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FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ

Suç ve Ceza
Преступление и Наказание

RUSÇADAN ÇEVİREN Ergin Altay

MURAT BELGE’NİN ÖNSÖZÜ VE  
PHILIP RAHV’IN SONSÖZÜYLE



FYODOR MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ doktor bir babanın oğlu olarak, 11 Kasım 
1821’de Moskova’da doğdu. Çocukluğunu Moskova’daki Marya Hastanesi’nin bir loj-
manında, zorba ve alkolik bir baba ile hasta bir anne arasında geçirdi. Küçük yaştan 
itibaren edebiyatla ilgilenmeye başladı ve Puşkin, Goethe, Cervantes gibi yazarlarla 
tanıştı. 1837’de annesini kaybetti ve ertesi yıl St. Petersburg’daki Askerî Mühendislik 
Okulu’na gönderildi. Babasının ani ve şüpheli ölüm haberini burada aldı. Bu kayıp 
üzerine bunalıma giren Dostoyevski, 1839 yılında ilk sara nöbetini geçirdi. 1844’te 
edebiyatla daha yakından ilgilenebilmek için askerlik mesleğinden istifa etti. 1846’da 
ilk romanı İnsancıklar yayımlandı ve edebiyat çevrelerinde büyük ilgiyle karşılandı. Ne 
var ki ardından gelen çalışmaları Öteki (1846), Ev Sahibesi (1847), Beyaz Geceler (1848) 
aynı başarıyı sağlayamadı ve ilk romanında kendisine destek veren ünlü eleştirmen Be-
linski’nin alaylarına hedef oldu. Aşırı duyarlı ve sinirli bir kişiliğe sahip olan Dostoyevski 
bunun üzerine ruhsal çöküntü yaşayarak hastalandı. 1849’da Çar I. Nikola’nın baskıcı 
yönetimine karşı faaliyetlerinden dolayı tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. İnfazın 
uygulanmasına dakikalar kala, cezası Sibirya’da dört yıl kürek mahkûmiyetine çevril-
di. Hapiste okumasına izin verilen tek eser İncil’di. Bu süre boyunca etrafını kuşatan, 
horlanan ve ezilen kesimi yakından tanıma fırsatı buldu. 1854’te serbest bırakıldıktan 
sonra Semiapalatinsk’te zorunlu kışla hizmetine gönderildi ve subaylığa kadar yükseldi. 
1857’de yoksul ve dul Marya Dimitriyevna İsayeva ile kendisine mutluluk getirmeyen bir 
evlilik yaptı. Edebiyata dönüşü Amcanın Rüyası (1859) isimli, mizah öğeleri barındıran 
Gogolvari öyküyle oldu. Aynı yıl yayımladığı kısa romanı Stepançikovo Köyü ve Sakinleri 
(1859) de istediği ilgiyi göremedi. 1860’ta tefrika edilen ve toplum dışına itilmiş kişilerin 
anlatıldığı Ölü Bir Evden Hatıralar ile kendini edebiyat çevrelerine tekrar kabul ettirdi. 
Tolstoy ve Turgenyev’in övdüğü eser Sibirya’daki mahkûmiyetinden derin izler taşıyor-
du. 1861’de ağabeyiyle birlikte Vrenja (Zaman) adlı dergiyi çıkarmaya başladı. Bu der-
gide Batı karşıtı Slavcı düşüncelerini savunduğu tartışma yazıları yayımladı. Ardından, 
eleştirmenlerin sert tepkilerine sebep olan fakat okur tarafından beğeniyle karşılanan 
Ezilmiş ve Aşağılanmışlar yayımlandı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle sağlığı bozulan 
Dostoyevski, doktorunun tavsiyesi üzerine 1862’de hayalini kurduğu Avrupa seyahatine 
çıktı. Fransa, İngiltere ve İtalya’yı kapsayan bu kısa gezinin ardından, 1863’te Batı kül-
türünü eleştirdiği Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları’nı kaleme aldı. Aynı yıl yayımlanan 
bir yazı sebebiyle dergisi kapatılınca yeniden mali krize sürüklendi. Maddi sıkıntıların-
dan kurtulma umuduyla Almanya, Wiesbaden’e kumar oynamaya ve bir süredir ilişki 
yaşadığı Polina Suslova ile buluşmaya gitti. Birkaç yıl sonra yayımladığı Kumarbaz bu 
dönemde yaşadığı büyük yıkımları anlatır. 1864’te Rusya’ya döndükten sonra ağabeyiyle 
Epoha (Çağ) adında yeni bir dergi çıkardı ve Yeraltından Notlar’ı burada tefrika etmeye 
başladı. Aynı yıl karısını ve ağabeyini kaybetti. Bunu izleyen on yıl boyunca, Dostoyevski 
art arda Suç ve Ceza (1866), Kumarbaz (1867), Budala (1868), Cinler (1872), Delikanlı 
(1875) gibi başyapıtlarını kaleme aldı. Sürekli borç baskısı altında yaşayan ve alacaklıları 
tarafından sıkıştırılan yazar, daha hızlı çalışmak için işe aldığı yirmi yaşındaki sekreteri 
Anna Grigoriyevna Snitkina’yla, karısının ölümünden üç yıl sonra, 1867’de evlendi. 
Bu evlilikten doğan kızı üç aylıkken ölünce derin bir sarsıntı yaşadı ve deliliğin eşiğine 
kadar sürüklendi. Bu dönemde yoksulluk, sara nöbetleri ve kumar tutkusuyla boğuştu. 
1874’te solunum yetmezliği tedavisi için bir süreliğine Almanya’ya gitti. 1880’de Puşkin 
anıtının açılışında konuşma yapmak üzere Moskova’ya davet edildi; konuşması hem halk 
üzerinde hem de edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Yazarlık hayatı boyunca 
işlediği önemli temaları bir araya getirdiği Karamazov Kardeşler’i ölümüne üç ay kala 
tamamladı. Dostoyevski 9 Şubat 1881’de St. Petersburg’da hayatını kaybetti. Kalabalık 
bir halk kitlesinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tikhvin Mezarlığı’na defnedildi.
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Birinci Bölüm

I

Temmuzun başlarında, çok sıcak bir yaz günü akşamüzeri bir 
genç, dar S....... Sokağı’nda kirada oturduğu hücreyi andıran oda-
sından çıktı. Sokakta kararsız, ağır adımlarla K....... Köprüsü’ne 
doğru yürümeye başladı.

Merdivenlerde ev sahibesiyle karşılaşma tehlikesini başarıyla at-
latmıştı. Küçük odası, beş katlı bir apartmanın çatı arasındaydı. Da-
ireden çok bir dolabı andırıyordu. Bu küçük odayı yemekli, hiz-
metçili olarak kiraladığı ev sahibesi hemen alt katta ayrı bir daire-
de oturuyordu. Delikanlı her sokağa çıkışında, ev sahibesinin mer-
divene bakan mutfağının hemen her zaman ardına dek açık kapı-
sının önünden geçmek zorundaydı. Bu kapının önünden her geçi-
şinde ona utanç veren, yüzünü buruşturmasına neden olan hasta-
lıklı bir duygu, bir korkaklık duygusu doldururdu içini. Çok bor-
cu vardı ev sahibesine. Bu yüzden onunla karşılaşmak istemiyordu.

Aslında hiç de ürkek yaradılışlı, kişiliksiz bir genç değildi. Da-
hası güçlü bir kişiliği vardı. Ancak, bir zamandır evhama benzer 
bir sinirlilik, gerginlik vardı üzerinde. Öylesine içine kapanmıştı, 
insanlardan öylesine uzaklaşmıştı ki, yalnızca ev sahibesiyle değil, 
hiç kimseyle karşılaşmak istemiyordu. Parasızlık iyice bükmüştü 
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belini. Ne var ki, son günlerde bu sıkıntılı durumunu bile umursa-
dığı yoktu. Günlük işlerini bütünüyle bırakmıştı. Hiçbir şeyle ilgi-
lenmiyordu. Aslında ev sahibesinden korktuğu falan yoktu. Onun 
ne düşüneceği, ne yapacağı umurunda bile değildi. Ama merdi-
vende durup günlük işler üzerine onu hiç mi hiç ilgilendirmeyen 
saçma sapan bir sürü laf dinlemek, kirayı ödemediği konusunda 
sitemler, tehditler, yakınmalar... kadının karşısında ezilip büzül-
meler, özür dilemeler, yalan söylemeler... hayır, iyisi mi görünme-
den kedi gibi sıvışırdı merdivenden, kaybolurdu.

Ne var ki, ev sahibesiyle karşılaşmaktan bu kez korkması soka-
ğa çıktığında onu bile şaşırtmıştı.

Tuhaf tuhaf gülümseyerek ‘‘Böylesine büyük bir işe kalkışmış-
ken ufacık şeylerden korkuyorum!” diye geçirdi içinden. “Hımm... 
Evet... Her şey insanın elinde, ama sırf bu korkaklığı yüzünden ka-
çırıyor fırsatları... gerçek bu işte... İnsanlar en çok neden korkar-
lar acaba? En çok korktukları ilk adımı atmak, ilk sözü söylemek... 
Bununla birlikte ben çok gevezelik ediyorum. Gevezelik ettiğim 
için de bir şey yapabildiğim yok. Yanılmıyorsam olay şu: Bir şey 
yapmadığım için gevezelik ediyorum. Gevezelik etmeyi de, gün-
lerce köşemde yattığım, olur olmaz şeyler düşündüğüm şu son bir 
ayda öğrendim... Peki nereye gidiyorum şimdi? Bunu yapabilecek 
yetenek var mı bende? Gerçekten ciddi mi bu? Hiç de ciddi değil. 
Fantezi olsun diye kendimi avutuyorum. Bir çeşit oyuncak! Evet, 
belki de bir oyuncak bu!’’

