ALEXANDRE DUMAS
(27 Temmuz, 1824 – 27 Kasım, 1895)
Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, Paris’te
doğdu. 1831 yılında babası onu resmi olarak
tanıdı ve iyi bir eğitim görmesini sağladı. Institution Goubaux ve Collège Bourbon’da eğitim
gördü. Okulu yazma aşkı nedeniyle terk etti ve
yazmaya başladı. Kendini yazmaya verdi, bu
nedenle de maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. 21
yaşına geldiğinde büyük bir borcu vardı. 1844
yılında eşinden ayrılan babasıyla yaşamak için
Saint-Germain-en-Laye’ye taşındı. Başyapıtı
Kamelyalı Kadın ilk zamanlarda pek bir ilgi
toplayamamıştı. Birçok tiyatro tarafından red-
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dedildi. Sonunda Théâtre du Vaudeville tarafından kabul edilip sahnelendi. Roman olarak
Kamelyalı Kadın ünlendi ve yazarın ününün
yayılmasını sağladı. Dumas fils kazandığı para ile
borçlarının bir kısmını kapattı ve annesine maddi
yardımda bulundu. 1852 yılına kadar yaklaşık on
iki roman daha yazdı,
1867 yılında ise yarı otobiyografik bir roman
olan ve daha sonraları en önemli eserlerinden biri sayılacak, L’affaire Clemenceau’yu kaleme aldı.
1874’te Académie Française’e kabul edildi. 1894
yılında da Légion d'Honneur ile ödüllendirildi. Bu
arada 1885 tarihli Denis ve 1887 tarihli Francillon
ile ününü arttırdı.
Yazar 27 Kasım 1895'te hayat gözlerini yumdu ve Pariste bulunan Montmartre'e mezarlığına
gömüldü.
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ÜÇ SİLAHŞÖRLER
Gaskonya'lı delikanlı D'Aragnan 1625 yılında
Fransa’dan yola çıktığında Meung Şehri’nde mola
vermişti. Kulağında hala babasının söylediği
sözler vardı.
Babası, “Oğlum,” demişti, “Bir gün olurda
gitmek şerefine erişirsen, soyluluğunun adını,
gerek kendin gerekse akrabalarınız ve dostlarınız
için yücelterek taşıyın. Kardinal Hazretlerinden ve
Kral'dan başka kimseye kul olmayın.
“Karşılaştığınız fırsatları kaçırmayın, serüvenlerin peşinde koşun. Size kılıç kullanmayı öğrettim; demir gibi diziniz, çelik gibi bir bileğiniz var.
Her fırsatta dövüşün.
“Evlatlarım, size verecek sadece on beş
gümüş liram, altınım, bir de söylediğim
öğütlerimden başka şeyim yok. Annenizin de her
türlü yarayı iyi edebilen merhemini alın. Bunların
tümünden yararlanın, mutlu ve uzun ömürlü
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olun.”
Babası bunlardan başka oğluna, Kraliyet Muhafızları Komutanı olan hemşerileri Mösyö Treville’e hitaben yazılmış bir de mektup vermişti.
Silahşörlerin geleceği haberini öğrenenen
halk büyük bir merakla onların kaldığı hana doğru
akın ediyordu. Meydanda bulunan hanın önü
müthiş kalabalıktı. Orada bulunanlar birbirinin
başı üstünden, hanın önünde duran delikanlıyı
görmek için çabalıyorlardı.
Büyük bir ses kalabalığı ve uğultu vardı. Herkes birbirine gördükleriyle ilgili düşüncelerini
söylüyordu. Olanları göremeyenler, yanındakilere,” Ne var, ne oluyor?" diye soruyorlardı.
O gün kasabaya bir genç gelmişti. Ama bu
yabancı gencin bindiği at ve giysileri o denli
tuhaftı ki, onu her gören dönüp dönüp kalıyordu.
Gencin bindiği at, kelimenin tam anlamıyla
uyuz mu uyuzdu. Zavallı hayvan bakımsızlıktan
bir deri bir kemik kalmıştı. Binicisi ise ayrı bir
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alemdi. Omuzuna astığı kocaman kılıcı ile
giysileri, başka başka kişilerden gelişigüzel toplanmış izlenimini veriyordu.
Fakat uyuz atının üzerinde öyle bir kuruluşu
vardı ki, alanda toplanmış olan insanlar, en çok
yabancının bu kurumlu havasıyla eğleniyorlardı.
Yabancının adı D’Artagnan'dı. Ailesi birkaç
nesil gerilere dek Gaskonya'da oturuyorlardı.
Baba D'Artagnan tüm yaşamı süresince
kralın yanında silâhşör olarak hizmet etmeyi
düşlemiş ama bu amacına ulaşamamıştı. Oğlu
büyüyüp silâhşör olmak için istenilen yaşa gelince
onu hemen yanına çağırıp uzun uzun konuşmuştu.
Delikanlı, babasının anlattıklarını en ince
ayrıntısına dek dinlemiş, sonuç olarak şunları
aklında tutmaya karar vermişti:
Kralın silahşörlerinin komutanı olan Mösyö
De Treville hemşerileriydi. Babasının çocukluk
arkadaşıydı. Paris'e gider gitmez onu bulacak,
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babasının verdiği mektubu komutana verecekti.
Her zaman hoş görülü olacak gözünü budaktan sakınmayacaktı. Hiç bir zaman haksız bir
eyleme girişmeyecekti. Cesaretini ve kılıç
kullanmadaki becerisini kanıtlamak için her fırsattan yararlanması gerekiyordu.
Asla krala karşı olmayacak, hemşerisi Mösyö
De Treville'e her an bağlı kalacaktı.
Annesinin hazırlamış olduğu şu her derde iyi
gelen merhemi de yanından hiç ayırmayacaktı.
Çünkü bu merhem tüm kılıç yaralarına çok iyi gelirdi.
Genç D'Artagnan yol boyunca babasının bu
öğütlerini düşünmüş ve kendi kendine
yinelemişti. Bu kasabaya kadar kazasız belasız
gelmişti ama... Burada bir şeyler olacağa benziyordu. Çünkü kasabalılar ona öyle alaycı
gözlerle bakıyorlardı ki, kılıcını çekip üzerlerine
saldırmamak için kendini güç tutuyordu genç adam. D'Artagnan bunları düşünürken hana inip
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inmeme
konusunda
karar
veremiyordu.
Çevresine sıkıntıyla baktı. Bu esnada iki kişinin
kendisine bakıp alaylı alaylı konuştuklarını gördü.
Babasının öğütlerini anımsadı. Hoş görülü olması
gerekiyordu, bu kuşkusuzdu. Ancak adamların
kendisiyle alay ettikleri daha da kuşkusuz bir
biçimde açıkça belli oluyordu. Daha fazla sabredemeyen D'Artagnan bu iki adama döndü. Siyah bıyıklı, kırk yaşları civarında görünen, siyah
tenli adama:
"Güldüğünüz her neyse bize de söyleyin,
birlikte gülelim," dedi.
Giysilerinden zengin ve kibar biri olduğu anlaşılan adam alaycı tavrını sürdürdü .
"Sizi tanımıyorum ve sizinle görüşmüyorum
sayın bayım," diye yanıt verdi.
Sabrı iyice taşan D'Artagnan olanca sesiyle :
"Ama ben konuşuyorum!" diye gürledi.
Bunun üzerine adamın gülümsemesi daha da
fazlalaştı. D'Artagnan'a doğru birkaç adım yak-
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laştı. Eh, işte şenlik başlıyordu.
insanlar hemen D'Artagnan ile adamın
çevresinde bir çember oluşturdular... Az sonra
kılıçlar çekilecek, kaç gündür eğlenceye susamış
kasabalılar biraz olsun eğleneceklerdi. Fakat
zengin adamın böyle bir niyeti yoktu.
D'Artagnan'ı alaycı gözlerle süzdükten sonra:
"ilk kez bu renkte bir at görüyorum yoksa
onu boyattınız mı?"diye sordu.
D'Artagnan:
"Sahibiyle alay edemeyen, atıyla takışır,”
dedi.
"Benim gülüp eğlenmeme kimse karışamaz.”
"Benim de öyledir," dedi D'Artagnan.” Ama
bana gülümsenmesine de göz yumamam... Bunu
iyi bilin!"
Bunları söylerken de uzun kılıcını hızla çekmişti. Bu hareketi görmezden gelen adam,
D’Artagnan'a:
"Haklısınız,” dedi.” Hiç kimse bir kimseyle
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alay edemez."
Böyle diyen adam hana doğru yönelince
D'Artagnan arkasından bağırdı:
"Arkadan vurmaya alışık değilim bayım. Geri
dönün ve benimle erkekçe vuruşun! "
Adam durup ona baktı ve:
"Delikanlı senin aklından zorun mu var? işim
gücüm var benim. Oyun oynayacak vaktim yok
doğrusu.”
Adam daha sözlerini tamamlayamadan
D'Artagnan kılıcını savurdu. Eğer adam, can
korkusuyla yana sıçramakta bir saniye geç kalsaydı, bir daha hiç kimseyle alay edemeyecekti
kuşkusuz. Adam, işin şaka götürür tarafı olmadığını anlamıştı... Hemen kılıcını çekti. Genç
adamı fiyakalı bir biçimde selâmladıktan sonra
vuruşmaya hazır olduğunu bildirdi.
Ama ne yazık ki, bu vuruşma gerçekleşmedi.
Çünkü o anda hancı ile yardımcıları ellerinde
sopalarla öyle bir saldırdılar ki, ne zengin adam
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ne de genç D'Artagnan, kılıç sallayacak fırsatı bulamadılar. D'Artagnan, başına inen sopa darbeleriyle sendeledi ve birkaç adım geri çekildi. Sonra
da başından kanlar akarak yere yuvarlandı.
Hancı, yardımcılarıyla birlikte yaralıyı
mutfağa taşıdı. Sonra dışarıya çıkıp zengin ve
soylu baya yaklaştı.
"Şu anda baygın yatıyor,” dedi.” Ama çabuk
iyileşecek.”
"Kimin nesi bu genç?"diye sordu adam,
Hancı bir sır verir gibi fısıldadı:
"Biraz tuhaf bir delikanlı,” dedi.” Sürekli
Mösyö De Treville diye sayıklıyor, elini de ceketine vurup duruyor.”
"De Treville mi?" dedi adam şaşkın bir halde.” Ne işi var bu çulsuz gencin silâhşörlerin
komutanı ile."
Hancı başını salladı.
Soylu ve zengin bay kendi kendine:
"Aman Tanrım!"diye söylendi.” Yoksa De

10

Treville bu çocuğu mu üstüme saldı?"
Sonra hancıya dönüp sordu:
"Eşyaları nerede?"
"Neyi varsa mutfakta efendim.”
"Güzel,” dedi adam.
Sonra mutfağa doğru yürüdü ve hancıya :
"Uşağıma söyle arabayı hazırlasın, hemen
gidiyoruz, ben şimdi geleceğim,” dedi.
Hancı uşağı bulmak için koşarken o da
mutfağa indi. Gencin torbasındaki eşyaları teker
teker inceledi. Mösyö De Treville 'e yazılmış olan
mektubu alıp cebine koydu. Sonra dışarıya çıkıp
hanın önünde bekleyen arabasına yöneldi. Arabanın penceresinden görülen sarışın hanıma
birkaç sözcük söyledi.
Onlar böyle konuşurlarken D'Artagnan başı
sarılmış bir vaziyette dışarıya çıktı. Belli etmeden
onların konuşmalarını dinlemeye koyuldu.
Sarı saçlı kadın:
"Kardinal hazretlerinin emri böyle demek
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ki?"dedi.
Soylu bay acele eder bir halde:
"Evet, evet,” diye mırıldandı.” Hemen İngiltere'ye döneceksiniz. Dük Londra'dan ayrılırsa
derhal haber vereceksiniz.”
"Ya diğer talimat?" diye sordu kadın.” Hepsi
o kutunun içinde... Fakat Manş 'ı geçmeden
kesinlikle açmayacaksınız.” Kadın bir soru daha
yöneltti:
"Ya siz ne yapacaksınız?"
"Hemen Paris'e döneceğim..” Ya o palyaço
kılıklı delikanlı, onu ne yaptınız?" "Bırakın bunları,” dedi adam atına atlarken.” işlerimiz bundan daha önemli." Araba hızlı hızlı hareket etti.
Ve soylu adam da karşı yöne doğru sürdü atını.
Bu sırada ayakta durmak için büyük çaba
harcayan D'Artagnan, tekrar bayılıp yere yığıldı.
Hancı ve adamları onu içeri taşıdılar.
Bu kez davranışları daha yumuşak ve daha
saygılıydı. Soylu bay çekip gittiğine göre, bu garip
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delikanlıya iyi davranılırsa bol bahşiş alabileceklerini düşünüyorlardı.
D'Artagnan biraz kendine gelince annesinin
verdiği merhemi torbasından çıkardı. Yaralarına
sürdü. Bol yemek yedi, hiç kımıldamadan yatıp
uyudu. Kısa sürede kendini toparladı.
Sonunda hancıya borcunu ödeyip handan
ayrılırken torbasını yokladı. Mektubun torbada
olmadığını anladı. Kılıcını çekip hancının gırtlağına
dayadı... Ona sordu. Hancı fazla inat etmeden,
mektubun o soylu bay tarafından alındığı söyledi.
Gelgelelim bu bayın adını bilmiyordu. O nedenle
bir şey söyleyemeyecekti.
***
O yıllarda Mösyö De Treville Fransa'nın en iyi
kılıç kullanan adamıydı. Gaskonya'dan gelip kralın
silâhşörleri arasına katıldığında adı sanı belirsiz
bir silâhşördü. Ama çalışkanlığı, kılıç kullanmadaki becerisi ve cesaretiyle kısa sürede göze girdi.
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Sonunda kral onu yanına aldı ve silâhşörlerinin
komutanı olarak görevlendirdi.
Mösyö De Treville, komutanlığa başladıktan
sonra kendi isteğine uygun bir örgüt oluşturdu.
Böylelikle Kral XIII. Louis'in en güvenilir birliği kurulmuş oldu...
Birliğine aldığı herkesi ayrı ayrı inceler, kendi
ölçülerine uymayan kişileri kesinlikle birliğine
almazdı. Bu nedenle Treville ile adamları arasında
büyük bir sevgi ve saygı vardı. Mösyö De Treville
silâhşörlerini bir baba gibi sever, onları korur,
hemen hemen her türlü sorunlarıyla yakından
ilgilenirdi. Diğer taraftan kralın başbakanı Kardinal de kendi çevresinde gözüpek silâhşörlerden
kurulu bir birlik oluşturmuştu. Böylece birbirleriyle her karşılaştıkları yerde çatışan, birbirine her
an saldırmaya hazır iki birlik, Paris'in sokaklarında
neredeyse her gün patırtı çıkarır olmuşlardı. Aralarında hır gür eksik olmuyordu.
D’Artagnan sora sora konağı bulmuş atını
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dışarıda bırakıp bahçeye girmişti. Ortalık o denli
kalabalıktı ki, genç adam gösterişli silâhşör
giysileri içindeki bu adamlara beğeniyle baktı.
Mösyö De Treville'nin hemşerisi olduğunu, ona
babasından mektup getirdiğini söyleyerek
bekleme salonunda bir sandalyeye oturdu. Orada
bulunan silâhşörlerle birlikte komutanın kendisini
çağırmasını beklemeye koyuldu.
Herkes birbiriyle konuştuğundan salonda
kimin kime ne söylediği anlaşılmıyordu.
D'Artagnan adının okunmasını sabırla
bekledi. Sonunda görevli subay,” Mösyö
D'Artagnan" diye seslenince hemen ayağa fırladı.
Kimsenin sırasını kapmasını istemezmiş gibi paldır küldür odaya daldı... O sırada De Treville,
öfkeli bir halde odanın içinde dolaşmaktaydı.
Kendini yerlere dek eğilerek selâmlayan bu tuhaf
kılıklı delikanlıya şöyle bir baktıktan sonra:
"Şimdi
bekleyin.
Az
sonra
sizinle
ilgileneceğim,"dedi.
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Delikanlı bir köşeye çekildi ve sessizce durdu.
O anda içeriye iki silâhşör girdi ve komutanı
saygıyla
selâmladılar.
Onların
gelişlerini
sabırsızlıkla beklediği anlaşılan De Treville, hiç
beklemeden konuya değindi:
"Baylar, kral hazretlerinin bana ne dediğini
biliyor musunuz?"
iki silâhşör aynı anda:
"Hayır efendim, bilmiyoruz,” dediler.
D'Artagnan o sırada iki adamının kıpkırmızı
olduklarını farketti. Yalan söylediklerini anlamak
için fazla zeki olmaya gerek yoktu. Yalancılıkları
her davranışları ile belli oluyordu. Komutan De
Treville, bunları görmezmiş gibi konuştu:
"Kral hazretleri, bundan böyle silâhşörlerini
Kardinal'in adamları arasından seçeceğini bildirdi
bana."
iki silâhşör taş gibi hareketsiz duruyorlardı.
Yüzlerindeki kızarma daha da artmış gibiydi.
Komutan ikisinin de gözlerinin içine bakıyor-
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du. Yavaş yavaş konuştu:
"Kral hazretleri bunları söylemekte haklı,"
dedi.” Dün akşam Kardinal hazretleri bizim adamları öyle kötüledi, öyle kötüledi ki..."
"Neler söylediler acaba, öğrenebilir miyiz
efendim?"
"Ferou sokağında rezalet çıkarmışsınız.
Güvenlik görevlileri sizleri tutuklamak istemişler,
sizler de onlara karşı koymuşsunuz.”
"Fakat efendim...”
Komutan onların sözlerini kesti:
"Yoo... kendinizi hiç savunmayın. isimlerinizi
bile söyledi Kardinal," dedi.
Sonra birden durakladı.
"Athos nerede?" diye sordu.” Onu da
çağırmıştım.”
iki silâhşörden biri üzgün bir tavırla:
"Athos hasta, efendim,” diye karşılık verdi.
"Hasta mı? Hastalığı neymiş peki?"
"Belki de çiçek çıkarıyor,”
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"Çiçek mi dediniz? Gene de deveye hendek
atlatıyorsunuz Aramis ve siz Porthos. O yaştaki
insan çiçeğe yakalanır mı hiç?"
Sonra birkaç adım atıp düşündü.” Beni iyi
tanırsınız,” dedi.” Ben adamlarımın tutuklanmasından,
horlanmasından
hiç
hoşlanmam!.. Şimdi doğruyu söyleyin bana.
Arkadaşınız yaralı değil mi?"
Olduğu yerde sıkıntılı bir durumda sallanan
Porthos daha fazla dayanamadı. içinden geçenleri
açıkça söyledi:
"Komutanım,
size
gerçeği
söyleyeceğim,"dedi.” Altı kişiydik. Kalleşçe saldırıya
uğradık. Kılıçlarımızı çekmeye bile fırsat
bırakmadan
ikimizi
temizlediler.
Athos
vuruşurken yaralandı. Gene de yakalanmadık onlara.”
Aramis söze girdi:
"Ben ikisini temizledim.”
Mösyö De Treville söylenenleri dikkatle
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dinledi. Sonra iki silâhşöre:
"Bak sen,” dedi.” Bana daha başka biçimde
anlattılar. Sanırım Kardinal hazretleri bu olayı epeyce abartmış olmalı.”
Bu anda içeriye oldukça iri bir silâhşör girdi.
Yüzü bembeyazdı. Sallanır gibi ilerledi. Onu gören
iki arkadaş:
"Athos!" diye bağırdılar.
Yeni gelen iki arkadaşı duymamış gibi gidip
Mösyö De Treville'nin önünde durdu. Onu
selâmladıktan sonra:
"Beni istemişsiniz, efendim,” dedi.
Mösyö De Treville ona sevecenlikle baktı.
Elini omuzuna koydu:
"Sizlerin boş yere yaşamlarınızı tehlikeye atmanızı istemiyorum,” dedi.
Mösyö De Treville sözlerini tamamlayamadan Athos, yere yıkıldı. O ana dek tüm enerjisini
kullanarak buraya gelmiş, daha fazla dayanamamıştı. Yarası çok acı veriyordu. Üstelik çok kan
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kaybetmişti... Mösyö De Treville hemen yere
eğildi ve:
"Çabuk bir doktor bulun!" diye bağırdı.
iki silâhşör, içeriye giren uşaklarla birlikte
arkadaşları Athos'u kucaklayıp bitişik odaya
götürdüler.
işte o zaman Mösyö De Treville, D'Artagan'la
konuştu: "Hemşerim, kusura bakma,” dedi.”
Candan sevdiğim arkadaşım D'Artagnan'ın yiğit
oğlu için ne yapabilirim? Söylersen sevinirim.”
D'Artagnan başından geçenleri anlattı.
Mektubun alınışını, o soylu bayla sarı saçlı
bayanın konuşmalarını, sayıklarken De Treville
adını söyleyişini, bunun üzerine soylu bayın
kendisiyle ilgilenişini... Herşeyi anlattı.
Mösyö De Treville, bu soylu bayla çok
ilgilendi. D'Artagnan'ı dikkatle dinledi. Sonra ona
sordu:
"Bu soylu dediğin bayın yanağında hafif bir
yara izi var mıydı?"
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"Evet efendim, mermi izi gibi bir iz vardı.”
"Oldukça yakışıklı biriydi değil mi?
"Doğru efendim.”
"Teni nasıldı?"
"Soluk ve saçları simsiyahtı.”
De Treville bu yanıtları alınca kendi
kendine,” Tamam o halde,” diye söylendi.
D'Artagnan, bu adamın De Treville tarafından tanınıyor olmasına çok sevindi. Ve Mösyö De
Treville'e şöyle dedi:
"Onu tanıyorsunuz. Bana söyleyin bu adam
kimdir? Söyleyin de ondan intikamımı alayım.
Benimle düello yapacak yerde kalleşçe bayılttı
beni.”
"Yoo,” dedi Mösyö De Treville.” Artık onu
unutun.”
"Nasıl unutabilirim? Cehenneme gitse bile
arayıp bulacağım onu.”
Mösyö De Treville gencin yüzüne dikkatle
baktı.” Kardinal 'in gönderdiği casus bu olmasın?"
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diye sordu kendi kendine. Bu kuşkusunda haklı
olup olmadığını anlamak amacıyla birkaç soru
sordu.
D'Artagnan çok yalın bir yanıt verdi:
"Efendim, ben zaten krala ve kardinale hizmet için geldim Paris'e,” dedi. Babam; kraldan,
kardinalden ve sizden başka kimseye boyun
eğmemeyi öğütledi bana. Ben sizleri Fransa'nın
başta gelen üç büyüğü olarak biliyorum.”
Mösyö De Treville bu sözler karşısında rahatladı. Masasına oturup bir mektup yazdı.
D'Artagnan bu mektubu krallık akademisi
müdürüne götürerek oraya kabul edilecekti. Bir
süre eğitildikten sonra başarı gösterirse silahşör
olacaktı.
Mösyö De Treville mektubu yazıp
mühürledikten sonra ayağa kalktı. Hazırladığı
zarfı D'Artagnan'a uzatıp, yapması gerekenleri
anlattı. O sırada D'Artagnan pencereden dışarıya
bakıyordu. Mösyö De Treville'i dinlediği yoktu.
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Dikkatle baktıktan sonra birden:
"Allah'ın belâsı herif" diye haykırdı.” Bu kez
kılıcımdan kurtulamayacaksın"
Bunları söyleyip kapıya doğru atılınca Mösyö
De Treville onun arkasından hayretle bakakaldı.
***
D'Artagnan, sağ eli kılıcında odadan aniden
fırladı. Hızla koşuyordu. Merdivenleri beşer beşer
atlarsa adamı yakalayacağını düşünüyordu. Fakat
tam merdivenlerin başında bir silâhşörle çarpıştı.
Adam acıyla inledi. D'Artagnan adama:
"Ah, Özür dilerim efendim,” dedi .” Birini kovalıyorum da...”
D'Artagnan henüz sözünü tamamlayamadan
bir el yakasına sarıldı.
"Demek aceleniz var ha!" diye gürledi soluk
yüzlü silâhşör.” Bu nedenle bana çarpıyor ve bir
kuru özür dilemeyi de yeterli görüyorsunuz, öyle
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mi?"
D'Artagnan adamın yüzüne baktığında
bunun Athos olduğunu gördü.
"inanın bilerek olmadı,” dedi yumuşak bir
sesle.
Athos mırıldandı:
"Eh, beni koşmadan da bulacağınız bir yer
bulunur elbette.”
Bu, düello çağrısı demekti.
D'Artagnan için bu çağrıyı kabul etmekten
başka yapacak bir şey yoktu. Athos'a, nerede
buluşacaklarını sordu. O da öğleye doğru
buluşacakları yeri söyledi ve:
"Beni bekletmeyin dostum,” dedi.” Çünkü
tam saat on ikide her iki kulağınızıda kesmiş
olmalıyım.”
D'Artagnan oradan ayrılırken:
"Tamam!"dedi.” On ikiye on kala oradayım.
Bu bir gerçek, ama kimin kulağı kesilecek, şimdiden belli olmaz.”
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Sonra koşarak aşağıya indi. Adamın normal
yürüyüşüyle fazla uzaklara gidemeyeceğini
düşünüyordu. Koşarsa onu yakalayabilirdi. Sokak
kapısına geldi. Orada Porthos nöbetçiyle konuşuyordu. Karşı karşıya durdukları için onlara
çarpmadan dışarıya çıkmak olanaksızdı. Zaman
kaybetmek istemeyen D'Artagnan ikisinin arasından geçmek istedi ama Porthos'la çarpışmadan
geçemedi oradan. Bunun üzerine hemen
Porthos'a döndü :
" Çok özür dilerim,” dedi.” Acelem var, birini
yakalamam gerekiyor.”
"Yoksa koşarken gözlerinizi mi yumuyorsunuz?" diye alaylı bir eda içinde sordu Porthos.
D'Artagnan çok öfkelenmişti adamın bu tutumuna. Bu öfkeyle karşılık verdi:
"Yoo, aksine gözüm çok açıktır,” dedi "Sizin
göremediklerinizi bile görürüm ben.”
Bu karşılık açıkça bir düello istemiydi. Bunu
anlayan Porthos:
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"Sizi saat tam birde Luxenbourg'un arkasında
bekleyeceğim,” dedi öfkeyle.
D'Artagnan koşarak uzaklaşırken:
"Hay hay! Saat tam birde orada olacağım!"
diye bağırdı.
Sonra köşe başına dek koştu. Ama orada
kimse yoktu, izlediği kişi kaybolup gitmişti.
D'Artagnan eli boş olarak dönerken düşündü. Mösyö De Treville'nin yanından böyle apar
topar ayrılmakla hiç de iyi yapmamıştı.
Yetmiyormuş gibi acelesinden iki silâhşöre
çarpmış, onlarla düello etmek zorunda kalmıştı.
Bu usta silâhşörle nasıl başa çıkabilecekti! Hem
de bir saat arayla iki düello yapması gerekiyordu...
Durumu pek iç açıcı değildi... Kendi kendine:
"Kalın kafalının tekiyim ben,” diye mırıldandı.”
Her şeyi berbat ettim daha ilk günden.”
Böyle düşünceli bir halde yürürken, bir
köşede Aramis'i gördü. Orada kralın muhafızları
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ile konuşuyordu. D'Artagnan'ı hiç görmemiş gibi
davrandı. Hatta yanından geçerken biraz sağa
doğru döndü.
Bu sırada cebinden bir mendil düştü. Aynı
anda üzerine bastı. D'Artagnan yere eğildi.
Mendili aldı. Aramis'e uzattı:
"Mendiliniz efendim,” dedi.” Sanırım onu
kaybetmek istemezsiniz. Çünkü, oldukça kıymetli
bir mendil bu.”
Gerçekten mendil çok ince ve zarif bir oya ile
işlenmişti. Köşesinde güzel bir arma vardı.
Aramis uzatılan mendili çekip aldı.
Mendildeki armayı gören muhafızlardan biri:
"Şu işe bak,” diye söylendi.” Bu mendil Madam Bois De Traci'nin markasını taşıyor. Hani
onunla bir ilginiz yoktu sayın Aramis?"
Aramis gülümseyerek onlara:
"Baylar yanılıyorsunuz,” dedi.” Gördüğünüz
mendil benim değil.”
Birkaç söz daha sarfettikten sonra muhafızlar
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ayrıldılar. O zaman D'Artagnan bu yiğit adamla
arkadaş olmak için iyi bir fırsat çıktığını sandı. Aramis'e:
"Umarım beni affettiniz, efendim,” dedi.
"Hiç de kibar davranmadınız,” dedi. Aramis.
"Neden ama? Mendil sizden düşmüştü.”
"Hâlâ ısrar ediyorsunuz. O mendil benden
düşmedi.”
D'Artagnan buna çok şaşırdı.
"Size mi inanayım, gözlerime mi?" diye sordu.” Siz bir değil, iki kez yalan söylüyorsunuz.”
"Ne!" diye gürledi Aramis.” Bana yalancı
diyorsunuz ha yaşayacağınız dakikalar sayılıdır
artık."
D'Artagnan çok öfkelenmişti artık... O da sert
karşılık verdi:
"Ben de size aynı şeyleri söyleyecektim
bayım! Hemen kılıcınızı çekin de hesaplaşalım! "
"Burada olmaz,” dedi Aramis. Kralın muhafızları engel olurlar bize. Saat ikide Treville
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konağında bekleyeceğim sizi.”
"Hay hay! Saat ikide Treville konağında!"
diye yanıt verdi D’Artagnan.
Böylece iki adam birbirlerini selâmlayıp
ayrıldılar.
"Etti üç,” dedi D'Artagnan kendi kendine.”
Anlaşılan bu işten kurtuluş yok bana ...”
Ama biraz sonra düello edeceği üç silâhşörun
de en iyi kılıç kullanan silâhşörler olduğunu
anımsadı. O zaman: "Ne yapalım, hancının sopası
ile yaralanmadansa, bu yiğitlerin kılıcıyla can
vermek daha şereflidir,” dedi kendi kendine.
***
Daha sonra olaylar oldukça hızlı bir şekilde
devam etti. D'Artagnan on ikiye on kala düello
yerine geldi. Athos daha önce oraya gelmiş
kendisini bekliyordu iki arkadaşı da onun tanığı
olarak gelmişlerdi.
Athos'la
D'Artagnan
kılıçlarını
çekip
vuruşmaya başladıkları sırada köşede bir manga
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asker belirdi.
Başlarında kardinalin gözde subayı Jussac
vardı. Onları görünce sert bir ses tonuyla emretti:
"Düello ha! Hemen kılıçlarınızı teslim edin!"
Arkadaşların emrine uymadıklarını görünce
emrini bir kez daha yineledi: "Size söylüyorum,
Athos, Porthos, Aramis, verin kılıçlarınızı. Sizleri
tutukluyorum!"
Üç silâhşör aralarında alçak sesle konuştular.
Athos arkadaşlarına:
"Onlar beş kişi,” dedi yavaşça. Biz ise üç
kişiyiz. Ayrıca birimiz yaralı durumda... Ama ben,
ölürüm de bu adamlara tutuklatmam kendimi.”
D'Artagnan kılıcını salladı.
"Yanlış saydınız sanırım,” dedi.” Biz üç değil,
dört kişiyiz!”
Üç silâhşörler ona umutla baktılar.
"Adın ne senin yiğit delikanlı?"diye sordu
Athos.
"Adım D'Artagnan, efendim.”
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O zaman Athos arkadaşlarına baktı... Kardinalin adamları çevrelerinde bir çember oluşturmuşlardı bile. Ellerinde kılıç saldırıya hazır durumda bekliyorlardı.
"Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, ileri,
hücum!..” diye bağırdı Athos.
Aynı anda iki taraf birbirlerine girdiler.
Dört arkadaş o denli yiğitçe savaştılar ki, az
sonra muhafızlar pes etmek zorunda kaldılar.
D'Artagnan ne denli cesur ve iyi bir silâhşör
olduğunu üç arkadaşa kanıtladı. Hatta ünlü Jussac'ın kılıcını yere düşürüp onu dizinde kırmayı
başardı. Vuruşmada birkaç asker de yaralandı.
Dört arkadaş da epeyce hırpalandı ve
yoruldular. Ama ne de olsa başarılı bir
vuruşmadan çıkıyorlardı. Üstelik şu genç arkadaşlarının kahramanlığı hepsini etkilemişti. Onu
sevgiyle kucakladılar. Kol kola girip Mösyö De
Treville'nin konağına doğru ilerlediler.
Jussac'ın böyle adı sanı bilinmeyen birine ye-
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nilmiş olması, kılıcının alınıp kırılması olayı kısa
sürede Paris'e yayıldı ve büyük yankı yaptı.
Dört arkadaş, Mösyö De Treville'e olanları
anlattılar. Komutan onları dinledikten sonra kimi
sözler söyleyip azarlar gibi davrandı. Sonra de
hepsine göz kırparak bu tutumlarını beğendiğini
anlatmış oldu. Sonra olanları Krala anlatmak için
saraya gitti.
Fakat, Kardinal ondan önce davranmıştı.
Mösyö De Treville saraya girip Kralın huzuruna
çıktığında, Kardinal, Kral’ın yanındaydı ve onunla
konuşuyordu. O nedenle komutan akşama dek
beklemek zorunda kaldı. Akşam Kral oyun
oynarken onu yanına çağırdı.
"Yanıma gelin de sizi haşlayayım,” dedi .”
Kardinal hazretlerinin sizin silâhşörlerinizden
yakındığını biliyorsunuz sanırım. Hem öyle
yakındı ki, öyle heyecanlandı ki, şu anda yatıyor.”
Biraz durduktan sonra ekledi:
"Sizin bu silâhşörler tam haydut!" dedi.”
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Hepsini asmak gerekiyor.”
"Fakat durum öyle değil majesteleri,
silâhşörlerim kuzu gibi uslu, çok iyi yürekli ve
emirlere uymasını bilen askerlerdir efendimiz,”
diye söze girdi Mösyö De Treville.” Size yemin
ederim ki, tüm yaşamlarını ve kılıçlarını size
adamışlardır efendim. Bunun dışında ancak kendi
canlarını korumak amacıyla kılıç kullanırlar.”
Kral başını salladı:
"Biraz bekleyin, görüşelim,” dedi.
Kral'ın oyunu bitince, De Treville ile özel bir
odaya çekildiler. Orada Kral her şeyi ayrıntılarıyla
anlatmasını emretti. Bu emir üzerine Mösyö De
Treville tüm olanları, ayrıntılarıyla anlattı.
Sonunda Kral:
"Demek Jussac'ı yaralayıp kılıcını alan o
çocukmuş öyle mi?" diye sordu.
"Evet, majesteleri. Gerçek tam anlattığım
gibidir.”
"Krallığın en iyi kılıç kullananıydı Jussac...”
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"Doğru majesteleri, ona ders veren biri çıktı
sonunda.”
Kral gülümsedi ve Treville'e:
"Bu delikanlıları görmek istiyorum,” dedi.
"Hay hay, majesteleri. Emredersiniz,”
Ertesi gün üç silâhşörler, D'Artagnan ve
Mösyö De Treville, Kral'in huzuruna çıktıklarında
çok sevinçliydiler... Hele D'Artagnan neredeyse
sevinçten uçacaktı. Daha Paris'e geleli kaç gün
olmuştu. işte ülkenin Kralı'nın huzuruna çıkıyor
ve Kral tarafından ödüllendiriliyordu.
Delikanlı bu tür şeylere alışık olmadığından
çok heyecanlıydı. Kalbi kuş gibi çarpıyordu.
Boydan boya halılarla kaplı muhteşem salonda yürürken kimseye belli etmeden sarayın
görkemini içine sindirir gibiydi.
Sonunda Kral'ın karşısında sıralandılar. Kral
onları,” Gelin benim yiğitlerim,” diye karşıladı.”
Gelin sizi paylayacağım biraz.”
Dördü de Kral'a doğru birkaç adım attılar.
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Kral söylenmeye başladı:
"Ah, sizi şeytanlar sizi, dört kişiyle kaç kişiyi
patakladınız hal Bu kadarı fazla değil mi baylar?"
"Yaptıklarına çok pişmanlar efendimiz,” dedi
De Treville.” Sizden özür dilemek istiyorlar.”
Kral, bu sözleri hiç bozmadan dinledikten
sonra :
"Özür diliyorlar ha!" dedi.” Doğrusu ya, şu
tilki suratları bana hiç de güven vermiyor.”
Sonra parmağını D'Artagnan'a doğru uzattı:
"Hele şu Gaskonyalı,” dedi.” Gelin bakayım
yanıma.”
D'Artagnan korku içinde bir adım attı. Gözlerini kaldırıp Kral'a bakamıyordu... Kral onun bu
halinden çok hoşlanmıştı. Mösyö De Treville'e:
"Allah, Allah,” dedi.” Siz bana bir
delikanlıdan söz etmiştiniz. Karşımda ise bir
çocuk duruyor.”
Sonra çevresindekilere döndü:
"işte, Jussac'ı pataklayan çocuk!" dedi.”
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Çabuk ceplerinizi karıştırın ve kırk altın bulun bana!"
Sonra D'Artagnan'a dönerek: "Altınların
hazır,” dedi.” Bir de senin ağzından dinleyelim şu
olanları.”
D'Artagnan her şeyi olduğu gibi anlattı. Saray
kurallarını bilmediği için dobra dobra konuştu.
Öyle yalın benzetmeler yaptı ki, Kral bunlara
kahkahalarla güldü.
Sonunda hepsine:
"Memnun oldum,” dedi.” Haydi gidin artık.
Bağlılığınızdan ötürü teşekkür ederim hepinize.”
Onlar Kral'ı selâmlayıp geri çekilirken, Kral
birden seslendi:
"Bu Gaskonyalı'yı da yanınıza alın, böyle daha iyi olur!..” dedi.
Sonra neşeyle sordu:
"Bana olan bağlılığınıza güvenebilirim değil
mi?"
Dördü birden aynı anda yanıt verdiler:

36

"Majesteleri, hayatımızı sizin için seve seve
vermeye her an hazırız.”
Saraydan ayrıldıktan sonra, dört arkadaş bir
meyhaneye girip başarılarını ve D'Artagnan'ın
aralarına katılmasını kutladılar. Ve onun yaşamını
düzenlemesi için neler yapmaları gerektiğini
görüşüp, kararlaştırdılar.
Ertesi gün D'Artagnan'a bir ev tuttular. Bir de
Planchet adında bir uşak buldular. iki oda ve
küçük bir holden oluşan evi hep birlikte düzenlediler. Üç arkadaş kendilerini D'Artagnan’a
tanıttılar.
Athos otuz yaşındaydı. Akıllı ve cesurdu. Ancak fazla ağırbaşlıydı . Diğer silâhşörler gibi kadınlarla falan ilgilendiği yoktu. Uşağı Grimaud ile
Luxembourg'a çok yakın olan Ferou sokağında
küçük bir evde yaşıyordu. Onun da evi iki odalıydı. Güzel ve genç ev sahibi dul bir kadındı.
Athos'un çevresinde dönüp duruyordu ama,
onun buna aldırdığı yoktu.
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Porthos, Athos'la zıt kardeş gibiydi. Devamlı
konuşur, yüksekten atıp tutardı. Uşağının adı
Mousgeton'du. Onunla birlikte Veux-Colombier
sokağında çok geniş, çok gösterişli bir dairede
yaşıyordu. Tüm yaşamı büyük bir gizlilik
içindeydi.
Aramis, ileride kiliseye girmeyi düşünüyordu.
Daha önce de bir süre kilise hizmetinde olmuştu.
Uşağı Bazin, efendisinin günün birinde kiliseye
gireceğini düşünerek her zaman siyah giysiler
giyiyordu.
Aramis, yatak odasının kapısı serin, gölgeli
bir bahçeye açılan küçük bir evde yaşamını
sürdürüyordu.
Böylece Athos, Porthos ve Aramis ile
tanışmış olan D'Artagnan o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Yedikleri yemek, içtikleri
su ayrı gitmez oldu. Ne zaman boş kalırlarsa
birbirlerini aradılar, sık sık bir araya gelip neşeli
saatler geçirdiler, daha da kaynaştılar. Bu arada
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D'Artagnan, Kral'ın emri ile bir acemi bölüğüne
alındı. Orada yapılan çalışmalara katıldı.
Tam iki yıl sonra silâhşörler arasına katılabilecek, onların görkemli giysilerini giyebilecekti.
Bir gün D'Artagnan dairesinde otururken
kapıyı çalan bir adam telaşla içeri girdi ve:
"Bayım, yardım edin bana,” dedi.” Karımı
kaçırdılar!..”
D'Artagnan adama hayretle baktı:
"Karınızı kim kaçırdı?"diye sordu.
Adam hızlı hızlı konuşarak bildiklerini anlattı:
"Onu uzun süredir izleyen biri vardı. Sanırım
o kaçırdı,”
Sonra fısıldar gibi yavaşça:
"Bu işin içinde aşktan çok siyaset var gibi
geliyor bana,” dedi.
"Siyaset mi dediniz? Karınızın siyasetle ne
ilgisi var? Söyleyin bana, siz neden kuşkulanıyorsunuz?"
Adam bir süre düşündü. Sonra:
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"Acaba söylesem mi?"diye mırıldandı.
Adamın bu mırıldanması üzerine D'Artagnan
öfkelendi ve öfkesini belli edecek biçimde konuştu:
"Sizi buraya ben çağırmadım,”
dedi.”
Madem ki söylemek istemiyorsunuz, geldiğiniz
gibi çekip gidin"
Adam telaşlandı:
"Beni yanlış anlamayın. Sizin çok dürüst ve
yiğit bir genç olduğunuzu biliyorum. O nedenle
size her şeyi anlatacağım.”
Sonra karısının Kraliçe hazretlerinin oda hizmetçisi olduğunu, Kraliçe'nin aşkı nedeniyle
kaçırıldığından kuşkulandığını söyledi.
"Kraliçe'nin aşkı mı?" diye hayretle sordu
D'Artagnan.” Kimmiş bu aşık?"
"Kim olacak, tabii ki Dük,” diye karşılık verdi
adam.
"Dük ha. Yani ingiltere Başbakanı mı?"
"Evet.”
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Sonra karısının anlattıklarını D'Artagana'a
açık açık anlattı. Karısının dediklerine göre, Kraliçe son zamanlarda oldukça sıkıntılıymış. Kardinal'in adamları tarafından sıkı bir biçimde
gözetlendiğini sanıyormuş. Hatta kendi imzası ile
sahte bir mektup gönderilerek, Dük'ü Paris'e
getirtmelerinden korkuyormuş.
"Bundan ne gibi bir yarar umuyor olabilirler?" diye sordu D'Artagnan.
"Dük Paris'e gelince onu bir tuzağa düşürecekler.”
"Vay canına!" diyen D'Artagnan, bu kaçırılma
konusuyla iyice ilgilenmeye başladı. Merakla
adama sordu:
"Bu işle karınızın ilgisi nedir acaba?"
"Sanırım onu casus olarak kullanabilmek
amacıyla kaçırdılar,” dedi adam.
"Karınızı kaçıran kişinin adını biliyor musunuz?"
"Hayır, adını bilmiyorum. Ancak o adamı size
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tarif edebilirim.”
Sonra şakağında kurşun yarası olan, uzun
boylu, yanık tenli bir adamı tarif etti. Adam bunları söyler söylemez D'Artagnan:
"O herif!" diye haykırdı.
"Tanıyor musunuz?"
"Eh, şöyle böyle.”
Sonra karşısındaki adama ismini sordu.
"Adım Bonacieux.”
"Hiç de yabancı gelmedi bu isim bana,” diye
mırıldandı D'Artagnan.
"Yabancı sayılmayız,” dedi adam.” Ben ev
sahibinizim sayın bayım.”
"Ha!..” dedi D'Artagnan.”
Öyle ya, ev sahibimsiniz.”
"iyi bildiniz. Üç aydır kira ödemeye de zaman
bulamadınız sanırım,” dedi adam.” Ben size bir
gün olsun gelip para istemedim. Buna karşılık
sizin de benim derdimle ilgileneceğinizi umuyorum.”
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"Pek tabii,” dedi D'Artagnan.” Sizi dinliyorum. Hem de can kulağıyla.”
Bunun üzerine, adam koynundan çıkardığı
bir mektubu okudu:
"Boş yere karınızı aramayınız. Zamanı gelince
onu serbest bırakacağız. Eğer karınızı bulmak
amacıyla en ufak bir girişimde bulunursanız, onu
hemen öldürürüz"
"Adamların gözlerini kan bürümüş,” dedi
D'Artagnan.” Siz bunlarla başa çıkamazsınız.”
"Doğru,” diye karşılık verdi ev sahibi.” Ben
kılıç kullanamam. Zindanlara atılmayı da göze alamam. Fakat bu tam size göre bir uğraş. Eğer
karımı bulmama yardımcı olursanız, sizden bir yıl
süreyle kira almam.”
"Aman ne iyi!" dedi D'Artagnan.
"Gördüğüm kadarıyla eliniz darda. Size ayrıca
elli altın verebilirim.”
D'Artagnan bir kahkaha attı ve:
"Bundan iyisi can sağlığı,” dedi.” Şu andan
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tezi yok karınızı bulmak için çalışmaya başlamış
bulunuyorum.”
Adam çıkıp gittikten sonra D'Artagnan arkadaşlarını buldu. Olanları onlara da anlattı. Bunun
üzerine, bu işe atılmanın elli altına değip
değmeyeceği üzerinde tartıştılar.
D'Artagnan arkadaşlarına:
"Altın hiç önemli değil,” dedi.” işin içinde bir
kadın var. Kaçırılan, tehdit edilen, belki de
işkence gören bir kadın! Tüm bunlar Kraliçe'ye
olan bağlılığı nedeniyle başına geliyor.”
Arkadaşları D'Artagnan'ı destekler biçimde
başlarını sallayınca konuşmasını tamamladı:
"Kral tarafından terkedilen, Kardinal'in kan
kusturduğu, yakınları birer birer öldürülen Kraliçemiz söz konusu bu olayda.”
"Eh, Kraliçe ile Dük'ün aşkını bilmeyen kalmadı,” dedi Athos.
"Dük'ü bulabilseydim onun elinden tutar
Kraliçe'nin yanına getirirdim,” dedi D'Artagnan.”
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Bunu da sırf Kardinal'e inat olsun diye yapardım.”
Athos:
"Dur bakalım,” dedi.” Bu işi ciddi olarak
düşünelim. Adam size, Dük'ü sahte bir mektupla
çağıracaklarını söylemişti değil mi?"
"Evet,”
dedi
D'Artagnan.”
Kadının
kaçırılışının bu olayla yakından ilgisi var. Bana
kalırsa bir an önce buradan çıkıp şu bayanı
arayalım. Ne dersiniz?"
Diğerleri yanıt vermeye fırsat bulamadan
kaçırılan kadının kocası kapıyı açıp içeriye girdi:
"Kurtarın beni. “Kurtarın ne olur.” dedi, telaş
ve korkuyla.
"Neyiniz var?" diye sordu Aramis.” Neden ya
da kimden kurtaracağız sizi?"
"Dört adam,” diye inledi adam.” Dört adam
beni izliyorlar. Sizin burada olduğunuzu
Planche'den öğrendim. Beni tutuklayacaklar.”
Dördü de ayağa kalkıp kılıçlarına el attılar.
Ama D'Artagnan:

45

"Yoo,” dedi.” Zora başvurmak yok. Kafamızı
kullanmamız gerek. Öyle yapmazsak bu işten bir
sonuç alamayız.”
"Ne yani,” dedi Aramis.” Bize sığınan bu
adamı gelenlere teslim mi edeceğiz?"
Bu sırada birden kapı açıldı, içeriye muhafızlar doluştu. D'Artagnan arkadaşlarına
kaşlarını kaldırıp,” aldırmayın" anlamında işaret
verdi.
Muhafızlar, D'Artagnan'ın ev sahibinin
kolundan tutup dışarıya çıkardılar... Adam, muhafızlara karşı onu korumadıkları için çok kızdı.
D'Artagnan'a ağzına geleni söyleyerek oradan
uzaklaştırıldı.
D'Artagnan arkadaşlarına:
"Böylelikle madam Bonacieux'ye bir adım
daha yaklaşmış olduk,” dedi.
"Bu ne demek oluyor?"diye sordular.
"Gördüğünüz gibi olay büyüyor. Ne denli
büyürse o denli çok iz çıkar meydana, anladınız
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mı?" diye güldü D'Artagnan.
Genç D'Artagnan, alt katında oturan ev sahibinin dairesinde kapan kurulacağını biliyordu.
Çünkü, o dönemede biri tutuklandı mı, tutuklananın evine birkaç görevli gizlenip
beklerlerdi. Böylelikle, tutuklananın tüm yakınları
ele geçirilirdi.
Hemen hemen her tutuklamada uygulanan
bu yönteme fare kapanı, kısaca "kapan" deniyor
ve uygulamayı herkes biliyordu.
D'artagnan kapana kimlerin yakalanacağını
öğrenmek için dairesinde gerekli hazırlıkları yaptı.
Tabandan büyükçe bir delik açarak alttaki daireyi
görme olanağını sağladı. Sonra sabırla beklemeye
koyuldu.
Ertesi gece içeriye oldukça güzel bir kadın
girdi. Görevliler kadını hemen yakaladılar. Kadın
görevlilere: "Bu ne demek oluyor? diye sordu.”
Burası benim evim. Ben Bayan Bonacieux'yüm.
Sizin evimde ne işiniz var?" Görevlilerin kendisini
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sürüklediğini gören kadın bu kez:
"Ben Kraliçe’nin hizmetçisiyim,” diye
haykırdı.
Bunun üzerine görevlilerin başındaki kişi:
"Zaten biz de sizi bekliyorduk,” diye karşılık
verdi.
Kadın devamlı olarak çığlık çığlığa bağırıyor,
görevlilerin elinden kurtulmaya çalışıyordu. Fakat
bir kadın dört görevli adama karşı ne yapabilirdi
ki?
D'Artagnan gördüğü manzara karşısında daha fazla dayanamadı ve uşağına:
"Koş arkadaşları çağır,” diye fısıldadı.
Sonra kılıcını çekip aşağıya atladı. Açık
kapıdan içeriye dalıverdi. Görevliler karşılarında
D'Artagnan'ı görünce çok şaşırdılar. Böyle bir
saldırı için hazırlıklı değillerdi.
Kısa süren bir vuruşma oldu.
D'Artagnan öylesine müthiş kılıç sallıyordu
ki, görevliler can korkusuyla kaçıp gitmekten
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başka bir şey yapamadılar.
Gördüklerinin verdiği heyecan genç kadını
çok etkilemişti. Çektiği heyecana dayanamayıp
bayılmıştı. D'Artagnan, kadını yerden kaldırıp
yüzüne su serpti. Böylece bir süre sonra kadın
gözlerini açtı.
Süt beyazı bir tene sahipti. Saçları ise gür ve
dalgalıydı. Gözleri de öyle güzeldi ki, D’Artagnan
bu gözlere büyülenmiş gibi bakıyordu.
***
Yavaşça gözlerini açmış olan kadın,
D'Artagnan'a:
"Size çok teşekkür ederim, bayım,” dedi.
"Rica ederim, kim olsa benim yaptığımı
yapardı,” diye yanıt verdi D'Artagnan.
"Acaba kocam nerede, biliyor musunuz?"
"Onu Kardinal'in muhafızları tutukladılar.”
Kadın, bu sözleri duyunca hıçkırdı:
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"Aman Tanrım. Onun ne suçu vardı ki?" dedi
fısıltı halinde. "Onun suçu sizin kocanız olması.”
"Ama... Şey... Şey. Demek ki siz!"
D'Artagnan gülümsedi:
"Evet efendim, kaçırıldığınızı biliyorum ben,”
dedi.
"Kimin tarafından kaçırıldığımı da biliyor
musunuz?"
"Hayır. Fakat adamı size tarif edebilirim.”
Sonra kadına nasıl olup da kaçabildiğini sordu.
Kadın kapatıldığı odadaki çarşafları birbirine
ekleyip pencereden kaçtığını, dosdoğru buraya
geldiğini anlattı.
Kadının anlattıklarını dinledikten sonra,
D'Artagnan, adamların yardım alıp tekrar gelebileceklerini, buradan bir an önce gitmeleri gerektiğini söyledi.
Evden çıkıp hızla uzaklaştılar. Hiç konuşmadan bir süre yürüdüler. Yeterince uzak-
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laştıklarında D'Artagnan kadına:
"Şimdi ne yapacağız?"diye sordu.
"Ben de bilmiyorum,” diye karşılık verdi
kadın.” Kocamı saraya gönderip bir tehlike var mı
diye sorduracaktım.”
"Kocanızın yerine ben gideyim.”
"Fakat, nasıl olur?"dedi kadın.
D'Artagnan:
"Ben Kraliçe'nin hayranıyım,” dedi ve devam
etti:
"Bana güvenebilirsiniz. Ayrıca güzelliğiniz
beni büyüledi. Bunu da unutmayın lütfen.”
Kadın, D'Artagnan'a baktı, yüzü kızarmıştı:
" Çok naziksiniz... Size, güveniyorum,” dedi.
Kadını Athos'un evine bırakmaya karar veren
D'Artagnan bu düşüncesini açıkladı. Kadın bu fikri
kabul edince birlikte eve gittiler. Athos evde yoktu. D'Artagnan, Bayan Bonacieux'yü uşağa bırakıp
içeriye kimseyi almamasını sıkı bir şekilde
tembihledi.
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Sonra hızla sarayın yolunu tuttu...
Her şey aynen kadının anlattığı gibi oluştu.
D'artagnan tarif edilen yere gidip, Kraliçe'nin oda
uşağı La Porte'u buldu. Olanları anlattı ve kadını
nerede bulabileceğini söyledi. D'Artagnan'ı dikkatle dinleyen La Porte:
"Aman, dikkatli olun. Başınız belaya girebilir,” dedi.” En doğrusu şu saatlerde başka yerlerde
bulunduğunuzu kanıtlayacak sağlam tanıklar
bulun kendinize.”
La Porte'unun söylediklerini haklı bulan
D'Artagnan, son hızla Mösyö De Treville'nin
konağına gitti. Uşağa komutanla özel olarak
görüşmek istediğini söyledi. Uşak, De Treville'e
haber vermek için uzaklaşınca masanın üstündeki
saati dokuza göre ayarladı.
De Treville içeriye girdi ve D'Artagnan' a:
"Önemli bir şey mi var?"diye sordu.
"Özür dilerim efendim, saat henüz dokuz
olduğu için sizi rahatsız etmeye cesaret ettim,”
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dedi D'Artagnan.
Mösyö De Treville saate baktı. Gerçekten
dokuzdu.
"Mesele nedir?"diye sordu.
D'Artagnan o gece meydana gelen olay ve
sonuçlarını anlattı. Kraliçe için duyduğu endişeleri
sıraladı. Saat ona doğru da konaktan ayrıldı.
Beş dakika sonra geri döndü. Kendine hayretle bakan uşağa: "içeride eldivenlerimi unutmuşum,” deyip beklemeden odaya girdi. Saati
düzeltti. Sonra bir kenarda bıraktığı eldivenlerini
alıp odadan çıktı.
D'Artagnan, konuşmak ve olanları anlatmak
amacıyla Aramis'in evine giderken sevinçten
uçacak gibiydi. Yüreği, o güne dek hiç bilmediği
duygularla doluydu. ilk gördüğünden beri Bayan
Bonacieux'yü hiç durmadan düşünüyordu.
D'Artagnan ona aşıktı... Kadın son derece
güzeldi. Gençti, hoş, kibar ve gizem dolu bir
serüven içindeydi. Bu serüvende ona yardım et-
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mek, ne denli becerikli ve güçlü olduğunu
göstermek için yanıp tutuşuyordu. Paris'e geldiğinden beri tüm isteklerine kavuşmuştu.
Kendinde adeta dünyayı yerinden oynatacak bir
güç var sanıyordu. Bu güçle doluydu. Sevgilisini
bir an önce görebilmek amacıyla hızla yürüyor,
hatta bu hızını az bulup koştuğu da oluyordu.
Arkadaşının evine yaklaşırken Servandoni
sokağının köşesinde aniden beliren bir gölge dikkatinden kaçmadı. Adam sıkı sıkıya bir pelerine
sarınmıştı. Herkesten gizlenmek istediği,
görünmekten ve tanın maktan kaçındığı belli oluyordu. Daha dikkatli bakınca bu gölgenin bir
kadına benzediğini farketti. Kadın, dikkatle
yürüyor, sık sık başını kaldırıp bir yeri arıyordu.
D'Artagnan bu durumdan kuşkulandı. Biraz arkada kalarak kadını izlemeye başladı. Kadın, Aramis'in evinin önüne gelince durdu. Elini uzatıp
cama üç kez vurdu. Pencere açıldı, kadın gecenin
karanlığında açık seçik belli olan bir mendili pen-
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cereden içeriye uzattı. D'Artagnan dikkatle biraz
daha sokuldu ve kadının biriyle konuştuğunu anladı. Birkaç kelime fısıldaştıktan sonra içerideki
kadın bir mendil uzatıp dışarıdaki kadına verdi.
Böylelikle iki mendil değiştirilmiş oldu. Pencere
kapandı. Kadın pelerinine sımsıkı sarınarak
yürümeye başlayınca D'Artagnan köşeye iyice
sindi. Hareketsiz durdu. Önünden geçen pelerinli
kadın sevdiği kadından başkası değildi Yani Bayan
Bonacieux...
Tekrar kaçırılmaktan korkmadan sokağa
çıkmıştı. Hem de bu saatte! Acaba kimin için
çalışıyordu bu kadın? Kendi için mi, gerçekten
Kraliçe için mi?
Kadın önde, merak içindeki D'Artagnan arkada yürürlerken kadın izlenmekte olduğunu sezdi.
Koşmaya başladı. D'Artagnan da adımlarını
hızlandırdı ve sonunda o da koşmaya başladı. Bir
süre sonra kadının yanına geldi. Fakat kadın
korkudan, yorgunluk ve heyecandan olduğu
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yerde sendeledi. Tam yere düşerken D'Artagnan
onu tuttu. Kadın iyice korktu:
"isterseniz beni öldürün,” diye inler gibi konuştu.” Öldürün, ama benden tek sözcük alamazsınız.”
D'Artagnan yumuşak bir sesle sordu:
"Güzel bayan, yoksa beni tanımadınız mı?"
Kadın, D'Artagnan'ın sesini duyunca birden
toparlandı, ona dikkatle baktı.
"Siz ha." dedi.” Demek sizsiniz. Şükürler
olsun.”
iyice kendini toparlayınca ciddi bir biçimde
sordu:
"iyi ama dostum,” dedi,” beni niçin izliyorsunuz?"
"Camını tıkladığınız ev, arkadaşım Aramis'in
evidir. Ona gidiyordum ben de.”
Kadın bu kez hayretle sordu:
"Aramis de kim? Onu tanımıyorum. Ben o
evde bir kadınla konuştum. Bunu siz de gördü-
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nüz.”
"O bayan Aramis'in akrabasıdır. Ama tüm
bunların anlamı ne, lütfen bana söyleyin. »
"Bana bir şey sormayın, lütfen,” diyerek
sertçe karşılık verdi kadın.” Başkalarının sırlarını
açıklamam olanaksız.”
D'Artagnan:
"Öyleyse sorumu geri alıyorum,” dedi.
"Böylesi daha güzel,” dedi kadın.” Zaten sizin
mertliğinize daima güvendim. Şimdi beni götürün
lütfen.” "Hay hay.” Ancak nereye gideceğimizi
sorabilir miyim?"
"Ne olur, bunu da sormayın. Sadece susun.
Koluma girin ve bana destek olun.”
D'Artagnan titreyen eliyle güzel kadının
kolunu tuttu. Böylece birlikte yürümeye
başladılar.
Bir ara D'Artagnan, kadına:
"Benden gizlediğiniz sırların tümünü
çözeceğim,” dedi. Çünkü sizi etkileyen her şey
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beni de etkiler. Bunu böyle bilin.”
Bayan Bonacieux:
"Dikkatli olun ve bana yardım etmeye de
kalkışmayın,” dedi.
"Yüreğimin nelerle dolup taştığını bilseydiniz
bana acırdınız,” diye fısıldadı D'Artagnan.
"Aşk mı?" diye sordu kadın.
O zaman D'Artagnan yirmi yaşında olduğunu,
bu kente yeni geldiğini söyledi. Her şeyi anlattı.
Sonunda da onu ne denli sevdiğini tüm saflığıyla
açıkladı.
içini çeken kadın, D'Artagnan'a:
"inanın, yakınımda olmanız sizi felakete
sürükleyebilir,” dedi.
"Her zaman yanınızda olacağım.”
Birkaç adım sonra Bayan Bonacieux durdu.
"Geldik, dedi.” Beni burada bekliyorlar. Şimdi
vedalaşalım ve arkanıza bakmadan buradan uzaklaşın.”
D'Artagnan kadının elini öptü. Yavaşça:
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"Keşke sizi hiç görmeseydim,” diye mırıldandı.
Kadın gülümsedi:
"Üzülmeyin, yarının neler getireceği hiç belli
olmaz,” diye karşılık verdi.
Sonra dönüp hafifçe aralık duran kapıdan
içeriye süzülüverdi.
D'Artagnan arkasına bakmadan yürüdü.
Kendi kendine mırıldanıyordu:" Zamanın neler
getireceği belli olmaz...”
Evine gelince uşağı Planchet'i telaş içinde
gördü. Uşak onu görünce hemen koşup yanına
geldi:
"Ah bayım!” dedi. “Kötü haber. Bay Athos'u
tutukladılar.”
"Ya! Nasıl oldu bu?"
“Buraya baskın düzenlediler efendim. Bay
Athos'u burada bulunca, onu, siz sanarak tutukladılar.”
işler çatallaşmaya başlamıştı . Demek ki
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D'Artagnan'ın adı da karışmıştı bu olaya. Onun
yerine de zavallı Athos!...
Bir an bunları düşünen D'Artagnan uşağından arkadaşını tutuklayanların Kardinal'in adamları olduğunu öğrendi.
Uşak, D'Artagnan'a:
"Özellikle kendi adını sakladı efendim,” dedi.
Adamlar duymadan, 'Efendinin şu sıralar serbest
kalması gerekli,’ diye fısıldadı bana.”
"Yaşasın Athos!"diye bağırdı D'Artagnan.”
Yürekli ve soylu dostum benim!"
Sonra Planchet ile ne yapmaları gerektiği konusunda düşündüler ve durumu Mösyö De Treville'e bildirmek zorunda olduğunu düşünen
D'Artagnan konağa doğru ilerlemeye başladı.
Birkaç sokak ötede çevrelerine dikkatle bakarak ilerleyen iki kişi dikkatini çekti. Bunlardan
biri kadın, biri erkekti. Adeta gölgeden gölgeye
sıçrayarak ilerliyorlardı. D'Artagnan onları bir süre izleyince kadının sevgilisi Bonacieux olduğunu
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hemen anladı. Ya adam kimdi? Dikkat edince
onun da Aramis olduğunu anladı. Bir anda acı ile
ürperdi. Demek ki arkadaşı bile bile sevgilisini
elinden alıyordu... Öyle mi? O halde onun
hesabını şimdi hemen oracıkta görmeliydi. Hızla
yürüyerek onlara yaklaştı. Kılıcını çekip önlerine
dikildi:
"ihanet ha!"dedi.” Arkadaşının sevgilisiyle
ihanet ha!"
Adam soğukkanlılıkla:
"Ne demek istiyorsunuz siz?" diye sordu.
Bu ses yabancı bir sesti. Aramis'in sesi ile hiç
ilgisi yoktu. Bunu anlayan D'Artagnan bocaladı.
Büyük bir hata yapmıştı. Tanımadığı bir adamın
karşısında kılıç çekmişti. Biraz daha direnip bir
şeyler öğrenmeyi uygun buldu. Adama:
"Sizi tanımıyorum ama, bu bayan...” dedi.
"Onu da tanıyamazsınız,” dedi yabancı.
"Tanıyorum ama...” derken kadın kırgın bir
sesle:
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"Ben sizin verdiğiniz söze inanmıştım,”
diyerek sözünü kesti.
D'Artagnan çok bozulmuştu. Bu işi sonuna
dek sürdürmeye kararlıydı. Adama:
"Çekin kılıcınızı!" diye bağırdı.
Aynı anda iki kılıcın birbirine vuran sesi duyuldu. Kadın acı ile:
"Tanrı aşkına Milord,” diye inleyerek iki
erkeğin arasına girdi.
Milord sözünü duyan D'Artagnan yıldırımla
vurulmuşa döndü. Hemen kılıcını indirip
yabancıya:
"Özür dilerim Milord,” dedi.” inanın kim
olduğunuzu bilseydim...”
Bayan Bonacieux onun sözünü keserek:
"Evet, ingiltere Başbakanı Dük hazretleri,”
diye fısıldadı. Bu sözler üzerine D'Artagnan saygı
ile eğildi:
"ikinizden de özür dilerim Milord ve sayın
bayan,” dedi.” Beni anlayacağınızı umuyorum
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efendim. Bu bayanı çılgınca seviyorum. Kıskançlık
gözümü kararttı, efendim. Acaba kendimi
bağışlatmak için ne yapabilirim?"
Dük, D'Artagnan'a yaklaştı ve elini uzattı:
"Sizi anlıyorum yiğit genç,” dedi. ”Lütfen bizi
Louvre'a dek arkadan izleyiniz. Her hangi bir tehlikede koruyunuz.” iki adam el sıkıştılar. Sonra
Bayan Bonacieux ile Dük önde, D'Artagnan birkaç
adım onların gerisinde saray yönünde ilerlediler.
***
Gizli kapıdan Bayan Bonacieux ile Dük,
saraya yürüyerek girdiler. Bir süre loş koridorlarda ilerlediler. Sonunda girdikleri odada
Bayan Bonacieux lâmbayı yaktı. Dük'e burada
beklemesini söyledikten sonra odadan çıktı.
Tesadüflerin de yardımı ile sırf Kraliçe'yi bir
kez daha görebilmek amacıyla Paris'e gelmişti
Dük. işte bu sırada sahte mektup olayı adamlarınca kendisine duyurulunca bu çılgınca isteği
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daha da artmış ve Kraliçe'yi görmeden ülkesine
dönmemeye karar vermişti.
Dük, Kraliçe'yi seviyordu. Tüm yaşamı
boyunca
tehlikeli
serüvenlerden
hiç
kaçınmamıştı. Bu tür olaylar onun yaşamının bir
parçasıydı.
Birden arkasında bir kadın belirdi.. Bu Kraliçe'nin ta kendisiydi... Kraliçe, uzun boylu, yeşil
gözlü, küçük ağızlı çek güzel bir kadındı. Dük onu
hiç bu denli güzel görmemişti.
Kraliçe bir adım attı. Arkasında ise Kral'la
Kardinal'in yanında bulunmasına izin verdikleri
tek kişi olan ispanyol Bayan Donna duruyordu. :
Kraliçe:
"Dük, sizin de bildiğiniz gibi mektubu ben
yazmadım.”
Dük, heyecan dolu bir sesle: "Evet, madam.
Evet, majesteleri,” dedi.” Bir an taşın canlanabileceğini, karın eriyebileceğini düşünerek
çılgınlık ettiğimi biliyorum... Ama bu yolculukta
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her şeyimi kaybetmedim. Sizi gördüm. Sesinizin
tatlılığı, sözlerinizin ne denli ağır bir gerçeği dile
getirdiğini anlamamı engelliyor. Biz birbirimiz için
yaratılmışız.”
"Hiç bir zaman sizi sevdiğimi söylemedim.”
"Ama sevmediğinizi de söylemediniz.” "Sizin
bu sevginiz çılgınlık!.. Beni görmek isterken en iyi
dostlarımın kovulmalarına neden oldunuz.”
"Fransa bunun cezasını bir savaşla ödeyecek.
Madam, şayet sizi bir daha göremeyeceksem, her
gün benden söz edildiğini duyacaksınız.”
"Söylediğim gibi, siz çıldırmışsınız! Çabuk buradan gidin! Savaştan sonra gelin, şayet gene
gelmek isterseniz, ama bir bakan olarak, yanınızda koruyucularınızla geliniz. O zaman sizin
hesabınıza korkmamış olurum. O koşullar altında
sizi görmek beni mutlu edecektir. Ne olur hemen
gidin.”
"Bir tek şartla giderim! Sizden bir anı, sizi
bana anımsatacak, bana hayal kurmadığımı
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kanıtlayacak bir anı istiyorum.”
"istediğiniz şeyi verecek olursam, hemen
gidecek misiniz?"
"Evet.”
Kraliçe, dairesine döndü, kısa süre sonra
geldi. Elinde küçük bir mücevher kutusu vardı.
"Alın, Milord. Bunu hatıra olarak saklayın ve
beni unutmayın.”
Dük, içinde on iki elmas parçası bulunan gül
ağacından yapılmış mücevher kutusunu aldı.
"Elinizi verin, elinizi verin madam, ondan
sonra hemen gideyim.” Kraliçe, gözlerini kapatarak elini uzattı. Dük yere diz çökerek Kraliçe'nin
elini öptü, sonra ayağa kalktı. Kapıya yöneldi,
kapı açıldı.
Bayan Bonacieux onu Louvre Sarayı'nın
dışına çıkardı.
O sırada zavallı Mösyö Bonacieux, Bastille
hapishanesinde bulunuyordu. Önce dövülmüş,
sonra karanlık bir hücreye atılmıştı. Birkaç saat
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sonra da bir subayın yanına götürüldü.
Subay, başı önündeki evraklara gömülmüş,
bir şeyler inceliyordu. Bir süre sonra başını
kaldırdı, sivri burnunun hemen yakınındaki
küçücük gözleriyle Bonacieux'ye bakarak adını,
yaşını ve adresini sordu. Sonra soru sormaktan
vazgeçti, ona uzun uzun Kardinal'den, bu büyük
devlet adamından, bu örnek insandan söz etti...
Sonra, birden, damdan düşercesine:
"Peki siz, Bonacieux, Kardinal'in kötülüğünü
mü istiyorsunuz?" diye sordu.
Mösyö Bonacieux:
"Ben
Kardinal'in
kötülüğünü
mi
istiyorum?"diye yanıt verdi.” Çok sevdiğim bu
büyük insanın kötülüğünü nasıl isterim?
Olanaksız bu. Ben hiç bir şey yapmadım. Ben...”
"Peki ya karınız? Ya o Kardinal için neler
düşünüyor?"
Mösyö Bonacieux:
"Karım mı,” dedi.” Evet, bir karım vardı. »
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"Ne demek vardı? Artık karınız yoksa ne
yaptınız ona?"
"Onu kaçırdılar, efendim.”
Subay:
"Kaçırdılar mı?"diye sordu.” Kimin kaçırdığını
biliyor musunuz?"
"Kaçıran adamı tanıdığımı sanıyorum.”
"Kimmiş? Haydi, çabuk söyle!"
"Siyah saçlı, beyaz tenli, uzun boylu bir adam. Soylu bir görünümü var. Birçok kez, karımla
beni Louvre Sarayı'ndan evimize dek izledi.”
"Adı ne?"
"işte onu bilmiyorum. Fakat karşılaşacak
olursak, tanırım onu.. Bin kişi içinde de olsa
tanırım.”
"Bin kişi içinde bile tanırsınız, öyle mi?"
Mösyö Bonacieux konuşmakla hata ettiğini
anladı. Bunun üzerine lafı çevirmeye çalıştı.
"Yani demek istedim ki... Aslında o denli
emin değilim.”
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"Onu tanıyabileceğinizi söylediniz...”
"Ama ben size onu tanıdığımı söylemedim ki.
Ben size aksine...”
Subay muhafızlara:
"Tutukluyu götürün. '"dedi.
"Onu nereye koyacağız?"
"Nereye isterseniz oraya koyun. Fakat hiç
kimse onunla görüşmesin.”
Muhafızlar Mösyö Bonacieux'i kollarından
tutup götürdüler, haykırmalarına hiç kulak asmadan en karanlık, en pis hücreye tıktılar.
Zavallı adam o gece hiç uyuyamadı... Sabahleyin kapısı açıldığında kendisini idama
götürdüklerini sandı. Tanıdığı subay hücreye
girdi.
"Kardinal korkunç öfkeli...” dedikten sonra
sordu.” Karınız nerede?"
"Size onu kaçırdıklarını söyledim..”
"Dün akşam kaçmış. Nasıl becerdiniz bu işi?"
"Ah.' Uğursuz kadın! Benim kusurum yok.
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Ben hiç bir şey yapmadım.” "Mösyü D'Artagnan'ı
gördünüz mü?" "Gördüm ama, o beni aldattı.”
"Yalan söylüyorsunuz. Bereket versin onu
yakaladık. Şimdi onu göreceksiniz... Muhafızlar,
şu adamı getirin.”
Muhafızlar Athos'u getirdiler.
Subay:
"Mösyö D'Artagnan, Mösyö Bonacieux ile
arenanızda geçenleri anlatın,” dedi.
Mösyö Bonacieux:
"iyi ama, bana getirdiğiniz bu adam Mösyö
D'Artagnan değil ki "diye haykırdı.
Subay:
“Nasıl” Bu D'Artagnan değil mi?"
"Bu adam o değil. Bu adamı da daha önce
gördüm ama, adını bilmiyorum.”
Subay:
"Sizin adınız ne?"diye sordu.
Silâhşör:
"Athos,” diye karşılık verdi.
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"Bugüne dek böyle ad duymadım, yani asıl
adınızın D'Artagnan olduğunu mu söylemek
istiyorsunuz?"
"işin aslını ararsanız, beni buraya getirenler
de aynı şeyi söyledi. 'Mösya D'Artagnansınız,'
dediler. Ben de: "Öyle mi sanıyorsunuz? diye sordum. Muhafızlar: 'Bundan hiç kuşkumuz yok, '
diye yanıt verdiler. Onları yalancı yerine koymak
istemedim. Hem sonra ben de yanılabilirim.”
"Asla böyle bir şey düşünmedim.. Siz Mösyö
D'Artagnansınız.”
"Görüyorsunuz ya, siz de aynı şeyi söylüyorsunuz.”
Mösyö Bonacieux söze karıştı:
"Yüzbaşım ben çok iyi biliyorum. Bu adam
D'Artagnan değil. Bu adam D'Artagnan’dan en az
on yaş daha büyük. Hem sonra, Mösyö
D'Artagnan bir muhafız, bu ise bir silâhşör.”
Subay:
"Doğudur,” dedikten sonra muhafızlara dö-
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ndü ve:
"Bu adamları hücrelerine götürün!.. Dikkat
edin birbirleriyle konuşmasınlar.” dedi.
Mösyö Bonacieux ağlıyor, karısına lanetler
yağdırıyordu. Artık tüm umudunu yitirmişti.
Gece boyunca ağladı, inledi. Geç bir vakitte
hücrenin kapısı açıldı. içeriye giren görevli: "Kalk
gidiyorsun,” dedi.
"Nereye götürüyorsunuz beni?" diye
hıçkırarak sordu Mösyö Bonacieux.
"Emrettikleri yere"
Görevli ile birlikte uzun koridorlardan geçtiler. Kendilerini bekleyen bir arabaya bindiler.
Kapılar kilitlendi ve araba hareket etti.
Mösyö Bonacieux oturduğu yerde durmadan
dualar ediyordu. Çünkü idama götürüyorlardı.
Yoksa böyle arabayla nereye götürülebilirdi ki?
Araba idamların yapıldığı alana yaklaşınca zavallı
adamcağız bayılacak hale geldi.
Araba ilerledi... ilerledi. işte beş on metre
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sonra araba duracak ve onu indireceklerdi.
Ama hayır... Araba durmadı... Oradan 'geçti.
Mösyö Bonacieux öyle bir sevinç çığlığı attı ki,
önde oturan arabacıyla görevli hayretle yerlerinden doğruldular. Adam bu denli büyük heyecana
dayanamamış, bayılıp kalmıştı.
Onu arabadan yarı baygın halde çıkarıp girişteki bir odaya bıraktılar... Bir süre geçtikten
sonra ayılmaya başladı. Şaşkınlıkla çevresine
bakındı... Kendi kendine: "Düş mü görüyorum,
yoksa gerçek mi?" diye mırıldandı.
Bulunduğu odayı dikkatle inceledi. Nerede
olduğunu anlamaya çalıştı. O sırada bir görevli
geldi:
"Gel bakalım,” dedi.
Görevli önde o arkada büyük bir odaya
girdiler.
Mösyö Bonacieux masanın başında oturan
adamı görünce neredeyse tekrar bayılacaktı.
Karşısındaki Kardinal'di.
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Kardinal subayın uzattığı kâğıtları aldı ve sordu:
"Bonacieux bu mu?"
"Evet Monsenyör, budur.”
Bunun üzerine Kardinal:
"Elimdeki belgelere göre vatana ihanetle
suçlanıyorsunuz,” dedi.
"Evet efendim. Komiser de söyledi bunu.”
Kardinal gülümsedi ve devam etti:
"Karınız, Dük ve siz bu ihanetin içindesiniz.”
Mösyö Bonacieux saf saf konuştu:
"Gerçekten Monsenyör bu adı karımdan
duydum.”
Bonacieux'un bu saflığı Kardinal'in çok hoşuna gitti. Bundan sonrası kolaydı. Durumu iyi idare
ederse, bu adam her şeyi bülbül gibi açıklayacak
demekti.
Kardinal böyle düşünmekte haksız da değildi.
Konuşma ilerledikçe saf adam, Kardinal için çok
değerli bilgileri ardı ardına sıraladı. Karısının, Kar-
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dinal'in Dük ile Kraliçe'yi mahvetmek istediğini
söylediğini açıkladı. Karısını kimin kaçırdığını
bilmediğini, ancak kaçıran kişiyi görse tanıyabileceğini söyledi. Anlatılanları dikkatle dinleyen
Kardinal, Bonacieux'ye:
"Karınız saraydan çıkınca hemen evemi dönerdi?" diye sordu.
"Hayır efendim, saraydan çıkışta genellikle
kimi işler için iki ayrı eve uğrardı.”
"Bu iki evin numaralarını biliyor musunuz?"
"Biliyorum efendim.”
Kardinal masanın üzerindeki çıngırağı çaldı,
içeriye giren görevliye: "Rochefort'u çağırın,”
dedi.
Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Bonacieux
içeriye gireni görünce:
"işte, karımı kaçıran buydu!" diye heyecanla
bağırdı. Bu söz ve davranış Kardinal'i çok
öfkelendirdi. Görevlileri çağırdı. Onlara:
"Çıkarın şu budalayı!" diye emir verdi.
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Kapı kapanınca adam Kardinal'e:
"Birbirlerini gördüler,” dedi.
"Dük'le Kraliçe hain"dedi Kardinal.
"Evet Monsenyör. Louvre'da buluştular.”
Kardinal bir elini yumruk yapıp öbür avucuna
vurdu ve:
"Yenildik!" diye haykırdı.
Sonra adama:
"Anlat dinliyorum! Görüşme nasıl geçmiş?"
“Gece yarısından yarım saat sonra, Kraliçe
nedimeleriyle birlikteydi.”
"Nerede?"
"Yatak odasında. Ona bir mendil verdiler.
Kraliçe kireç gibi bembeyaz kesildi. Kalktı ve:
Hanımlar beni on dakika bekleyiniz, geleceğim,
dedi. Sonra odadan çıktı.” Kardinal sabırsızlıkla
sordu:
"Ne kadar bir süre?"
Adam:
"Üç çeyrek saat.”
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"Onunla giden kimdi?"
"Sadece ispanyol Donna Estefania.”
"Peki, hemen döndü mü?"
"Evet. Küçük bir mücevher kutusu alıp
getirmek için.”
"Bu kutuda ne vardı?"
"Majestelerinin Kraliçe'ye verdiği elmaslar.
Madam de Lannoy, Kraliçe'nin elmasları Dük'e
verdiğini sanıyor.”
"Bundan emin miymiş?"
"Madam de Lannoy mücevherleri arar gibi
yapınca, Kraliçe onları mücevherciye gönderdiğini söylemiş.”
"Sahi mi?"
"Hayır. Böyle bir şey olmamış. Mücevherciye
gittim. Gönderilmediğini söyledi. Saygıdeğer
efendimiz çalışmalarımdan memnun kaldınız
mı?" "Adamlarınızın onca aramalarına karşın bir
türlü bulunamayan Dük ile Düş ve de
Cevreuse'ün nerede olduklarını biliyor musu-
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nuz?"
"Ne yazık ki hayır.”
"Ama ben biliyorum.”
"Siz mi, Monsenyör?"
"Evet. Vaugirard sokağı 25 numara ile Harpe
sokağı 75 numarada.”
"Onları tutuklamamı ister miydiniz?”
"Sanırım geç kaldık. Çoktan gitmişlerdir. Ama
siz gene bir bakın.”
Rochefort, Kardinal’in huzurundan çıktı. Kardinal, Bonacieux'yü yeniden getirtti.
Mösyö bonacieux:
"Kardinal hazretleri! Kardinal hazretleri!"
diye tekrarlayıp duruyordu.
"Demek kim olduğumu öğrendiniz, dostum.
Çok iyi.”
"Kardinal iyi insandır. Her şeyi bilir, efendim.
Evet, her şeyi bilir.”
Bunları söyledikten sonra Bonacieux, Kardinal'in ayaklarına kapandı.
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Kardinal, elini Bonacieux'ye uzatarak:
"Haydi kalkın. Kötü bir şey yapmadığınızı biliyorum. Subaylarım bir yanlışlık yapmışlar. Şu torbanın içindeki üç yüz altını alın ve bizi bağışlayın.”
dedi.
Bonacieux:
"Saygıdeğer efendimizin beni tutu
klatmaya, hatta astırmaya hakları vardır,” dedi.”
Siz hepimizin efendisisiniz. Söyleyecek hiç bir şeyim yok. Sizi bağışlamak benim ne hakkıma,
efendimiz? Böyle bir şeyi düşünmeyiniz.”
"Ah, benim iyi yürekli Bonacieux'um. Bana
kızmadığın için sağ ol. Bu torba seni memnun etti
mi?"
"Hem de nasıl!"
"O halde güle güle. Umarım tekrar
görüşürüz.”
"Saygıdeğer efendimiz istediği sürece...
Emrinize amadeyim.”
"Güle güle, benim iyi dostum. Gerçekten hoş
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bir adamsınız, güle güle.”
Bonacieux:
"Yaşasın Kardinalimiz. Yaşasın saygıdeğer
efendimiz! Yaşasın büyük Kardinal!" diye
bağırarak odadan çıktı. Bonacieux'nün haykırışını
dinleyen Kardinal: "Bu adamı her istediğimi
yapacak hale getirdim. Karısının casusu olacak,”
diye düşündü ve yazmaya başladı.
Rochefort tekrar geldi.
Kardinal: "Ne haber?" diye sordu.
"Haklıymışsınız, gitmişler.”
"Öyleyse bu olaydan tek kişiye tek kelime
etmek yok! Kraliçe bizim bildiğimizi bilmemeli...
Vitra'yı çağırın. Uzun bir yolculuk için hazır
olsun.”
Az sonra Vitra geldi. Kardinal:
"Vitra, derhal Londra'ya gitmek için hazırlanın,” dedi.” Yolda hiç durmayacaksınız. Bu
mektubu Mileydi'ye vereceksiniz(*) işte bir çanta
ile iki yüz altın. Altı gün içinde buraya dönecek
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olursanız bir o kadar daha alacaksınız.”
Kardinal'in yazdığı mektup aynen şöyleydi:
«Mileydi,
«Buckingham Dükü’nün bulunacağı ilk baloya gidin. Ceplerinde on iki elmas olacak. Bu
elmasların yarısını alınız ve aldığınızı bana haber
veriniz. »
***
Handan hemen çıkan D'Artagnan ile Aramis,
Mösyö De Treville'nin yanına gidip Athos'un Kardinal'in adamları tarafından tutuklandığını bildirdiler.
Mösyö De Treville tüm askerlerin babasıydı.
Hele hele Athos'a karşı ayrı bir sevgisi vardı.
Haberi duyar duymaz hemen Bastille hapishanesine, oradan da Athos'un tutuklu bulunduğu ForL'Eveque'e koştu. Athos, sorgulaması sırasında
onun adını vermiş, akşam yemeğini Mösyö De
Treville ve Dük De Tremoille'le birlikte yediğini

81

söylemişti.
Yetkileri olmadığını söyleyerek Mösyö De
Treville'e, Athos'u görmesi için izin vermediler.
Silâhşörlerin komutanı her an Louvre
Sarayı’na girebilme ayrıcalığına sahipti. Hemen
saraya gidip Kardinal'le birlikte olan Kral’ın
huzuruna çıktı. Kral onun geldiğini görünce:
"Tam zamanında geldiniz,” dedi.” Silâhşörleriniz gene uygunsuz işler yapmışlar.”
"Majesteleri, ben de yargıçlarınızdan ve
polislerinizden şikâyet edecektim. Silâhşörlerimden birisi caddenin orta yerinde tutuklanıp ForL'Eveque'e kapatılıyor.”
"Kimi kapatmışlar?" "Majestelerinin sadık
kölesi Mösyö De Cahusac'ı yaralama felaketine
uğrayan Athos'u.”
Mösyö De Treville, Kardinal'e dönerek konuşmasına devam etti: "Monsenyör, umarım
Mösyö De Cahusac'ın sağlığı iyidir?"
Kardinal dudaklarını ısırdı: "Teşekkür
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ederim"
Mösyö De Treville açıklamalarını sürdürdü:
"Athos bir arkadaşını görmeye gitmiş, arkadaşı evde değilmiş. Gelmesini beklemeye karar
verip orada kalmış. Birden askerler gelmiş, kapıyı
kırıp eve girmişler...”
Kral, Mösyö De Treville'in sözünü kesti:
"Tüm bunları bize hizmet için mi yapıyorlardı?"
"Sanmıyorum. Yani, size hizmet olsun diye
orada bulunan bir silâhşörü, asıl aradıkları
adamın yerine tutuklayıp hapse attılar...
Majestelerinin hizmetinde çarpışırken en az on
kez yaralanan bir masumu hapse atmak, hem de
bir suçu yokken bunu yapmak, Majestelerine
hizmet midir?"
Kral:
"Olayların bu şekilde geliştiğine emin misiniz?"
Kardinal söze karıştı: "Mösyö De Treville.
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aynı silâhşörün bir saat önce görevlerini yapan
dört adamıma kılıcıyla saldırdığını söylemiyor
ama.”
"Sizin bir saat önce dediğiniz saatte Athos,
benimle akşam yemeği yiyiyordu. Aynı yemekte
Dük De Tremoille ile Kont De Chalus da bulunmaktaydı.”
Kardinal:
"Benim ajanlarım olayları yazmışlar,” dedi.”
Okuyun.”
Mösyö De Treville:
"Askerlerin sözlü ifadelerine karşılık ajanların
yazısı,” diye karşılık verdi.
Kral:
"Kendine gel Treville, ne yapıyorsun?" dedi.
Kardinal:
"Mösyö De Treville, Mösyö Athos'un tutuklandığı evde, Mösyö D'Artagnan adında birisi
oturuyormuş,” dedi.” Belki o Mösyö Athos'a kötü
öğütler vermiştir.”
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"Kendisinden en az iki katı yaşlı olan Athos'a
mı? Hayır, Monsenyör. Ayrıca Mösyö D'Artagnan
da akşam benimle beraberdi.”
Kardinal:
"Yok daha neler!" dedi.” Bakıyorum da herkes akşamı sizinle geçirmiş.”
Öfkeden kıpkırmızı kesilen De Treville:
"Yoksa Kardinal hazretleri sözlerimi şüpheyle
mi karşılıyorlar?"diye sordu.
Kardinal:
"Hayır,” diye yanıt verdi.” Yalnız söyler misiniz, saat kaçta yanınızdaydı acaba?"
"Saat dokuz buçuktu. Çok iyi biliyorum,
çünkü saate baktım. Daha geç sanıyordum da o
nedenle saate baktım.” "Sizin konağınızdan saat
kaçta çıktı?"
"Saat on buçuktu. Athos'un tutuklanmasından bir saat sonra. Majestelerinin en sadık
silâhşörlerinden birini tutukladılar.”
Kral, Kardinal'e bakarak: "Sizin Jussac'ı yara-

