




I 
SİLAH SESİ



Raymonde kulak kabarttı. Üstüste duyduğu tıkırtılar, ge-

cenin sessizliğini bozan hışırtılardan çok farklıydı; fakat 

o kadar hafifti ki yakından mı yoksa uzaktan mı geldiğini 

kestiremedi, koskoca şatonun duvarlarından mı yoksa dı-

şarıdaki tenha parktan mı?

Usulca ayağa kalktı. Penceresi yarı açıktı, kanatlarını iterek 

açtı. Etraf sakindi. Ay ışığı çimenliklerle fundalıkları aydın-

latıyordu. Eski kilise harabesi -ki kırık dayanaklardan, yıkık 

sütunlardan ve kemerlerden oluşmaktaydı- ufkun hüzün-

lü gölgesi gibiydi. Hafif bir rüzgâr tüm bunları yalayarak 

çıplak ağaçların kımıltısız dallarını okşuyor, fundalıkların 

ufak yapraklarıyla çiçek açmaya yüz tutmuş tomurcukları-

nı hışırdatıyordu.

Derken aynı ses bir kez daha duyuldu. Binanın sol tarafın-

dan geliyordu, şatonun batı kanadındaki salondan.
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Genç kız ürkmedi, cesaretliydi. Yine de içine bir korku 
düştü. Sabahlığını üzerine geçirdikten sonra eline kibrit 
kutusunu aldı.

“Raymonde... Raymonde...”

Fısıltı halinde bir sesti bu ve yandaki, kapısı açık odadan 
geliyordu. Karanlıkta yürüyeyim derken yeğeni Suzanne, 
kendini onun kollarına attı:

“Raymonde... Sen misin? ... Duydun mu?”

“Evet... Sen hâlâ uyumadın mı?”

“Galiba beni köpek uyandırdı... Ama epey oldu. Artık hav-
lamıyor. Saat kaç acaba?”

“Dörde geliyor.”

“Duyuyor musun? Salondan ayak sesleri geliyor!” 

“Korkma Suzanne, baban orada.”

“Ama o tehlikede. Ufak salonun yanındaki odada kalıyor.” 

“Bay Daval da var ya...”

“Ama şatonun ta öbür ucunda... Bir şey olsa duyamaz ki!” 
Tereddüt ettiler, ne yapacaklarına karar veremediler. Ses-
lenseler? İmdat diye bağırsalar? Cesaret edemediler, kendi 
seslerinden bile ürküyorlardı. Suzanne pencereye yanaştı, 
neredeyse çığlığı basacaktı.
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“Aşağıda bir adam var... Havuzun yanında.”

Gerçekten de bir adam, hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. 
Kolunun altında büyücek bir şey taşıyordu; ne olduğunu 
anlayamadılar, ama o şey ikide bir ayağına çarparak yürü-
mesini güçleştiriyordu.

Adam eski kiliseyi geçerek küçük kapıya koştu. Kapı açık 
olmalıydı, çünkü menteşelerin gıcırtısı işitilmedi ve adam 
bir anda gözden kayboldu.

“Salondan çıktı,” diye kekeledi Suzanne.

“Hayır, merdivenden inip girişteki holden geçseydi  sol ta-
raftan çıkması gerekirdi... Yoksa...”

Akıllarına gelen bir şey onları irkiltti. Pencereden sarktılar 
baktılar. Alt tarafta, birinci kata dayalı bir merdiven gördü-
ler. Hafif bir ışık, taş balkonu aydınlatıyordu. Koltuğunun 
altında aynı şekilde bir şey taşımakta olan ikinci bir adam, 
balkon parmaklıklarını aşarak merdivenden aşağı indi ve 
öbür adamın gittiği yola koştu.

Dehşet içinde kalan Suzanne, bitkin bir şekilde diz çöke-
rek kekeledi:

“Bağıralım! Yardım isteyelim!..”