Korkunç bir sıcak vardı dışarıda. Üstüne üstlük boğucu bir ha-
va, kalabalık, her yanda kireç, yapı iskeleleri, tuğlalar, toz du-
man... yazlığa gitme olanağı olmayan her Petersburglu’nun çok iyi 
bildiği Petersburg’un o pis yaz kokusu... bütün bunlar genç ada-
mın zaten bozuk olan sinirlerini daha da bozmuştu. Kentin bu bö-
lümünde özellikle çok olan meyhanelerden dışarı taşan o dayanıl-
maz berbat koku ile, iş günü olmasına karşın adım başı görülen 
sarhoşlar iğrenç, insana hüzün veren bu tabloyu tamamlıyorlardı. 
Delikanlının soylu yüz çizgilerinde derin bir tiksinti bir an belirip 
kaybolmuştu. Sırası gelmişken söyleyeyim, genç adam pek güzel 
koyu renk gözleriyle yakışıklı bir delikanlıydı. Esmerdi. Ortadan 
uzun boylu, ince, düzgün yapılıydı. Sokakta yürürken derin dü-
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şüncelere dalıp gitmişti sanki. Daha doğrusu, kendini unutmuş gi-
biydi. Çevresinde olup bitenin farkında olmadan, dahası, farkında 
olmak da istemiyormuş gibi yürüyordu. Yalnızca arada bir kendi 
kendine konuşmak alışkanlığıyla (böyle bir alışkanlığının olduğu-
nu artık kendi de biliyordu) bir şeyler mırıldanıyordu. Düşüncele-
rinin zaman zaman karıştığının, bünyesinin çok zayıf düştüğünün 
kendi de farkındaydı artık. İki gündür bir şey yememişti çünkü.

Üstü başı berbattı, öyle ki, buna alışık biri bile üzerinde böyle-
sine eski püskülerle gündüz sokağa çıkmaya sıkılırdı. Gelgelelim, 
burası kimsenin kimseyi giysisiyle şaşırtamayacağı bir mahalleydi. 
Sennaya Meydanı’nın yakınlığı, bilinen o evlerin bolluğu, özellik-
le de, Petersburg’un orta yerindeki bu sokakları, ara sokakları dol-
durmuş fabrika işçileri, tamirciler kalabalığı genel görünümü ki-
mi zaman öylesine garip tiplerle renklendirirlerdi ki, başka bir tip-
le karşılaşmak bile tuhafına giderdi insanın. Ama genç adamın ru-
hunda öylesine öfke dolu bir küçümseme birikmişti ki, (kimi za-
man gencecik) o kibarlığına karşın, o anda en az utanç duydu-
ğu şey üzerindeki eski püskülerdi. Bazı tanıdıklarıyla ya da (kar-
şılaşmayı genelde sevmediği) eski arkadaşlarıyla karşılaşırsa du-
rum değişirdi kuşkusuz... Ama gene de, iri bir yük beygiri koşulu 
üstü açık büyük bir yük arabasına atıp bu saatte niçin, nereye gö-
türdükleri bilinmeyen bir sarhoş yanından geçerken kolunu uza-
tıp onu göstererek avazı çıktığınca “Hey, sen, Alman şapkalı!” di-
ye bağırdığında genç adam birden durmuş, titreyen eliyle şapka-
sını yakalamıştı. Zimmerman1 yapısı yüksek, silindir bir şapkaydı 
başındaki. Ama eski püskü, kir pas içinde, delik deşik, lekeli, ke-
narları olmayan, son derece çirkin bir biçimde yana kaykılmış bir 
Zimmerman şapkası... Ne var ki, utanma duygusu değil de, bam-
başka bir duygu, korkuyu andıran bir duygu kaplamıştı delikanlı-
nın bedenini. Şaşkın,

– Biliyordum! diye mırıldandı, biliyordum! Bu hepsinden ber-
bat! İşte böyle aptalca bir şey, iğrenç, küçücük bir ayrıntı her şe-
yi berbat edebilir! Evet, çok göze batan bir şapka bu... Gülünç, o 
yüzden dikkati çekiyor... Üzerimdeki paçavralara bu garip şey de-

1 Zimmerman Nevski Caddesi’nde, o yıllar Petersburg’un en ünlü şapkacısıydı (Kita-
bın 1970 Moskova baskısına ait dipnot.)
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ğil, bir kasket, yamyassı bir kasket daha uygun düşerdi. Böyle şap-
ka giyen yok buralarda... Bir versta öteden fark edilir, akılda kalır... 
İşin kötüsü, sonra anımsarlar... Al sana delil... Bu işlerde elden gel-
diğince dikkati çekmeyeceksin... Küçük ayrıntılar, küçücük ayrın-
tılar çok önemli!.. Her zaman her işi bozan bu ayrıntılardır...

Gideceği yer uzak değildi. Evinin kapısından oraya kaç adım yo-
lu olduğunu bile biliyordu. Tam yedi yüz otuz adım. Derin hayal-
lere daldığı bir gün saymıştı adımlarını. O zamanlar kendi de inan-
mıyordu bu hayallerine, yalnızca onların çirkin, ama çılgın çeki-
ciliğiyle kendini heyecanlandırmaya çalışıyordu. Şimdi ise, aradan 
bir ay geçtikten sonra olaya başka gözle bakmaya başlamıştı. Da-
hası, kişisel güçsüzlüğü, kararsızlığı yüzünden kendine kızması-
na karşın, “çirkin” hayalini farkına varmadan, inanmasa bile, ken-
disinin bir girişimi gibi görmeye bile alışmıştı. Şimdi de girişimi-
nin denemesini yapmaya gidiyordu. Heyecanı attığı her adımla gi-
derek artıyordu.

Yüreği duracakmış gibi çarparak, heyecandan titreyerek, bir ya-
nı kanala, öteki yanı ........ Sokağı’na bakan çok büyük bir yapıya 
yaklaştı. Küçük daireler vardı bu yapıda. Bu dairelerde çeşitli es-
naf, terziler, tamirciler, aşçılar, çeşit çeşit Almanlar, yalnız yaşayan 
kızlar, küçük memurlar, vb. oturuyordu. Evin iki kapısından, av-
lusundan girip çıkan belli değildi. Üç ya da dört kapıcı vardı bu-
rada. Şimdi kapıcılardan biriyle karşılaşmamasına çok sevinmişti 
delikanlı. Kimseye görünmeden içeri süzülüp sağdaki merdivene 
saptı. “Servis” merdiveniydi bu. Karanlık, dardı. Aslında buranın 
böyle olduğunu biliyordu. Buraları daha önce incelemiş, öğren-
mişti. Hoşuna da gidiyordu bunun böyle olması. Böylesine bir ka-
ranlıkta meraklı bir göz bile tehlikeli olmazdı. Dördüncü kata çı-
karken elinde olmadan düşünüyordu: “Şimdi böyle korkuyorsam, 
olur da, gerçekten asıl işi gerçekleştirme aşamasına geldiğimde o 
zaman ne olacak?..” Burada bir daireden eşya taşıyan asker emek-
lisi hamallar yolunu kestiler. Bu dairede memur bir Alman’ın aile-
siyle birlikte oturduğunu biliyordu. “Demek Alman boşaltıyor da-
ireyi. Öyleyse bu merdivenden çıkışta, geçici de olsa bu katta, bu 
sahanlıkta yalnızca kocakarının dairesinde oturan olacak. Bu iyi... 
Ne olur ne olmaz...” Yaşlı kadının kapısını çaldı. Çıngırak pirinç-
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ten değil de tenekedenmiş gibi tıngırdadı. Bu tür evlerin küçük da-
irelerinde hep böyle tıngırdar çıngıraklar. Bu sesi unutmuştu. Bu 
değişik ses şimdi bir şeyi anımsatmıştı ona sanki, bir şeyleri göz-
lerinin önüne getirmişti... Ürperdi. Bu kez sinirleri iyice gerilmiş-
ti. Bir süre sonra kapı, çengelinde aralandı. Ev sahibesi aralıktan 
belirgin bir kuşkuyla süzmeye başladı geleni. Karanlıkta yaşlı ka-
dının yalnızca parlayan küçük gözleri görünüyordu. Merdiven sa-
hanlığının kalabalık olduğunu görünce yaşlı kadın cesaretlendi. 
Kapıyı açtı. Delikanlı içeri süzüldü, karanlık hole girdi. Mutfak-
la holü ayıran bir paravana vardı burada. Yaşlı kadın delikanlının 
karşısında dikilmiş, bir şey söylemeden, soru dolu bakışını yüzün-
den ayırmadan ona bakıyordu. Altmış yaşlarında, kara kuru, ufak 
tefek bir kocakarıydı. Bakışı keskin, sertti. Küçük, sivri bir bur-
nu vardı. Başı açıktı. Hafiften ak düşmüş kumral saçları vıcık vı-
cık yağlıydı. Tavuk bacağını andıran ince uzun boynuna pamuklu 
bir bez parçası sarmıştı. Omuzlarından, havanın çok sıcak olma-
sına karşın, rengi atmış, eski bir kürk pelerin sarkıyordu. Durma-
dan öksürüyor, inliyordu yaşlı kadın. Delikanlının bakışında deği-
şik bir şey sezinlemiş olacak, gözlerinde birden gene önceki o gü-
vensizlik belirmişti. Delikanlı, daha sevimli görünmesi gerektiğini 
anımsayıp hafifçe öne eğildi, aceleci bir tavırla,

– Raskolnikov, diye mırıldandı. Öğrenci... Bir ay önce uğramış-
tım size.

