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Hayal gücümüzün verdiği yetkiye dayanarak hikayemize başlıyoruz. Hatta bir bir isim koyma 

cürretini dahi göstereceğiz. Hikayemiz Suç ve Ceza romanın içerisinde yer almakta.  

bir bar taburesi üstünde   

Raskalnikov işlediği cinayetlerin etkisiyle derin bunalımlar yaşamakta kendini hiç bilmediği 

şehirlere atmaktadır. Bu şehirlerden bir tanesi de Amsterdam‟dır.  

 Raskolnikov bir anda  bastıran yağmura karşı yakalarını dikleştirdi. Yağmurun azalmasını 

ümit ederek  Amsterdam sokaklarını arşınladı. Kendini bir yere atma kurulanma  ve ısınma 

ihtiyacı duydu. Böyle giderse hasta olacaktı, zaten zayıf olan bünyesi başka hiçbir şeyi 

kaldıracak durumda da değildi. Mexico City isimli bir bara girip iyi giyimli bir adamın yanına 

oturdu. 

 “Bayım ne kadarda ıslanmışsınız.. Yağmura karşı bu şehirde hazırlıklı olmanız gerekir. 

Buralı değilsiniz, tahmin ediyorum.” dedi iyi giyimli adam. 

 “Haklısınız. Buralı değilim, bayım.” 

“ Öyleyse Ardıç rakısını öneririm size. Şehre gelenlerin mutlaka tatması gereken bir lezzettir 

bu.” Raskalnikov ‟un  barmenle anlaşamadığını gören bu iyi giyimli adam devam etti. “Size 

hizmetlerimi sunabilir miyim bayım canınızı sıkmadan? Korkarım ki bu kuruluşun kaderini 

elinde tutan saygıdeğer goril ile anlaşmayı bilmiyorsunuz. Gerçekten de Hollanda dilinden 

başka bir dil bilmez o. Siz davanızı savunmak için bana izin vermedikçe sizin Ardıç rakısı 

istediğinizi anlayamayacaktır.”  

“ Yardımınızı memnuniyetle kabul ederim. Goril ilginç bir sıfat olmuş, bayım. Pek de nazik  

değil, değil mi? Bu şekildeki bir seslenişi  samimiyete bağlamak gerek.” 

“Aslında sipariş harici konuşmuyoruz, tanımıyorum gorili ve hatta gerçek ismini bile 

bilmiyorum, bayım” 

“ Neler yaşadığını bilmediğiniz bir insana karşı… Hayatta insanın başına gelen şeyler insanı 

farklı birine dönüştürebilir, efendim. Üniversite için Petersburg‟a gittiğimde açıkçası epey 

zorlanmıştım ve maddi durumum da pek iyi değildi. Hatta o kadar güç bir durumdayım ki kız 

kardeşimin bana verdiği yüzüğü satmak zorunda kaldım. Aslında yoksulluk her şeyden çok aç 

kalmaktır, bayım. İnsanın aç kalınca yapabileceği şeyleri hatta dönüşebileceği kişiyi tahayyül 

dahi edemezsiniz.” Bu birbiriyle alakası olmayan cümleler saatler süren suskunluğunun 

eseriydi elbette ki. 

“ Açıkçası burada çalışan barmenin neler yaşadığı ya da düşündüğü ile ilgilenmiyorum.  İyi 

niyeti, değerlendirilecek hatayı, yanlış adamı, hafifletici nedenleri kabul etmiyorum ben. 

Bende kutsama yok, af dağıtma yok. Ben insanın masumluğunu reddeden her teoriden ve ona 

suçlu gözüyle bakan her pratikten yanayım, dostum.” 

 “ Maalesef sizinle aynı şekilde düşünmüyorum bayım. Yapılan her davranış, olan her olay 

somut olayın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Ve bir insanın yargılanabilmesi için her 

şeyden önce özgür olması gerekir. Zira hürriyetimiz sosyal kurumlar tarafından kısıtlanmış 



durumda . Hürriyet insanı insan yapan unsurdur. Hürriyet olmadıkça insandan ve insanlıktan 

söz edilemeyeceği gibi sınırsız hürriyet ise insanlığın sonunu getirecektir.”  