“Kim gelir ki? Baban mı?.. Ya evde başkaları varsa, o zaman 
ona saldırmazlar mı?”
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“Hizmetçileri uyandırsak?.. Senin zilin onların katından 
duyuluyor.”

“Evet, evet... İyi fikir... Keşke hemen gelseler!” Raymon-
de, yatağının baş ucundaki zile bastı. Üstlerindeki dairede 
zil çaldı, zil sesi aşağıdan duyuluyordu yani. Ama sessizlik 
bozulmadı, bu da onları çok korkuttu. Rüzgârın salladığı 
yaprakların hışırtısı da artık duyulmuyordu.

“Korkuyorum... Korkuyorum...” diye yineledi Suzanne.

Aşağı kattan gelen gürültü, gecenin sessizliğini birden 
bozuverdi; eşyalar devrildi, önce bir çığlık, sonra dehşet 
saçan, boğuk bir inilti duyuldu: Boğazlanan bir adamın hı-
rıltısıydı bu.

Raymonde kapıya atıldı. Suzanne çaresizce onun koluna 
sarıldı:

“Hayır... Beni yalnız bırakma... Korkuyorum.”

Raymonde onu itti ve koridora çıktı; Suzanne bağırarak 
yalpalaya yalpalaya onun peşinden yürüdü. Raymonde 
önce merdiven başına geldi, sonra basamakları inerek sa-
lonun kapısına yüklendi, ama kapı eşiğinde kalakaldı. Bu 
arada kendisine yetişen Suzanne, oracıkta yığıldı kaldı.

Üç adım ötede bir adam durmaktaydı, elinde bir cep feneri 
vardı.

Adam fenerin ışığını iki kadının yüzüne doğrultunca ışık 
onların gözünü kamaştırdı. Sonra hiç acele etmeden, sanki 
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hiçbir şey olmamışçasına, sakin bir hareketle yerden kas-
ketini, bir kâğıt parçasını ve iki de saman çöpünü aldıktan 
sonra halıdaki ayak izlerini sildi; balkona yürüdü, genç kız-
lara dönerek önlerinde derin bir reverans yaptıktan sonra 
atlayıp gitti.

Suzanne hemen babasının yatak odasını büyük salondan 
ayıran ufak odaya koştu. Ama içeri girer girmez gördüğü 
manzara karşısında dehşetten kaskatı kesildi.

Odaya süzülen solgun ay ışığında, yerde yan yana hareket-
siz yatan iki vücut gördü.

“Baba! Baba! Ne oldu? Neyin var?” diye korku içinde hay-
kırdı, sonra öbür adama baktı.

Az sonra Kont Gesvres kımıldadı. Boğuk bir sesle fısıldadı:

“Korkma... Ben yaralı değilim... Sen Daval’a bak! Yaşıyor 
mu? Bıçak?.. Bıçak ne oldu?”

Aynı anda ellerinde mumlarla iki uşak geldi. Raymonde 
diğer vücudun üzerine eğildi; bu, babasının en güvendiği 
sekreteri Jean Daval’dı. Yüzü çoktan ölümün solgun örtü-
süne bürünmüştü.

Bunun üzerine Raymonde ayağa kalktı, salona geçti, du-
vardaki tüfeği aldı, doldurdu ve balkona koştu. Kaçan 
adam merdivenden ineli elli ya da altmış saniye olmuştu. 
Fazla uzaklaşmış olamazdı, ancak peşinden kimse gelme-
sin diye de merdiveni yana çekmişti.
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Az sonra genç kız onu gördü, eski kilise harabesine yürü-
yordu. Tüfeğini doğrulttu, hiç acele etmeden nişan aldı ve 
ateş etti. Adam yere düştü.

“Vurdunuz onu, bravo!” dedi uşaklardan biri. “Yakaladık 
sayılır. Ben aşağı koşayım.”

“Hayır, Victor; bak yine ayağa kalktı... Sen merdivenden 
in, küçük kapıya koş. Kaçsa kaçsa oradan kaçar.”