Yaşlı kadın aynı soru dolu bakışını delikanlının yüzünden ayır-
madan,

– Anımsadım anam babam, dedi. Çok iyi anımsadım. Evet, gel-
miştiniz.

Yaşlı kadının güvensizliği karşısında biraz bozulmuştu Raskol-
nikov. Şaşırmıştı.

– Gene efendim... diye sürdürdü konuşmasını. Küçük bir iş 
için...

İçinde tatsız bir duygu, “Belki her zaman böyledir bu kadın, o 
gün ben fark etmemiş olabilirim” diye geçirdi içinden. Yaşlı kadın, 
bir şey düşünüyormuş gibi bir süre sustu, sonra yana çekildi, oda-
nın kapısını gösterdi konuğuna. Ona önden yol verirken,

– Buyurun canım, dedi.
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Delikanlının girdiği küçük odanın duvarları sarı duvar kâğıdı 
kaplıydı. Pencerelerinde sardunyalar, tül perdeler vardı. Batmak 
üzere olan güneşin parlak ışınları dolmuştu odaya. Sanırım “o 
gün de güneş böyle aydınlatacak odanın içini!..” Bu düşünce bir-
den sanki kendiliğinden belirmişti Raskolnikov’un içinde. Orta-
mı elden geldiğince öğrenmek, sonra anımsamak için çabucak bir 
göz gezdirdi odanın içinde. Ancak odanın görünüşünde özel bir 
şey yoktu. Çok eski, sarı ağaçtan mobilyanın tümü, arkalığı eğik, 
tahta kocaman bir kanepe ile, bu kanepenin önünde oval bir ma-
sadan, iki pencere arasında aynalı bir tuvalet masasından, ayrıca 
duvar diplerinde birkaç sandalye ile, duvarlarda, ellerinde kuşlar-
la Alman kızlarını gösteren ucuz cinsinden sarı çerçeveli birkaç 
tablodan oluşmuştu. Köşede küçük bir tasvirin önünde bir kandil 
yanıyordu. Her şey tertemizdi: Eşyalar da, yerler de parlatılasıya 
temizlenmişti. Pırıl pırıl parlıyordu. “Lizaveta’nın işi” diye geçir-
di içinden genç adam. Evin içinde bir toz bulmanın olanağı yok-
tu. “Huysuz, yaşlı dul kadınlarda görülen bir temizliktir bu...” di-
ye düşündü Raskolnikov. Bitişik odanın kapısını örten basma ör-
tüye merakla bir göz attı. Yaşlı kadının yatağı ile konsolu oraday-
dı. Raskolnikov hiç girmemişti o odaya. Bu iki odadan oluşmuş-
tu daire.

Yaşlı kadın, Raskolnikov’un arkasından odaya girdikten sonra, 
onun doğrudan yüzüne bakabilmek için tam karşısına dikilip sert 
bir sesle,

– Ne istemiştiniz? diye sordu.
– Rehin için getirmiştim... şunu!
Cebinden eski, yassı, gümüş bir saat çıkardı Raskolnikov. Saa-

tin arka kapağında kabartma bir yerküresi vardı. Kösteği çelikti.
– Peki ama bundan önce getirdiğiniz rehinin süresi doldu. Bir 

ayı üç gün geçti.
– Size bir aylık faizini vereceğim... Biraz sabredin.
– Orasını ben bilirim beyefendi... Sabır mı edeceğim, yoksa re-

hin bıraktığınız şeyi hemen satışa mı çıkaracağım, orasını ben bi-
lirim.

– Saatim için ne kadar vereceksiniz Alyona İvanovna?
– Hep beş para etmez şeyler getiriyorsun canım. Bir değeri yok 
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bunun. Geçen sefer yüzük için iki kâğıt vermiştim sana, oysa yeni-
sini kuyumcudan bir buçuk rubleye alırsın...

– Dört ruble verin bari... Geri alacağım onu sizden. Babamdan 
kaldı bana... Yakında elime para geçecek.

– Bir buçuk ruble, faizi de peşin... Canınız isterse...
– Bir buçuk ruble mi! diye haykırdı delikanlı.
– Canınız isterse...
Yaşlı kadın saati Raskolnikov’a geri uzattı. Delikanlı çok öfke-

lenmişti. Öyle ki, az kaldı çekip gidecekti. Ama gidecek başka bir 
yerinin olmadığını, ayrıca buraya başka bir amaçla geldiğini anım-
sayınca hemen toparladı kendini. Kaba bir tavırla,

– Verin! dedi.
Yaşlı kadın anahtarlarını çıkarmak için elini cebine soktu. Per-

denin arkasındaki odaya geçti. Odanın ortasında bir başına kalın-
ca yan odaya kulak kabartmaya, olanları hayalinde canlandırma-
ya başladı delikanlı. Yaşlı kadının anahtarla konsolu açtığı duyulu-
yordu. “Üst çekmece olsa gerek, diye geçirdi içinden. Demek anah-
tarları sağ cebinde bulunduruyor... Hepsi bir yerde, çelik bir halka-
da... Anahtarların biri ötekilerden büyük, üç kat büyük, dişli bir ağ-
zı var. Konsolun anahtarı o olamaz... Öyleyse bir kutu ya da sandık 
daha var... Bu önemli işte! Sandıkların anahtarı böyle olur... Ama 
ne çirkin şeyler bütün bunlar...” Bu arada kocakarı geri gelmişti.

– Alın bayım, ayda bir rubleye on kapik üzerinden, bir buçuk 
ruble için bir aylık peşin faiz on beş kapik eder. Ayrıca, önceki iki 
rubleniz için de aynı hesapla, bir aylık peşin faiziniz yirmi kapik... 
Toplam otuz beş kapik olur. Bu durumda saatinize bir ruble on beş 
kapik alacaksınız. Buyurun.

– Ne! Şimdi de bir ruble on beş kapik mi?
– Evet bayım.
Delikanlı itiraz etmedi. Parayı aldı. Bir süre yaşlı kadının yüzüne 

baktı. Bir şey söylemek, ya da bir şey yapmak istiyor da, ne diyece-
ğini, ne yapacağını bilemiyormuş gibi bekliyordu...

– Alyona İvanovna, birkaç güne kadar belki bir şey daha getire-
ceğim size... gümüş bir şey... hoş bir sigara tabakası... Bir arkada-
şımda şimdi..

Ne söyleyeceğini şaşırdı Raskolnikov, sustu.
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– Bunu o zaman konuşuruz efendim.
– Hoşçakalın Alyona İvanovna... dedi Raskolnikov.
Hole geçerken elinden geldiğince senli benli bir tavırla ekledi:
– Evde yalnız mısınız, Alyona İvanovna? Kız kardeşiniz yok mu?
– Size ne benim kız kardeşimden?
– Hiiç... Öylesine sordum işte... Sanırım şimdi siz... Hadi hoşça-

kalın Alyona İvanovna!
İyice bozulmuştu Raskolnikov. Çıktı. Giderek daha çok bozulu-

yordu sinirleri. Merdivenden inerken ansızın bir şeye şaşırmış gi-
bi birkaç kez durmuştu bile. Sokağa çıktığında artık yüksek sesle 
söyleniyordu kendi kendine:

“Ah Tanrım! Ne iğrenç şeyler bütün bunlar! Olacak şey mi?.. 
Yoksa ben... (kararlı bir sesle ekledi): Hayır, saçma bu, saçmalık! 
Böylesine korkunç bir şeyi nasıl düşünürüm? Ne pis şeylere yat-
kınmış benim şu yüreğim! Önemli olan da pisliği, rezilliği, iğrenç-
liği, iğrençliği bu işin!.. Ben de bir aydır...”