“ Korkarım ki bayım, az önce söylediğiniz cümleyi tekrarlamak zorundayım. Yani aynı 

şekilde düşünmüyoruz belli ki. Özgürlük bir ödül ya da şampanya ile kutlanan bir nişan 

değildir. Tersine bir angarya o, yalnız başına bitkin düşürücü bir mukavemet koşulu. Her 

özgürlüğün ucunda bir yargı vardır. Özgürlüğün son derece ağır bir yük olması bundandır. 

Önemli olan özgür olmaktan çıkmak ve kendinden daha namussuz daha pişmanlık içinde itaat 

etmektir. Hepimiz suçlu olduğumuz zaman demokrasi olacaktır.” 

 “ Demek  istediğiniz her insanın aslında suç işlemeye meyilli olduğu mu? Peki suç size göre 

nedir bayım? Bir tür günah mı? O kadar başı bozuk bir düzende yaşıyoruz ki suç artık bir 

başkaldırı. Bir suçun işlenmesine hastalık eşlik eder. Yaşadığımız toplumda Bazı insanlar var 

ki böcek kadar kıymetleri yok. Bu insanlarda öldürülmeyi hak etmezler mi?  Bence eder. Suç 

sayılan fiilleri işleyen insanlar aslında kötülüğü de ortadan kaldırıyor. İşte onlar olağanüstü 

insanlardır. Oldukça azdırlar. Sıradan insanlar üzerinde tahakküm hakları vardır . Onların 

yasayı çiğneme hakları da vardır.” Goril rakıları dağıtır. Kısa zamanda samimi olan bu iki 

farklı adamı inceler, gerçi barların amacı da bu değil midir* 

“ Aslına bakarsanız günümüz insanı konusunda bir tümce ile anlatılabilir. İnsanlar ikiye 

ayrılır. Zina edenler ve gazete okuyanlar. Cinayet konusunda söylediklerinize gelirsek bayım 

bir insanın öldürülmesi için her zaman haklı nedenler vardır. Buna karşın onun yaşamasını 

haklı çıkartmak olanaksızdır. İşte bu yüzden suçlu her zaman avukat bulur, masum ise bazen. 

Hatta şunu size itiraf etmeliyim ki bir zamanlar ben de avukatım. İki  içten duygu beni hep 

desteklemişti. İlki  parmaklığın haklı  yanında olmanın verdiği doyum ve genellikle yargıçlara 

karşı duyduğum içgüdüsel küçümseme. Ben küçümsediğim insanlarla diyaloğa girerek 

hayatımı kazanıyordum.” 

„Küçümsediğiniz insanlar sırtından para kazandığınızdan onları alaya alarak bahsediyorsunuz 

bayım, bu elbette ki haklı çıkma amacını taşıyan mesleğiniz hakkında bir fikir verebilir.‟  

Raskalnikov rakısından bir yudum aldı, neden başlamıştı bu konuşma, elbette içindeki bir 

şeyler anlatma iç güdüsünü durduramamış olacaktı. İnceleyen bakışlarını gezdirdi bu kravatlı 

adamın üzerinde. Sonra nedense gevezeliğini içkiye bağladı ve içinde bulunduğu andan 

uzaklaştı, günahkar kocakarıyı ve o masum kadını düşündü. Her şey az bir zaman içinde ne de 

çabuk oluvermişti. Kocakarı haketmişti, öldürülmeliydi, ya o kadın!  

“Kadın..‟ dedi gayriihtiyari. Avukat, sessiz geçen birkaç dakikanın ardından söylenen bu 

kelimenin ardı için bekledi. Eş zamanlı bara giren kadınlara bakıp gülümsedi. „Ne çok altın 

seviyorlar.‟ Şeklinde bitirdi cümlesini Raskalnikov, ağzından birdenbire dökülen bu cümle 

karşısında o da şaşırmıştı. Belli ki bilinçaltı oyunlar oynuyordu.  

Hakim bir hafif kahkaha ile cevap verdi. Kadınlara birer bira ısmarladıktan sonra kaşını 

kaldırıp birkaç iskemle ileride oturan adamlara şöyle bir göz gezdirdi, biraz da keyiflenerek 

Raskalnikov‟a  doğru yaklaştı.  