85

layan D'Artagnan'dı, değil mi?"diye sordu. Mösyö
De Treville: "Evet, hemen ertesi günü de Mösyö
Bonacieux'u yaraladı! Aynen söylediğiniz gibi.
Majesteleri hiç bir şeyi unutmuyorlar!" dedi.
"Mösyö De Treville, sağ ol! Ben doğruluktan
yanayım. Ayrıca benim kimin haklı, kimin haksız
olduğunu belirleyecek yargıçlarım vardır. Onlar
yargılayacaklar.”
"Evet, haklısınız ama yaşadığımız bu üzücü
günlerde, majestelerinin en mükemmel hizmetkârlarından birisinin yargılanmaya gereksinim
duyulması çok acı bir şey. Ordu, polis parmağının
karıştığı bu işten memnun olmayacaktır.”
Kral:
"Polis parmağı mı?" diye haykırdı. "Polisin
marifeti, öyle mi? Bunu nereden biliyorsunuz
Mösyö De Treville? Siz kendi silâhşörlerinizle
ilgileniniz, bizi de ülkeyi yönetmekte serbest
bırakınız. Bir silâhşör tutuklandı diye Fransa tehlikeye düşmez. Ne gerek var bunca gürültüye?
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Şayet tutuklanmalarının gerekli olduğuna inanacak olursam, onunu da hatta yüzünü de tutuklatırım!"
"Evet»Majesteleri, bilirsiniz ki, gerektiği zaman görevimi hemen bırakmaya hazırım!"
Kral, bu sözler üzerine biraz yumuşadı:
"îşi bu denli büyütmeyin, Treville.. Athos'un
saat ona dek yanınızda olduğundan emin misiniz?"
"Toprağı bol olsun, büyük kral babanız Henr'nin adını anarak söyleyeyim ki, Mösyö Athos
oradaydı.”
Kardinal:
"Bu adamı serbest bırakacak olursak, gerçeği
hiç bir zaman öğrenemeyeceğiz.” dedi.
Bunun üzerine Mösyö De Treville:
"Mösyö Athos her zaman yargıçların sorularına hazır olacaktır,” diye yanıt verdi.
Kral:
"Doğru,” diyerek aynı kanıda olduğunu be-
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lirtmiş oldu.” Treville'in de söylediği gibi onu her
zaman bulmak mümkün.”
Kardinal, Kral'a:
"Efendim, o zaman bağışlama yetkinizi
kullanınız,” dedi.
Mösyö De Treville hemen atıldı:
"Bağışlama yetkisi suçlulara kullanılır,” dedi.”
Tutukluyu serbest bıraktığınızı bildirir bir belge
imzalayın, bu sorun çözümlensin. Kaçmayacağı
konusunda size güvence veriyorum.”
Kral bu öneriyi çok beğendi. Kardinal'le
Mösyö De Treville'e:
"Sorun çözümlendi baylar,” dedi.
imzalı kağıdı alan Treville, Kral 'dan izin isteyip ayrıldı.
De Treville gidince, Kardinal Kral'a:
"Majesteleri,” dedi.” Başbaşa kaldığımıza
göre çok ciddi bir konudan söz edeceğim size.”
Kral:
"Nedir bu konu?"diye sordu.
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"Dük beş günden beri Paris'teydi ve ancak bu
sabah gitti efendimiz.”
Kardinal'den duyduğu son sözler Kral'ı altüst
etmişti. Kral’ın bu durumunu gören Kardinal,
kendine:"Tüm kaybettiklerimi kazandım şimdi,”
diye düşündü.
"Dük Paris'te ha!"diye haykırdı Kral.” Ne halt
etmeye gelmiş, söyler misiniz bana?"
"Kuşkusuz düşmanlarınızla yeni düzenler
kurmak amacıyla gelmiştir.”
"Yok, hayır!"diye inler gibi konuştu Kral.” Tek
bir şey için gelir o hain!...
Sadece benim aile şerefim...”
Kardinal hedefine emin adımlarla ilerliyordu.
Kral'a:
"Oh Majesteleri,” dedi. Kraliçemiz akıllıdır ve
Kralı'na bağlıdır.” Kral acı bir gülümsemeyle Kardinal'e:
"Ne de olsa kadındır,” dedi.” Kadın, zayıf
yaratık.”
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"Aslında size hak veriyorum efendimiz,” diye
söze başladı Kardinal. Sonra bildiklerini anlattı.
Kraliçe'nin birkaç gecedir uyumadığını, sürekli
ağladığını, dün gün boyunca mektup yazdığını
söyledi.
"Tamam!"diye haykırdı Kral.” O haine
yazılmıştır bu mektuplar.”
Kısa süren sessizlikten sonra Kral tekrar konuştu ve Kardinal'e:
"Buldurun o mektubu, ya da mektupları!
Hemen şimdi buldurun!"dedi.
"Bunun için Kraliçe'nin odasını aratmak gerekiyor.”
"Ne gerekiyorsa yapılsın,” dedi Kral.
Kardinal, Kral'dan izin istedi. Kraliçe'nin hizmetinde bulunan yakın adamlarına haber
gönderdi... Onlara mektubu bulup getirmelerini
emretti.
Kraliçe, Kardinal'in casuslarının yatak
odasına dek girebildiklerini bilmiyordu. O
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dairesinde otururken Kardinal’in adamları Kraliçe'nin yatak odasını arayıp mektubu buldular.
Kardinal'e getirdiler.
Kardinal, Kral’ın huzuruna çıktı ve mektubu
uzattı. Kral, uzatılan mektubu alıp aceleyle okudu. Ara sıra mektuptan gözlerini kaldırıp Kardinal'e baktı. Bir süre sonra okumaya son verdi.
Kardinal'e
"Bu mektup ispanya Kralına yazılmış, bizim
kuşkularımızı doğrulayan hiç bir şey yok bunda,”
dedi.
Kardinal buna çok şaşırmış gibi davrandı.
Aslında o mektubun kime yazıldığını çok iyi biliyordu. Tüm bunları Kral'ı istediği noktaya
getirmek amacıyla düzenlemişti. Bir tilki gibi
kurnaz olan Kardinal, Kral'a:
"Efendimiz, büyük hata yaptık.” dedi.” Kraliçe hazretleri mektubun alındığını öğrenirlerse
çok üzülecekler. Bu durumu değiştirmeniz, havayı
yumuşatmanız gerekecek.”
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"Doğru, ama ne yapabilirim?"
"Tabii ki Kraliçe'nin gönlünü alacak bir hareket efendimiz.” "Nasıl yani?"
"Kraliçe onuruna bir balo düzenleyin,
efendimiz. Bunu kendilerine söyleyiniz. Çok
mutlu olacaklardır. Ayrıca şu mektup olayını da
unutacaklardır.”
"Fakat, bildiğiniz gibi ben balolardan pek
hoşlanmam.”
"Daha iyi ya efendimiz. Kraliçe de bunu bildiğine göre, kendisine ne denli önem verdiğinizi
daha iyi değerlendirebilir bu balo önerinizle.
Kral hemen karar veremedi.
Kardinal’e:
"Bakalım,” dedi.” Belki mektubun alındığından haberi olmaz. Mektupu hemen yerine koyun.”
"Orası öyle ama,” diye karşılık verdi Kardinal.
Bir an suskun kaldıktan sonra sözlerini sürdürdü.”
Unutmayın ki, bizim casuslarımız da gözetleniyor.
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Sanırım, Kraliçe olayı hemen öğrenmiştir.”
Kraliçe, son mektup olayı nedeniyle oldukça
fazla sarsılmıştı. Demek ki, artık özel yaşamı diye
bir şey kalmamıştı. Tek korkusu Dük'le
buluşmasının da kocası Kral 'a duyurulmuş olmasıydı. Fakat durum bambaşka bir yönde
gelişiyordu. Kral, kendisine çok nazik davranıyordu. Her yerde büyük bir saygı gösteriyordu. Kraliçe, Kral 'in bu ani değişikliğinden de kuşkulanıyordu... Hele Kral, şerefine bir balo tertiplemeyi düşündüğünü bildirince iyice şaşırdı. Çünkü
Kral 'in balodan hiç mi hiç hoşlanmadığını çok iyi
biliyordu.
Ortada bir şeyler dönüyor olmalıydı. Kraliçe
daha dikkatli davranmaya karar verdi.
Balo tertiplemeye karar veren Kral, bunu
Kardinal'e bildirdi. Gününü saptamasını istedi.
Fakat, Kardinal, Kral’dan özür diledi:
"Majesteleri birkaç gün daha izin verin,”
dedi. O günü en iyi ve uygun biçimde saptamam
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için kimi konularda haberler bekliyorum. Yakında
size haber vereceğim, efendimiz.”
Bir sabah, Kardinal Kral'a:
"Efendimiz, düşündüğümüz balo tarihi 5
Ekim olacak. Uygun görür ve emir buyurulursa
hazırlıklar buna göre yapılsın,” dedi.
Kral, haberi sevinçle karşıladı.
"Oh, sonunda balo için izin çıktı, demek!"
"Estağfurullah efendimiz. Balo gecesi bu
bekleyişimizin armağanını alacağız Tanrı'nın izni
ile.”
Kral bu sözlere çok şaşırdı.
"Ne armağanı? Siz neden söz ediyorsunuz?"
"Balo gecesi, tüm kuşkularınızdan kurtulacaksınız. Veya kuşkularınızın gerçek olduğunu
göreceksiniz Majesteleri.”
Bu durum Kral için oldukça eğlenceli bir durumdu. Son günlerde Kraliçe'ye olan kuşkuları
tamamen yok olmuştu. Kardinal'le biraz daha
alaylı konuştu:
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"Eh,” dedi.” Görelim bakalım 5 Ekim gecesi
neler olacak. Korkarım o gece Kardinal hazretleri
düş kırıklığına uğrayacaklar.”
"Efendimiz belli olmaz,” diye yanıt verdi Kardinal.” Sizden tek ricam, Kraliçe'nin son armağanınız olan yakut gerdanlığı takmasını
sağlamanızdır.”
"Kraliçe bu ricamı seve seve kabul edecektir.
Kardinal sinsi bir şekilde güldü... Eliyle iç cebinde duran mektubu okşamak ister gibiydi.
O sabah gelmiş olan bu mektupta şunlar
yazılıydı:
«Onları ele geçirdim. Ama param olmadığı
için Londra'dan ayrılamıyorum. Bana para
gönderirsen dört beş gün sonra Paris'te olurum.
»
***
Hemen Kral, o gün balonun 5 Ekim günü verileceğini Kraliçe'ye bildirdi. Bu habere sevinen
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Kraliçe, Kral’ın gösterdiği ilgi için teşekkür etti.
Kral:
"Kraliçem rica ederim,” dedi.” Sizin şerefinize bir balo düzenlemek beni çok mutlu etti.
Eğer balo gecesi son armağanım olan kırmızı yakut taşlı gerdanlığınızı takarsanız daha da mutlu
olacağım.”
Kraliçe o an tepeden tırnağa titredi. Çünkü,
Kral’ın sözünü ettiği gerdanlık, Dük'e armağan
ettiği kutunun içindeydi.
Kral, Kraliçe'nin yüzüne dikkatle bakıyordu.
Ona şunları söyledi:
"Sizden bunu özellikle rica ediyorum.”
Çaresizlik içindeki Kraliçe:
"Evet Majesteleri,” dedi.” Balo gecesi
takacağım tek mücevher yakut taşlı kolye olacaktır.”
Kral çıktıktan sonra Kraliçe,” Mahvoldum!"
diye inledi.
Çevresinde kaynaşan casuslar Kral'a her şeyi
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iletmişlerdi. Gerdanlığın Dük'e verilmiş olduğunu
Kral biliyor olmalıydı. Şimdi ne yapacaktı? Balo
gecesi bu gerdanlığı takamazsa her şey
kanıtlanmış olacaktı...
Bunları düşünen Kraliçe yatağına kapandı.
Ağlamaya başladı. Ne yapacağını bilemez bir halde hıçkırdı, inledi...
Bir süre sonra hemen yanına tatlı, sevecen
bir ses duydu:
"Majestelerine bir yardımım olabilir mi
acaba?"
Kraliçe umutla doğruldu. Yaşlı gözlerle baktı.
Bu sesin sahibi madam Bonacieux idi. içeriye
girmiş çamaşırları yerleştiriyordu.
Kraliçe:
"Siz ha!" dedi.” Herkesin bana ihanet etmekte birbirleriyle yarıştığı şu ortamda size nasıl
güvenebilirim?"
Bonacieux, Kraliçe'nin önünde diz çöküp elini
öptü ve:
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"Oh Madam,” dedi.” Ben uğrunuza ölmeye
hazırım. Bana derdinizi anlatın. Birlikte çare
arayalım. Haydi, lütfen bana anlatın.”
Bonacieux o denli içten konuşuyordu ki, Kraliçe olanları anlattı. Yakut taşlı gerdanlığın balo
gecesinden önce Londra'dan getirilmesi gerektiğini söyledi ve bunun için de güvenilir bir adam
bulmak gerekiyordu. Ama nasıl?
Kraliçe'nin anlattıklarını dinleyen Bonacieux
ona gülümseyerek baktı:
"Majesteleri hiç üzülmeyin. Siz bana yolculuk
için gerekli parayı verin. Bir de emaneti geri vermesi için Dük hazretlerine gerekeni yazınız. Gerisini hiç düşünmeyin,” dedi. Bonacieux öyle kesin
konuşuyordu ki, Kraliçe bir an kulaklarına
inanamadı... Bu birkaç sözcük onun yaşamı ve
özgürlüğü demekti. Mutluluğu demekti...
"Oh Tanrım!"dedi Kraliçe.” Şerefim, haysiyetim, özgürlüğüm, her şeyim elinizde artık.”
"Evet,” dedi Bonacieux.” Bunu bilin ve bana
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güvenin lütfen.”
Kraliçe mektubu yazdı. Özel mühürü ile
mühürledi. Ve ayrıca bir kese de altın verdi.
Bonacieux çıkarken ona sordu:
"Londra'ya kimi göndereceksiniz?"
"Kocamı,” diye karşılık verdi kadın.” Kocam
bu işi en iyi biçimde sonuçlandıracaktır.
Göreceksiniz yakında.”
Kraliçe'nin yanından ayrılan Bayan Bonacieux, on beş dakika sonra evine geldi. Kocasıyla
görüşmeyeli neredeyse bir hafta olmuştu. Bu
müddet içinde ikisinin de başından çeşitli olaylar
geçmişti.
Bayan Bonacieux kocasından hiç kuşkulanmıyordu. Ona hemen yola çıkmasını söyledi.
Çok önemli bir görevi yerine getirmesi gerektiğini
anlattı. Ama kocasının sorduğu kimi sorulara pek
şaşırdı. Görmeyeli kocası çok değişmişti. Öyle
sorular soruyordu ki kadın ne yapacağını şaşırdı.
Adam karısına:
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"Benimle alay mı ediyorsun! Londra'da ne
işim var benim?"
"Fakat senin oraya gitmene gereksinim duyanlar var.”
"Kimmiş onlar? Artık gözü kapalı en küçük bir
iş bile yapmak istemiyorum... Kardinal bana dedi
ki...” Bayan Bonacieux:
"Kardinal mi!" diye haykırdı.” Kardinali mi
gördün sen?"
"Elbette. Beni yanına çağırttı. Bana elini
uzattı. Kendisinin dostu olduğumu söyledi. Duyuyor musun? Bana dostum dedi. Ben büyük Kardinal'in dostuyum.”
"Büyük Kardinalin mi?"
"Evet. Hizmetinde olmaktan şeref duyduğum
büyük Kardinal.”
"Ne yani? Kardinale mi hizmet ediyorsun
sen? Kraliçeye, benim hanımıma karşı mı?"
"Evet, efendim. Hem sonra senin Kraliçe’nden, Fransız bile olmayan hanımından
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bıktım. Bereket başımızda büyük Kardinal var da
herkesin içinden geçeni okuyor... Şu çantayla şu
altınlara baksana. Bu altınları bana Kardinalle
dostum Kont De Rochefot verdi.”
"Fakat... Fakat beni kaçıran da o, Kraliçe'yi
gözetleyen de o...”
Bayan Bonacieux iyice öfkelenmişti. Ayağını
yere vurarak:
"Hemen şimdi Londra'ya gitmek için yola
çıkmayacak olursan aramızda hiçbir ilişki kalmaz!" diye haykırdı.
Bonacieux karısını severdi ama o kadar yürekli bir adam değildi.
"Sevgili karıcığım, Londra Paris'ten çok uzakta,” diye yanıt verdi.” Sonra benden istediğin şey
çok tehlikeli.”
"Demek korkuyorsun?"
Adam ellerini oğuşturdu. Karısına:
"Anlat bakalım,” dedi.
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Bayan Bonacieux o ana dek fazla konuştuğunu farkederek:
"Senin bilmenin yararı yok,” dedi.” Birkaç
giysi aldıracaktık... Üstelik çok para kazanacaktın... Neyse, bunları unutalım.”
Adam, önemli bir olayın söz konusu
olduğunu anlamıştı. Hemen Kont De Rochefort'a
gidip Kraliçe'nin birini Londra'ya göndermek
istediğini bildirmeye karar verdi.
"Özür dilerim sevgili karıcığım,”
dedi.”
Geleceğini bilmediğim için bir arkadaşıma
randevu vermiştim. Çabuk dönerim.
Bayan Bonacieux:
"Git!" dedi.
Kocası çıkıp gidince zavallı kadın umutsuzluk
içinde koltuklardan birine oturdu. Başını iki elinin
arasına aldı. Acı acı düşünmeye başladı.
Kraliçe'ye verdiği sözü yerine getiremeyecekti. Kraliçe çok zor bir durumdaydı. O ise burada eli kolu bağlı oturuyordu.
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işte böyle umutsuzluk içinde düşünürken,
tavandan bir ses duyuldu.
Hemen doğruldu. Yukarıya sesin geldiği yere
baktı. Tavandaki ses ona hiç yabancı gelmedi.
"Ben D'Artagnan’ım,” dedi.” Konuştuklarınızı
işittim.”
"Ne diyorsunuz bu konuda?"
"Kocanızın birinci sınıf bir aptal olduğunu, bir
de siz güzel bayanın çok sıkıntıda olduğunuzu
söylüyorum.”
D'Artagnan’ı dinleyen kadın birden umutlandı. Ona:
"Benden ne istiyorsunuz?"diye sordu
D'Artagnan:
"Sevgili bayan, bana ağaçlıklı yolun kapısını
açarsanız hemen yanınıza gelmek ve size yardım
etmek istiyorum,” dedi.
Az sonra karşılıklı konuşuyorlardı.
D'Artagnan, Bayan Bonacieux'e yukarıda daha önce "Fare Kapanı"nda olanları dinlemek
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amacıyla bir delik açtığını, bugün de kocasıyla
olan konuşmalarını ister istemez dinlemiş
olduğunu söyledi. Ondan özür diledi.
Sonra kadının elini tuttu:
"Sizin çok önemli bir görev için gözünü budaktan sakınmayan birini aradığınızı anladım,”
dedi.” Eğer bu şerefi bana çok görmezseniz,
vereceğiniz her türlü göreve ben hazırım.”
Kadın birden heyecanlandı. Gerçekten bu
delikanlı çok temiz yürekli, soylu ve cesurdu.
Kendisini tehlikeden kurtarmak için ölümü göze
almıştı. Şimdi de Kraliçe'nin görevini başarı ile
yerine getirebilirdi. D'Artagnan’ın gözlerine baktı:
"Size bu sırrı açmam için nasıl bir güvence
göstereceksiniz?"dedi. D'Artagnan hiç duraksamadan: "Size olan aşkımı,” dedi.
Bu sözleri öyle içtenlikle söylemişti ki, güç
durumda olan kadın en iyi çözümün her şeyi
D'Artagnan'a anlatmak olacağını düşündü ve anlattı.
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"Bu önemli bir güvence,” dedi. Sonra şakayla
karışık bir şekilde:
Bana ihanet ederseniz, sizi öldürürüm,” dedi.
Her şeyi anlattıktan sonra son olarak da
Londra'ya giderek Dük'ü bulması gerektiğini
söyledi. Oraya gidince Kraliçe'nin mektubunu
Dük'e verecekti. Sonra ondan alacağı gerdanlığı
en kısa sürede Paris'e ulaştıracaktı. Gerdanlık 5
Ekim'den önce eline geçerse Kraliçe balo gecesi
onu takacak, böylelikle Kardinal yenik düşecekti.
Kral’ın ona olan güvenini yitirecekti.
D'Artagnan, kendisine anlatılanları dinledi.
Bir yandan da sevgilisinin büyüleyen kokusu, elinin çıldırtan sıcaklığı D'Artagnan'ı altüst etmiş,
şaşkına çevirmişti.
Kadının konuşması bitince, D’Artagnan altınları ve mektubu aldı. Sevgilisini öptü.
Gözünüz arkada kalmasın,” dedi.” 5 Ekim'de
elimde gerdanlıkla burada olacağım. Bana
inanın!"
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Bu sırada sokaktan bir takım sesler gelmeye
başladı. D'Artagnan kapının sürmesini çektikten
sonra kadına:
"Çabuk benim odama,” diye fısıldadı.” Az
sonra burada olacaklar.”
iki sevgili hemen yukarıya çıktılar.
D'Artagnan pencereden baktı. Sevgilisinin
kocası pelerinli bir adamla konuşuyordu.
D'Artagnan adamı hemen tanıdı. Bu, günlerdir
yakalamaya çalışıp yakalayamadığı adamdı.
Hemen kılıcını çekip atıldı. Ama Bayan Bonacieux
hemen ona engel oldu.
"Unutmayın,” dedi.” Şimdi çok önemli bir
göreviniz var sevgilim,” dedi.” Evet, haklısınız.”
Sonra kulağını cama dayayıp dinledi. Adam
karısının gittiğini söylüyordu. Yüzü kurşun yaralı
adam Bonacieux'ya:
"Bu mektup çok önemli!" dedi.” Onu bir
bulursanız Kardinal sizi tahmin edemeyeceğiniz
kadar zengin eder.”
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"Bu denli önemli mi bu mektup?"
Adam güldü:
"Azizim, sizin bunun önemini bilmeniz
mümkün değil,” dedi.
Bunları duyan bayan Bonacieux nefretle
mırıldandı:
"Alçak adam, alçak adam. Az kalsın ona
güveniyordum...”
D'Artagnan sevgilisinin yanından ayrılınca
Mösyö De Treville giderek, Mösyö De Essarts’dan
kendisine on beş gün izin almasını rica etti.
Mösyö De Treville daha iyisini yaptı ve ona izin
alacağını ve Kardinal'in mutlaka engel olmaya
çalışacağını iyi bildiğinden D'Artagnan'a yardımcı
olmaları için, Üç Silâhşörler'e de izin vereceğini
söyledi. Bunu yaparken Kraliçe'nin onuru ile
görevin ayrıntılarını bile sormadı. Çünkü,
D’Artagnan'a sarsılmaz bir güveni vardı.
D'Artagnan ayrılırken komutanı selâmladı.
"Bu iyilikleri unutmayacağım efendim,” dedi.
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"Önemli olan görevini yerine getirmendir
delikanlı,” dedi komutan.” Haydi zaman kaybetme, git. Yolun açık olsun.”
Bundan sonra olaylar hızla gelişti.
D'Artagnan arkadaşlarına on beş gün izinli
olduklarını söyledi. Nedenini sormamak koşuluyla
Londra'ya gitmesi için kendisine yardımcı olup
olamayacaklarını sordu.
Athos, Porthos ve Aramis kabul ettiler.
Hemen yol hazırlıkları yapıldı.
D'Artagnan’in altınlarını dört arkadaş aralarında paylaştılar. Uşaklar da silâhlandırıldı.
Plânları çok basitti.
Paris'ten gezmeye çıkar gibi ayrılacaklardı.
Calais'ye dek olabildiğince hızlı gideceklerdi. Eğer
bir yerde çatışma olursa, kurtulabilen, son hızla
yoluna devam edecekti. Üç arkadaş özellikle
D'Artagnan'ın Calais'ye ulaşabilmesi için bir
bakıma fedai olarak çalışacaklardı.
Tüm hazırlıklar tamamlanınca yola çıktılar.
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Sürekli at sürdüler, iyice yorulduklarında Chantiligy'de bir hana girdiler. Hancının hazırladığı
masaya oturup alelacele birkaç lokma atıştırdılar
ve birkaç yudum şarap içtiler.
Hesabı ödeyip kalkacakları sırada, karşı masalardan birinde yabancı giysili biri elinde
kadehiyle ayağa kalktı. Porthos'a:
"Kadehimi Kardinal'in şerefine kaldırıyorum,
siz de kaldırın,” dedi.
Porthos ayağa kalktı. Kadehini eline aldı.
Adama doğru uzatarak:
"Kral’ın şerefine!" dedi.
Bunu duyan yabancı giysili adam kılıcını çekip
Porthos'a saldırdı. Diğerleri hiç bir şey olmamış
gibi hemen dışarı fırladılar. Porthos adamla
vuruşurken oradan hızla uzaklaştılar.
Bir süre yol aldıktan sonra durup arkalarına
baktılar. Porthos görünmüyordu. Belki de yaralanmıştı. Belki de ölmüştü. Fakat şimdi bunları
düşünmek pek olanaklı değildi.
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Tek düşünceleri vardı: Bir an önce Calais'e
ulaşmak. Sonra da Londra'ya... Bu düşünceyle
tekrar hareket ettiler. Atlarını dört nala sürdüler.
Bir süre sonra yolun iyiden iyiye daraldığı bir
yerde bazı kimselerin çukur kazdıklarını görünce
yavaşladılar.
Çukur kazanlara yaklaşınca bir kargaşalık
meydana geldi. Adamlar otların arasına gizledikleri silâhlarını çekip, ateşlediler.
Aramis ve uşağı yaralandılar.
D'Artagnan haykırdı:
"Tuzak bul Oyalanmayalım. Sakın ateş etmeyin. Haydi, hemen kaçalım!"
Yaralılar yanlarında olmak üzere uzaklaştılar.
Adamlar arkalarından kurşun yağdırdılar. Ama
başka vurulan veya yaralanan olmadı.
Durmadan bir süre ilerlediler. Fakat yaralı
olan Aramis ve uşağı çok bitkindi. Yola devam
edemeyecek durumdaydılar. Onları bir hana
bıraktılar. Hancıya yaralı arkadaşlarına iyi
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bakması için yeteri kadar para verdiler. Sonra
tekrar hızla yola koyuldular.
iki arkadaş uşaklarıyla birlikte gece yarısına
dek hiç durmadan yola devam ettiler. Saat on ikiye gelirken bir hana girdiler. Kuşkusuz tarif
edilemeyecek kadar yorgundular. Ayrıca atlarının
adım atacak güçleri kalmamıştı.
Uşaklardan biri atların yanında kaldı. Diğeri
de silâhşörlerin yattıkları odanın kapısının önünde yattı.
Gece hiç bir olay çıkmadan sona erdi. Fakat
sabah olduğunda bir gürültüyle uyandılar.
Katır kervanının adamları zavallı Grimaud'yu
avlunun ortasında evire çevire dövüyorlardı. Dediklerine göre sabah erkenden kalkıp gürültü
yaptığı için uyuyamamışlardı. Hemen aşağıya
koşup adamcağızı bu acımasız katırcıların elinden
kurtardılar. Grimaud, yüzü gözü kan içinde yerde
yatıyordu.
Onu hancıya bırakmaya karar verdiler.
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D'Artagnan ve Planchet atları eğerlerken,
Athos hancı ile görüşmek üzere içeriye girdi. Hem
borçlarını ödeyecek hem de Grimaud'nun dönüşlerine dek orada kalmasını isteyecekti. Hancı,
Athos’u merdivenin arka tarafındaki odasına davet etti. Hancı öylesine saygılı davranıyordu ki,
silâhşör en küçük bir kuşku dahi duymadan odaya
girdi. Hancıya iki altın uzattı. Adam teşekkür
ederek aldığı altınları dikkatle inceledikten sonra:
"Bayım, bu altınlar sahte,” dedi.
Şaşıran Athos:
"Ne sahtesi, bunlar halis altın,” diye karşılık
verdi.
O anda kapı açıldı, içeriye dört adam girip
kılıçlarını çektiler.
işte o zaman Athos bir tuzağa düşürülmüş
olduğunu anladı. Fakat gecikmişti. Kılıç çekip dört
adama karşı vuruşurken olanca gücüyle haykırdı:
"Ben yakalandım D'Artagnan! Durmayın,
kaçın, kaçın!"
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Fakat sesini duyurması olanaksızdı,
Athos çaresizlik içinde vuruşurken sol eliyle
yakaladığı bir tabureyi kaldırıp pencereden
fırlattı. Cam gürültü ile kırılınca avluda bulunan
D'Artagnan dikkat kesildi. işte o zaman arkadaşının sesini duyabildi. Bin an bile duraksamadan uşağına:
"Haydi, ileri!" diye bağırdı.
iki atlı son hızla handan uzaklaştılar. Zaman
kazanmak amacıyla açlıklarına aldırmadan, durmadan yollarına devam ettiler. Hiç mola vermiyorlardı. Ve sonunda Calais göründü. Aynı anda D'Artagnan’ın atı yere yıkıldı. Zavallı hayvan
daha fazla dayanamamış, cansız yere serilmişti.
Oradan sonra yollarına yayan devam ettiler.
Biraz önlerinde kendileri gibi toza bulanmış
bir soylu ile uşağı yürüyordu. D'Artagnan ile uşağı
onların peşi sıra limana vardılar. Yabancı adam da
hemen ingiltere'ye geçip geçemeyeceğini
araştırıyordu.
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Harekete hazır bir geminin kaptanı: "Bu sabah emir aldık, Kardinal'in emriyle hiç kimseyi
gemiye alamıyoruz,” dedi.
Bunun üzerine adam cebinden bir belge
çıkararak:
"Kardinal'den geçiş iznim var,” dedi.
Kaptan:
"Valinin de imzası gerekiyor. Hemen gidip
imza ettirin. Sizi beklerim,” diye yanıt verdi.
"Valiyi nerede bulurum?" "ileride, tepenin
üzerindeki şu evi görüyor musunuz, işte orası.”
"Pekâlâ!"
Adam uşağıyla birlikte o yana yürüdü.
D'Artagnan ile Planchet onların ardından
yürüdüler. Önlerine çıkan ve içinden geçmek zorunda oldukları koruluğa gelince onlara yetiştiler.
D'Artagnan yabancıya: "Çok acele bir işiniz var
sanırım,” diye sordu.” Evet.” "Doğrusu çok yazık.
Çünkü benim çok daha acelem var. Sizden bana
bir hizmette bulunmanızı isteyeceğim.” "Ne hiz-
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meti?"
"Sizin geçiş izninizi isteyecektim. Benim
böyle bir iznim yok, çok da gereksinimim var.”
"Siz de kimsiniz? Kırk sekiz saat içinde tam iki
yüz kırk kilometre yolculuk yaptım. Yarın öğleyin
Londra'da olmak zorundayım.”
"Ben de aynı yolu kırk satte aldım. Yarın saat
onda Londra'da olmalıyım.”
"Bana engel olmayın lütfen! Yolumdan
çekilin!"
"Maalesef bu olanaksız,” dedi D'Artagnan ve
adamın önünde durarak yolunu kapadı.
"Delikanlı yol vermezsen kafanı kırarım senin
Haydi, Lubinl Silâhlarımı ver!"
Bunun üzerine D'Artagnan da: "Planchet!"diye seslendi.” Sen Lubin'le meşgul ol. Beyefendiye ben bakarım.”
D'Artagnan henüz sözünü tamamlamamıştı
ki, Lubin yere diz çökmüştü bile. D'Artagnan ile
yabancı kılıçlarını çekmişlerdi. Kısa bir süre sonra
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adam yıkıldı. D’Artagnan onun öldüğünü sandı.
Eğildi, adamın cebinden izin kâğıdını almak istedi.
Kılıcı elinde olan adam, D'Artagnan'ın göğsüne
hamle yaparken:
"Bu da sizin için!" dedi.
D'Artagnan:
"O halde bu da benim içini" diyerek, kılıcını
adamın karnına sapladı. Adam elinden kılıcını
bıraktı, ve öldü... D'Artagnan izin kâğıdını aldı. Bu
belge Kont De Wardes adına düzenlenmişti.
D'Artagnan, Planchet'ye dönüp Lubin'in ağzını
tıkayıp bir ağaca bağlamasını tembihledi.
Planchet:
"Fakat, siz yaralısınız sanırım,” dedi.
"Önemli değil. Şimdi işimiz çok acele. Yarayla
sonra meşgul oluruz.”
Valinin konağına giden D'Artagnan, orada
kendisini Kont De Wardes olarak tanıttı.
Bir süre sonra D'Artagnan izin belgelerini cebine yerleştirip geminin kaptanını buldu. Belge-
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leri ona uzattı. Ayrıca kaptanın istediği parayı da
verdi. Sonra:
"Hemen yola çıkalım,” dedi.
Kaptan:
"Hay hay,” dedi. ”Ama sizden önce bir soylu
bay daha vardı. O nerede acaba?"
***
Genç adam manalı bir biçimde göz kırptı. O
zaman kaptan rahatladı:
"Hay Allah,” dedi. Ben zaten o adamdan
kuşkulanmıştım. Kardinal'in adamları harıl harıl
onu arıyorlardı. Demek ki sonunda yakaladılar.”
D'Artagnan önemsemezmiş gibi sordu:
"Adı neymiş adamın?"
"Adı mı? Sanırım D’Artagnan'dı.
Ertesi sabah gemi limana girerken, güverteye çıkan D'Artagnan çevresini inceledi. Sonunda
ingiltere topraklarına ayak basmıştı işte... Yolun
en tehlikeli bölümünü tamamlamıştı. Bundan
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sonra yapacağı ilk iş Dük'ü görmek olacaktı.
Dük'ü görüp gerdanlığı aldıktan sonra hiç vakit
kaybetmeden Paris'e dönüp emaneti Kraliçe'ye
teslim edecekti.
Sonra da...
Bir anda kalbi sevinçle çarptı. Güzel sevgilisinin kendini beklediğini hayal etti.
***
Denizden karaya çıktıktan kısa bir süre sonra
genç D'Artagnan Dük'ün yanına ulaşmayı başardı.
Tüm olanları aceleyle anlatıp mektubu Dük'e
verdi.
Dük, dinledikleri karşısında şaşkına dönmüştü. Hele mektubu görünce büsbütün şaşırdı
ve üzüldü. Sekreterini çağırarak kutuyu
getirmesini emretti. Kutuyu D'Artagnan'a uzattı
ve:
"Kraliçe'nin armağanı bunun içinde, dedi.
Sonra kutunun kapağını açtı. O an da yüzü bem-
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beyaz oldu. Çünkü gerdanlığı oluşturan taşlardan
üçü yerinde yoktu. Biri koparıp almıştı o taşları.
Dük gördüklerine inanamaz gibiydi.. Gerçeği
anlayınca korkunç bir çığlık attı. Bunu kimin
yaptığını hemen anlamıştı.
"O rezil kadına gösteririm ben,” diye söylendi.
Hiç vakit kaybetmeden görevlileri çağırarak
tüm limanların kapatılmasını ve bir gün önce
yanından ayrılan Kontes Viter'in tutuklanmasını
emretti.
D'Artagnan’a:
"Demek o hain kadın Kardinal'in casusuymuş,” dedi. Ben de tüm saflığımla kutuyu
yalnızca o kadına göstermiştim.
Sonra tekrar sekreterini çağırdı. Derhal en
usta kuyumcuları bulup getirmesini emretti.
Kuyumcular birkaç gün içinde çalınan üç
taşın yerine sahicilerinden hiç bir farkı olmayan
yenilerini yaptılar, Dük, kutuyu D'Artagnan'a
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verirken:
"Haydi delikanlı, yolunuz açık olsun dedi. Ardınıza bakmaksızın yol alıp emaneti Kraliçe'ye
zamanında ulaştırın.”
D'Artagnan Dük'e veda edip hemen yola
çıktı. Onun hiç bir engelle karşılaşmadan Paris'e
ulaşabilmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştı.
D'Artagnan, süratli bir gemiyle sorgusuz ve
sorunsuz Manş'ı geçip karşı kıyıya ulaştı. Geminin
kaptanı D'Artagnan'a çok önemli kişilere yapılan
ikramları yaptı, çevresinde adeta pervane gibi
döndü.
Dük'ün adamları, D'Artagnan'ı Fransa'ya
çıkınca da yalnız bırakmadılar ve her zaman taze
atlarla, bol yiyeceklerle karşılandı. Bu her handa
böyle oldu ve Paris'e inanılmaz bir hızla ulaştı..
Kentin kapısından girerken balonun başlamasına
bir saat kalmıştı.
Bayan Bonacieux'yü kararlaştırdıkları yerde
buldu. Kutuyu ona verdi.
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"işte sevgilim,” dedi.” Sözümü tuttum. Kraliçe'nin verdiği görevi tamamladım.”
Genç kadın o güne dek böylesine büyük bir
mutluluk yaşamamıştı... D'Artagnan'ı öyle bir
kucakladı ki, genç adam tüm yorgunluğunu bir
anda unutuverdi... Sonra Bayan Bonacieux ile
saraya gittiler. Gizli kapıdan içeriye girdiler.
Sevgilisini elinden tutan kadın onu uzun
koridorlardan geçirdikten sonra, bir odaya soktu
ve kulağına:
"Burada bekle,” diye fısıldadı.
Bir süre sonra oda kapısını örten perde
açıldı. Kraliçe tüm güzelliğiyle göründü! Az önce
taktığı gerdanlık güzel göğsünü süslüyordu.
Elini D'Artagnan'a uzattı. Ona:
"Kalkın delikanlı,” dedi.” Sizi kahraman bir
silâhşör olarak selâmlıyorum. Siz tanıdığım en
soylu, en yürekli kişisiniz.”
D'Artagnan diz çökmüş durumda Kraliçe'nin
elini öptü. Kekeleyerek:
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"Emrinizdeyim majesteleri,” diyebildi.
O gece güzel Kraliçe, baloda boynundaki
gerdanlıkla görününce, Kardinal beyninden
vurulmuşa döndü. Kral’ın yanına yaklaşamadı.
Ama Kral’a onu yanına çağırdı ve şöyle dedi: "Ne
dersiniz dostum, Kraliçenin bu gerdanlığı ona
gerçekten çok yakışıyor, değilmi.
Kraliçe, Kardinal'in kıpkırmızı olduğunu gördü.
Sonra Kral'a sevgi dolu gözlerle baktı...
Balo tüm ihtişamıyla devam ederken
D'Artagnan hemen koşup arkadaşlarını buldu.
Üçü de ufak tefek sıyrıklarla evlerine dönmüşlerdi. Dört arkadaş birlikteydiler gene.
Başlarından geçenleri konuştular. Kraliçe'nin
gözdesi olan D'Artagnan'la çok eğlendiler. Geç
saatte oradan ayrılmak isteyen D'Artagnan'a:
"E, nereye?"diye sordular.” Daha oturup
sohbet edecektik.”
D'Artagnan güldü:
"Benim işlerim bir türlü bitmez,” dedi.
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"Neymiş bakalım, o işler?"
"Biraz sonra Kraliçe balodan çıkıp yatacak,
sevgili Bayan Bonacieux de serbest kalacak,” diye
bir açıklama yaptı D'Artagnan.
Diğer üçü bu açıklamadan pek bir şey anlamadılar. D'Artagnan'a:
"E, ne olmuş serbest kalacaksa?" diye sordular.
D'Artagnan sevinçten uçacak gibiydi. Onlara:
"Nasıl farketmiyorsunuz, ona aşığım.. O da
bana aşık, şu anda beni bekliyor... diyerek sevinç
içinde bağırdı.