Heyecanını sözcüklerle de, ses tonuyla da anlatamıyordu. Da-
ha yaşlı kadının evine giderken yolda yüreğini sıkıştırmaya, ezme-
ye başlayan sınırsız tiksinti duygusu şimdi öylesine büyümüş, öyle-
sine belirginleşmişti ki, bu can sıkıntısından nasıl kurtulabileceği-
ni bilemiyordu. Yanından gelip geçenleri görmeden, insanlara çar-
parak sarhoş gibi yalpalayarak yürüyordu yaya kaldırımında. An-
cak bir sokak ötede biraz gelebildi kendine. Çevresine bakınınca, 
yaya kaldırımından merdivenle inilen bodrum kat bir meyhanenin 
önünde olduğunu fark etti. O sırada meyhanenin kapısından iki 
sarhoş birbirine yaslanarak, küfürler savurarak çıkmış, merdivenin 
basamaklarını tırmanıyorlardı. Hiç düşünmeden merdivenden indi 
Raskolnikov. Daha önce meyhaneye adımını atmamıştı. Ama şim-
di başı dönüyordu. Üstüne üstlük çok susamıştı. Soğuk bir bira iç-
mek istiyordu. Dahası, ansızın kendini bitkin hissetmesini de açlı-
ğına veriyordu. Meyhanenin karanlık, pis bir köşesinde yapış ya-
pış bir masaya çöktü. Bir bira söyledi. İlk bardağı bir dikişte içti. 
Bir anda rahatlamıştı sanki. Toparlamıştı kendini. “Boş şeyler bun-
lar! diye mırıldandı. Telaşlanacak, endişe edecek bir şey yok orta-
da!.. Sıradan bir fiziksel rahatsızlıktı işte, geçti... Bir bardak biray-
la bir dilim peksimet yetti de arttı düzelmeme. Bir anda yerine geli-
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verdi aklım. Düşüncelerim duruldu, karar verme yeteneğimi yeni-
den kazandım!.. Kahretsin!.. Ne boş şeyleri önemsemişim!..” Du-
rumunu böylesine küçümsemesine karşın, rahatlamış, ağır bir yük-
ten kurtulmuş hissediyordu kendini. Dostça bakıyordu çevresinde-
ki insanlara şimdi. Ama o anda bile bu aşırı iyimserliğinin sağlıklı 
bir ruhsal durum olmadığı kuşkusu vardı içinde.

Bu arada meyhanede az müşteri kalmıştı. Merdivende karşılaş-
tığı iki sarhoşun arkasından, aralarında bir de kadın olan beş kişi-
lik bir grup armonikalarıyla çıkmıştı. Onlar da gidince ortalık sa-
kinlemişti. Artık kalabalık değildi içerisi. Meyhanede, önünde bir 
bardak bira, öyle oturan tüccar olsa gerek, hafiften sarhoş bir müş-
teriyle, onun peykede uyuklayan iyice sarhoş, redingotlu, iri yarı, 
ak sakallı arkadaşı kalmıştı. İri yarı olanı arada uyanır gibi oluyor, 
peykeden kalkmadan kollarını iki yana açıyor, parmaklarını şakır-
datarak, bedeninin üst bölümünü hoplatarak, sözlerini anımsama-
ya çalıştığı saçma bir şarkı söyleyerek oynamaya başlıyordu:

Bütün yıl okşadım durdum karımı,
Bütüüün yıııl okşadım durduuum karımııı...

Çok geçmeden gene dalıyor, uyanınca bu kez başka bir şarkı-
ya başlıyordu:

Podyaçeska’dan geçerken,
Eski sevgilime rastladım...

Ne var ki, onun bu mutluluğunu paylaşan yoktu. Sessiz arkada-
şı onun bu taşkınlığını düşmanca, kuşkuyla izliyordu. Emekli me-
mura benzeyen biri daha vardı. Dip köşede bir masada tek başına 
oturuyor, önündeki içkisinden arada bir yudum alıyor, çevresinde 
olup biteni izliyordu. O da biraz sıkıntılıydı sanki.

II

Kalabalığa alışık değildi Raskolnikov. Yukarıda söylediğim gibi, 
özellikle son zamanlarda insanlardan iyice kaçar olmuştu. Ama 
şimdi ansızın bir şey insanlara doğru itmeye başlamıştı onu. Ru-
hunda yepyeni bir oluşum gerçekleşmişti sanki. Bir yandan da in-
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san özlemi doldurmuştu içini. Bir aydır aralıksız süren dayanılmaz 
sıkıntılarından, karanlık düşüncelerinden öylesine bitkin düşmüş-
tü ki, nasıl olursa olsun, başka bir dünyada bir an bile olsa, soluk 
almak istiyordu. Bu nedenle de, bulunduğu ortamın iğrençliğini 
umursamadan oturuyordu burada.

Meyhaneci başka bir odada duruyor, ama ikide bir müşterile-
rin bulundukları asıl odaya birkaç basamaktan inerek geliyordu. 
Bu yüzden kendisinden önce kırmızı, geniş fırfırlı, gıcır gıcır boya-
lı şık çizmeleri gözüküyordu. Üzerinde kısa bir pardösü ile kir pas 
içinde siyah atlas bir yelek vardı. Kravatsızdı. Yüzü, demir bir ki-
lit gibi yağa bulanmıştı. Tezgâhın arkasında on dört yaşlarında bir 
çocuk vardı. Ondan küçük bir çocuk da ortalarda dolaşıyor, müş-
teriler bir şey istediklerinde koşup getiriyordu. Tezgâhın üstünde 
küçük küçük doğranmış salatalıklar, simsiyah peksimetler, parça 
parça kesilmiş balıklar vardı. Hepsi kötü kokuyordu. Boğucu bir 
hava vardı içeride. Öyle ki, oturmak bile zordu burada. Ayrıca, her 
şeye öylesine bir şarap kokusu sinmişti ki, yalnızca bu kokudan 
beş dakikada sarhoş olabilirdi insan.

Kimi zaman hiç tanımadığımız bir insanla karşılaşırız, ilk bakış-
ta içimizde bir ilgi duyarız ona karşı. Tek sözcük konuşmadan, bir 
anda olur bu. Köşedeki masada oturan, emekli memura benzeyen 
müşteri de aynı izlenimi uyandırmıştı Raskolnikov’da. Delikan-
lı bu ilk izlenimi sonra birkaç kez anımsamış, bunu bir önseziye 
yormuştu. Gözlerini ayıramıyordu memurdan. Bunun nedeni kuş-
kusuz biraz da memurun da ısrarla ona bakmasıydı. Onun da Ras-
kolnikov’la konuşmayı çok istediği belliydi. Meyhanenin sahibi de 
dahil, meyhanede Raskolnikov’un dışında herkese karşı ise ilgisiz, 
dahası canı sıkkın bakıyordu. Konuşacak bir şeyi olamayacak aşa-
ğı tabakadan, öğrenim düzeyleri düşük insanlarmış gibi mağrur 
bir küçümseme vardı sanki onlara bakışında. Ellisini geçmiş, or-
ta boylu, tıknaz yapılı, saçlarına ak düşmüş, tepesi iyice açılmış bi-
riydi. Sürekli içmekten sarı, dahası yeşilimsi yüzü pörsümüş; ara-
larından birer deliği andıran ufak ama bakışları canlı, kırmızı göz-
lerinin parladığı göz kapakları sarkıktı. Ama çok tuhaf bir şey var-
dı bu adamda. Bakışında coşkuyu andıran bir parıltı bile vardı san-
ki. Belki zekâ ile düşünce bile... Ama aynı anda bir delilik belirti-
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si de... Üzerinde eski, yırtık pırtık, düğmeleri dökülmüş siyah bir 
frak vardı. Yalnızca bir düğme yarım yamalak tutunuyordu ipliğin-
de. Ayıp olmasın diye bir o düğmeyle de iliklemişti önünü. Kaba 
pamuklu kumaştan yeleğinin altından buruş buruş, kir pas içinde, 
ıslak yakalığı dışarı fırlamıştı. Yüzü memur biçimi tıraşlıydı. Ne 
var ki, uzun zamandır tıraş olmadığı için fırça gibi sık, kır bir sa-
kal kaplamıştı yüzünü. Duruşunda bile ağırbaşlı bir memur hava-
sı vardı. Ama huzursuz görünüyordu. Arada bir saçlarını karıştı-
rıyor, canı bir şeye sıkılıyormuş gibi, yırtık dirseklerini ıslak, ya-
pış yapış masaya dayayıp başını ellerinin arasına alıyordu. Sonun-
da açık açık baktı Raskolnikov’un yüzüne, yüksek sesle, kararlı,

– Sizinle efendice biraz konuşabilir miyim sayın bayım? dedi. 
Her ne kadar şu anda öyle görünmeseniz de, deneyimim, okumuş, 
içkiye alışık olmayan bir kişi olduğunuzu söylüyor bana. Bende-
niz her zaman içtenlikle bir arada olan okumuşluğa saygı duymu-
şumdur. Ayrıca kendim de dokuzuncu dereceden bir devlet me-
muruyum. Marmeladov... soyadım... Dokuzuncu dereceden me-
mur Marmeladov. İzninizle sorabilir miyim, devlet hizmetinde ça-
lıştınız mı?

– Hayır, dedi delikanlı, öğrenciyim...
Adamın aşırı kibar konuşması da, ısrarla ona ilgi göstermesi de 

şaşırtmıştı onu. Biraz önceki, nasıl olursa olsun, insanlarla yakın-
laşmak isteği, gerçek yaşamda ona yönelen ilk sözcükte kaybol-
muş, yerini her zamanki, onun kişiliğine dokunan, ya da yalnız-
ca dokunmak isteyen herkese duyduğu o tatsız, öfke dolu duygu 
almıştı.

Memur yüksek sesle,
– Öğrenci ya da eski bir öğrenci!.. dedi. Ben de öyle düşünmüş-

tüm! Deneyim bu işte sayın bayım... Uzun yılların deneyimi... 
(Övünmek anlamına parmağını alnına götürdü.) Öğrenciydiniz, 
ya da kursları izlediniz! İzninizle...