Hafifçe “Ah kadınlar.. Hep öyle değil mi? Bambaşka bir bahse geçiyorsunuz bayım, fakat 

oldukça iyi anladığım bir konuya tesadüf ettiniz. Size tavsiyem bu tür meseleleri hiç dert 

etmemeniz, kadınlar hakkında bilmeniz gereken ilk şey parayı sevmeleridir, tabiatları gereği 



olarak kabul etmelisiniz. Parası olmayan adamla onların deyimiyle „aşk‟ bizim dilimizde 

„arzu‟ yu yaşamak olanaksızdır.”  

Raskalnikov‟un karşısında iç buhranına soğuk bir su gibi gelen Sonya canlandı birden. 

Ferahladı böylece. Aşkı böyle bir ortamın mezesi yapmamalıydı. „Fakat aşk başka bir şeydir, 

bazen yaşamak için elinizde kalan tek sebeptir.‟  

“Korkarım ki çoğu  genç adamın düştüğü yanılgıya düşmüşsünüz, bayım. Tab   gerçek aşk 

pek az rastlanan b r şeyd r,  aşağı yukarı yüzyılda  k  ya da üç kez görülür. Bunların dışında 

boş gurur ya da can sıkıntısı vardır. Belli ki bir can sıkıntınız var, aşk kavramıyla ikame 

edemeyeceğiniz bir durum bu, yaşamak sıkıntısından olduğuna emin olun. İnanın bana bayım 

çok insan tanıdım, bunların çoğu suçlulardı. Can sıkıntısının birçok suç meydana getirdiği 

bilgisini bile paylaşabilirim sizle. Böyle bir durumla karşılaşmadan önemli uğraşlar bulmanız 

sizin için faydalı olacaktır.” Kurbanında suç işaretleri görmek için sabırsızlandı, avukat. 

 “O zaman buna içilir” dedi umarsız gözükmeye çalışarak,  Raskalnikov.  İrkilmişti gerçekte, 

bu son yudumlarıyla konuşmayı noktalayacak iç hesaplaşmasına geri dönecekti. Hakim 

kurbanının ellerinden kayıp gittiğini  anlamış olacak ki, bu geceki tatminini 

sağlayamayacağından korkarak konuşmaya devam etti, bardağını kaldırmadan.  

“Görüyorum ki bir kadın sizi büyülemiş, dostum. Genç adamlar hayatlarında bir kez olsun bu 

hataya düşmelidir. Benim için özellikle düşmek istediğim bu hata hiç mümkün olmadı ne 

yazık ki.. Şaşırmayın dostum, yanılgıdan bahsediyorum elbette az önce sözünü ettiğimiz. 

Yoksa kadınlarla aram her zaman iyi olmuştur. Kadınlar kelimesini milliyet cinsi bir ifadeyle 

kullanmadığımı bilmelisiniz, çoğul eki ayrıca hayat bulmuştur bende. Öyle ki yatağımda 

birden fazla kadın rahatlatmıştır beni. Hatta dostlarımın karılarını da kadın kavramı içinde 

değerlendiririm. Görüyorum ki beni yargılıyorsunuz, işte bu iyi bir şey!”  

“Yanlış anlamanızı istemem”, diyerek karşılık verdi  Raskalnikov. “Tanrı‟yla aramızın iyi 

olduğunu söyleyemem. Sizi yalnızca ideolojik bir kaygı güdüyorsanız yargılayabilirim. 

Sıradan insanların böyle hatalar yapması olasıdır tabi sonunda toplum nazarında da hukuk 

nazarında da yargılanmaya hazır olmalıdırlar. Çünkü sıradan insanlar kuralların kölesidir ve 

dahi olmak zorundadır bile diyebilirim!”  

“Hayır, bayım! Kuralların kölesi olmak da nes ? Hataların ve daha  ler  g derek suçların  nsan 

doğası gereğ  olduğunu söylemel y m s ze. Herkes n yargılanacak b r şeyler  elbettek  vardır. 