SON
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MONTE KRİSTO KONTU

GEMİ LİMANA DÖNÜYOR
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Tarihler 1815 yılının 24 Mayıs gününü gösterirken, Firavun adlı gemi Marsilya açıklarında belirdi. Gemiyi karşılamak için limana gelmiş olanlar, onun çok yavaş, alışılmadık bir şekilde ilerlediğini gördüler. Kendi aralarında, "Gemide bir
şeyler olmuş galiba..." diye merakla sordular. Limanda bekleyen bir beyefendi ise, herkesten daha fazla sabırsızlanıyordu. Geminin yanaşmasını
bekleyemedi hemen bir sandala binerek gemiye
doğru yola çıktı. Güvertede genç bir adam, küpeşteye dayanmış, rıhtımdakileri seyrediyordu.
Muhtemelen kaptan olmalıydı. Yirmi yaşlarında
bir gençti. Sandalla gemiye yanaşan adamdan aldığı üzücü haberle hızlı bir şekilde geminin sahibine doğru ilerleyen Edmond heyecandan çabukça söylendi:
— Bay Morrel, size acı bir haberim var. Kaptanımız Löklerk'i ne yazık ki kaybettik.
Bay Morrel, Firavun adlı bu geminin sahibiydi
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ve Edmond Dantes de geminin ikinci kaptanıydı.
Bay Morrel:
— Üzülmeyin Edmond, gün gelecek, hepimiz
öleceğiz ve elbette ki yaşlılar önden gidecek, yerlerini gençlere bırakacak. Peki, ya geminin yükü?
Onda bir şey var mı?
— Hayır efendim, yükü sağlam bir şekilde limana indirdik. Kazancımız yerinde. Şimdi, gemiye
çıkarsanız, sizi bu alım satım işlerini yürüten Bay
Danglars ile tanıştırayım. Ben de gemimi limana
yanaştırayım.
Bay Morrel hızlı bir şekilde merdiveni tırmanıp güverteye çıktı. Bay Danglars tarafından karşılandı. Bay Danglars, yirmi beş yaşlarında görünüyordu. Gemidekiler, onun güvenilmez biri olduğunu düşünüyorlardı. Danglars dedi ki:
— Bay Morrel, Kaptan Löklerk'in ölüm habe-
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rini aldınız sanırım; ne acı, değil mi?
— Evet, yiğit bir kaptan, iyi bir adamdı.
Bay Morrel, gemiyi yanaştırmakla uğraşan
Dantes'i seyrederken:
— İnsanın işini iyi bilmesi için ille de yaşlanmış olması gerekmez ki! Dostumuz Edmond da
işini iyi biliyor, baksanıza.
— Haklısınız, Dantes çok genç ve kendisine
de fazlasıyla güveniyor. Kaptan ölür ölmez hemen geminin kumandasına el koyuverdi. Üstelik
Marsilya'ya yelken açacak yerde, Elbe Adası'nda
da bir buçuk gün oyalandı.
Bay Morrel hiç oralı olmadı:
— İkinci kaptan olarak, geminin kumandasına el koyması çok doğal... Ama gereksiz yere bekleme konusunda haklıysan, bu kötü işte...
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— Geminin onarıma falan ihtiyacı yoktu
efendim ve bu bir buçuk gün sadece karaya çıkma hevesiyle geçti.
Bay Morrel, delikanlıya doğru seslendi:
— Dantes, buraya geliniz lütfen!
— Hemen geliyorum, Bay Morrel.
Genç kaptanın emriyle gemi durdu, demir attı. Dantes, Bay Morrel'in yanına geldiğinde Danglars birkaç adım uzaklaşmıştı onlardan.
— Efendim, emrinizdeyim. Beni çağırmıştınız.
— Evet, Elbe Adası'na niçin uğradınız.
— Bilmiyorum, bu bana Kaptan Löklerk'in
son emriydi. Ölmeden önce bana, Mareşal Bertran'a teslim edilmek üzere bir mektup vermişti.
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Bay Morrel, Dantes'i kenara çekerek, ona
heyecanla sordu:
— Napolyon nasıl? Onu gördün mü?
— Evet efendim, çok iyiydi.
— İyi yapmışsınız, fakat Mareşal Bertran'a
bir mektup götürdüğünüz, hele hele Napolyon ile
konuştuğunuz duyulacak olursa, başınıza dert
olabilir.
— Neden Bay Morrel? Mektupta ne yazılı olduğundan hiç haberim yok. Ayrıca Napolyon bana sorduğu soruları herkese sorabilirdi. Önemli
şeyler değildi. Şimdi izninizle işimin başına dönmeliyim.
Dantes hızla uzaklaştı. Bunun üzerine Danglars Bay Morrel'in yanına döndü.
— O konuda hiç tasalanmayız; Dantes göre-
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vini pek güzel yerine getirmiş... Üstelik size bir
şey daha söyleyeyim. Geminin Elbe Adası'na uğraması, Kaptan Löklerk'in emriymiş.
Bay Morrel'in yanına yaklaşan Dantes, önce
babasını, daha sonra da sevgilisi Mersedes'i görmesi gerektiğini söyleyerek Bay Morrel'den izin
istedi. İzni almasıyla birlikte genç denizci, sandala
atladı ve kürekçiye, Kanbiyer Caddesi'ne yanaşmasını söyledi. Bu cadde, kentin tam ortasından
geçen, geniş bir yoldur. Gemi sahibi, genç denizcinin karaya çıkıp kalabalığa karışana kadar ardından baktı. Danglars da arkada durmuş, genç
adamın karaya çıkışını seyrediyordu. Fakat onun
bakışlarında bambaşka bir anlam vardı.

SEVDİKLERİYLE BULUŞMA
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Kanbiyer Caddesi'ni geçtikten sonra, dar sokakta bulunan küçük bir eve girdi. Babasının yarı
açık duran oda kapısı önünde biraz durakladı.
Yaşlı adam Firavun gemisinin döndüğünü henüz
bilmiyordu. Bir iskemlenin üzerine çıkmış, penceresinin önünde yetiştirdiği çiçekleri sulamakla uğraşıyordu. Dantes hasret dolu bir sesle:
— Baba, babacığım! dedi.
Babasının durumunu hiç de iyi görmeyen
Edmond Dantes telaşlanmıştı:
— Neyin var? Hasta mısın yoksa?
— Hayır, sevgili yavrum... Yalnızca seni bu
kadar çabuk beklemiyordum, birdenbire böyle
karşımda görüverince şaşırdım. Oh, şükürler olsun Tanrıma, geldin işte!
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— Hiç tasalanmayın, işte geldim. Artık üzüntüleriniz son buldu, birlikte çok mutlu olacağız.
O anda, Kaderus kapıda belirdi. Yirmi beş
yaşlarında biriydi, elinde bir top kumaş vardı. Kaderus bağırdı:
— Edmond döndünüz demek?
Dantes, adama karşı gerçek duygularını gizleyerek karşılık verdi:
— Evet, gördüğünüz gibi, döndüm işte. Ve size bir yardımım dokunacak olursa mutlu olurum.
— Duyduğuma göre, Bay Morrel sizden çok
memnunmuş. Siz de belki geminin kaptanı olacağınızı umuyorsunuzdur?
Kaderus bunu söylerken haince Dantes'i süzüyordu. Genç adam bu manalı bakışları görmezlikten gelerek:
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— Evet, gerçekten de kaptan olmayı umuyorum. Sevgili babacığım, artık sizi gördüm, bir şeye
ihtiyacınız olmadığını anladım, izninizle bir de Katalonyalılara uğrayacağım.
— Peki oğlum, güle güle git.

KATALONYALILAR KÖYÜ

Mersedes ile Fernand konuşuyorlardı. Fernand, yıllardan beri Mersedes'in peşinden koşmuş ama hiçbir zaman olumlu bir cevap alamamıştı. Sinirle söylendi:
— Bak Mersedes, günler geçiyor, söyle artık,
ne zaman evleniyoruz, daha günü gelmedi mi?
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— Sana kaç kere söyledim Fernand. Hala niçin ısrar ediyorsun. Kendi canına kastın mı var
senin?
— Fakat oysaki ben on yıldan beri seninle evlenmeyi düşünüp duruyordum, yaşamımı üzerine
kurmuş olduğum bu umudu yitirmek, bana
ölümden de beter geliyor.
Mersedes oralı olmadı:
— Sana umut veren ben değildim ki! Sana
her zaman söyledim: Benim gönlüm bir başkasınındır, diye. Söylesene, kaç kez sana böyle demedim mi?
— Mersedes, son kararın bu mu?
— Ben Edmond Dantes'i seviyorum ve ondan
başkasıyla asla evlenmeyeceğim, diye bağırdı
Mersedes.
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— Onu her zaman seveceksin, öyle mi?
— Ölünceye kadar.
Fernand, yenik düşmüş gibi, başını çaresizlikle öne eğdi. Derin derin içini çekti:
— Ya o ölürse?
— Ölürse, ben de ölürüm.
— Peki seni unuttuysa?
O anda evin dışından neşeli bir ses duyuldu:
— Mersedes! Neredesin, Mersedes?
Kızın yüzü bir anda sevgiyle parladı.
— Gördün mü bak, beni unutmamış geldi işte!
— Buradayım Edmond, geldim işte!
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Fernand'ın suratı bembeyaz kesilmişti. Bir
adım geriledi, sandalyenin üzerine yığılıverdi.
Edmond ile Mersedes büyük bir sevgi ile birbirlerine sarıldılar. Sonra Edmond, Fernand'ın orada
olduğunu fark etti.
— Burada üç kişi olduğumuzu bilmiyordum,
dedi.
Mersedes'e dönerek sordu:
— Bu beyefendi kim?
— Bu adam Fernand, dünyada senden sonra
en çok sevdiğim kişi. Çünkü benim dostumdur,
ona ağabey gözüyle bakarım. Onu anımsıyor musun?"
Dantes kısaca:
— Evet diyerek Fernand'a elini uzattı. Fakat
Fernand bu uzatılan eli görmezlikten geldi. Ed-
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mond adamın halinden o anda her şeyi anlayıverdi, yüzü birdenbire, öfkesinden kıpkırmızı kesildi.
— Büyük bir coşkuyla buraya gelirken bir
düşmanla karşılaşacağımdan hiç haberim yoktu.
Mersedes de sinirli bir şekilde Fernand'a bakarak araya girdi:
— Düşman da ne demek? Evimde düşmanın
işi ne? Yanılıyorsun, burada düşmanın falan yok
senin, sadece Fernand var, ağabeyim Fernand,
sana dost elini uzatıyor işte.
Mersedes böyle söylerken gözlerini de Fernand'a dikmişti, bakışlarıyla rica değil, emrediyordu. Fernand, bu bakışların altında ezilerek,
yavaşça Edmond'a yaklaşıp elini uzattı. Sonra dayanamayıp, koşarak çıktı ve gitti. Deli gibi koşarken, bir yandan da bağırıyordu:
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— Kim kurtaracak beni bu adamdan? Deliyim
ben, delinin, çılgının biriyim!
Uzaktan birisi seslendi:
— Hey Fernand! Nereye koşuyorsun böyle?
Fernand birden durdu ve bir ağacın altında,
Danglars ile Kaderus'u gördü. Kaderus dedi ki:
— Böyle nereye koşuyorsun? Gözün arkadaşlarını bile görmüyor?
Danglars diziyle Kaderus'u dürterek söylendi:
— Adamın hali pek garip... Yanılıyor muyuz
yoksa, Dantes sonunda kazandı mı?
Fernand kendisini toparlar gibi olmuştu. Onlara doğru geldi:
— Bana mı seslendiniz? derken masanın ba-
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şındaki boş sandalyeye çöktü.
Kaderus arkadaşı Danglars'a anlamlı bir şekilde bakarak:
— İşte Fernand bu. Çok iyi yürekli, yiğit bir
Katalonyalıdır. Mersedes adında, çok güzel bir kıza da tutkundur. Ama işe bakın ki o güzel kız da
Firavun gemisinin ikinci kaptanı Edmond'u seviyor. Fakat Edmond'dan hoşlanmayan yalnız Fernand değil.
Danglars sordu:
— Düğün ne zamanmış?
Fernand homurdandı:
— Henüz tarihi kesinleşmedi.
Kaderus araya girdi:
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— Dantes'in Firavun gemisine kaptan olacağı
ne denli kesinse bu da o denli kesin, değil mi,
Danglars?
Danglars bardaklara şarap doldururken:
— Biz de, güzel Mersedes'in kocası Kaptan
Edmond Dantes'in sağlığına içelim, dedi.
Kaderus bardağını kaldırdı. Fernand ise kendi
bardağını yere fırlattı. Kaderus:
— Bakın! Duvarın dibinde neler görüyorum?
Bak Fernand, iki sevgili, yan yana ne de güzel gidiyorlar, değil mi?
Mersedes eğilerek selam verdi. Danglars
sordu:
— Görüyorum ki, pek mutlusunuz. Düğün ne
zaman Mersedes?
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— Evet, iki gün sonra, burada, La Rezerv'de
yapacağız. Sizinle Bay Kaderus'u da bekleriz.
İki sevgili neşe içinde yürüyüp gittiler...

TEHLİKELİ MEKTUP

Kaderus dedi ki:
— Düşünüyorum da, bu, adamın yüreğine
indirir. Hiç kuşkusuz, canını almak için kafasını
baltayı indirmekten bile daha şaşmaz bir yöntem!
Fernand sordu:
— Ne yapmak niyetindesiniz?
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Bu soruya Danglars karşılık verdi:
— Dantes, son yolculuğu sırasında, Elbe Adası'na uğradı. Biz de hükümet yetkililerine bir mektup yazıp onun Napolyon için çalıştığını, şimdiki
kralımızı devirip yerine Fransa'nın başına gene
Napolyon'u getirmek için uğraştığını haber vereceğiz, işte bu kadar.
Fernand sevinçle bağırdı:
— O mektubu ben yazayım!
— O zaman Mersedes senin bir daha yüzüne
bile bakmaz. Bırak ben yazayım, daha iyi sol elimle yazarsam hiç kimse benim yazdığımı anlayamaz.
Danglars mektubu yazmaya başladı.
— Kralın bir dostu, Kral'ın yetkili memurlarının şunu bilmesini ister ki, Firavun gemisinden
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Edmond Dantes, Elbe'den Paris'teki Napolyon'un
adamlarına götürülmek üzere bir mektup getirmiştir. Eğer yakalanacak olursa mektup ya üzerinde, ya babasının evinde veya gemideki kamarasında mutlaka bulunacaktır.
Sonra Danglars mektubu kapatıp üzerine Bay
Vilfor yazdı.
— Bu iş de tamam demektir dedi.
Kaderus da onayladı:
— Evet öyle, tamam demektir. Fakat çok pis
bir iş...
Danglars mektubu yere fırlatarak bağırdı:
— Pis bir işmiş, biz de göndermeyiz öyleyse.
Kaderus:
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— İyi o zaman, hadi kalkalım biz. Fernand,
Marsilya'ya inmiyor musun?
Fernand homurdandı.
— Hayır, ben köye döneceğim.
Bunun üzerine Danglars, Kaderus ile birlikte
Marsilya'ya doğru yürümeye başladı. Yirmi metre
kadar gittiklerinde dönüp ardına baktı, Fernand'ın yerdeki mektubu aldığını, sonra koşarak
uzaklaştığını gördü. Kaderus da Fernand'ı görmüştü, ardından seslendi:
— Hey! Bu adam bize yalan söyledi yahu!
Köye dönüyorum dedi. Baksana Marsilya'ya doğru koşuyor.
Danglars oralı olmadı:
— Belki de sen yanlış duymuşsundur canım,
içinden de söyleniyordu: Artık işler kendiliğinden,
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tıkırında gidecek demektir.

DÜŞÜN TÖRENİ

La rezerv gazinosunda düğün için nefis bir
şölen hazırlanmıştı. Firavun'un gemicilerinden
pek çoğu oradaydı. Bay Morrel'in de gelmeye söz
verdiği söyleniyordu. Bu arada Danglars ile Kaderus da göründüler ve bu söylentiyi doğruladılar.
Bay Morrel gerçekten de geliyordu. Bay
Morrel, nihayet teşrif ettiğinde, ortalığı bir alkış
tufanı kapladı. Düğündeki gemi tayfası çoğunlukla Dantes'i seven kişilerden oluşuyordu çünkü...
Edmond, Mersedes'in elini Bay Morrel'in koluna
koydu ve böylece Bay Morrel kolunda gelin ile sa-
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lona girdi.
Mersedes masanın ortasına vardıklarında
durdu:
— Bay Morrel dedi, siz benim babamın yerini
tutuyorsunuz şimdi, onun için sağıma oturmalısınız. Soluma da bana ağabeylik etmiş olan Fernand'ı oturtacağım. Böyle diyerek sevgi dolu gözlerle Fernand'a baktı. Ne var ki, Fernand bu bakışlar altında sanki ezilir gibi oldu, suratı da kireç
gibi bembeyaz kesildi.
Kaderus, genç nişanlıların yüzlerindeki mutluğu görünce Danglars'a dedi ki:
— Dantes çok iyi bir çocuk, buna yürekten
inanıyorum. İyi ki o mektubu göndermedik!
Danglars da:
— Keşke onun yerinde ben olsaydım kapta-
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nımız köyün en güzel kızıyla evleniyor.
Bu arada Mersedes'in tatlı sesi duyuldu:
— On beş dakikaya kadar, bizi kilisede bekliyorlar. Artık yola çıksak iyi olur.
Dantes de hemen masadan kalkarak bağırdı:
— Elbette. Hadi, hemen gidiyoruz.
Herkes ayağa kalktı, düğün alayını oluşturacak biçimde, sıraya girdiler. Fernand'ın gözü Marsilya yolundan ayrılmıyordu. Danglars da onun
davranışlarını dikkatle izliyordu. Birden açık pencerenin önünde bir sandalyeye çöktüğünü gördü.
O anda da kulağına dışarıdan bir ses geldi, rap
rap, yürüyen askerlerin ayak sesleri. Sonra birtakım konuşmalar...
Bir anlık sessizlikten sonra kapı açıldı ve peşinde dört erle bir subay içeri girdi.
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— İçinizde Edmond Dantes, kimdir?
— Benim efendim? Neden sordunuz?
— Orasını ben söyleyemem. Sonra öğrenirsiniz.
Dantes soğukkanlılığını koruyarak oradakilere döndü:
— Sakin olun dostlarım. Mutlaka küçük bir
yanlışlık olmalı, kuşkum yok. Başka bir şey olamaz
çünkü. Dantes, peşinde erler dışarıya çıktı.
Mersedes ise pencereden kollarını ona doğru uzatarak seslendi:
— Sevgili Edmond, Tanrı seni korusun.
Genç adam da karşılık verdi:
— Seni de, tatlı Mersedes, seni de! Çok ya-
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kında yine buluşacağız!