Ayağa kalktı, sendeledi, içki kabıyla bardağını aldı, gelip deli-
kanlının masasına yanlamasına oturdu. Çakırkeyifti, ama düzgün, 
güzel konuşuyordu. Ancak arada ne söyleyeceğini şaşırıyor, sözü 
uzatıyordu. Bir aydır o da kimseyle konuşmamış gibi coşkuyla sa-
rılmıştı Raskolnikov’a. Söylev verir gibi,
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– Saygıdeğer efendim, diye başladı, yoksulluk ayıp değildir, bi-
liyorum. İçkiye düşkünlüğün bir erdem olmadığını da biliyorum. 
Gelgelelim sefalet ayıptır efendim, ayıptır... Doğuştan olan duy-
gularınızın soyluluğunu yoksullukta koruyabilirsiniz. Ama se-
falette hiç kimse, hiçbir zaman başaramaz bunu... Sefalette, da-
ha bir gurur kırıcı olsun diye insanların arasından sopayla kova-
lamazlar sizi de, süpürgeyle süpürür atarlar. Doğrusu haksız da 
değildirler... Çünkü sefalete düştüğümde önce kendim aşağıla-
maya hazırlarım kendimi. Meyhanenin işlevi de burada başlar iş-
te... Saygıdeğer efendim, bundan bir ay önce Bay Lebezyatnikov 
karımı dövdü. Ama benim karım bana benzemez! Anlıyorsunuz 
değil mi? Bir de şunu sormama izin veriniz... basit bir merak sa-
yın bunu: Neva Irmağı’nda saman mavnalarında gecelediğiniz ol-
du mu hiç?

– Hayır, diye karşılık verdi Raskolnikov. Niçin sordunuz?
– Ben beş gecedir orada yatıyorum da bayım...
Bardağına içki koydu, içti, düşüncelere daldı. Gerçekten de üs-

tünde başında saman parçacıkları vardı. Beş gündür giysilerini 
üzerinden çıkarmadığı, yıkanmadığı çok olasıydı. Özellikle elleri 
kirli, yağlı, kırmızı, tırnakları simsiyahtı.

Konuşması, az da olsa, genel bir ilgi uyandırmışa benziyordu. 
Tezgâhın arkasındaki çocuklar kıkırdamaya başlamışlardı. Meyha-
neci, besbelli “maskaranın” anlattıklarını dinlemek için, üst oda-
dan özellikle inmiş, biraz uzakta oturmuş, tembel tembel, ama 
kendini beğenmiş, esniyordu. Marmeladov’un burada uzun za-
mandır tanındığı belliydi. Böylesine süslü konuşmaya yatkınlığı-
nı da meyhanelerde tanımadığı çeşitli kişilerle konuşma alışkan-
lığından edinmiş olsa gerekti. Bu alışkanlık bazı içkicilerde, özel-
likle evlerinde aşağılanan, ezilenlerinde çokça görülür. Bu yüzden 
meyhanede, sanki haklılıklarını kanıtlamaya, olursa, bulundukları 
ortamda saygı bile kazanmaya çalışırlar.

Meyhaneci yüksek sesle,
– Maskara! diye söylendi. Madem memursun ne diye çalışmı-

yorsun, ne diye dairene gitmiyorsun?
Marmeladov, özellikle Raskolnikov’a dönüp, bu soruyu kendisi-

ne o sormuş gibi sürdürdü konuşmasını:
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– Niçin mi daireye gitmiyorum sayın bayım? Niçin mi? Günle-
rimi meyhane köşelerinde ona buna dalkavukluk ederek geçirdi-
ğim için yüreğim sızlamıyor mu sanıyorsunuz? Bundan bir ay ön-
ce Bay Lebezyatnikov karımı patakladığında ben yerde sarhoş ya-
tarken acı çekmediğimi mi sanıyorsunuz? Söyler misiniz delikanlı, 
hiç başınıza geldi mi... şey... bir umudunuz olmadan borç bile ol-
sa, para istediğiniz oldu mu birinden?..

– Oldu... nasıl yani, umudum olmadan?
– Yani hiç umudunuz olmadan... size para vermeyeceklerini bi-

le bile... Sözgelimi, şu iyiliksever, şu çevresine her zaman yararlı 
beyefendinin size para vermeyeceğini kesinkes biliyorsanız... hem 
sorarım size, niçin versin? Borcunuzu ödemeyeceğinizi biliyor 
çünkü. Acıdığı için mi verecek? Yeni düşünce akımlarını yakın-
dan izleyen Bay Lebezyatnikov daha geçen gün, zamanımızda bili-
min acımayı yasakladığını, ekonomi politiğin geçerli olduğu İngil-
tere’de bu görüşün benimsendiğini söylüyordu. Sorarım size, niçin 
borç para versin ona adam? İşte, para alamayacağınızı bile bile gi-
diyorsunuz, sonra da...

– Bunu bile bile niçin gidiyorsunuz öyleyse? dedi Raskolnikov.
– Başvurabileceğiniz kimseniz, gidebileceğiniz bir yeriniz kal-

mamışsa!.. Bildiğiniz gibi, her insanın hiç değilse gidebileceği bir 
yeri olmalıdır. Çünkü öyle zaman olur, insan gidebileceği hiç de-
ğilse bir yere çok gereksinim duyar! Benim tek kızım da ilk kez sa-
rı kart almak için başvurduğunda ben de onunla gitmiştim... (Mar-
meladov delikanlının yüzüne biraz, endişeli bakarak, değişik bir 
ses tonuyla ekledi): Kızım geçimini sarı kartla sağlıyor da... (Tez-
gâhın arkasında çocukların kıs kıs gülmeye başlamaları üzerine, 
meyhaneci de gülümseyince, açıklamak için oldukça sakin bir ta-
vırla acele etti): Önemli değil bayım, önemli değil... Hiç önemli de-
ğil! Böyle baş sallamalardan mahcup olmam ben... Herkes her şeyi 
biliyor çünkü. Her gizli şey bir gün ortaya çıkar zaten... Ayrıca her 
şeyi küçümsemeyle değil, iç huzuruyla karşılarım ben. Olsun var-
sın! Olsun varsın! “Ey insan!”2 İzninizle, genç adam, bana söyle-
yebilir misiniz... Ama hayır, yumuşatmadan, açık açık söyleyeyim: 

2 Pontiy Plat’ın, İsa’nın kararlılığını, sabrını överken kullandığı sözcükler (İoan-
na’nın İncili XIX, 5) (Kitabın 1970 Moskova baskısına ait dipnot).
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Şu anda bana bakıp inanarak, bir domuz olmadığımı söyleyebilir 
misiniz, bu yürekliliği gösterebilir misiniz?

Delikanlı bir şey söylemeden dinliyordu. Konuşmacı gülüşme-
lerin kesilmesini bekledi, sonra ağırbaşlı, bu kez mağrur bile sayı-
labilecek bir tavırla konuşmasını sürdürdü:

– Böyle işte... Evet, ben bir domuzum, ama karım bir hanıme-
fendidir!.. Ben bir hayvanım, ama karım Katerina İvanovna bir 
kurmay subay kızı, iyi öğrenim görmüş biridir. Varsın aşağılık bi-
ri olayım ben, ama karımın soylu bir yüreği vardır. Gördüğü öğ-
renimle ince ruhlu bir hanımefendi olmuştur. Ne var ki, bunun-
la birlikte... Ah, biraz acısaydı bana!.. Saygıdeğer bayım, saygıde-
ğer bayım, inanın, her insanın, ona hiç değilse biraz acıyacakları 
bir yeri olmalıdır! Katerina İvanovna gerçi yüce gönüllüdür ama, 
kimi zaman haksızlık ettiği de olur... Gerçi anlıyorum, saçlarımı 
yolarken bunu yüreğinin yumuşaklığından yaptığını biliyorum... 
(Gene gülüşenlerin olduğunu fark edince bu kez daha bir gurur-
lu, ekledi): Rahatlıkla bir kez daha söyleyebilirim size bunu de-
likanlı, evet, saçlarımı yoluyor... Ama ne olurdu, Tanrım, bir kez 
olsun... Ama hayır! hayır! Boş bütün bunlar, sözünü etmeye bi-
le değmez! Bırakalım!.. Çünkü birkaç kez oldu istediğim, birkaç 
kez, acıdılar bana, ama... Ben böyleyim işte, doğuştan bir hayva-
nım ben!

Meyhaneci esneyerek,
– Doğru söylüyorsun! dedi.
Marmeladov masaya kararlı bir yumruk indirdi.
– Yaradılışım bu benim! Biliyor musunuz bayım, biliyor musu-

nuz... Karımın çoraplarını bile satıp içkiye verdim ben. Ayakkabı-
larını demiyorum efendim, çünkü bu az da olsa akla gelebilecek 
bir şey olurdu... Oysa ben çoraplarını, evet çoraplarını verdim iç-
kiye! Başkasının, benim değil başkasının ona armağan ettiği keçi 
kılından örme atkısını da verdim... Oysa soğuk bir köşede oturu-
yoruz, bu kış üşüttü bu yüzden, öksürürken kan geliyor ağzından. 
Küçük üç çocuğumuz var. Katerina İvanovna sabahtan gece yarıla-
rına dek çalışır durur. Ortalığı siler süpürür, çamaşırları yıkar, ço-
cukların üstünü başını temizler... Küçük yaştan alışmış çünkü te-
mizliğe. Üstelik ciğerleri zayıfken, bünyesi vereme yatkınken çalı-
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şır böyle. Biliyorum... Hissetmiyor muyum sanıyorsunuz? Ne den-
li içersem o denli güçlü hissediyorum bunu... İçmemin nedeni de 
bu işte... acıyı, duyguyu içkide arıyorum... İçiyorum, derinden acı 
çekmek istiyorum çünkü...