Victor koştu, ama daha parka ulaşamadan adam yine yere 
düştü. Raymonde diğer uşağa seslendi:

“Albert, sen git bak bakalım, büyük kemerin yanında...” 

“Evet, çimenlerde sürünüyor. Artık kaçamaz...”

“Sen onu buradan gözetle.”

“Kaçmasına imkân yok. Sağda kilise harabesi, solda düm-
düz çimenlik...”

“Victor, sen de sol taraftaki küçük kapıyı tut,” dedi Ray-
monde, tekrar silahını kavrayarak.

“Aşağı gitmeyin, hanımefendi.”

“Yoo, gideceğim,” diye cevap verdi genç kız, bir el hareke-
tiyle kestirip attı. “Bırak beni, bir kurşunum daha var. Kı-
mıldarsa ateş ederim.”

Odadan çıktı. Az sonra Albert, onun harabeye gittiğini 
gördü. Pencereden seslendi:
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“Kemerin arkasına geçti. Onu artık görmüyorum... Dikkat 
edin, hanımefendi!"

Raymonde, adamın yolunu kesmek için harabenin etrafın-
da dolaştı. Albert onu gözden kaybetti. Aradan birkaç da-
kika geçtiği halde onu hâlâ görmeyince huzuru kaçtı; bir 
yandan harabelerden gözlerini ayırmazken aynı anda da-
yalı merdiveni kendine çekerek çarçabuk aşağı indi ve ada-
mı en son gördüğü yere koştu. Otuz adım sonra, Victor’a 
seslenen Raymonde’un yanına vardı.

“Ne var?” diye sordu.

“Kaçması imkânsız,” Bu kez cevap veren Victor’du. “Küçük 
kapıdan kaçmasın?”

“Ben şimdi oradan geliyorum. İşte anahtarı.”

“Yine de bir bakalım.”

“Ohoo, bu oyunu kaybetti demektir. On dakika içinde ya-
kalarız o serseriyi!”

Silah sesine uyanan başka bir çiftlik sahibiyle oğlu çıka-
geldi; evleri oldukça uzaktı, evin sağ tarafına düşüyordu. 
Ancak gelirken kimseye rastlamamışlardı.

“Lanet olsun!” diye söylendi Albert. “O serseri kaçmış ola-
maz! Buralarda bir yerde olmalı...”

Gayretle avlarının peşine düştüler; her çalılığa baktılar, ha-
rabelikteki sütunları saran asma filizlerini kesip kopardılar. 
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Manastır kapalıydı, bir camı bile kırılmamıştı. Binanın et-
rafında dolaştılar, her köşesini araştırdılar. Fakat bir sonuç 
alamadılar.

Bu arada bir şey dikkatlerini çekti: Raymonde’un adamı 
vurup düşürdüğü yerde sarı renkte meşinden bir şoför kas-
keti vardı! Başka bir şey bulamadılar.

Sabahın saat altısında Ouville-la-Riviêre’deki jandarma 
karakoluna haber verildi. Hemen çıkıp geldiler. Hiç vakit 
kaybetmeden Dieppe savcılığına elden gönderdikleri bir 
mektupta cinayetin nasıl işlendiği, suçlunun yakalanması-
nın an meselesi olduğu, kasketinin ve suç aleti olan bıçağın 
da bulunduğu bildirildi. Saat onda şatoya inen bayırdan iki 
araba çıkageldi. Birinde sorgu hâkimiyle komiser bulunu-
yordu; üstü açık olan diğer arabadaysa Paris’in en büyük 
gazetelerinden biri olan Journal de Rouen’dan iki muhabir...