YARGIÇ VİLFOR

Yargıç Vilfor, odaya girdi. Dantes'e uzun uzun
baktıktan sonra sordu:
— Kimsiniz ve nesiniz?
— Adım Edmond Dantes. Bay Morrel'in gemilerinden Firavun'da ikinci kaptanım.
— Yaşınız?
— Yirmi.
— Tutuklandığınız sırada ne yapıyordunuz?
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— Kendi düğünümde bulunuyordum. Bu sözleri söyler söylemez, genç adamın sesi titremeye
başladı.
Bay Vilfor şaşırmış gibiydi:
— Düğününüzde mi bulunuyordunuz?
— Evet efendim, üç yıldan beri sevdiğim bir
genç kızla evlenmek üzereydim.
— Bakın Dantes; bana tüm bildiklerinizi anlatmanızı istiyorum, hem de hemen.
— İyi ama ne öğrenmek istediğinizi söyleyin
de ben de ona göre bildiklerimi anlatayım, hoş,
pek bir şey de bildiğim yok ya!
— Napolyon'a hizmet etmiş miydiniz?
— İmparatorluktan uzaklaştırıldığı zaman
gemilerinden birine henüz katılmak üzereydim.
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— Sizin tehlikeli bir kişi olduğunuz ve Napolyon'u yeniden tahta çıkarmak istediğiniz, bunun
için uğraştığınız söyleniyor.
— Ben mi tehlikeliymişim? Ben bir şey bilmiyorum ki! Yaşım ancak yirmi. Böyle işlerden ise
hiç anlamam. Düşündüğüm sadece üç şey vardır
benim: Babamı severim. Bay Morrel'i severim ve
hepsinden de çok, Mersedes'i severim. Tüm söyleyebileceklerim işte bundan ibarettir.
— Düşmanınız var mı?
Dantes şaşkın, sordu:
— Düşmanım mı? Fakat ben düşmanı olacak
kadar önemli biri değilim ki! Emrimde on, on iki
kadar gemici çalışır; onları da sorguya çekecek
olursanız size, beni sevdiklerini söyleyeceklerdir.
Evet, baba gibi değil, çünkü bunun için çok gencim, ama en azından bir ağabey gibi...
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— Yakında, ancak yirmi yaşında olduğunuz
halde, geminin kaptanlığına getirilecekmişsiniz;
sizi seven güzel bir kızla da evlenmek üzeresiniz.
Belki de birisi bu yüzden size düşman olmuştur,
diş biliyordur?
— Belki haklısınız; insanları benim tanıdığımdan çok daha iyi tanırsınız sanırım.
— İşte aldığım mektup bu. Yazıyı tanıdınız
mı?
Dantes mektubu merakla okudu, yüzünden
bir acı gölgesi geçti.
— Hayır, bu yazıyı tanıyamadım. Fakat sizin
gibi iyi yürekli birisi tarafından sorguya çekildiğim
için mutluyum; çünkü besbelli, bu mektubu yazan
kişi, bana düşman biri.
Viltor, Dantes'in bu saf halini çok beğenmişti:
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— Şimdi, söyleyin bakalım, bir tutuklunun bir
yargıca verdiği gibi değil de herhangi bir kişinin
bir dosta vereceği gibi karşılık verin soruma, bu
kâğıdın içinde yazılanların gerçek payı nedir?
— İftiradan başka bir şey değil. Fakat size
şunu söylemeliyim. Kaptan, biz Napoli'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra hastalandı. Üçüncü günü hastalığı çok arttı ve ölümünün yaklaştığını
sezmiş olacak ki beni yanına çağırıp dedi ki: Dostum Dantes, sizden istediğim şeyi yapacağınıza
söz verin, çünkü çok önemli bir iştir. Ben de söz
verdim, devam etti: Ben öldükten sonra geminin
kumandasını ikinci kaptan olarak siz alacaksınız.
Elbe Adası'na gidip Mareşal Bertran'ı bulun, ona
şu mektubu verin, belki o da size bir başka mektup verip bir yere götürmenizi isteyecektir, dedi.
— Peki, siz ne yaptınız?
— Bana söyleneni yaptım, denizcilikte bir
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kaptanın son dileği, emir demektir. Elbe Adası'na
gittim. Karaya tek başıma çıktım. Mektubu Mareşal Bertran'a verdim, o da bana Paris'te birine
ulaştırılmak üzere bir mektup verdi. Buraya geldim. Mersedes'i gördüm, düğün hazırlığı yaptım.
Düğünümdeydim, bir saat sonra evlenmiş ve yarın da Paris'e doğru yola çıkmış olacaktım. İşte
hepsi bu kadar...
Vilfor dedi ki:
— Bu söyledikleriniz gerçeğe benziyor. Elbe'den getirmiş olduğunuz o mektubu bana veriniz, çağırdığım zaman yine buraya gelip karşıma
çıkacağınıza da söz veriniz, o zaman arkadaşlarınızın yanına dönebilirsiniz.
Dantes sevinçle sordu:
— O halde özgürüm, değil mi?
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— Evet, ama önce mektubu vermeniz gerekir.
— Mektup sizde zaten; çünkü üzerimi aradıklarında her şeyimi aldılar.
— Bay Nuartiye, Balıkçıl Sokağı, Paris.
Eğer tavan başına çökmüş olsaydı, Vilfor bu
kadar şaşırmaz, sersemlemezdi herhalde. Zor işitilir bir sesle:
— Bay Nuartiye ha? Demek Bay Nuartiye,
öyle mi?
— Evet, onu tanır mısınız?
Vilfor hemen kendini toparladı:
— Hayır, Kral'a gerçekten bağlı bir hizmetkârı, Kralı tahttan indirip yerine yeniden Napolyon'u getirmeye yeltenen kişileri asla tanımaz.
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Dantes korkmaya başlamıştı:
— Yoksa niyetleri bu muymuş? Size önce de
söylemiştim, mektupta ne yazılı olduğundan haberim yoktu.
— Evet ama gönderildiği kişinin adını biliyorsunuz?
— Elbette mektubun üzerini okumak zorundaydım. Yoksa sahibine nasıl verebilirdim ki?
Bay Vilfor şimdi ölü gibi sapsarı kesilmişti,
sordu:
— Bu mektubu kimseye gösterdiniz mi?
— Hayır efendim, şerefim üzerine ant içerim,
kimseye göstermedim.
Vilfor mektubu okudu. Çok endişeli görünüyordu. Dantes sordu:
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— Aman efendim, en oldu? Bir şeyiniz mi
var? Hasta gibisiniz. Yardım çağırayım mı?
— Hayır, kalın olduğunuz yerde.
Yeniden suratını sıvazladı ve mektubu üçüncü kez, baştan aşağı okudu.
— Of, eğer bu mektupta yazılı olanları bilse!
Adımı değiştirmiş olduğumu, Bay Nuartiye'nin de
babam olduğunu bilse, bir bilse, o zaman işim bitik demektir. Her şeyin sonu gelmiş demektir,
benim de, yakında yapacağım evliliğin de, yargıçlığımın da, her şeyin!
Düşüncelerini okumak istiyormuş gibi gözlerini Edmond'un yüzüne dikti. Sakinleşmeye çalışarak:
— Umduğum gibi sizi hemen salıveremeyeceğim. Üstlerimden bu konuda emir almam gere-
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kiyor. Ancak size iyi davranmalarını sağlayabilirim. Bundan fazlası şimdilik elimden gelmez.
Vilfor çıngırağı çaldı. İçeri bir er girdi. Yargıç,
Dantes'e dönerek:
— Onunla gidiniz. Dedi.
Kapı kapanınca Vilfor kendini bir koltuğa attı.
— Bu mektup eğer öğrenilmiş olsaydı, benim
sonum olurdu. Kimse bilmemeli bunun varlığını!
Hiç kimse! Buna izin veremem!
Dantes, askerlerin arasında sakince yürümeye başladı. Dar sokaklardan geçerek sahile indiler. Kendilerini bekleyen arabaya sonra da bir
tekneye bindiler. Dantes kendi kendine düşünüyordu. Genç denizci, bu olanlardan hiçbir şey anlamamıştı. Komiser, kürekçilere "Haydi gidelim!"
diye emredince son bir ümitle sordu:

158

— Beni nereye götürüyorsunuz?
— Sorulara karşılık vermeye yetkili değiliz
biz.
Israr etmek boşuna... Aklına kötü kötü şeyler
geliyordu. Sonra Bay Vilfor'un sözlerini hatırladı.
Bindikleri tekne öyle uzun bir yolculuğa dayanacak kadar büyük ve sağlam görünmüyordu. Gözleriyle karanlığı delmeye, ileriyi görmeye çabalayarak sessizce oturup bekledi. Şimdi Katalonyalılar Köyü'nün bulunduğu o küçük buruna yaklaşmışlardı. Yalnız tek bir ışık görülebiliyordu; Dantes de o ışığın Mersedes'in odası olduğunu biliyordu. Gözlerini ışıktan ayırmadan, sadece Mersedes'i düşünüyordu. Giderek ışık arkalarında
kaldı. Dantes arkasını dönünce denize açıldıklarını gördü. Dantes sonunda, en yakınında oturan
ere dönüp haykırmaya başladı:
— Dostum! Sana yalvarıyorum, nereye gitti-
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ğimizi söyle bana. Ben Kaptan Dantes'im, Tanrısına da, Kralına da yürekten bağlı, dürüst bir kişiyim. Beni nereye götürdüğünüzü söyleyin, lütfen
yalvarıyorum.
— Marsilyalısın ve denizcisin de nereye gittiğini hâlâ anlayamadın mı?
— Evet, anlayamadım.
— İnanmam.
— Doğru söylüyorum, inan bana. Ne olursun,
yalvarıyorum, söyle...
— Sen bir denizcisin, kalk da nereye gittiğimizi kendi gözlerinle gör.
Dantes ayağa kalkıp ileriye doğru baktı. Yüz
metre kadar ötesinde. İf Şatosu'nun üzerinde
yükseldiği o kapkara, korkunç kaya yığınını gördü.
Bu şato üç yüz yıl önce yapılmıştı. Dantes için bü-
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tün umutların sönmesi anlamını taşıyordu.
— İf Şatosu! diye bağırdı. İyi ama, orada ne
işimiz var? Yoksa oraya mı kapatılacağım? Fakat
orası sadece önemli tutukluların, Kralın düşmanlarının kapatıldığı bir yerdir. İf Şatosu'nda yargıç
filan var mı?
— Hayır, sadece bir müdür ve emrindekiler
vardır.
— Demek oraya tutuklu olarak gönderiliyorum öyle mi?
— Evet, sanırım öyle.
— Bir daha yargıç önüne filan çıkartılmadan
mı?
— Yargıç seni gördü, sorguya da çekti mi?
— Fakat Bay Vilfor bana söz vermişti ki...
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— Bay Vilfor'un sana ne sözü verdiğini bilemem. Bildiğim tek şey varsa o da seni İf Şatosu'na
götürdüğümüzdür, o kadar...
Dantes kendini denize atmak için ok gibi fırladıysa da dört güçlü kol birden onu sımsıkı yakalayarak yerine oturttu. Dantes hala savaşıyor, bağırıyor, çırpınıyordu. Asker, şimdi dizini onun sırtına dayamıştı:
— Bak arkadaş, seninle konuşmamam gerekirdi; birinci emri çiğnedim, ama ikinci emri çiğnemem, haberin olsun. Kıpırdadığın anda seni
vururum.
Dantes hiç konuşmadan, hareketsiz bir şekilde yattı. Sonra kayık kıyıya yanaştı. Askerlerden
biri karaya atladı. Dantes, yolculuğun sonuna
vardıklarını anlamıştı. Böylece tekneden İf Şatosu'nun bulunduğu karaya çıktılar. Şatoya varıp,
demir bir kapıdan içeriye girdiler. Dar bir kori-
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dordan geçip, taş merdivenlerden indiler. Kulağına, nöbet tutan askerlerin ayak sesleri geliyordu.
Bir adam sordu:
— Tutuklu nerede?
Askerler karşılık verdiler:
— Burada.
— Beni takip etsin.
Askerler ona: "Hadi git!" dediler.
Dantes, adamın peşine takıldı, yerin altında
bir odaya indiler. Küçük bir masanın üzerine
konmuş bir lamba çevresine solgun bir ışık saçıyordu.
Gardiyan dedi ki:
— Bu gecelik bu odada kalacaksın. Vakit çok
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geç oldu. Müdür uyuyor. Yarın belki de seni başka bir odaya koyar. Ekmek de, su da var. Şu otların üzerine uzanır, uyursun. Hadi bakalım, iyi geceler!
Dantes geceyi ayakta geçirdi. Gardiyan sabahleyin gelmişti. Dantes'in koluna dokundu.
— Hiç uyumadın mı sen?
Dantes karşılık verdi:
— Bilmiyorum.
— Bir isteğin var mı?
— Müdürü görmek istiyorum.
Gardiyan gülüp odadan çıktı. Dantes, bütün
gün hiçbir şey yemeden, hücrenin içinde yürüdü
durdu. Ertesi sabah gardiyan yine sordu:
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— Nasılsın bakalım. Odana alışabildin mi?
Dantes sesini çıkartmadı.
— Nasıl olsa alışacaksın. Her gelen ilk günlerde böyle olur. Sonra kaderine razı olmak zorundadır.
— Ben razı olmayacağım. Müdürü görmek istiyorum.
— Bu mümkün değil.
— Neden mümkün değil.
— Müdürle görüşmek yasak...
— Peki yasak olmayan nedir?
— Avluda yürüyebilirsin, şayet paran varsa
sana doğru dürüst yiyecek ve kitap getiririm.
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— Hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Sadece müdürle görüşmek istiyorum.
— Bak! Durmadan aynı şeyi tekrar edip durma. Kafamı kızdırırsan sana yiyecek de, su da
vermem bilmiş ol.
— Önemli değil. Ben de açlıktan ölürüm daha iyi.
— Umudunu yitirme. Yiğit bir delikanlıya
benziyorsun. Bak eğer sözümü dinlersen avluya
çıkıp yürümene izin veririm. O zaman da müdüre
rastlayabilirsin.
Dantes:
— Ona rastlamam için ne kadar beklemem
gerek? diye sordu.
— Bilemem! Belki altı ay, belki de bir yıl olabilir.
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— Altı ay veya bir yıl mı? Hayır, onu hemen
görmek istiyorum!
— Hiç durmadan, elde edemeyeceğin bir şeyi istemen hiç de hoş değil, böyle yaparsan bir
aya kalmaz aklını yitirir, çıldırırsın. Burada biri
vardı, durmadan müdür kendisini salıverecek
olursa ona büyük bir hazine vereceğini söyler dururdu. Senden önce bu odada bulunan tutuklu...
— Şimdi nerede?
— Yeraltındaki bir odaya kondu.
— Bak ben henüz delirmedim, aklım başımda. Senden benim için bir şey yapmanı istiyorum.
— Neymiş o?
— Sana verecek büyük bir hazinem yok ama
eğer Marsilya'ya gittiğinde, Katalonyalılar Köyü'nde Mersedes'i bulup ona benden iki satırlık
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bir mektup verecek olursan, neyim var neyim yok
senindir.
— Hayır, bu istediğini yerine getiremem.
Dantes sandalyeyi kaptığı gibi havaya kaldırdı.
— Bak eğer dediğimi yapmazsan ben de bir
gün kapının arkasına gizlenir, sandalyeyi kafana
vurduğum gibi senin canını alıveririm.
Gardiyan hemen dışarı fırladı, kapıyı kapatıp
kilitledi.
— Seni de yeraltında bir odaya kilitlemek gerek, diyerek gitti.
Az sonra yanında dört askerle döndü:
— Müdürün emri var dedi. Şu hükümlüyü
hemen bunun tam altındaki odaya indireceksiniz.
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Askerlerden biri sordu:
— O yeraltındaki yere mi?
— Evet, dedi, delinin yanına yaraşır.
Askerler Dantes'i yakaladılar, sesini çıkarmadan yürüdü. On beş basamak indiler. Odanın kapısı açıldı, hükümlü içeriye fırlatıldı. Kapı kapandı
ve Dantes ellerini önüne doğru uzatarak yürüdü
duvara dokundu. Sonra gözleri karanlığa alışıncaya dek bir köşeye çöktü. Gardiyan doğru söylüyordu; Dantes gerçekten de çıldırmak üzereydi.
Aradan günler geçti. Cezaevleri Müfettişi İf
Şatosu'nu denetlemeye geldi. Dantes yeraltındaki
odasından, bu önemli kişiyi karşılama hazırlıklarını duyuyordu. Müfettiş, mahkûmların odalarına
gidip baktı. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.
Hepsinin derdi aynıydı. Yataklar pis, yemekler çok
kötüydü. Bir şey istiyor musunuz? sorusuna da
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cevap olarak suçsuz olduklarını, serbest kalmak
istediklerini söylüyorlardı.
Hapishane müdürü Dantes'in odasına girerken:
— Buradaki çok tehlikeli efendim dedi. Gardiyanı öldürmeye kalktı.
— Öldürmeye mi kalkıştı?
— Evet, işte şu, feneri tutan adam... Öyle
değil mi, Amtuvan?
— Evet efendim. Beni öldürmeye kalkıştı, üstüme saldırdı, az daha kafama iskemleyle vuracaktı.
Kilitte döndürülen anahtarın sesini duyunca,
bir köşede oturan Dantes başını kaldırdı. Sesini ve
gözlerini elinden geldiğince yumuşatarak, müfettişle konuşup onun da yüreğini yumuşatmaya ça-

170

baladı. Müfettiş dinledi, dinledi, sonra Dantes'e
döndü:
— Evet, istediğiniz neydi bakayım?
— Ne suç işlediğimi öğrenmek istiyorum
efendim. Eğer bir suçum var ise, o zaman da yargılanmak istiyorum. Yargılama sonunda gerçekten suçlu olduğum kanıtlanırsa, beni kurşuna dizsinler. Suçum yoksa eğer, salıverileyim.
— Bakarız, dedi ve cezaevi müdürüne döndü:
— Şu zavallının durumu içime dokundu. Bana onun kayıtlarını gösteriniz.
— Baş üstüne efendim.
Dantes araya girdi:
— Biliyorum siz beni salıveremezsiniz ancak
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ne gibi bir suç işlediğimi sorabilir, yargıç karşısına
çıkartılmamı sağlayabilirsiniz.
— İşin içyüzünü araştırma konusunda söz verebilirim. Sizin yakalanmanız emrini kim vermişti?
— Bay Vilfor.
— Size düşman olması için herhangi bir neden var mıydı?
— Hayır, hiçbir neden yoktu. Tam tersine
bana karşı çok iyi davrandı.
— O halde sizin hakkında yazdıklarına güvenebilir miyim?
— Kesinlikle.
Kapı kapandı. Fakat odaya şimdi bir şey eklenmişti: Umut...
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Müfettiş Dantes'e verdiği sözü tuttu. Cezaevinin kayıt defterine baktı ve adının karşısına şunların yazılmış olduğunu gördü:
"EDMOND DANTES
Tehlikeli bir adam. Napolyon'un Elbe Adası'ndan dönmesine yardım etti. Olabildiğince sıkı
gözetim altında tutulacak."
İşler böyle olunca Müfettiş bir şey yapamazdı. Deftere sadece "Yapacak bir şey yok" kaydını
düştü, o kadar...
Dantes, akşam saat dokuza doğru, başını dayadığı duvarın ötesinde bir gürültü duydu. Başını
kaldırıp kulak verdi. Gürültü sürüyordu. Sanki
güçlü bir hayvan taşları kemirmekteydi. Belki de
sadece bir düştü bu, ölümden hemen önce görülen o düşlerden bir tanesi. Ama hayır, sesi hala
duymaktaydı. Sonra bir şeyin düştüğünü işitti:
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Sonra her şey sustu. Gürültüler, bir zaman sonra
yeniden başladı, daha yakından ve daha net olarak. Derken, gardiyan kahvaltıyı bırakmak için
içeri girdi. Edmond tedirginleşti. Gardiyan, duvarın öbür yanından gelen gürültüleri duyabilir ve
bu umut ışığına son verebilirdi. Bu, olmamalıydı.
Dantes yüksek sesle bağırmaya, söylenmeye başladı. Yemeklerin kötülüğünden ve odanın soğukluğundan bahsederek... Gardiyan söylene söylene yemeği masanın üzerine bıraktı, çekti gitti.
Edmond yine kulak kabarttı, gürültü giderek
yükseliyor, belirgin oluyordu. Hiç kuşkusu kalmamıştı artık, hükümlülerden biri kaçmaya çabalıyordu. Yoksa sadece cezaevi müdürünün çalıştırdığı bir işçi mi çıkartıyordu bu gürültüyü? Nasıl
öğrenebilirdi? Kendi kendine dedi ki:
— Eğer işçiyse ve duvara vurup ben de gürültü yaparsam, adam belki işini bırakır, bu gürültü
de nereden geliyor diye kulak verir; ama sonra
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yeniden başlar. Eğer bu ses bir hükümlüden çıkıyorsa, ben duvara vurunca korkar, bırakır, kazmaktan vazgeçer. Ancak herkesin uyuduğuna
inandığı zaman yeniden başlar.
Edmond kalktı. Artık gücünü toplamıştı, gözleri de görür olmuştu. Bir köşeye gidip duvardan
çekip çıkardığı bir taşla sesin geldiği yere vurmaya başladı. Üç kez vurdu. Gürültü hemen durdu.
İki saat geçti, bir şey işitilmedi.
O gün öyle geçti. Edmond sevinmişti. Gürültüyü çıkaran demek ki bir hükümlüymüş, diye düşünüyordu. Sonra o akşam, gardiyan son kez uğrayıp gittikten sonra, gene belirsiz bir ses duyar
gibi oldu. Kulağını duvara yapıştırdı. Hükümlü,
tehlikeyi sezmiş şimdi pek sessiz çalışıyor olmalıydı. Sevinçten deliye dönen Edmond, yardım
etmek istedi, işe yatağını oradan çekmekle başladı. Sonra, duvarı delebileceği, duvardan, taş çıkartmasına yardımcı olabilecek bir şey arandı.
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Odada bir karyola, bir iskemle, bir masa ve bir
testiden başka bir hiçbir şey yoktu. Yapacak tek
şey kalıyordu, su testisini sıkıp sivri parçalarından
birini kullanmak. Testiyi yere çarptı, paramparça
oldu. En sivri parçalardan iki, üç tanesini yatağının altına sakladı. Duvar çok eskiydi, yumuşamıştı. Küçük küçük parçalar gerçi kolayca kopuyordu.
Böyle giderse, iki yıl içerisinde 6 metre uzunlukta
ve yarım metre genişlikte bir tünel kazabilecekti.
Kendi kendine, "Onca zamanı ağlayarak, sızlayarak boşu boşuna harcamışım?" diye yakındı.
Sonunda duvardan kocaman bir taş çekip çıkartabildi. En az otuz santim çapında bir delik
açılmıştı şimdi. Duvardan çıkan taşı, toprağı dikkatle toplayıp odanın bir başka köşesine gömdü.
Sonra yatağını tekrar eski haline getirdi, gardiyanın bir şeyden şüphelenmemesi lazımdı.
Artık geceler boyu çalışıyordu. Karşı taraftan
gelen seslerin artık gelmemesine rağmen o, kaz-
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maya devam etti. Bir gece, yine kazım esnasında,
önüne kıramadığı, kıpırdatamadığı bir şey çıkmıştı. Yokladı; tahtaydı bu. Bu kocaman, bir tahta kiriş Dantes'in açtığı deliğin tam önünden geçiyor,
yolunu iyice tıkıyordu. Zavallı delikanlının böyle
bir şey hiç aklına gelmemişti.
— Tanrım ne olur acı bana! Şu zindanda çürüyüp gitmeme razı olma. Ölmeye karar verdikten sonra bana ümit verdin. Yalvarırım bu ümidimi boşa çıkarma!
— Aynı anda hem Tanrı'dan hem de ümitsizlikten söz eden kim.
Edmond bu sesi duyunca iliklerine kadar titredi. Kulakları yanlış duymamıştı. Yerin altından
insan sesi geliyordu. Buraya getirildiği günden
beri gardiyan ve cezaevi müdüründen sonra duyduğu ilk insan sesiydi.
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— Ne olur konuşun, bir şeyler söyleyin, sesiniz beni korkuttu ama önemli değil, lütfen devam
edin.
Derinlerden gelen ses:
— Kimsiniz? diye sordu.
— Çaresiz bir mahkûm...
— Memleketin
— Fransız'ım.
— Adın ne?
— Edmond Dantes.
— Ne iş yapıyorsunuz? Sizi neden tutukladılar.
— Denizciyim. Napolyon'un geri dönmesine
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yardım ettiğim için tutukladılar.
— Napolyon Fransa'da değil miydi?
— 1814 yılında Elbe Adası'na sürüldü. Bunu
bilmediğine göre, ne zamandır buradasınız?
— 1811'den beri buradayım.
Dantes "Aman Tanrım!" diyerek titredi.
Meçhul ses tekrar sordu.
— Kazdığınız tünel ne kadar yüksekte?
— Duvar hizasında.
— Deliği neyle gizliyorsun?
Karyolayı çekiyorum, görünmüyorum.
— Buraya geldiğinden beri hep aynı yerde mi
duruyor? Yerini hiç değiştirmedin mi?
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— Hayır.
— Hücrenizin kapısı nereye açılıyor?
— Avluya giden bir koridora...
— Ah, her şey bitti demek!
Dantes bağırdı:
— Aman, nedir o biten?
— Planımdaki çizgilerde bir hata yapmışım.
Denize çıkacağımı umuyordum. On beş adım beriye düştüm.
— Buraya en yakın bir adaya yüzüp, özgür
olacaktım.
— En yakın ada Dom veya Tibulen adası.
Oralar da yüzülerek gidilemeyecek kadar uzak.
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— Tanrı bana güç verirdi elbet ama artık her
şey bitti.
— Her şey mi?
— Evet. Açtığın deliği kapa. Dikkatle ört. Artık kazma. Benden haber alıncaya kadar bekle.
Edmond bağırdı:
— Hiç olmazsa kim olduğunuzu söyleyin bana.
— Ben, 27 numarayım.
— Ne zaman gelirsiniz?
— İyice düşünmem, olanakları hesaplamam
gerek.
— Fakat beni bırakmayacaksınız, bana geleceksiniz veya size gelmeme izin vereceksiniz, de-
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ğil mi? Kaçarız, kaçamazsak bile, konuşuruz. Ben
sevdiklerimi, siz de sevdiklerinizi anlatırsınız.
Mutlaka sevdikleriniz olmalı.
— Hayır, şu koca dünyada yapayalnızım.
— O halde beni seversiniz. Gençseniz sizin
dostunuz, yaşlıysanız oğlunuz olurum.
— Tamam, yarına kadar bekle!
Meçhul adamın ses tonu Edmond'un yüreğini ferahlatmıştı. İçini sevinç kaplamıştı. Gardiyan
akşam uğradı. Dantes yatağına uzanmıştı: Böylelikle duvardaki deliği daha iyi koruyabileceğini
sanıyordu. Herhalde bakışlarında bir gariplik olmalıydı ki, adam sordu:
— Ne oldu? Yoksa yine delirmeye mi başladın?
Sustu Edmond. Sesine güvenemiyordu. Se-
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vinçten titreyebilirdi. Gardiyan bir süre onu süzdükten sonra çekti gitti. Gece oldu. Dantes komşusunun gece geleceğini ummuştu, ama gelmedi.
Ertesi sabah beklemediği bir anda bir ses duydu.
Diz çöktü.
— Siz misiniz? Buradayım, dedi.
— Gardiyan gitti mi?
— Evet; akşama kadar bir daha uğramaz.
— O halde çalışabilirim.
— Evet, evet. Hemen başlayınız.
Az sonra Dantes'in iki elini dayadığı zemin
sarsıldı. Deliğe bir yığın taş, toprak düşerken
kendisini geriye attı. Sonra, deliğin dibinden bir
adamın kolları ve başı göründü. Dantes'in odasına tırmandı.
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İTALYAN BİLGİNİ FARİA

Dantes, uzun zamandır görmeyi sabırsızlıkla
beklediği Faria'nın yüzünü daha iyi görebilmek
için onu pencerenin altına götürdü. Ufak tefek biriydi; saçları yaşlılıktan değil, çektiği sıkıntılardan
ağarmıştı. Pek güçlü birine benzemiyordu; kollarıyla değil, kafasıyla çalışan biri olmalıydı. Özgürlüğe ve açık havaya kavuşmayı umduğu yerde
yeni bir zindan odasıyla karşılaşmaya çok üzülmüş olmasına karşın gene de Dantes'e gösterdiği
bu yakınlıktan dolayı teşekkür etti.
— İlk iş, önce şu deliği kapatalım, diyerek
Dantes'in söktüğü taşı, ağır olmasına rağmen ko-
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layca tünelin ağzına kaldırdı, deliği kapattı. Sonra
Dantes'e döndü:
— Bu taşı pek acemice sökmüşsün. Neyle
kazdın? Dantes su testisinin yerdeki kırık parçalarını gösterdi.
— Benim araçlarım bunlardan daha iyi. Karyolamdan kopardım. Bununla tam on beş metrelik bir tünel kazdım.
— On beş metrelik mi?
— Aman yavaş ol. Yerin kulağı vardır. Hükümlüler bakalım ne konuşacak diye gardiyanlar
kapıları dinlerler.
— Demek buraya kadar çıkmak için on beş
metre uzunluğunda bir tünel kazdınız, öyle mi?
— Evet ikimizin arasında on beş metrelik bir
mesafe var. Ama dairemi, üç metre daha geniş
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çizmiş olmalıyım. Kazdığım tünel beni askerlerin
dolaştığı avluya çıkaracaktı. O zamanda yakayı ele
verirdim.
Yaşlı adam Dantes'in odasını gözden geçirdi.
— Denize bakan duvar bu olmalı, dedi.
Masayı pencerenin dibine çekti ve Dantes'e:
— Tırman bakalım dedi. Genç adam, söyleneni yaptı, sırtını duvara dayayıp iki elini uzattı.
Dantes'in henüz sadece "27 Numara" olarak tanıdığı öteki hükümlü, masanın üzerine sıçradı,
oradan Dantes'in ellerine, sonra da ensesine bastı. Sonra başını pencerenin parmaklığından dışarı
uzatarak tüm duvarı, tepeden tırnağa gözden geçirdi. Sonra başını hemen içeri çekip söylendi:
"Tahmin etmiştim zaten!"
Dantes de masadan inerken sordu:
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— Neyi tahmin etmiştiniz?
Adam karşılık vermedi, düşündü kaldı. Sonunda:
— Evet, odanın bu duvarı, gece gündüz bir
askerin nöbet tuttuğu açık bir patikaya bakıyor.
Devriye gezen bir askerin miğferini gördüm. Beni
fark etmesin diye hemen geri çekildim.
— Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
— Görüyorsun ya, bu duvarları delip kaçmanın olanağı yok. Dantes, yıllardan beri dört elle
sarıldığı umutlardan böylesine çabuk ve sessizce
vazgeçebilen bu adamı şaşkınlıkla süzüyordu. Sonunda dayanamadı dedi ki:
— Ne olursunuz. Söyler misiniz, siz kimsiniz?
Sizin kadar garip ve şaşırtıcı biriyle ilk kez karşılaşıyorum da...
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— Elbette söylerim ama artık sana yardım
edecek gücü kalmamış birini niçin merak ediyorsun anlamıyorum?
— Öyle demeyin. İradenizin, zekânızın gücüyle bana pekâlâ yardımcı olabilirsiniz. Ne olur
gerçek kimliğinizi açıklayın.
— Öyleyse bak dinle. Benim adım Faria.
1811'den beri, burada İf Şatosu'nda kapalıyım.
Ondan önce de üç yılım Fenestrel Cezaevi'nde
geçti.
— Peki, ama buraya niye getirildiniz?
— Bildiğin gibi, İtalya, hepsi kendi ayrı hükümdarına sahip birçok küçük ve birbirinden ayrı
ülkelere bölünmüştür. Ben onu tek bir yüce kralın
buyruğuna tek ve büyük bir ülke yapmak sevdasına düştüm. O yüce kralı da bulduğumu sanmıştım; meğer budalanın tekiymiş. Sözlerime kulak
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vermiş ama sadece tasarılarımı öğrenmek ve beni
ele vermek için... Şimdi de artık bu yüce ülkü belki de hiçbir zaman gerçekleşemeyecek. Napolyon
İtalya'yı birleştirme işine başlamıştı; ama başladığı işi tamamlayamadı. Tanrı İtalya'ya elini uzatmadı.
— Ne olursunuz, bana kızmayın ama siz İf Şatosu'nda herkesin şey, yani hasta sandığı hükümlü değil misiniz?
— Yani, deli demek istiyordun, değil mi?
— Şey, öyle demek istememiştim de...
Faria acı acı gülerek sözlerini sürdürdü:
— O halde izninle şu soruna apaçık bir karşılık vereyim. İf Şatosu'nun zavallı deli hükümlüsünün ben olduğumu söyleyeyim. Yıllardır, cezaevini ziyaret edenler benim söylediklerimi çılgınlık
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sandılar, gülüp geçtiler. Ellerinden gelseydi belki
çocuklarını da getirir, biraz gülsünler diye beni
seyrettirirlerdi.
— Bütün kaçış umutları tükendi, öyle mi?
— Evet, bunun imkânsız olduğunu gördüm.
Tanrı'nın açıkça istemediği bir şeyi yapmaya kalkışmanın da yanlış olacağını düşünüyorum.
— İlk denemede her şey yolunda gitmeyebilir. Belki de bir başka yolu, çaresi bulunur?
— Siz benim bu işi başarmak için, ne kadar
uğraştığımı bilmiyorsunuz. Toprağı kazıyacak bu
gereçleri yapabilmem tam dört yıl sürdü. Taş kadar sert toprağı kazmaya da tam iki yıl uğraştım.
Bu taş, toprak yığınını gizlemek için de eski bir
kuyuyu açmak zorunda kaldım. Özgürlüğe kavuşacağıma yürekten inanmıştım. Fakat gördüğünüz gibi, tüm umutlarım suya düştü. Hayır, Tanrı
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istemiyor demek ki!
Dantes biraz düşündü ve aklına yeni bir fikir
gelmişçesine, heyecanla:
— Sizin aradığınız şeyi buldum ben, dedi.
Kazdığınız yol bir yerde dışarıdaki patikaya çok
yaklaşmış olmalı.
— Evet, öyle.
— Belki de ancak on beş adım ötesine düşmüşsünüzdür?
— Aşağı yukarı.
— O halde, bakın ne yapacağız, söyleyeyim.
O patikaya ulaşacak biçimde yolu kazacağız. Nöbetçi askeri öldürüp kaçacağız. Bu iş için canımızı
dişimize takalım yeter.
— Şimdiye dek canlılarla değil, cansız şeyler-
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le savaştım ben. Bir duvarı delmekte hiçbir zaman sakınca görmedim ama bir insanın yüreğini
delip canını almakta da sakınca olmadığına öyle
kolay kolay inanamam.
Dantes şaşırmıştı:
— Bu kadar ince düşünecek olursak, zindanda çürüyüp gideriz.
— Peki, o zaman söyle, karyolandan kıracağın bir tahta parçasıyla gardiyanı öldürüp, onun
giysilerini giyerek kaçmayı denemekten seni alıkoyan ne oldu?
— Bilmiyorum! Böyle bir plan hiçbir zaman
aklıma gelmemişti.
— Peki, niye gelmedi, ben söyleyeyim. Çünkü böyle bir şey yapmanın düşüncesi bile insanı
korkutur da ondan. Ancak hayvanların can alma
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ve zevkle öldürme duygusu vardır. İnsan kan
dökmekten çekinir, korkar; düşünmek bile istemez. Cezaevinden kaçmaya kalkışmış olan, bu işi
başaran veya yakayı ele verenleri tek tek düşündüm. Yakalananlar her zaman ve hep işi aceleye
getirenler olmuştur. Bu gibi işlerde aceleye hiç
ama hiç yer yoktur. Sonunda şu kanıya vardım ki,
talih aklımıza hiç mi hiç gelmeyen kaçış yollarını
birdenbire önümüzde açıverir.