Umutsuz bir tavırla başını önüne eğdi. Bir süre sonra doğrulup 
sürdürdü konuşmasını:

– Yüzünüzde hüzne benzer bir şey görüyorum, delikanlı. İçeri 
girdiğinizde fark etmiştim... Bu nedenle geldim yanınıza. Yoksa si-
ze yaşam öykümü anlatarak bu boş insanların karşısında kendimi 
küçük düşürmek istemezdim. Zaten biliyorlar her şeyi. Aradığım, 
duygulu, kafası çalışan bir insanla söyleşmek benim... Şunu bilme-
nizi isterim, karım il soylular enstitüsünde öğrenim gördü, mezu-
niyet balosunda da vali ile öteki davetlilerin önünde şalıyla etti-
ği dansla altın madalya ile takdir belgesi kazandı... Altın madalya-
yı... sattık altın madalyayı... çok oluyor satalı... hımm... takdir bel-
gesini hâlâ saklıyor sandığında. Geçenlerde ev sahibesine gösteri-
yordu onu. Gerçi sürekli kavgalıdır ev sahibesiyle ya, gene de canı 
birisinin karşısında övünmek istemiş olacak, geçmiş güzel günle-
ri anmak istemiştir... Suçlamıyorum onu, hiç suçlamıyorum, çün-
kü anıları arasında yalnızca bu takdir belgesi kaldı elinde, geri ka-
lan her şey yok olup gitti! Evet, evet, sinirli bir kadındır, gururlu-
dur, dik kafalıdır. Yerleri kendi siler, sabah akşam kuru ekmekle 
kalkar sofradan, ama kendisine saygısızlık gösterilmesine katlana-
maz. Bay Lebezyatnikov’un yaptığı kabalığa tepki göstermesi üze-
rine Lebezyatnikov onu dövünce dayağın etkisinden çok, guru-
rundan yatağa düştü. Küçük üç çocuğuyla dul aldım onu. Birin-
ci kocası bir piyade subayıymış. Sevmiş adamı, baba evinden kaçıp 
evlenmiş onunla. Çok seviyormuş kocasını. Ne var ki adam kuma-
ra dadanmış, mahkemelere düşmüş, sonunda ölmüş. Son zaman-
larda dövüyormuş bile onu kocası. Belgeleriyle, ayrıntılarıyla bi-
liyorum, bu davranışı için hiçbir zaman bağışlamamıştır onu ka-
rım. Gelgelelim, hâlâ onu andığında gözleri dolu dolu olur. Onun 
iyi yanlarını sayıp dökerek bana sitem eder. Ama olsun varsın, ra-
zıyım ben, yeter ki hayalinde bile olsa bir zamanlar mutlu oldu-
ğunu anımsasın... Kocasının ölümünden sonra kuş uçmaz kervan 
geçmez, medeniyetten uzak bir kasabada başında üç küçük çocuk-
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la yapayalnız kalakalmıştı. O sıralar ben de o kasabadaydım. Ka-
dıncağız öylesine umutsuz bir yoksulluk içinde kıvranıyordu ki, 
bu konularda çok deneyimli olan ben bile anlatamam... Akraba-
ları tanımak istemiyorlardı onu. Söylediğim gibi, gururluydu, aşı-
rı gururluydu da... Evet efendim, ben de duldum o sıralar. İlk ka-
rımdan on dört yaşında bir kızım vardı. Evlenme önerisinde bu-
lundum. Kadıncağızın perişan durumuna dayanamıyordum çün-
kü. Zavallının durumunun nerelere vardığını, iyi öğrenim gör-
müş, kibar, ünlü bir aileden olmasına karşın benim gibi birinin ev-
lenme önerisini geri çevirmemesinden anlayabilirsiniz! Geldi ba-
na! Ağlaya sızlaya, kendini paralayarak geldi! Gidebileceği başka 
bir yeri yoktu çünkü. Anlayabiliyor musunuz sayın bayım, anla-
yabiliyor musunuz, insanın gideceği bir yerinin olmamasının na-
sıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilemezsiniz! Anla-
yamazsınız... Tam bir yıl sorumluluğumu onurumla, dürüstçe ye-
rine getirdim, şuna (parmağıyla içki kabını tıklattı) elimi sürme-
dim. Duygulu bir insanım çünkü. Gelgelelim, bununla da yarana-
madım. Bu arada, gene hiçbir suçum yokken, dairedeki yönetim 
değişikliği nedeniyle işimden de oldum. Ondan sonra dokundum 
işte bu merete!.. Uzun yıllar kent kent dolaştıktan, yoksulluk çek-
tikten sonra bu görkemli, anıtlarla süslü başkente geldik sonunda. 
Bir buçuk yıl oluyor. Burada bir daireye girdim... Girdim ama çı-
karıldım. Anlıyorsunuz değil mi? Bu kez suç bendeydi. Gerçek ki-
şiliğim üste çıkmıştı... Şimdi Amaliya Fyodorovna Lippevehzel’in 
evinde bir köşede kalıyoruz. Neyle geçindiğimizi, kirayı nasıl öde-
diğimizi bilmiyorum. Bizden başka bir sürü insan daha var orada. 
Sodom rezilliği, efendim... hımm... evet... Bu arada ilk karımdan 
olan kızım da büyüdü. Ama büyürken kızcağızın üvey annesinden 
çektiklerini anlatmayacağım size. Katerina İvanovna iyi yürekli, 
duygulu bir kadındır ama, sinirlidir, birden parlar... Evet efendim! 
Ama boş verin! Bunları anlatmanın gereği yok şimdi.! Sizin de tah-
min edeceğiniz gibi, öğrenim görmedi Sonya. Bundan dört yıl ka-
dar önce onu coğrafya ile genel tarih çalıştırmayı denedim. Ama 
ben kendim de bu konularda zayıf olduğum için doğru dürüst bir 
yardımım dokunmadı ona. Ayrıca elimizdeki kitaplar da... eh iş-
te... hım!.. Şimdilerde öylesi de yok ya... Öğrenimimiz o kadarıy-
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la bitti. Pers Kralı Kirus’ta3 kaldık. Daha sonraları, olgun çağa ge-
lince roman türü birkaç kitap okudu, yakın bir zaman önce de Bay 
Lebezyatnikov’un yardımıyla Lewes’in Fizyoloji4 adında bir kita-
bını edinmiş. Biliyor musunuz bu kitabı bayım? Büyük bir ilgiyle 
okudu o kitabı. Bölük pörçük bazı yerlerini yüksek sesle bize bile 
okuduğu oluyordu. Gördüğü öğrenimin hepsi bu kadar işte... Şim-
di sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum bayım. Özel bir 
soru soracağım size: Sizce, yoksul ama namuslu bir kız namusuyla 
çalışarak yeterince para kazanabilir mi?.. Namuslu bir kızsa, özel 
birtakım yetenekleri de yoksa, bütün gün durmadan dinlenmeden 
çalışsa, günde on beş kapikten fazlasını kazanamaz! Ayrıca, devlet 
danışmanı Klopştok da, İvan İvanoviç Klopştok... (adını duymuş-
sunuzdur) Hollanda bezinden diktirdiği yarım düzine gömleğinin 
dikiş parasını hâlâ vermediği gibi, tekme tokat dışarı da attı onu. 
Sözde bir gömleğin yaka ölçüsü yanlışmış, ayrıca yan dikilmiş di-
ye küfür bile etti kızcağıza... Öte yanda ufaklıklar aç... Katerina 
İvanovna elini kolunu sallayarak dolanıp duruyor odanın içinde. 
Yanakları kırmızı, kıpkırmızı lekelerle kaplı... Hastalığından öyle 
olur... “Pis asalak,” diye bağırıyordu kızcağıza, “evimizde bedava-
dan yiyor içiyorsun, ısınıyorsun!” Ah efendim, üç gündür bebeler 
bir kabuk ekmek görmemişlerken kızcağız ne yemiş içmiş olabilir-
di ki!.. Bir gün yatıyordum... Nasıl olacak, elbette sızmıştım gene... 
Duydum, benim Sonya (ağzı var dili yoktur benim Sonyamın, çok 
tatlı bir sesi vardır... altın sarısıdır saçları, yüzü soluktur, zayıftır.) 
şöyle diyordu: “Ne dersiniz Katerina İvanovna? Öyle bir işe mi gir-
sem?” Aslını sorarsanız kötü niyetli bir kadın olan, sabıkalı Darya 
Frantsovna da ev sahibesi aracılığıyla bu konuda üç kez kızcağızın 
ağzını yoklamıştı. Katerina İvanovna alaylı alaylı “Ne olmuş ki... 
dedi. Korkacak ne var? Para o işte var!..” Ama suçlamayın onu ba-
yım, suçlamayın! Aklı başında değildi böyle söylerken. Duygula-
rı allak bullaktı. Hastaydı. Günlerce bir şey yememiş çocukları ağ-
laşıyorlardı... Dahası, bunu o anlamda değil de, Sonya’ya sitem et-