Herkes b r m ktar suçlu b raz da masum değ l m d r? Eğer pezevenkler ve hırsızlar her zaman 

her yerde mahkum olsalardı, masum  nsanlar tümüyle ve hep masum sanacaklardı kend ler n  

az z bayım.Ve bana göre  şte asıl bundan kaçınmak gerek r. Yoksa gülünç b r durum çıkardı 

ortaya.” 

“Suçlu olanın cezasını çekmesi mi gülünç geliyor size? Beni şaşırtıyorsunuz. Halbuki hukuk 

öğrenimi gördüğünüzü ve tahsil sonrasında deneyimler yaşadığınızı söylediniz. Benim de 

hukuk öğrenimine devam eden bir öğrenci olduğumu paylaşmamın vakti geldi sanırım. Ne 

yazık ki yaşam koşulları dolayısıyla bırakmak zorundaydım. Pek rahat bir hayat sürdüğünüzü 

görüyorum bayım yaşamın kendisi yahut insan doğasından değil böceklerin yüzünden işlenen 

suçlar vardır yalnızca. Günahkarların öldürülmesiyse suç değil temizliktir.  Bir çok yönden 

şanslı olduğunuzu kendiniz itiraf ettiniz  bayım.  Diğer insanları bu rahat hayatla 

yargılayamazsınız.” 



 Raskonikov aslında kendini müdafaa etmiş ve sohbet bir anda tekrar ateşlenmişti. 

“Sanıyorum bu hayatın verdiklerine karşı şımarıklılığınızdan ileri geliyor.” 

 Avukat sinirleneceği  yerde geniş bir gülümsemeyle karşılık verdi. İki seferdir bu 

hukukçulardan ne çekiyorum diye düşündü. Tekrar gülümsedi. İşini kolaylaştırmıyor dahası 

ideolojik tartışmalarla tatminine giden yolu oldukça uzatıyorlardı. Ama bir müdafaayı nerde 

görse tanırdı. Yürüyeceği yolu bulmuştu. Karşısındaki bu buhranlı  adam yargılanmayı 

savunsa da yargılanmaktan çekiniyordu.  

“Hahhaha.. sevgili dostum! Vaktiyle bir sanayici tanımıştım, mükemmel, herkesçe tanınan bir 

karısı vardı, ama adam yine de aldatıyordu karısını. Bu adam, haksız olduğu için, bir erdem 

beratı alamadığı ya da bu berata layık olamadığı için, sözcüğün tam anlamıyla kuduruyordu. 

Karısı mükemmel davrandıkça, o büsbütün kuduruyordu. Sonunda haksızlığı kendisi için 

dayanılmaz bir hal aldı. O zaman ne yaptı dersiniz? Onu aldatmaktan vazmıgeçti? Hayır. 

Öldürdü onu. Birbirimizi henüz tanıyoruz, fakat şimdiden bana karşı bir ithamınız var. Sizi 

cevaplandırmak için izninizle kendimden söz edeceğim hakikatte her şeyde rahattım, ama 

hiçbir şeyden de hoşnut değildim, bayım. Her haz bir başka hazzı aratıyordu bana. Zenginlik 

aziz dostum henüz aklanma değildir ama her zaman hoş karşılanması gereken bir ertelemedir. 

Bir vakit sonra ise şu an hatırlamanın bana acı verdiği bir olay yaşadım. Kendimi bu olaydan 

aklayamıyordum bir türlü. Kendimde yargılanacak bir yan olduğunu kavradığım anda, 

herkesde dayanılmaz bir yargılama eğilimi bulunduğunu anladım, bayım.  Hatta az önceki  

ifadeniz doğrultusunda sizde bile olduğu söyleme cürretini gösterebilirim. Madem ki hepimiz 

yargıcız hepimiz birbirimize karşı suçluyuz, hepimiz kendi berbat tarzımıza göre İsa‟yız, bir 

bir haça gerilmişiz ama yine bilmeden.”  

Raskalnikov ilk defa bir yakınlık hissetti, aynı talihsizliğin kurbanı olabilirler miydi?  