FARİA'NIN ESRARENGİZ ODASI

İki
arkadaş, yeraltı geçidini kolayca aştılar; Faria'nın
odasına geldiler. Dantes, içeri girer girmez olağa-
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nüstü bir şeyler görmek umuduyla çevresine bakındıysa da, hiçbir özellik gözüne çarpmadı. Faria
dedi ki:
— Güzel daha birkaç saatimiz var demektir:
Şimdi saat tam on ikiyi çeyrek geçiyor.
Dantes şaşırmıştı:
— İyi ama saatin kaç olduğunu nasıl anladınız?
— Penceremden içeri giren ışığa bak, sonra
da duvara çizmiş olduğum çizgilere bir göz at.
Dantes hiçbir şey anlamamıştı.
— Bana göstereceğiniz diğer şeyler nerede?
diye sordu.
Faria odanın köşesine giderek kocaman bir
taşı kaldırdı, altında derin bir çukur ortaya çıktı.
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— Önce ne görmek istersin? dedi.
— Ah, İtalya konusunda yazdığınız kitabı.
Faria çukurda, gizlediği yerden birkaç parça
uzun, beyaz bez çıkardı. Hepsi de dikkatle numaralanmıştı ve baştan aşağı küçücük ama okunaklı
yazılarla doluydu.
— İşte kitabın tamamı burada... Bir hafta kadar önce altına son yazabildim.
— Bu kitabı yazdığınız kalemlerinizi görebilir
miyim?
Faria, on beş santim kadar uzunlukta bir
değnek gösterdi, değneğin ucuna sözünü ettiği o
balık kemiklerinden bir tane takılmıştı. Dantes bu
biçimi vermekte kullanılan bıçağı da sordu.
— Sanıyorum yaptığım araçların en iyilerinden biridir o. Gardiyanın fenerinden kırılıp düşen
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bir parçadan yapmıştım.
— İnanılmaz bir insansınız.
Gördükleri, Dantes'i bir hayli şaşırtmıştı ve
Faria'ya olan hayranlığını artırmıştı. Sonunda dedi
ki:
— Bana da bir şeyler öğretir misiniz? O zaman benden sıkılmazsınız. Çünkü inanıyorum ki
sizin kadar okumuş, bilgili bir kişi, benim gibi hiçbir şey okumamış biriyle oturmaktansa, yalnız
kalmayı tercih eder. Fakat siz de bana öğretmeyi
kabul ederseniz, burada daha kolay vakit geçer.
Eğer bana bu iyiliği yaparsanız, ben de artık kaçma fikrini kafamdan çıkarıp atabilirim.
Faria:
— Peki oğlum, ne biliyorsam tümünü sana iki
yılda öğretebilirim.
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— Gerçekten tüm bildiklerinizi iki yıl kadar az
bir zamanda öğrenebileceğime inanıyor musunuz?
— Evet, eğer istersen!
Dantes sabırsızlanıyordu:
— Tamam istiyorum, ne zaman başlayabiliriz?

HAZİNENİN HİKAYESİ

Yoğun eğitimlerinin arasında, Faria'nın üstün
bilgilerinden yararlanmaya çalışan Dantes, kısa
zamanda çok mesafe kat etmeyi başarmıştı. Bir
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sabah Faria, sol elinde küçük bir kâğıt parçası tutuyordu. Hiç konuşmadan kâğıdı Dantes'e uzattı.
Kısa bir süre önce ailesinden kendisine geçen
meçhul hastalığının ikinci krizini yaşamıştı Faria
ve artık sadece sol elini kullanabiliyordu. Dantes
sordu:
— Nedir bu?
— Neye benziyor. Bir bak bakalım, neymiş?
— Baktım, üzerinde okunması hiç de kolay
olmayan birtakım şeyler yazılı, yarısı yanmış bir
kâğıt parçası.
— Uzun zamandır sana bundan bahsetmeyi
düşünüyordum. Sana güvendiğim için bu kâğıdın
ne olduğunu sana açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Bu kâğıt benim hazinemdir ve bundan
sonra, o hazinenin yarısı senindir.
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Genç adam ne diyeceğini bilemiyordu:
— Hazineniz mi? diye sordu.
— Evet dostum. Hiç kuşkun olmasın, deli filan değilim. Gerçekten de bir hazine var ve ben
ondan yararlanma olanağını bulamadım, ama sen
bulacaksın. Çünkü kimse bana inanmadı, çünkü
beni deli sandılar; sen ki benim deli olmadığımı
biliyorsun, bari sen dinle beni ve ondan sonra ister inan, ister inanma.
— Aziz dostum, hastalık sizi çok yormuş olmalı. Şimdi dinlenseniz daha iyi olmaz mı? Öykünüzü yarın anlatırsınız. Üstelik hazine, şimdilik
aceleye getirilmesi gereken bir konu değil. Nasıl
olsa daha çok zamanımız olacak.
— Hayır, benim zamanım az kaldı dostum.
Üçüncü kriz ne zaman gelir belli değil. Her an gelebilir. O zaman en az on aileyi sonsuza dek
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prensler kadar zengin edebilecek bir servete sahip olamazsın.
Edmond çok üzülmüştü, başını yavaşça öbür
yana çevirdi. Bunu gören Faria:
— Bana hâlâ inanmıyorsun, değil mi Edmond? Doğru söylediğimi sana kanıtlamalıyım. O
halde al, şimdiye dek hiç kimseye göstermediğim
şu kâğıdı oku bakalım.
Genç adam yine onu oyalamak istedi:
— Yarın dostum, yarın okurum. Hani yarına
kadar bu konuyu açmayacaktık, ne oldu?
— Peki, yarına kadar açmayacağız ama kâğıdı
bugünden oku.
Dantes yaşlı ve hasta adamı üzmek istemediği için yarısı yanmış kâğıdı aldı. Faria merakla
sordu:
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— Nasıl, anlayabildin mi?
— Pek bir şey anlayamadım efendim. Kelimeler ve cümleler sanki eksik kalmış. Sen ilk kez
gördüğün için kolay olmaz ama ben kolayca okuyabiliyorum, dostum. Çünkü geceler boyu, hep
bu kâğıdı inceledim. Eksik sözleri de kafamdan
bulup yerine yerleştirdim, tamamladım.
— Eksik olan kelimeleri, doğru olarak tamamladığınızdan emin misiniz?
— Evet, kesinlikle. Anlatınca sen de göreceksin. Önce şu kâğıdın öyküsünü dinle bak.
Dantes birden sözünü kesti:
— Ayak sesleri duyuyorum. Hemen gitmeliyim!
Böylece Dantes hızla odasına koştu, Faria da
öte yandan, ayağıyla taşı çarçabuk deliğin üzerine
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itmiş, bir bez parçasıyla da örtmüştü. Ertesi gün
akşama kadar Dantes'i bekledi. Gardiyan her zamanki gibi uğrayıp gitti. Sonra yaşlı adam, kıpırdanmayı ve aralarındaki geçidi aşmayı denedi.
Dantes onun yeraltı geçidinde sürünmeye çabalarken çıkardığı iniltileri duyunca dayanamadı;
bacağı ölü gibiydi, bir kolunu da artık hiç kullanamaz olmuştu. Dantes ona yardım etmek zorunda kaldı. Faria, tüm sevimliliğiyle:
— Görüyorsun ya dostum. Sen gelmezsen
ben sana gelirim. Beni dinlemekten kurtulamazsın.
— Haklısınız efendim dedi Dantes. Anlatacaklarınızı dikkatle dinleyeceğim.
Faria, Dantes'in yatağına iyice yerleştikten
sonra anlatmaya başladı.
— Son Spada Prensi'nin dostu ve yardımcısı
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olduğumu biliyorsun, sana söylemiştim. Ailesi bir
zamanlar zenginliğiyle ün salmış olmasına karşın
Prens hiç de zengin değildi. Gerçekten de İtalya'da halk arasında bir deyiş vardır, "Spada kadar
zengin" derler. Onun sarayında çok mutlu günlerim olmuştu. Kız kardeşinin çocuklarına ders verirdim, şimdi hepsi öldüler. Prens hayatta yalnız
kaldıktan sonra da onun için elinden geleni yaptım. Prensin sık sık eski kitapları karıştırdığını, ailenin eski kâğıtlarını incelediğini görürdüm. Bu
kadar çok çalışması hiç de iyi bir şey değildi, bu
yüzden bir gün ona, niçin böyle yaptığını sordum.
Yüzüme acıyarak baktı ve anlatmaya başladı:
Sezar Borjia, Roma'da Valentin Lordu idi. Uzun
savaşların sonunda, herkesin fakirleştiği bir ortamda Sezar ülkenin pek az bulunan zenginlerinden ikisine para karşılığı prenslik teklif etti. Rospigliosi ve Spada ailelerine... Sezar Borjia çok akıllı ve entrikacı biriydi. Düşmanlarını sinsi planlarıy-
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la öldürme şekilleriyle ünlüydü. Öldürmek istediği
kişilere hep dost olarak yaklaşır ve hiç şüphe
çekmeyen yöntemlerle cinayeti işlerdi. İğneli
anahtar, iğneli yüzükle el sıkma ve yemeğe çağırma yöntemleri bu yöntemlerden bazılarıydı.
Prens Spada da bu gözü dönmüş Sezar'ın bir gün
kendilerine de böyle bir şey yapacağını tahmin
ediyordu. Nitekim o günlerde, Rospigliosi ve Spada, Sezar Borjia tarafından yemeğe davet edildiler. Bu yemeğin anlamı açıkça 'ölüm' demekti.
Yemeğe katıldılar, fakat davete gitmeden önce
bu entrikayı tahmin eden Prens Spada, yeğenine
vasiyet yazmış ve yemeğe öylece gitmişti. Yemekten çıktıktan çok kısa bir süre sonra neler olduğunu anlayamadan Prens Spada da, yemeğe gelip
oradaki şaraptan içen yeğeni de, Rospigliosi de
can çekişerek öldüler. Bunun üzerine Sezar Borjia
her şeye el koydu. Spada'nın kâğıtlarına ve bu
arada ölümünden hemen önce kaleme aldığı
kâğıda da el koydu. Onda şöyle yazıyordu:
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Her şeyimi, tüm paramı ve kitaplarımı, bu
arada, altın yaldızlı dua kitabımı da, erkek kardeşimin çocuğuna bırakıyorum. O kitabı özenle saklayacağını ve eline aldıkça sevgili amcasını hatırlayacağını umarım.
Hepsi bu kadardı. Sezar her yanı araştırdı, bir
şey bulamadı. Birkaç tane altın kupa, biraz mücevher, biraz da para vardı, hepsi o kadar. Spada'ların hazinesi, eğer hazine var idiyse, yer yarılmış içine girmişti sanki. Yok olmuştu, bulunamadı!
Ben son Spada'ya yetiştim! Onun yardımcısı,
akıl hocasıydım. Çocuklarının da öğretmeniydim.
Benden önce birçoklarının yaptığı gibi ben de ailenin tüm kâğıtlarını teker teker elden geçirdim,
odalar dolusu belge karıştırdım, o soruyu çözmeye çabaladım: Spada'ların hazinesi neredeydi
acaba? Ama hiçbir şey bulamadım. Sezar Borjia
sonunda parayı eline geçirebildi mi; öğrenmek
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için Borjia ailesi hakkında yazılmış tüm tarih kitaplarını teker teker okudum, inceledim. Sonunda Rospigliosi ailesinin servetine el koyduğunu
öğrendim, bunda hiç kuşku yoktu; Spadaların
servetine gelince, bu konuda hiçbir ipucu ele geçiremedim.
O zaman içime doğdu ki, aradan geçen zaman içinde hazine ne Borjia'ların, ne de Spada ailesinin eline geçmişti. Tüm bu zaman içinde bir
yerde gizli kalmış, kimse ondan yararlanamamıştı, bunu anladım.
Dostum Prens Spada öldü. Ölümüyle de ona
ait olan her şey bana geçti. Çünkü vasiyetinde varını yoğunu bana bırakmış, karşılığında da benden sadece ruhuna dua etmemi ve Spada ailesinin tarihçesini yazmamı istemişti. Her şeyi yeniden gözden geçiriyordum ki, bir gece uyandığımda lambayı tutuşturmak için elim rasgele gezinirken, dua kitabının içindeki işe yaramaz sandığım
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küçük kâğıt elime geçiverdi. Karanlıkta onu tutuşturduğumda gözlerime inanamadım; sarı yazılar
belirmeye başlamıştı kâğıdın üzerinde. Hemen
söndürdüm tabii, ama kâğıdın yarısı yanmıştı. İşte
bu sabah okuduğun kâğıt... Bir kez daha oku Dantes, sonra ben eksik yerlerini tamamlayayım.
Faria kâğıdı yeniden Dantes'e uzattı, genç
adam sarı yazıları bir kez daha okudu. Faria bu
kez de üzerinde yarım satırlar bulunan bir başka
kâğıdı ona uzatarak dedi ki:
— Şimdi de şu kâğıda bir göz at bakalım.
Sonra, iki parçayı birleştir ve oku. Dantes söyleneni yaptı. Faria sordu:
— Anladın mı şimdi?
Kâğıtta şunlar yazılıydı:
"Mayıs ayının 25'inci günü, Sezar Borjia tara-
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fından yemeğe çağırıldım. Beni de öldürüp tüm
servetime el koymasından korkuyorum. Bütün
malvarlığımın ölümümden sonra Guido Spada'ya
geçmesi son dileğimdir. Kendisinin de bildiği ve
birlikte ziyaret ettiğimiz bir yere, Monte Kristo
adasına servetimi saklamış bulunmaktayım. Tüm
param, altınlarım, mücevherlerim orada gizlidir.
Doğudaki küçük koyun kıyısından itibaren yirmi
ikinci kayayı kaldırsın. Yeraltına inen basamaklar
görecektir. İkinci odaya girsin hazine, odanın kuzeydoğu köşesinde gömülüdür.
Sezar Spada 25 Mayıs 1498"
Dantes kâğıdı dikkatle okuduktan sonra:
— O kadar zamandır aradığınız kâğıt buymuş, öyle mi? Peki, bunu bulunca ne yaptınız?
dedi.
— Hemen yola çıkmaya karar verdim. İtalya
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konusunda yazdığım o büyük kitabımın başlangıç
bölümünü de yanıma alıp gidecektim. Fakat Hükümet benden korkmaya başlamıştı bile. Birdenbire uzaklaşma isteğimin nedenini bir türlü anlayamıyorlardı. Tam gemiye binecekken yakalandım. Gerisini biliyorsun.
— Bak sevgili dostum! Buradan birlikte kaçıp
kurtulursak bu servetin yarısı senin... Eğer ben
burada ölürsem hepsi senin. Sen benim oğlumsun, Dantes. Zindanda doğmuş oğlum. Tanrı bugüne kadar baba olamamış, özgürlüğünü de yitirmiş bir adamı sevindirmek için seni bana gönderdi!

FARİA'NIN ÖLÜMÜ
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Faria, oğlu gibi candan sevdiği bu gence günün birinde hazinenin mutluluk getireceğine yürekten inanıyordu. Her gün aynı konuyu anlatıp
duruyordu. Faria, Monte Kristo adasının nerede
olduğunu bilmiyordu. Bir ara Dantes'e adayı bilip
bilmediğini sordu.
— Korsika ile Elbe adaları arasında, Pianoza'nın yirmi beş mil açığında küçük, ıssız bir ada.
Dantes adanın bir haritasını çizip Faria'ya
gösterdiğinde, Faria da ona hazineyi kimseye fark
ettirmeden almanın en güvenilir yolunu uzun
uzun anlattı. Dışarıda, nöbetçinin gezindiği yerde
işçiler çalışmaya başladı. Tüm taşları söktüler,
Dantes'in yarı yarıya doldurduğu boşluğu koca
koca kayalarla tıkadılar, her şeyi yeniden yaptılar.
Böylece üzerlerine yeni ve her zamankinden sağlam aşılmaz bir kapı daha kapanmış oluyordu.
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Dantes Faria'ya dedi ki:
— Üzülmeyin sevgili dostum. Ben ölünceye
kadar sizin yanınızda kalacağıma söz vermiştim.
Bakın, şimdi sözümden dönmek istesem bile dönemem. Zaten benim gerçek hazinem sizsiniz.
Faria, Dantes'e kâğıtta yazılanların hepsini
ezberletti. Çünkü kâğıdın varlığından, başka birilerinin haberdar olmasından korkuyordu. Gardiyanın geldiği saatler dışında, gündüzleri hep beraber oluyorlardı. Dantes'in isteğiyle tarih, İngilizce ve başka konulardaki derslere devam ediyorlardı.
Bir gece Dantes, ansızın uyandı, biri ona seslenmişti sanki. Karanlıkta kulağına adını söylemeye çalışan zayıf bir ses geliyordu. Karyolasını çekti, yeraltı geçidine daldı. Faria'nın fenerinin solgun ışığında, yaşlı adamı, suratı kireç gibi bembeyaz kesilmiş, ayakta, yatağının ucuna tutunur bir
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halde buldu. Yüzünde, Dantes'in önce de görmüş
olduğu o korkunç acı okunuyordu. Nefes alırken
zorlanıyordu. Faria:
— Gel! Sevgili dostum, anladın, değil mi! Sana söylememe gerek kalmadı sanırım?
— Koşun yardım edin diye bağırırken, Faria
ona güçlükle engel oldu.
— Dur oğlum, ne yapıyorsun? Zindancıdan
yardım istenir mi hiç?
Genç adam hemen koşup karyolanın ayağına
gizlediği ilacı çıkardı.
— Bakın, ilacınız bitmemiş! diye sevinçle bağırdı.
Bu sefer ne yapacağımı söyleyin bana yeter.
Farya çektiği acıdan dolayı ağır ağır konuştu:
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— Artık sana yük olmayacağım aziz dostum.
— Ne olur böyle konuşmayın diye inledi.
Dantes. Siz de biliyorsunuz ki, şu anda kurtulmanızı istemekten başka bir dileğim yok. Daha fazla
geç kalmayalım, hemen söyleyin ne yapmam gerekiyor?
— Geçen hafta yaptığın gibi akıt, bu defa çok
bekleme. Her yerim soğumaya başladı. Beş dakika içerisinde hastalık en son noktaya varacak.
Önce on iki damla damlat, fayda etmezse geri kalanını ağzıma dök.
Dantes yaşlı adamı kucaklayarak yatağına yatırdı. Faria dedi ki:
— Sen Tanrı'nın bana gönderdiği en kıymetli
hediyesin. Dostum artık birbirimizden ayrılma
zamanı eldi. Tüm mutluluklar senin olsun.
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Edmond yaşlı adamın yatağının yanı başında
hıçkırarak ağlıyordu.
— Şimdi, söyleyeceklerime kulak ver. Eğer
buradan kaçabilirsen, tüm dünyanın deli dediği
zavallı Faria'nın hiç de deli olmadığını unutma sakın. Monte Kristo'ya git. Hazineyi al ve gönlünce
harca, çünkü gerçekten de şu ölümlü dünyada
payına düşen acıları fazlasıyla burada çektin sen.
Şiddetli ani bir sarsıntı onu susturdu. Dantes:
— Hayır, Beni bırakmayın! Aman Tanrım imdat, ona yardım edin! İmdat!
— Sus, sus beni kurtarsan bile senden uzaklaştırırlar.
— Peki, tamam dostum bağırmayacağım. Fakat çok acı çekiyorsunuz, sizi kurtarmalıyım, bir
şeyler yapmalıyım.
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— Yanılıyorsun oğlum. Daha az acı çekiyorum çünkü dayanacak gücüm azaldı da ondan.
Ah, yaklaştı işte, geldi. Artık, gözlerim görmüyor.
Ruhum uçuyor. Elini ver Dantes, elini! Tanrı yardımcın olsun.
Sonra son bir yaşam parıltısıyla doğruldu,
olanca gücünü topladı, dedi ki:
— Monte Kristo! Monte Kristo'yu unutma
sakın! Ardından yatağa yığılıp kaldı.
Şafak henüz söküyordu; hava ağarırken Dantes de hâlâ kuşku içerisindeydi. Fakat günışığı geceyi yener yenmez, bir ölüyle baş başa olduğunu
gördü. Lambayı söndürüp dikkatle bir yere gizledi. Sonra yeraltı geçidine dalıp ardından iyi kötü
kapatmaya çalışarak döndü. Tam vaktinde dönmüştü, çünkü gardiyan Dantes'in odasına geliyordu. Kahvaltıyı bıraktı, kapıyı kapatıp Faria'nın
odasına doğru gitti gardiyan. Dantes, dostunun
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odasında neler olacağını anlayıp öğrenmek istiyordu. Yeraltı geçidine dalıp Faria'nın odasına çıkan taşın altına geldiğinde, gardiyanın yardım istediğini duydu. Diğer gardiyanlar koştular. Az
sonra cezaevi müdürü de hükümlünün odasına
geldi.
Edmond onların cesedi kıpırdattıklarını duydu. Bir saat kadar sonra müdür yanında birisiyle
geri döndü. Tanımadığı bir ses diyordu ki:
— Evet, hiç şüpheniz olmasın ölmüş bu
adam. Ölüm nedeni de katalepsiye benziyor.
Müdür:
— Zararsız bir hükümlüydü, yıllarca burada
kalsaydı bile kaçmaya asla kalkışmazdı. Evet, söylediğiniz doğru; hükümlü ölmüş ama biliyorsunuz,
cezaevi kuralları yine de bu konuda tamamıyla
kesin bir sonuç almamız için deneme yapmamızı
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öngörüyor.
— Hiç merak etmeyin, adam ölmüş. Bu konuda hiç şüpheye gerek yok, dedi.
— Fakat siz de biliyorsunuz, böyle durumlarda cesedi kontrol etmekten de öte, bir deneme
yapmak zorundayız. Bunun için rica ederim, görevinizi kurallar uyarınca yerine getirmeden buradan ayrılmayınız.
Ses:
— Tamam, biraz kor getirsinler. Fakat inanın,
buna hiç gerek yok, dedi.
Kapı açıldı, birileri girdi. Yine bir sessizlik oldu, bunu bir yanık deri kokusu izledi. Gizlendiği
yerde Dantes'in midesi bulandı. Ses dedi ki:
— Gördünüz ya, ölmüş işte.
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Müdür gardiyana sordu:
— Onunla başın hiç belaya girdi mi?
— Hayır efendim, hiçbir zaman. Bir gün karım hasta olmuştu da onu iyileştirmem için ilaç
bile tavsiye etmişti.
Doktor:
— Ya demek öyle? Burada bir meslektaşım
olduğunu hiç duymamıştım.
Gardiyan sordu:
— Ölüyü gömme işlemlerini ne zaman yapalım?
— Müdür:
— Akşama, dedi.
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Gardiyan sordu:
— Saat kaçta?
— Ona, on bire doğru.
— Ölüyü bekleyelim mi burada?
— Gerek yok, kapıyı kilitle, yeter.
Ayak sesleri uzaklaştı. Sonra sessizlik, tüm
sessizliklerin en derinliği, ölüm sessizliği ortalığa
çöktü. Dantes taşı başıyla kaldırdı. Dikkatle odaya
göz gezdirdi. Kimsecikler yoktu. İçeri girdi.

İF ŞATOSU'NUN MEZARLIŞI
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Karyolanın üzerinde, sarı bezden bir torba
gördü. Torbanın içindeyse dostu Faria'nın cesedi
vardı. Dantes artık yapayalnızdı. Aklına korkunç
bir şey geldi birdenbire... Bu, öyle olmayacak bir
şey değildi. Kalktı. Elini alnına götürdü. Odanın
içinde birkaç kere dolandı. Neden olmasın? Zindandan ancak ölüler serbestçe çıkıp gidebildiğine
göre, ben de ölünün yerini alsam! Torbanın ağzını
açtı. İçinden ölüyü çıkarıp kendi odasına götürdü.
Yatağına yatırdı. Kendisinin yattığı gibi, başını duvara döndürdü, örtüyü de iyice başına örttü.
Gardiyan geldiğinde, çoğu zaman olduğu gibi,
onu uyuyor sanacak, hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti.
Faria'nın odasına geri döndü. Faria'nın yaptığı iğnelerden bir tanesini aldı, çuvalın sökük yerinden içine girdi. Bıçağını da yanına almayı ihmal
etmedi. Sonra çuvalı içeriden dikti. Dantes akşam
ziyaretinden sonrasını da bekleyebilirdi; ancak
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müdürün verdiği emri değiştirmesinden ve ölünün daha önce alınıp görülmesinden korkmuştu,
işte o zaman son umudu da suya düşmüş olurdu.
Kapı açıldı. Dantes torbanın içinden solgun
bir ışık gördü. İki gölge yatağa yaklaştı; elinde fener tutan bir üçüncü adam kapıda bekliyordu.
Adamlar çuvalı tutup kaldırırken:
— Bu sıska ihtiyar amma da ağırmış! diye
söylendiler.
— Kemikler her sene ağırlaşırmış, dedi
adamlardan biri.
Diğer adam:
— Ağırlığı bağladın mı? diye sordu.
— Acelesi ne? Götürünce bağlarız.
Dantes düşünüyordu:
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— Bağlamak mı? Neyi bağlayacaklar acaba?
Sahte ölüyü sedyeye yerleştirdiler. Sonra feneri tutan adam önde, basamakları çıktılar. Dantes taze, serin gece havasını ciğerlerine çekti.
Yirmi adım kadar yürüdükten sonra durup cesedi
yere bıraktılar. Bir tanesi uzaklaştı. Dantes onun
taşlarda yankılanan ayak seslerini dinledi. Kendi
kendine soruyordu:
— Neredeyim acaba? diye.
Bir an Dantes hemen kaçmayı düşündü; ama
buna kalkışmadı. Adamlardan biri seslendi:
— Hey, bana biraz ışık tutsana, aradığımı bulamıyorum.
Edmond meraktan çatlayacaktı.
— Ne arıyor olabilir acaba? Mezar kazacak
bir şey mi? Ama herhalde mezarı hazırlamış ol-
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maları gerekirdi.
— Tamam, işte buldum.
Bunu söyleyen adam, Edmond'a yaklaştı,
Dantes, yanı başına ağır bir şeyin bırakıldığını işitti. Sonra ayaklarına bir şey bağlandı.
— Sağlam bağlandın mı?
— Evet, hiç merak etme, düşmez.
— Hadi bakalım öyleyse.
Dantes yeniden kaldırıldığını hissetti, birkaç
adım ilerlediler.
Adamlardan biri:
— Hava pek kötü... Son yolculuğa çıkacak
zaman değil doğrusu, dedi.
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Dantes hiçbir şey anlayamıyordu ama saçları
diken diken olmuştu...
Adamlardan biri:
— Neyse, geldik işte, deyince ötekisi karşı
koydu:
— Yok, yok, biraz daha gidelim. Biliyorsun ya,
sonuncusu kayaların üzerine düştü de müdür ertesi gün bizim canımıza okumuştu unuttun mu?
Beş altı adım daha yürüdüler. Sonra Dantes,
başından ve ayaklarından yakalandığını hissetti.
Adamlar:
— Biir! İkii! Üç! Hopaaaa! diyerek Dantes'i
fırlattılar.
Genç mahkûm boşluğa yuvarlanıyordu. Kanı
damarlarında donmuştu sanki. Bir ağırlık onu hızla aşağıya doğru çekiyordu. Sonunda korkunç bir
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gürültüyle buz gibi suya daldı. Dalarken attığı çığlık, üzerini örten dalgaların gürültüsüne karıştı
gitti. Dantes denize fırlatılmıştı ve ayaklarına bağlanmış olan kocaman bir taşın ağırlığıyla dibe
doğru iniyordu. İf Şatosu'nun mezarlığı, denizdi...