Eski şatoya yaklaştılar. Bir zamanlar burada Ambrumésy 
Manastırı’nın rahipleri otururdu. Kont Gesvres, Fransız 
Devrimi sırasında tahrip edilen şatoyu yeniden yaptırmış-
tı; yirmi yıldan beri de içinde oturuyordu. Dört duvar ara-
sında inşa edilen bu şatonun bahçesinde koskoca bir saat 
vardı; her iki taraftan yükselen birer merdiven, girişteki taş 
terasta son buluyordu. Park duvarlarının ardından bakıldı-
ğında Normandie Ovası, Sainte Margeurite ve Varengevil-
le köyleri arasından da denizin mavi çizgisi görülüyordu.

Bu şatoda Kont Gesvres, kızı Suzanne’la birlikte yaşıyor-
du. Suzanne güzel ve narin bir kızdı, sarışındı; iki yıl önce 
anne ve babasını kaybeden yeğeni Raymonde Saint Véran’ı 
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da yanına almıştı. Şatoda hayat sakin ve yeknesaktı. Arada 
sırada komşular ziyarete geliyordu. Yaz aylarında kont, he-
men her gün iki kızı alıp Dieppe’e gidiyordu. Kont iri yarı, 
gösterişli bir adamdı; saçları ağarmıştı, ama hâlâ yakışıklıy-
dı. Kendi servetini kendi idare ediyordu; çiftlik işlerini de 
sekreteri Jean Daval ile birlikte yürütüyordu.

Sorgu hâkiminin gelir gelmez yaptığı ilk iş, jandarma baş-
çavuşu Quevillon’dan bilgi almak oldu. Suçlu henüz tutuk-
lanmamıştı. Parkın bütün çıkış noktalarına nöbetçi kon-
muştu, buradan kaçmak imkânsızdı.

Önce giriş katındaki oturma ve yemek odasından geçile-
rek birinci kata çıkıldı. Salondaki kusursuz düzen, hemen 
dikkatlerini çekti. Tüm eşyalar yerli yerindeydi. Sağ ve 
soldaki duvarlarda eski Germenlerden kalma çok kıymetli 
halılar asılıydı. Dipteki duvarda da Barok stili çerçevelerde 
mitolojik figürlerin yer aldığı dört harika yağlı boya tab-
lo vardı; ünlü ressam Rubens tarafından yapılmıştı. Tüm 
bunlar Kont de Gesvres’e, soylu bir İspanyol olan Marki de 
Bobadilla’dan miras kalmıştı.

“Cinayet sebebi hırsızlıksa şayet,” dedi sorgu hâkimi Bay 
Filleul, “bu salona dokunulmadığı kesin.”

“Kim bilir?..” dedi komiser; sorgu hâkimiyle hep aksi fikir-
de olurdu nedense.

“Öyle deme, bir hırsız olsa bu halılarla resimleri almadan 
gitmezdi.”

“Belki zaman bulamadı.”
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“Göreceğiz bakalım.”

Aynı anda Kont Gesvres ve doktor odaya girdi. Kont, hır-
sızlığın kurbanı kendi değilmişçesine iki adamı selamladı. 
Sonra da ufak odanın kapısını açtı.

Cinayetten sonra doktorun dışında kimsenin girmediği 
oda, salonun tam aksine darmadağındı. İki iskemle yere 
devrilmişti, masa kırılmıştı; ufak tefek eşya, örneğin bir 
seyahat saati, bir cüzdan ve bir mektup kâğıdı kutusu yere 
atılmıştı. Beyaz kâğıtlardan bazıları kana bulanmıştı.

Doktor, ölünün üzerindeki örtüyü çekti. Jean Daval, her 
zamanki kadife giysisi ve kabaralı çizmeleriyle sırt üstü 
yatmaktaydı, bir kolu başının altında kalmıştı. Gömleği çı-
karılmıştı, göğsünde geniş bir yara vardı.

“Hemen ölmüş olmalı,” diye açıkladı doktor. “Bir bıçak 
darbesi işini bitirmiş.”

“Herhalde salondaki şöminede gördüğüm meşin kasketin 
yanındaki bıçakla öldürüldü,” dedi sorgu hâkimi.