“Fakat, bu yetmez bayım! İnsanda birden çok eğilimin ortaya çıkar. Hangisi ağır basar, 

hangisi fırsat bulursa, insan kişiliğine o damgasını vurur. Toplumsal etkenler elbetteki  burda 

etkisini gösterir. İnsan ya sürü güdüsüyle yaşar ya idealist ya da suçlu olur. Bunlardan birini 

tercih eder. Herkesin suç işleyebileceğini kabul edip bunu doğalarının gereği olduğuna 

indirgersek yargılayacak bir suç kalmaz ortada. Hukuk düzenince korunan hakların ihlali; 

düzene, toplum sağlığına hizmet eden düzenlemelerin ihlali suç değil de nedir? Korumamız 

gereken haklar ve menfaatler olduğunu göz ardı edemeyiz.  Bunun yanı sıra cezası 

çekilmeyen suç da insanı rahat bırakmaz bayım. Bahsettiğiniz olayda siz de kendinizi 

aklayamamanın sıkıntısını yaşadığınızı söylememiş miydiniz hem? Hepimizin İsa olduğu 

fikrine ilave etmek istediğim şeyler var, öncelikle İsa‟nın peygamberliğinin onu başka bir 

sınıfa dahil ettiğini  belirtmeliyim. Farkındalıkları olan bizim gibi insanlar insanlığa hizmet 

için bir takım şeyleri yapabilecek dahi olsalar; kendi çarmıhını omuzlayan sıradan insanlar 

onun ağırlığına dayanamayınca artık onu boyunlarına takmak mecburiyetindedirler. Suçun 

cezası ne ise o çekilsin ki kendi.. öhömm öhömm..kendilerini aklayabilsinler!”  

Raskalnikov az daha kendimizi aklayabilelim diyecekti. Neler oluyordu? Sadece bir 

temizlikti! İç sıkıntısına ve sürekli kendini suçlayan yanına engel olamıyor, kendine hesap 

veremiyordu, neden!?   

“İşteee, İkinci bardaklarımız da geldi.  Kusura  bakamayın bayım. İnsan yalnızlıkta, 

yorgunluk da eklenince buna, kendini seve isteye peygamber yerine koyuyor. Oysa ben 

parmağı alçak bir gökyüzüne kalkmış, hiçbir yargıya tahammül edemeyen, yasasız insanlara 



ilenip duran, kafası alev ve alkolle dolu bir İlya‟yım.  Son yargıya inanır mısınız bilmem hoş 

az önce dindar biri olmadığınızı söylediniz ama inanın ki dostum gözümü kırpmadan 

bekliyorum onu. Daha kötüsünü tanıdım çünkü ben, insanların yargısını. Hiçbir hafifletici 

neden yoktur, iyiniyet bile suç sayılır. Sizi anlıyorum aslında dostum, bir yasayı benimseyen 

kimse, kendisini inandırdığı düzene yerleştiren yargıdan korkmaz. Fakat düşünceleri 

köhneleştiren ıslahtan uzak cezaevlerinde mi ödeyecekler bedellerini insanlar! Orda insan 

düşünemiyor bile bayım. İnsanlığını yitirip belki de hayvanlaşıyor. Islahmış! Daha faklı bir 

yargılanma olmalı aklamak için. Elbette insan acılarının en büyüğü yasasız yargılanmaktır, 

aziz bayım. İşte bu yüzden bir kural koydum. Yargılanmadan yargılamıyorum. Ve çok şükür 

ki ben hedefe vardım bayım. Son ve başlangıcım ben! Cezaevi yargıcıyım! Başkalarını 

mahkum edip de hemen arkasından kendini yargılamamak mümkün olmadığına göre, 

başkalarını yargılama hakkına sahip olması için insanın kendine yüklenmesi gerekir. Her 

yargıç sonunda kefaret çektiğine göre, ters yönde yol almak ve sonunda yargıç olabilmek için 

kefaretçi olmak gerekir. Beni izliyor musunuz?” 

 Raskalnikov bardağını düşünen hareketlerle inceliyordu. Kendini diğer insanlar ile aklamak 

nedendi? Eğer  insanlar  arasında bir hiçsem, diğer insanların benim için ne değeri olabilirdi 

ki* Hayır bu fikri benimseyemedi! Gecenin geç saatlerinde barda kalan sekiz dokuz adamdan 

biri olduğunu yeni  farketti. Kalacak bir yer bulmalı ya da ruh haline oldukça uyan bu havada, 

kendini sefil adamlar gibi rıhtımlara vurmalı banklarda kalmalıydı. Çünkü bu hikaye böyledi.  

