şu an 
bile utanıyorumdur.) Mesela bir Petersburg gecesinden evime 
döndüğümde, o gün yine bir rezalet çıkardığımı düşünüyor, 
bunu telafi etmenin imkânsızlığını tüm benliğimle hissederek, 
büyük bir haz ve sevinç duymaktan kendimi alamıyordum. 
İçimi dolduran acı zayıflayıp önce alçakça bir hazza; sonra da 
büyük bir zevke dönüşünceye dek içten içe bir yandan da ken-
dimi yer bitirirdim. Evet, gerçekten de zevk duyuyordum! Baş-
kalarının da bu tür şeylerden zevk duyup duymadıklarını bil-
mek için bu konuyu açtım. Bu zevk, en kötü hâldeyken, daha 
da kötü olmayacağınızı, hiçbir kurtuluş umudunun olmadığı-
nı, asla değişmeyeceğinizi; bunun için zaman ve inancınız olsa 
bile bunu istemeyeceğinizi anlamış olmanın verdiği tarifsiz bir 
zevktir. Ayrıca değişmek isteseniz de sonucu değiştirmez, çün-
kü sizin için başka bir yol yoktur. En önemli olan şey ise, olay-
ların doğal ve üstün kavrayış yasalarından kaynaklanması veya 
bunlara bağlı olarak kendiliğinden oluşmasıdır. Üstün anlayış 
kuramına göre, alçak biri ahlaksız olduğunu seziyorsa, alçaklı-
ğından bir avuntu çıkarmaya hakkı vardır. Evet, çok şey söyle-
dim ama bir şeyleri açıklayabildim mi? Bu durumdan duyulan 
zevki nasıl açıklayacağız? Ben bunu yapmaya çalışacağım. Bir 
işe başladığım zaman sonunu getirmeden bırakmam. Bu yüz-
den bu kalemi elime alıyorum.

Kişilikli ve onurlu biriyimdir ben. Bir cüce ya da bir kam-
bur kadar da kuruntulu ve alınganımdır ama bazen birisinin 
çıkıp bana bir tokat yapıştırmasından mutluluk duymuşum-
dur. İnanın, ciddiyim! Bunun bana farklı bir zevk verdiğini 
hissediyordum. Bu kederden doğan, üzüntünün ve insanın 
içinde bulunduğu durumun güçlüğü oranında tadı artan tu-
haf bir zevkti. Tokatlanan kişinin morali bozulup onuru zede-
lenir ve âdeta pestile döner. Bana en çok dokunan da bir çe-
şit doğa yasasına boyun eğer gibi, herkesten önce her zaman 



Yeraltından Notlar 11

kendimi suçlu görüyor olmamdı. Bunun nedeni de herkesten 
daha akıllı olmamdan kaynaklanır. Kendimi hep herkesten 
akıllı görür, hatta inanın, bu yüzden utanç duyardım. Kimse-
nin yüzüne doğrudan doğruya bakamaz, bakışlarımı hep ka-
çırır, suçluluk duygusu taşırdım. Her ne kadar yüce gönüllü 
biri olsam da bunun ne kadar gereksiz olduğunu bildiğimden, 
hayatıma yansıtmam. Beni tokatlayan birinin doğa yasalarına 
uygun davrandığını düşünür, onu bağışlamazdım. Doğa yasa-
larını bağışlamanın söz konusu olmayacağını bilirdim. Doğa 
yasası olması gereken davranış acıyı azaltmaz, aksine çoğaltır-
dı. Öte yandan, beni suçlayan, bana hakaret edenlerden öç al-
mak istesem de elimden pek bir şey gelmezdi. Hiçbir zaman, 
hiç kimseye bir şey yapmaya cesaret edemezdim. Peki, neden? 
Bu konuda da size anlatacaklarım var.