3 Kirus (M.Ö. 6. yüzyıl): Eski Pers krallığının kurucusu (Kitabın 1970 Moskova bas-
kısına ait dipnot).

4 Lewes: D.G. Lewes (1817-1878) İngiliz Darwinist fizyolog, pozitivist felsefeci (Ki-
tabın 1970 Moskova baskısına ait dipnot).
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mek için söylemişti... Huyu öyledir Katerina İvanovna’nın. Çocuk-
lar açlıktan bile olsa, ağlamaya başlasalar hemen dövmeye başlar 
onları. Baktım, benim Sonya saat altıda kalktı, atkısını başına aldı, 
pelerinini giydi, çıkıp gitti. Saat dokuzda döndü. Odaya girer gir-
mez doğru Katerina İvanovna’nın yanına gitti, bir şey söylemeden 
elindeki otuz rubleyi önüne masanın üzerine bıraktı. Tek bir söz-
cük etmedi, kimsenin yüzüne bakmadan gidip Dradedam işi yeşil 
büyük atkımızı aldı (ailecek kullandığımız Dradedam işi ince, yün 
bir atkımız vardır) başıyla yüzünü iyice örttü onunla, karyolaya 
uzandı, yüzünü duvara döndü... Yalnızca küçücük omuzları ile be-
deni sarsılıyordu hafiften... Bense sızmış, gene yattığım yerde yatı-
yordum efendim... Sonra gördüm delikanlı, gördüm, Katerina İva-
novna sessizce kalktı yerinden, Sonyacığımın yatağının yanına git-
ti, uzun süre ayakucunda yere diz çökmüş öyle durdu, sonra ayak-
larını öpmeye başladı, kalkmak istemedi oradan, sonra birbirine 
sarılmış uyudular bütün gece... ikisi birlikte, evet efendim ikisi ku-
cak kucağa uyudular, bense ötede sızmış, yatıyordum, efendim.

Sustu Marmeladov. Sanki sesi çatallaşmıştı. Sonra birden çabu-
cak bardağını doldurdu, hepsini içtikten sonra hıkladı. Bir süre 
sonra sürdürdü konuşmasını:

– O günden bu yana sayın bayım, o günden bu yana, kötü bir 
rastlantı sonucu, ayrıca kötü niyetli kimselerin (ki bunda, söz-
de kendisine gereken saygı gösterilmemiştir gerekçesiyle, özel-
likle Darya Frantsovna’nın etkisi olmuştur) işte o günden bu ya-
na kızım Sofya Semyonovna sarı kart taşımak zorunda kalmıştır. 
Bu yüzden de bizim yanımızda kalamamaktadır. Çünkü ev sahi-
bemiz Amaliya Fyodorovna izin vermedi... (oysa başlangıçta Dar-
ya Frantsovna’ya aracılık eden o idi) bir de Bay Lebezyatnikov... 
hım... Evet, Katerina İvanovna ile aralarında olay da Sonya yüzün-
den çıktı. Başlangıçta kendisi de yararlanıyordu Sonya’dan. Ama 
sonra birden gururuna dokunuverdi... “Nasıl olur efendim, benim 
gibi saygın biri nasıl olur da böyle bir kızla aynı çatı altında kalabi-
lir?” Katerina İvanovna’nın tepesini attırdı bu laf... Sonya’yı savun-
du... Olay bu yüzden patlak verdi... Şimdi daha çok hava karardık-
tan sonra geliyor bize Sonya, Katerina İvanovna’yı avutmaya çalışı-
yor, ona şimdilerde biraz daha bol para bırakıyor... Terzi Kaperna-
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umov’un evinde kalıyor. Bir oda kiraladı orada. Kapernaumov to-
pal, kekeme bir adam. Kalabalık aile üyelerinin hepsi de kekeme. 
Karısı da... Bir göz odada oturuyorlar. Sonya’nın ise tahta perdeyle 
bölünmüş ayrı bir odası var... Hım, evet... Yoksul, üstelik kekeme 
insanlar... evet... O sabah uyanır uyanmaz kalktım, eski püsküleri-
mi giyindim, ellerimi kaldırıp dua ettim, ekselansları İvan Afanas-
yeviç’e gittim. Tanıyor musunuz ekselansları İvan Afanasyeviç’i?.. 
Tanımıyor musunuz? Yüce bir insanı tanımıyorsunuz demektir 
bu! Bir mumdur o... Tanrı’nın huzurunda eriyen bir mum!.. Anlat-
tıklarımı sonuna dek dinlemek lütfunda bulunduktan sonra göz-
leri bile yaşardı “Eh, Marmeladov,” dedi, “bir kez umutlarımı bo-
şa çıkarmıştın... Bir kez daha alıyorum seni sorumluluğum altına 
“tam böyle söyledi, unutma bunu, hadi bakalım şimdi git!” Ayak-
larının altını öptüm... içimden kuşkusuz. Yoksa modern düşünce-
li, aydın bir yüksek rütbeli devlet görevlisi olarak kesinlikle izin 
vermezdi buna. Eve döndüm. Yeniden göreve başlayacağımı, maa-
şa bağlandığımı söyleyince, Tanrım, neydi o an...

Marmeladov gene büyük bir heyecan içinde sustu. Tam o sıra-
da (meyhane meyhane dolaştıkları belli) bir sarhoş grubu girdi ka-
pıdan. Dışarıda kiralık bir laterna çalmaya başladı, “Küçük Çift-
liğim” şarkısını5 söyleyen yedi yaşlarında bir çocuğun çatlak sesi 
duyuldu. Bir gürültüdür koptu. Meyhaneci ile çocuklar yeni müş-
terileriyle ilgileniyorlardı. Marmeladov gelenlere aldırış etmeden 
sürdürüyordu konuşmasını. Artık iyice güçten düşmüştü. Ne var 
ki, sarhoşluğu arttığı ölçüde düşüyordu çenesi. Yakın geçmişte gö-
revinde gösterdiği başarıdan söz etmek canlandırmıştı onu sanki, 
anıları yüzünde bir parıltı olarak yansımıştı. Raskolnikov dikkat-
le dinliyordu onu.

– Bundan beş hafta önce oldu bu, değerli dostum. Evet... Öğren-
diklerinde ikisi de... Katerina İvanovna ile Sonyacığım... Tanrım, 
kendimi cennette sandım... Eskiden hayvan gibi yatardım yattığım 
yerde, yalnızca hakaret işitirdim.! Ama şimdi parmaklarının ucu-
na basarak yürüyorlardı ben uyurken, çocukları susturuyorlardı: 
“Semyon Zaharoviç dairede yoruldu çocuklar, dinleniyor, sessiz 

5 19. yüzyıl ortalarında popüler bir şarkı. Söz A.V. Koltsov, beste Y. Klimovski (Ki-
tabın 1970 Moskova baskısına ait dipnot).
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olun!” Sabah evden çıkmadan kahvemi önüme getiriyorlardı, hem 
de kremalı! Düşünebiliyor musunuz, gerçek krema bile alabiliyor-
duk artık! Üzerime o eli yüzü düzgün resmî giysiyi almak için on 
bir ruble elli kapiği nereden bulduklarını da bilmiyorum. Gıcır gı-
cır bir çift çizme, pamuklu kumaştan yepyeni bir yakalıkla bir res-
mî giysi... hepsi on bir ruble elli kapiğe efendim... İlk gün öğlenü-
zeri işten döndüğümde baktım iki çeşit yemek pişirmiş Katerina 
İvanovna. Çorbayla etli acırga... O güne dek görmediğim bilme-
diğim bir yemekti bu. Giysisi pek yoktur Katerina İvanovna’nın... 
yani yok denecek kadar azdır efendim, ama baktım konukluğa gi-
der gibi bir güzel giyinmiş... Bu konuda beceriklidir, yoktan var 
eder... Saçını başını toplamış, tertemiz bir yakalık takmış, kolluk-
lar takmış... bambaşka bir kadın olmuştu. Gençleşmiş, güzelleş-
mişti. Sonyacığım, güvercinim benim yalnızca para yardımı yapı-
yordu bize. Bir zaman için size sık gelmem uygun olmaz, diyordu. 
Kimsenin görmemesi için böyle hava karardıktan sonra gelirim. 
Duyuyor musunuz, duyuyor musunuz? Bir gün öğleden sonra bi-
raz kestirmek için eve gelmiştim. Düşünebiliyor musunuz, Kate-
rina İvanovna dayanamamış, daha bir hafta önce adamakıllı kav-
ga ettiği ev sahibesini bir fincan kahve içmeye çağırmıştı. İki sa-
at oturup fiskos ettiler. “Efendime söyleyeyim, artık bir görevi var 
Semyon Zaharoviç’in... maaş alıyor... Gidip doğrudan ekselansla-
rının karşısına çıktı. Ekselansları çalışma odasından çıkıp öteki zi-
yaretçilere beklemelerini söylemiş, herkesin gözü önünde Sem-
yon Zaharoviç’i elinden tutup odasına almış. (Düşünebiliyor mu-
sunuz? Düşünebiliyor musunuz?) Elbette eski hizmetlerini unut-
madım, Semyon Zaharoviç, demiş. Gerçi o kötü alışkanlığa kap-
tırdınız kendinizi, ama madem ki söz veriyorsunuz şimdi... Üste-
lik sizin yokluğunuzda işlerimiz yürümez olmuştu (Duyuyor mu-
sunuz, duyuyor musunuz?) Artık inanıyorum soylu sözünüze, de-
miş. Ne yalan söyleyeyim, bütün bunları kendi uydurmuştu Kate-
rina İvanovna. Ama saçmalık olsun diye değil, sırf övünmek için, 
efendim! Evet, söylediklerine inanıyordu. Hayalleriyle avutuyordu 
kendini. İnanın öyle efendim! Ayıplamıyorum bu yaptığını... hayır 
hiç ayıplamıyorum!.. Bundan altı gün önce ilk maaşım, tam yirmi 
üç ruble kırk kapik elimde, eve geldiğimde balık yavrusu, dedi ba-
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na: “Ah, ne balık yavrususun sen!” Hem de yanımızda kimse yok-
ken söyledi bunu. Efendim, anlarsınız ya... Oysa yakışıklılık kim 
ben kimim... Ayrıca nasıl bir koca olduğum da belli. Yanağımdan 
bir makas bile aldı, “Ah ne balık yavrususun sen!” dedi.