Fyodor‟a  ayıp olmasın, diye hızlandı. 

“Görüyorum ki kendinize yeni bir yöntem bulmuşsunuz bayım. Bundan mutlu olduğunuzu  da 

görüyorum. Ne mutlu size ki işlediği cürümün arkasından kendi psikolojik buhranında 

boğulan bahtsızlardan değilsiniz*”  

Raskalnikov yan iskemleye bıraktığı paltosuna doğru davrandı.  

“Hayır, vaktiyle hiçbir şey söylemeden hayli konuştum. Şimdiyse konuşmam bir şeye 

yönelik. Haklısınız, dostum.  Bana uygun mutluluğu buldum, ben. Kendimizi mahkum eden 

ilk kişi gene kendimiz değil miyiz, aziz dostum. Öyleyse mahkumiyetimizi hafifletmek için 

onu herkese yaymak gereklidir. Size başımdan  geçen şu olayı anlatmanın vakti geldi. Tıpkı 

sizin gibi  kendimi bu şehre atmama sebep, olan o olaydan. Bir akşam Paris rıhtımları 

üzerinde bir genç kızın yaşamına dokunmamamdan, onu nasıl kararıyla başbaşa bıraktığımın 

hikayesinden. Tanımadığım o kızcağızın suya kendini atışına nasıl bir kayıtsızlıkla eşlik 

ettiğimi anlatmalıyım. Nasıl hiçbir şey olmamışçasına gerisin geri döndüğümün, yaşamımı 

tehlikeye atmamayı nasıl başardığımın hikayesini anlatmalıyım… Ah dostum.. O kızın beni 

hiç terk etmediğini  bilmem ki hangi cümlelerle ifade etmeli size.” 

 İşte şimdi olmuştu, benzer bir  vicdan azabı, iç sıkıntısı yaşadığı bu adama yakınlık duydu.  

“Hatalar ve dahi suçların insan doğası gereği olduğunu söylemeliyim, size dostum.” dedi, 

içten bir gülümsemeyle.   

“Zeki bir insanla konuşmak başka bir şeydir, bayım.” dedi hakim gerginleşen yüz hatlarını 

esnetmeye çalışarak. “Haydi dostum, itiraf sırası sizde, görüyorsunuz ya ben aklamadan 

acıyorum, bağışlamadan anlıyorum, hatta insanların bana taptıklarını bile hissediyorum 

sonunda.”  



“Şu an için tapınmaya ihtiyacım yok, bayım. Sadece size iyi geleceğini düşünerek, benim de 

kendi çarmıhımı sırtladığımı söylemek zorundayım. Akıl sağlınız yerindeyken önemli 

uğraşlar bulmanızı tavsiye ederim, dostum.” diyerek 15 ruble bıraktı masaya. 

„ Ne zaman olursa olsun Mexico-city‟i  şereflendirmenizi bekleyeceğim, dostum. Dostluk elde 

edilmesi zordur ama bir kez elde edildi mi; ondan kurtuluş yoktur, gereken yerine 

getirilmelidir.‟ 

 Raskalnikov gorile selam vererek bardan çıktı. Ucuz bir otel odası arayacaktı sonra belki 

rıhtıma giderdi. Hikayenin bu kısmında Raskalnikov suçunu itiraf etmedi çünkü tüm bu 

olaylar henüz birinci ciltte meydana geldi. Sabırlı olunuz, önünüzde bir cilt daha var 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    hazırlayanlar 

                                                                     

                                                                                                Rümeysa Tekin    15060559 

                                                                                                Begüm  Güngör    15060283 

                                                                                                Neda   Pesen         16060758 

                                                                                                Esma Gürler          15060290 

                                                                                                Büşra İlayda Tapınç 15060548 

                                                                                                Gizem Samur         15060493 

                                                                                                İpek Kiser               15060368 

                                                                                                Esra  Yaptırmış       15060623 

 

 

 