DANTES'İN KURTULUŞU

Dantes hızla dibe doğru giderken ağzını kapalı tutuyordu. Sağ elinde bulunan bıçakla içinde
bulunduğu torbayı hızla kesti. İlk önce kolunu,
sonra tüm vücudunu çıkarttı. Ayağına bağlı ağırlıktan kurtulmak için tüm gücüyle eğilerek ipi kesti. Neredeyse boğuluyordu ama denizin yüzeyine
çıkması uzun sürmedi. Görülmemek için, suyun

225

altından yüzmeye başladı. Dantes'i ne gecenin
karanlığı, ne de azgın dalgalar korkutuyordu. Zindandaki günlerinin yanında bunlar hiç kalırdı. Denize atıldığı yerden epeyce uzaklaşmıştı. İf Şatosu
çok gerilerde kalmıştı, oradan kurtulduğu için sevinçle yüzüyordu. Marsilya'nın en iyi yüzücüsü
unvanını boşuna almamıştı.
Saatlerce yüzdükten sonra, ayağına takılan
kayalıklardan, doğru yere doğru yüzdüğünü anladı. Burası, Tibulen adasıydı. Dantes doğruldu, birkaç adım attı. Tanrı'ya şükretti, taşların üzerine
uzandı. Yorgunluktan tükenmiş, bitkin düşmüş kişilerin o derin, tatlı uykusuna daldı. Bir saat sonra
fırtınanın şiddetiyle kabaran denizin dev dalgalan, kayaları dövüyordu. Dantes bu adada sığınacak bir yerin olmadığını çok iyi biliyordu. Deniz biraz yatışır gibi olursa, Mer Adası'na yüzmeyi düşündü. Orası da boştu ama daha geniş olduğu için
sığınacak bir yer bulabilirdi belki.
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Dantes fırtınadan biraz da olsa korunabilmek
için yukarıdan sarkmış bir kayanın altına sığındı.
Dalgalar öyle korkunçtu ki, sanki adayı parçalayacakmış gibi, sonsuz bir hırsla, öfkeyle saldırıyorlardı. Çok zaman sonra rüzgâr nihayet sakinleşebildi.
Tibulen adası ot bitmeyen, ıssız bir kaya yığınıydı. Dantes burada kalırsa soğuktan değil de açlıktan ölebilirdi. Aklına İf Şatosu geldi. O zaman
açlığını unuttu. Düşünmeye başladı.
Dantes:
— Gardiyan odama girecek, zavallı dostumun ölüsünü bulacak, işin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Beni arayacak, bulamayınca da yardım isteyecektir. Sonra gizli geçidimiz ortaya çıkacaktır.
Beni denize fırlatan ve herhalde suya girerken attığım çığlığı duymuş olan adamlar sorguya çekilecektir. Asker dolu kayıklar, beni aramak üzere
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denize açılacaktır. Şatonun kocaman çanı çalmaya başlayacak ve herkes, yarı çıplak, yiyecek bulmaya çalışarak ortalıkta dolaşan bir adamın peşine düşecektir. Marsilya'da askerler alarma geçirilecek, Cezaevi Müdürü ise beni denizde arayacaktır. Çok üşüdüm; çok acıktım. Canımı kurtarmış olan bıçağı bile yitirdim.
Dantes, Pomeg Adası'na doğru bakmaya başladı. Ufukta dalgaların üzerinde martı gibi süzülen
bir karartı gördü. Ancak, iyi bir gemici ufukta
gördüğü karartının gemi olduğunu anlayabilirdi.
Bu geminin İtalya'ya doğru yol aldığını hemen anladı. Marsilya'dan kalkmış olmalıydı.
— İstesem yarım saate kalmaz şu gemiye çıkabilirdim, ama sorguya çekilmekten, kimliğimin
anlaşılmasından ve Marsilya'ya geri götürülmekten korkuyorum. Tanrım ne yapsam? Daha fazla
bekleyemem çünkü açım, yiyecek bulmam da
olanaksız.
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Dantes'in aklına birden, dün gece karaya çıktıktan sonra kıyıya yakın bir yerde fırtınada alabora olmuş kayık geldi. Onlara yalan söyleyebilirdi.
— Ah, evet ya! Kayığımın parçalandığımı söylerim ben de onlara! Evet, buna inanırlar...
Kıyıda eline geçirdiği kırmızı balıkçı şapkasını
da kafasına geçirdi ve yelkenliye doğru yüzmeye
başladı Dantes. Yanına bir de tahta parçası almıştı. Yelkenli giderek yaklaşıyordu. Dalgaların üzerinde doğruldu, bağırdı, elini salladı. Kimse görmemişti, yelkenli ondan uzaklaşıyordu. Fakat birden gemi ona doğru yönelmişti. Suyun üzerinde
ayağa kalkar gibi iyice doğruldu, kırmızı başlığını
salladı, yüksek sesle bağırdı, çağırdı. Bu kez onu
hem görmüş, hem duymuşlardı. Yelkenli döndü,
denize bir kayık indirdi. Tahtayı bırakıp kalan son
gücüyle kayığa doğru yüzerken gözleri karardı.
Bayılmak üzereydi. Kayığa son kez baktı.
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Dantes gözlerini açtığında kendisini gemide
buldu. İlk işi çevresine bakıp geminin nereye gittiğini anlamak oldu. İf Şatosu hızla geride kalıyordu. Sevinçle bağırmak istedi ama sesi pek zayıf
çıkıyordu. Geminin kaptanı sordu:
— Siz kimsiniz?
Dantes İtalyanca cevap verdi.
— Maltalıyım. Siraküza'dan gelirken, fırtınaya yakalandık. Gemimiz Tibulen kayalıklarına çarpıp parçalandı.
— Şimdi nereden geliyorsun?
— Ben kayalara tırmanıp tutunmuştum. Kaptanımızla dört arkadaşım, dalgalarla kayboldular.
Ben de sizin geminizi görünce, bir tahta parçasına
sarılıp size ulaşmaya çalıştım. Canımı kurtardınız,
size minnettarım.
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Kaptan:
— Dürüst bir denizciden çok bir hırsıza benziyorsun, şu sakalınla, upuzun saçlarınla...
Dantes'in aklına, İf Şatosu'na kapatıldığından
beri saçının da, sakalının da hiç kesilmemiş olduğu, geliverdi. Hemen bir yalan uydurdu:
— Evet, denizde büyük bir ölüm tehlikesiyle
karşılaşmıştık da o zaman, eğer sağ kurtulacak
olursam, saçımı da, sakalımı da birkaç yıl kesmeyeceğime and içmiştim. O süre bugün doluyor.
Kaptan sordu:
— Peki, şimdi seni ne yapmamızı istersin.
— Ne isterseniz yapın. İyi bir denizciyim. İsterseniz ilk uğrayacağınız limanda bırakın; kolayca iş bulurum.
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— Bu denizleri tanır mısın?
— Hem de avucumun içi gibi tanırım. Çocukluğumdan beri denizlerdeyim.
Dantes'i denize batarken saçlarından çekip
kurtaran tayfa:
— Ben derim ki kaptan, eğer söyledikleri
doğruysa, neden bizimle kalmasın?
Kaptan henüz kuşkuluydu.
— Haklısın, ama böyle zor durumda kalan bir
kimse, genellikle yalan söyler.
Dantes:
— Neden beni denemiyorsunuz? Söz verdiğimden daha fazlasını yaparım, dedi.
— Evet, göreceğiz.
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— Peki, şimdi nereye gidiyorsunuz?
— Livorno'ya.
— Neden daha açıktan yol almıyorsunuz?
— Dosdoğru Riyu Adası'na bindiririz o zaman.
— Hayır efendim, üç yüz metre açığından
geçersiniz.
— Bu kadar eminsen göster bize h
adi... Fakat yanılıyorsan eğer!..
Dantes dümene geçti. Önce geminin manevra kabiliyetini denedi.
Hemen etrafındaki tayfalara emir verdi. Yelkenleri fora ettirdi. Geminin rotası değişti. Sanki
bir ustanın eline geçtiğini sezmiş gibiydi. Kaptan
öyle dikilmiş, bir şey demeden seyrediyordu.
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Dantes'in söylediği gibi, adanın üç yüz metre açığından, onu sağında bırakarak süzüldü, geçti.
Gemiciler de "Bravo!" diye bağırdılar. Bir saat önce, ayaklarının dibinde ölü gibi yatan bu adamın
yiğitliğine, gücüne hayran kalmışlardı. Dantes
kaptana döndü:
— Görüyorsunuz ya, size az çok yararım dokunabilir. Beni Livorno'da istemezseniz oraya bırakırsınız, ben de kazanacağım ilk paradan yolda
yediklerimin ve bana vereceğiniz giyim eşyasının
ücretini size öderim.
Kaptan:
— Yemek ve elbise önemli değil. Denizciler,
darda kalan arkadaşlarına yardım ederler. Bu bizim geleneğimizdir. Eğer çok para istemezsen bizimle çalışabilirsin.
— Hayır, ötekilere ne veriyorsanız bana da o

234

kadar verin.
Dantes Jakopo'nun yanına oturdu:
— Bugün ayın kaçı? diye sordu... Ayrıca hangi yıldayız?
— Ne dedin? Hangi yılda olduğumuzu bilmiyor musun?
— Dün gece kaza öyle korkunçtu ki, hafızamı
hâlâ toparlayamadım.
— 1820 yılının şubatındayız dedi Jakopo.
Dantes'in yüzünden acı bir gölge geçti gitti.
Tam beş yıl geçmişti çünkü...
Dantes, bulunduğu geminin bir kaçakçı gemisi olduğunu anlamakta gecikmedi. Onun için
fark etmezdi. Gemi, Livorno'ya vardığında gidip
saçını, sakalını kestirdi. Aynada kendine uzun
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uzun baktı. Suratı uzamış, ağzı daha sert ve kararlı bir biçim almıştı; gözleri çukura kaçmış, bakışları dalgın, düşünceliydi ve güneşten, açık havadan
uzun süre yoksun kalan teni de bembeyazdı.
Kaptan, sabah kontrolünü yaparken Dantes'i
küpeştede dikilmiş, koskocaman bir kaya yığınını
seyreder halde buldu. Burası Monte Kristo Adası'ydı. Dantes, Prens Spada'nın mektubunu içinden bir daha okudu. Tek kelimesini bile unutmamıştı.
Gece oldu. Dantes, Monte Kristo adasını karanlıkta bile görebiliyordu. Artık gözleri zindanın
karanlığına alışık olduğundan gemideki tayfalar
Monte Kristo adasını artık göremediği halde, o
hala seçebiliyordu. Gerçekten orada hazine varsa, hazineyi nasıl alıp götürebilirdi? Çök büyük bir
servetin mirasçısı olmuştu ama küçük bir kayık
satın alacak parası bile yoktu.
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Bir gün kaptan, Dantes'den onunla birlikte
bir toplantıya gelmesini istedi. Kaptanla birlikte
bu yörelerin tüm kaçakçılarının her zaman toplandığı bir yere gittiler. Tartışılan konu, Afrika kıyılarından gelmekte olan, çok değerli ipekli kumaş yüklü bir gemiydi. Bu gemiyle buluşabilecekleri, ipekli kumaşları satın alabilecekleri oradan
da Fransa kıyılarına tehlikesizce çıkartabilecekleri, gözlerden uzak, sakin bir yer bulmaları gerekiyordu. Toplantı sonucunda buluşma yeri olarak
Monte Kristo Adası'nın seçilmesi Edmond Dantes'in, artık kendisine gülen talihinden başka bir
şey değildi. Kaptan Edmond'a dönerek bu konuda
ne düşündüğünü sordu. O da adanın bu iş için
son derece elverişli, güvenli bir yer olduğunu ve
hemen harekete geçmelerinin yararlı olacağını
söyledi. Hemen yola çıkma kararı alındı; eğer
rüzgâr ve hava elverişli olursa, ertesi gün Monte
Kristo Adası'na varacaklardı.
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Yolculuk hazırlıklarını Dantes üstlenmişti
çünkü kaptan da, adamları da ona son derece
güveniyor ve seviyorlardı. Adamlar da onun emrinde hızla ve seve seve çalışıyorlardı. Deniz sakindi. Ceneviz gemisi yelkenlerini açmış, tam yol
ilerliyordu. Dantes adamlara gidip uyumalarını,
dümene kendisinin geçeceğini söyledi. Akşam
beşe doğru Monte Kristo iyice görünmüştü. Toplantı yerine ilk olarak Ceneviz gemisi geldi. Dantes, sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Daha fazla bekleyemedi. Kıyıya ilk kendisi çıktı. O günü
heyecanla atlatabildi Dantes...
Ertesi sabah Dantes, avlanmaya gittiğini söyleyerek yanındakilerden uzaklaşıp kayalığın tepesine vardığında, iki kayanın arasında derenin açtığı bir yol buldu. Belki de buraya şimdiye dek insan ayağı basmamıştı! Artık hazinenin bulunduğunu sandığı yere yaklaşıyordu. En ufak şeylere
bile dikkat ederek kıyı boyunca yürüyorken, kimi
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taşların üzerinde insan elinden çıkmışa benzeyen
işaretler gördü. Yirmi birinci taşa vardığında işaretler de son buldu. Fakat delik falan görünmüyordu. Sadece koskocaman bir kaya vardı. Etrafında yaban çiçekleri ve yosun bitmişti. Arkadaşlarını kuşkulandırmamak için geri döndü. Bu sırada yemek hazırlayan arkadaşları, onun bir keçi
gibi kayadan kayaya sıçradığını gördüler. Hepsi
birden ona bakarken hızla dönüp koşmaya başladı ve adamların gözleri önünde kayalardan düştü.
Bütün herkes, başta kaptan olmak üzere Dantes'in düştüğü yere koşmaya başladılar. Dantes'i
orada ölü gibi yatar buldular. Bir süre sonra genç
adamın gözleri açıldı. Dizinin ve bacaklarının çok
ağrıdığını, başının da kurşun gibi ağırlaştığını anlattı. Tutup kıyıya taşımaya kalkıştıklarında, acıyla
bağırarak kımıldatınca canının çok yandığını söyledi.
Kaptan alçak sesle:
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— Bacaklarını incitmiş. Gemiye taşımayı deneyelim.
— Aman, beni yerimden kımıldatmayın tehlikeli olabilir, dedi Dantes.
Kaptan:
— Peki, ne yapalım... Dostumuzu bu halde
bırakamayız. Akşama kadar bekleriz. Bir değişiklik
olmazsa sedye ile gemiye taşırız.
— Hayır, hayır, olamaz. Kendi dikkatsizliğim
yüzümden işlerinizin aksamasına razı olamam. Siz
bana biraz kumanya, bir balta ve gereksineceğim
öteberiyi bırakıp gidin.
— Fakat açlıktan ölürsün. En az bir haftalığına gitmiş olacağız, dönüşte de buraya uğrayıp
seni almak için rotamızdan çıkacağız.
— Eğer iki üç gün sonra bir balıkçı gemisine
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rastlarsanız ona söylersiniz buraya uğrayıp beni
alırlar. Livorno'ya gidince yol paramı öderim.
Kimseye rastlamazsanız o zaman siz gelir beni
alırsınız. Hem, şu kayalıkların arasında kırık ve çıkıklara iyi gelecek şifalı otlar görmüştüm.
Ne yaptılarsa dinletemediler. Bunun üzerine
adamlar Dantes'e iyi şanslar dileyerek, vedalaştılar. Giderken birkaç kez dönerek ona el salladılar,
Dantes vücudunu kımıldatamıyor gibiydi. Sonra
onlar iyice uzaklaşınca, kendi kendine:
— Doğrusu böyle yıllanmış denizcilerin yufka
yürekli olması insanı gerçekten çok şaşırtıyor, diye söylendi.
Gemi artık gözden kaybolduğunda, Dantes
hızlıca işaretlerin son bulduğu kayaya doğru
koşmaya başladı.
Eşyalarını alıp daha önce araştırma yaptığı
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yere geldi. İşaretli kayaları bir daha saydı. İyi ama
Prens Spada tek başına böylesine ağır bir kayayı
buraya nasıl yerleştirmişti acaba? Yirmi kişi olsa
bunu kaldıramazdı. Eğer mektupta sözü geçen bu
kaya değilse, neresiydi? Belki de bu kayayı buraya
taşıyıp yerleştirmemişlerdi de yukarıdan bir yerden yuvarlamışlardı. Hemen aşağıya atlayıp kayanın çevresinde toprağı gözden geçirdi. Burada
derin bir iz açıldığı, kayanın bu iz üzerinden yürütüldüğü belli oluyordu. Kayanın çevresinde kalan
boşluklarsa, küçük taşlarla ve toprakla tıkanıp
gözlerden gizlenmişti.
Dantes bu küçük taşları temizledi. Sonra baltası ile kalın ve sağlam bir zeytin ağacı kesti, dallarını da budadı. Sonra yaptığı bu ağacı bir ucunu
az önce açmış olduğu deliğe sokup var gücüyle
asıldı. Kaya kıpırdadı! Dantes biraz dinlendi, soluk
aldı. Sonra var gücüyle asılmaya karar verdi. Kaya
yerinden kıpırdadı, kalktı, tepe aşağı yuvarlana-
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rak denize daldı. Dantes, kayanın kalktığı yerde,
dört köşe bir taş, tam ortasında da bir halka gördü. Dantes sevinçten bir çığlık attı. Sonra ağaçtan
yaptığı sırığın bir ucunu halkaya sokarak öteki
ucundan var gücüyle aşağıya bastırdı. Taş yerinden oynadı, kalktı. Bir yeraltına inen basamaklar
göründü. Dantes düşünüyordu:
— Buraya benden önce gelen oldu mu acaba? Sakın Sezar Borjia, kendisi gelmiş olmasın?
Ama o zaman demin yuvarladığım kocaman kayayı yerine yerleştirmezdi. Hazineyi alır, giderdi.
Aşağıya inip bir bakayım.
Bulmayı umduğu karanlık yerine solgun mavi
bir ışıkla karşılaştı, hava da temizdi. Hava da, ışık
da başının üzerindeki kayada bulunan küçük deliklerden içeriye giriyordu. Aradan bakınca, masmavi göğü de, ağaçların kıpırdayan dallarını da
görebiliyordu. Burada hiç, hiçbir şey yoktu. Duvarlar taştı ve mücevherler gibi parlıyordu. Ed-
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mond düş kırıklığına uğramış gibiydi.
— Prens Spada'nın bıraktığı tüm hazine bu
olacak. Herhalde Faria bu parıldayan duvarları
düşünde gördü, delicesine umutlara kaptırdı
kendini.
Sonra mektup bu ezberden tekrar okudu:
— İkinci odaya geç, deniyordu. Şimdi ikinci
odayı aramalıydı.
Baltasıyla duvara vurmaya başladı. Bir yerde
ses, biraz farklı geliyor gibiydi. Sonra inanılmaz
bir şey oldu. Sert kaya gibi taş, kolayca kırılıp parçalandı, düştü, ardından üst üste konmuş dört
köşe beyaz taşlardan yapılmış bir duvar ortaya
çıktı. Artık Dantes'in gücü kalmamıştı. Baltayı bırakıp biraz dinlendi. Neredeyse yere düşecekti.
Basamakları çıktı. Ta uzaklarda birkaç balıkçı yelkenlisi görülüyordu. Saatlerdir hiçbir şey yeme-
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mişti; ama yine de açlık duymuyordu. Biraz ekmek yedi, testiyi dikip biraz da su içti. Yarım metre kadar toprağı kazınca, gerçeği öğrenecekti. O
köşeye gidip var gücüyle çalışmaya koyuldu. Birden balta sert bir şeye çarptı. Dışarıya çıktı ve kuru bir dal alıp tutuşturdu. Aşağıda her şeyi görmek istiyordu. Açtığı çukura yaklaşırken gerçekten de içinde, demir çemberli, tahta bir sandık
bulunduğunu gördü. Işık vermesi için yanar dalı
yere sapladı. Sonra hemen, bir metre kadar uzunlukta ve yarım metre genişlikte bir yeri, sandığın
çevresinde kazarak açtı. Sandığın tam ortasında
tahtaya gömülmüş bir gümüş vardı. Spada ailesinin arması olmalıydı.
Hazinenin bu sandık içinde olduğuna artık
hiç kuşku kalmamıştı. İç boş bir sandığı gizlemek
için bunca zahmete hiç kimse katlanmazdı. Sandığın çevresini iyice temizledi. Sonra sandığı tutup kaldırmayı denedi, ama bu imkânsızdı. Kilidi
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açmaya uğraştı ancak sonunda baltayla kırabildi.
Sandığın kapağını kaldırıp içindekileri görünce
Dantes bir adım geri çekildi. Pırıl pırıl, duru, yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakan bir çocuk gözlerini
nasıl kırpıştırırsa, öyle kırpıştırdı, gözleri kamaşmıştı. Kapadı, açtı, düş görüyordu sanki. Gözleri
kamaştıran zenginliğe eliyle dokunduktan, gerçekliğine inandıktan sonra Dantes'in birden aklı
başına geldi. Hemen dışarı koştu. Bir kayanın üzerinden denizi gözden geçirdi. Yalnızdı, bu adada,
hesaplanamayacak kadar büyük servetle baş başaydı işte! Uyanıkken düş mü görüyordu acaba?
Heyecanını yatıştırdıktan sonra diz çökerek ellerini kaldırdı, Tanrı'ya şükretti. Akşam oluyordu.
Bir parça ekmek yiyip biraz su içerek karnını doyurdu. Kapağın üzerine uzanıp uykuya daldı.
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MARSİLYA'YA DÖNÜŞ

Dantes gün doğarken kalktı. Orada bulunan
en yüksek kayanın tepesine çıkarak adayı gözden
geçirdi. Kendisinden başka kimselerin var olup
olmadığına baktı. Kimsecikler yoktu. Burası tam
anlamıyla bir ıssız ada, çıplak bir kayalıktan ibaretti. Mağaraya geri döndü, sandığın başına gitti,
ceplerine tehlikesizce gizleyebileceği kadar değerli taşı, doldurduktan sonra sandığın üzerini
toprakla örttü, her yana kum yaydı ki, toprağın
orada kazıldığını kimse anlamasın, izler silinsin.
Sonra çepeçevre dolanıp ayak izlerini sildi. Oradan ayrıldığında, sanki hiç insan ayağı basmamış
gibiydi. İşi bitince arkadaşlarını beklemeye başladı. Orada tek başına dikilip o sonsuz servete bekçilik etmek hiç de eğlenceli olmuyordu doğrusu.
Bir an önce yaşayan insanların arasına dönmek
için can atıyordu.
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Altı gün sonra Ceneviz gemisi döndü. Dantes
hâlâ dizi ağrıyormuş gibi yaparak aşağıya, kumsala indi, arkadaşlarını karşıladı. Ceneviz gemisi
Monte Kristo Adası'na sadece onu almak için uğramıştı. Dantes'i alıp hemen yola çıktılar. Livorno'ya gelir gelmez Dantes bir kuyumcuya giderek
en ufak taşlardan dört tanesini sattı. Gerçi kuyumcu, bir denizci bu değerli taşları nereden buldu diye sorabilirlerdi. Neyse ki kuyumcu taşlara
gerçek değerinden çok az para ödediği için, bir
şey sormak işine gelmemişti.
Sonra kaptana gidip kısa süre önce ölen amcasından kendisine oldukça yüklü bir para miras
kaldığını söyledi ve gemiden ayrılmak istediğini
bildirdi. Dantes sonra tüm gemici arkadaşlarına
değerli armağanlar verdi, onlar da genç adama
mutluluk dileklerinde bulundular, böylece dostça
vedalaştılar. Bu iş bitince Dantes, Livorno'dan ayrılıp Cenova'ya gitti. Cenova'ya vardığında henüz

248

denize indirilmiş güzel, küçük bir yat buldu. Bir
İngiliz tarafından ısmarlanmış ve henüz tamamlanmıştı. Öyle ufaktı ki Dantes bu yatı tek başına
hiçbir yardımcı olmadan götürebileceğini anladı.
Öylesine de hızlı gidiyordu ki hiçbir gemi ardından yetişemezdi.
Dantes, yata gerçek değerinden biraz fazla
para verince, yatı yapan satmaya razı oldu.
Siparişi veren İngiliz gelene kadar yenisini
yaparım diyerek anlaştılar. Dantes adamdan, yatta üç ayrı bölmesi bulunan gizli bir yer yapmasını
istedi. Bu yer, geminin burnuna yapıldı. Ertesi
gün tek başına yelken açan zengin İtalyan'ı görmek için kıyıya toplanan halk yatı nasılda ustaca
kullandığını görünce alkışlamaya başladılar. Yat
çok güzel yapılmıştı. Dantes Monte Kristo Adası'na bir buçuk günde vardı. Adada kimsecikler
yoktu. O ayrıldığından beri de kimse buralara
ayak basmamış gibiydi. Hazine ise tıpkı bıraktığı
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gibi, öylece duruyor, onu bekliyordu.
Ertesi sabah erkenden, hazineyi tekneye taşımaya başladı. Gün kararmadan hazine, yattaki
gizli bölmeye yerleştirilmiş bulunuyordu. Dantes,
küçük ama çok zarif, göz alıcı yatıyla Marsilya
açıklarında görüldü. Tam, Dantes'in İf Şatosu'na
götürülmek üzere kayığa bindirildiği basamakların yakınında demirledi. Basamakların yanında bir
asker duruyordu. Bu görüntü, şimdi bile Dantes'in yüreğini hoplatmıştı. Gümrük görevlileri,
kâğıtlara bakmak için yata geldiler. Dantes, Faria'dan oldukça iyi İngilizce öğrenmişti. Gümrük
görevlilerine Cenova'dan edinmiş olduğu, İngilizin
kâğıtlarını gösterdi ve bozuk bir Fransızca konuştu. Bu zengin İngilize hoş görünmeye çalışan
gümrükçüler:
— Beyefendi dilerse hemen karaya çıkabilir.
Kâğıtları tamamdır, dediler.
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Kıyıya çıktığında ilk rastladığı kişilerden birisi,
Firavun gemisinde emrinde çalışmış olan denizcilerden, Nikola'ydı. Dosdoğru adamın yanına gidip
birtakım sorular sordu. Bir yandan da dikkatle yüzünü kolluyor, nasıl bir tepki göstereceğini merak
ediyordu. Ne var ki Nikola'nın ne bakışlarında, ne
gözlerinde, konuştuğu adamı tanıdığını belirten
en ufak bir iz bulamadı. Adama para verip arkasını döndü, birkaç adım atmıştı ki, Nikola ardından
seslendi. Dantes durdu, baktı. Yaşlı gemici koşup
yanına geldi:
— Herhalde bir gümüş metelik verecektiniz
bayım, bakın yanlışlıkla altın verdiniz.
Dantes dedi ki:
— Evet dostum, gerçekten de bir yanlışlık
yapmışım. Fakat beni uyardığınız için size teşekkür etmek isterim, onun için size bir altın daha
veriyorum.
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Adamcağız şaşkınlıktan konuşamadı. Sonra
döndü, kendi kendine:
— Afrika'dan gelme zenginlerden biri olmalı.
Yoksa kim böyle altın saçar? diye söylendi.
Dantes yoluna devam etti. Attığı her adım
yüreğini yepyeni umutlarla, değişik korkularla
doldurmaktaydı. Her ağaç, her sokak, geçmişin
düşünceleriyle, anılarıyla dolup taşıyordu. Böylece ta Noay Sokağı'nın ucuna kadar yürüdü. Oradan babasının evine giden sokağın köşesini görebiliyordu. Uzaktan babasının oturduğu evi seyretti. Sonra tekrar yola koyuldu ve babasının yaşadığı evin kapısına varıncaya kadar bir daha durmadı. Hava sıcak olduğu halde, pencere kapalıydı.
Çevrede bir sessizlik vardı sanki. İnce bir kadın
sesi yavaşça karşılık verdi. Kapıyı açtı. Ayaklarının
dibinde beyaz bir mektup duruyordu. Aldı. Mektubun üzerindeki adı niçin okuyamıyordu, doğru
dürüst seçemiyordu? Mersedes yazılıydı galiba.
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Fakat neden? Düş görüyor olmalıydı.
Dantes babasının odasının kapısına geldi.
Kapı kapalıydı fakat içeriden yavaşça dolaşan
ayak sesleri geliyordu. Sonra bir sessizlik, ardından zayıf bir ses duydu. İnce bir kadın sesi karşılık
verdi.
— Evet! Gelecek. Ne olur sakin olun, yorulmayın.
Dantes kapıyı açmak üzere elini uzattı ama
kolu gene yana düştü, ayakları geri geri gitti.
— Ama o burada diyorum, hissediyorum.
Kapıyı aç da içeri al onu, diyordu.
— Siz şimdi biraz uyumaya çalışın. Uyanınca
belki.
— Geldi diyorum, burada. Sokağa çıktığını
görmedim mi? O ağacın dibinde durup o sevgili
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gözleriyle buraya, pencereme baktığını görmedim mi sanıyorsun? Öyle değişmiş, öyle değişmişti ki!
— Evet, çok değişmiş olmalı.
— Ölüm beni almak için bekliyor. Onu son
bir kez görmek istiyorum. Kapıyı aç içeriye girsin.
Ses, son yaşam parıltısıyla giderek güçleniyor, yükseliyordu.
— Kapıyı aç ve onu hemen içeri al!
Kapı açıldı; Mersedes, hastanın başucunda
geceler boyu uykusuz beklemekten çevresi morarmış gözleriyle, karşısında duruyordu. Onu gördü; sevinçten yüreği duracakmış gibi bir çığlık attı, sonra genç adamın elini yakaladı içeri çekti:
— Çabuk, çabuk, gel de görsün seni!
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Yaşlı adamın merhametli bakışları, şimdi oğluna çevrilmişti. Yanaklarına akan son gözyaşlarıyla birlikte gözlerini son kez kapatırken:
— Sarıl bana yavrum. Kucakla beni. Seni o
kadar özledim ki, canım Edmond'um! Evet, şimdi
ölebilirim. Artık ölebilirim...
Akdeniz'in masmavi sularında bir yelkenli,
uzak ufka doğru dalgaları aşındırıyordu. Bu yelkenlideki mutluluk uzaktan bile görünür biçimdeydi. Çünkü teknede, Edmond'un yanında bir
kadın vardı. Hayallerine ulaşmış zengin bir adamın son görüntüsüydü bu. Mersedes'le yaşayacakları mutluluğun ise ilk görüntüsü...

SON
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