Marmeladov sustu, gülümsemek istedi, ama birden titredi çe-
nesi. Tuttu kendini. Meyhanenin bu ağır havası, bu gergin ortam, 
beş gece saman mavnalarında yatmış olmak, bu votka kabı, bü-
tün bunlara karşın, adamın karısına, ailesine aşırı sevgisi dinle-
yicisini şaşırtmıştı. Raskolnikov büyük bir dikkatle, ama hüzün-
lü bir duyarlıkla dinliyordu onu. Buraya girdiğine gireceğine piş-
mandı. Marmeladov kendini toparlayıp, yüksek sesle sürdürüyor-
du konuşmasını:

– Sayın bayım, sayın bayım! Ah efendim! Belki başkaları gibi siz 
de gülünç buluyorsunuz bu anlattıklarımı! Aile yaşamımla ilgili 
bu aptalca, küçük ayrıntılarla canınızı sıkıyorum belki, ama benim 
için hiç de şakaya gelir yanı yok bunların! Bütün bunları yüreğin-
de hisseden benim çünkü... Evet, yaşamımın o mutlu gününün geri 
kalan bölümünü de, gecesini de tatlı hayaller içinde geçirdim: Her 
şeyi nasıl ayarlayacağımı, küçüklerin üstlerine başlarına neler ala-
cağımı, karımı nasıl rahata kavuşturacağımı, biricik kızımı çirkef-
ten nasıl kurtaracağımı, onu yeniden sıcak yuvasına nasıl döndü-
receğimi hayal ettim durdum... Bu arada daha bir sürü şeyler... Bu 
kadarını da çok görmeyin bana artık bayım. Evet efendim...(birden 
ürperdi sanki Marmeladov, başını kaldırdı, dinleyicisinin yüzüne 
dik dik baktı), evet efendim, hülyalar içinde geçen o gecenin erte-
si günü (yani bundan tam beş gün önce) akşamüzeri kurnazca bir 
dalavereyle, bir hırsız gibi, çaldım Katerina İvanovna’nın sandığı-
nın anahtarını, maaşımdan kalan parayı, ne kadar olduğunu anım-
samıyorum, aldım, sonunu görüyorsunuz işte!.. Beş gündür uğra-
mıyorum eve, arıyorlar beni... Dairedeki görevimi de yitirdim kuş-
kusuz... Resmî giysim Mısır Köprüsü yakınlarında bir meyhanede... 
Onun yerine bu üstümdekileri verdiler bana... Her şey bitti işte!

Marmeladov yumruğuyla alnına vurdu, dişlerini gıcırdattı, göz-
lerini kapadı, dirseğini masaya bastırdı. Ama bir dakika sonra bir-
den değişti yüzü, yapmacık bir kurnazlıkla, açık bir küstahça ta-
vırla Raskolnikov’un yüzüne baktı, gülümsedi,
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– Bugün Sonya’ya gittim, içki parası istedim ondan! He, he, he!..
Yeni gelenlerden biri seslendi öteden:
– Yoksa verdi mi?
Kahkahayı koyuverdi. Marmeladov kimseyle ilgilenmeden Ras-

kolnikov’a anlatmayı sürdürüyordu:
– Bu şişeyi de onun verdiği parayla aldım işte. Otuz kapik çı-

kardı çantasından, uzattı bana. Tüm parasıydı bu, gördüm... Hiç-
bir şey söylemedi, sessiz sessiz, baktı yüzüme. Yeryüzünde değil 
de orada... böyle acı çekerler insanlar için, ağlarlar... ama sitem et-
mezler, azarlamazlar! Ama böylesi daha acı oluyor efendim, çok 
daha acı oluyor!.. Evet, otuz kapik... Oysa bu paraya ihtiyacı vardı 
onun, öyle değil mi? Bu konuda siz ne diyorsunuz saygıdeğer ba-
yım? Öyle ya, içinde bulunduğu durumda temizliğini tam yapmak 
zorundadır. Bu temizlik de para ister, özel bir temizlik çünkü, an-
lıyorsunuz beni, değil mi? Anlıyorsunuz? Sonra birtakım krem-
ler falan almalı... Kolalı etekler, bir su birikintisini geçerken aya-
ğını gösterebilmesi için gösterişli, şık potinler... Bu temizliğin ne-
ye patladığını biliyor musunuz siz bayım, biliyor musunuz? Oysa 
ben, öz babası ben, içmek için o son otuz kapiğini almıştım elin-
den! O otuz kapikle içiyorum işte! İçip bitirdim bile!.. Benim gibi 
birine kim acır? Söyleyebilir misiniz? Söyleyin şimdi sayın bayım, 
bana acıyor musunuz? Söyle bayım, acıyor musun bana, acımıyor 
musun? He, he, he, he!

Bardağına içki koymak için uzandı, ama bitmişti içkisi. Boşal-
mıştı şişe.

Meyhaneci gene yanlarına geldi,
– Ne diye acıyacaklar sana! diye bağırdı.
Gülüşenler oldu. Küfür edenler bile vardı. Emekli memuru din-

leyenler değildi yalnızca gülenler, küfredenler. Onu dinlemeyen-
ler de kılığına kıyafetine, davranışlarına bakarak gülüyor, küfredi-
yorlardı.

Marmeladov beklediği yalnızca bu sözcükmüş gibi birden kolu-
nu öne uzattı, ayağa fırladı, heyecanlı bir kararlılıkla,

– Acımak mı! diye bağırdı. Niçin acısınlar bana! Ne diye acıya-
caklar sana diyorsun! Evet! Bana acımak için bir neden yok! Çar-
mıha germek gerek beni, çarmıha! Acımak ne demek! Evet yüce 
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yargıç, çarmıha ger onu, çarmıha ger, gerdikten sonra da acı ona! 
O zaman kendi ayağımla gelirim sana çarmıha gerilmeye... Çünkü 
neşeye değil, acıya, gözyaşına susamışım ben!.. Ey meyhaneci, se-
nin bu şişenin bana haz verdiğini mi sanıyorsun? Hayır, onun di-
binde hüznü aradım ben, hüznü, bir de gözyaşını, buldum da ara-
dığımı. Bize acıyacak olan ise, herkese acıyan, herkesi, her şeyi an-
layan o tek olandır, yargıçtır. Bir gün gelecek, soracak: “Huysuz, 
veremli üvey annesine, başkasının çocuklarına, küçük çocukları-
na kendini feda eden o kız nerede? Aşağılık, rezilce sarhoş babası-
na hayvanlığından dehşete düşmeden acıyan o kız nerede?” Son-
ra şöyle diyecek: “Yanıma gel! Seni zamanında bağışlamıştım... Za-
manında bağışlamıştım... Şimdi de çok sevdiğin için tüm günah-
larını bağışlıyorum...”6 Bağışlayacak benim Sonyamı, bağışlaya-
cak, biliyorum, bağışlayacak...Bugün ona uğradığımda yüreğim-
de hissettim bunu!.. Herkesi yargılayacak, sonra da bağışlayacak. 
İyileri de, kötüleri de, aklı başında olanları da, usluları da... Her-
kesi yargıladıktan sonra bize dönecek: “Siz de gelin! diyecek. Ge-
lin sarhoşlar, gelin, kişiliksizler, gelin utanmazlar!” Utanmadan 
sıkılmadan yaklaşacağız yanına, bekleyeceğiz. Şöyle diyecek bi-
ze: “Domuzlar sizi! Hayvansınız siz, ama sizler de gelin!” Uslular, 
bilge kişiler karşı duracaklar. “Rabbimiz! Niçin yanınıza alıyorsu-
nuz onları?” diyecekler. O karşılık verecek: “Alıyorum, çünkü us-
lular, alıyorum, çünkü, bilgeler, onların hiçbiri buna layık görme-
miştir kendini...” Sonra kolunu uzatacak, bize doğru uzatacak, o 
zaman yerlere kapanacağız... ağlaşmaya başlayacağız... anlayacağız 
her şeyi!.. O anda anlayacağız her şeyi... Herkes anlayacak... Kate-
rina İvanovna da... o da anlayacak... Rabbim, bir gün başlayacak 
senin kutsal saltanatın!

Marmeladov bitkin, tüm gücünü yitirmiş, yığıldı peykenin üze-
rine. Kimseyi umursadığı yokmuş, çevresindekileri tümden unut-
muş gibi düşüncelere dalmıştı. Anlattıklarının belli bir etkisi ol-
muştu. Bir süre bir sessizlik çökmüştü meyhanenin içine. Ama çok 
geçmeden gene kahkahalar, küfürler yükseldi:

– Yargılayıverdi herkesi!
– Saçmaladı!

6 (Luka’nın İncilinden, VII, 47-48) (Kitabın 1970 Moskova baskısına ait dipnot).