“Evet, öyle,” diye doğruladı kont. “Bıçak burada bulundu. 
Salondaki koleksiyondan alınmış; yani yeğenim Bayan Sa-
int Véran’ın tüfeğini aldığı dolaptan. Kasket de katile ait 
tabii.”

Bay Filleul odayı iyice aradı, doktora birkaç soru sordu; 
sonra konttan gördüklerini ve bildiklerini anlatmasını rica 
etti.
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“Beni Jean Daval uyandırdı, zaten uykum kaçmıştı; ayak 
sesleri duyar gibi oldum. Gözlerimi açınca, birden onu 
yatağımın ayak ucunda gördüm. Elinde bir mum vardı ve 
şimdiki gibi giyinmişti; çünkü kendisi hep gecenin geç sa-
atlerine kadar çalışırdı. Çok heyecanlı gözüküyordu, usul-
ca, ‘Salonda biri var!’ dedi. Gerçekten ben de bir gürültü 
işittim. Yataktan kalktım, kapıyı bir parmak araladım. Aynı 
anda salona açılan öbür kapı itildi ve eşikte bir adam belir-
di. Herif üzerime atılarak şakağıma bir yumruk patlattı ve 
beni yere yıktı. Tüm bunları size ayrıntıya girmeden anlatı-
yorum; çünkü en önemli olaylar çok kısa bir zaman içinde 
gerçekleşti.”

“Sonra?”

“Sonrasını bilmiyorum... Tekrar kendime geldiğimde Da-
val, yanı başımda yatıyordu. Ölmüştü!”

“Şüphelendiğiniz biri var mı?”

“Yok.”

“Bir düşmanınız var mı?”

“Yok.”

“Bay Daval’ın da yok muydu?”

“Daval’ın mı? Düşmanı mı? O dünyanın en iyi insanıydı. 
Yirmi yıl yanımda sekreter olarak çalıştı, kendisine çok gü-
venirdim. Tüm ilişkilerinde sevgi ve arkadaşlık hâkimdi, 
başka türlüsünü görmedim.” 
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“Yine de bir soygun ve bir cinayet gerçekleşti, bunun bir 
nedeni olmalı.”

“Nedeni mi? Var tabii: Hırsızlık!”

“O zaman bir şeyler çalındı?..”

“Hayır.”

“Ee?”

“Çalınan ya da eksilen bir şey olmasa da adam beraberinde 
bir şey alıp götürdü.”

“Neymiş o?”

“Bilmiyorum. Ama kızımla yeğenim size anlatacaklardır; 
ikisi de kollarının altında oldukça ağır bir şey taşıyan iki 
adamın parkı yürüyerek geçtiğini görmüşler.”

“Rüya görmüş olmasınlar?!”

“Rüya mı? Hani neredeyse ben de buna inanacağım, çün-
kü sabahtan beri durmadan her yeri arıyorum; aklımdan 
türlü şeyler geçiyor.”

İki kızı büyük salona çağırdılar. Suzanne hâlâ solgundu, 
titriyordu; ağzından tek laf çıkmadı. Raymonde ise daha 
enerjik, daha yürekliydi; parlak kahverengi gözleriyle ye-
ğeninden çok daha güzeldi. Gece olanları ve yaptıklarını 
anlattı.

“Emin misiniz, hanımefendi?”
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“Eminim. İki adam parkta koşuştular. Kollarının altında 
büyük bir şey taşıyorlardı.”

“Ya üçüncü adam?”

“O bir şey taşımıyordu.” 

“Onu tarif edebilir misiniz?”

“Hemen el fenerini yüzümüze tuttu, gözümüzü kamaştır-
dı. Sadece uzun boylu ve iri yarı olduğunu söyleyebilirim.” 

“Sizin de hatırınızda böyle mi kaldı, bayan?”

Sorgu hâkimi bu soruyu Suzanne’a yöneltmişti.

“Evet... Daha doğrusu hayır...” diye yanıtladı Suzanne. 
“Bence orta boyluydu ve zayıftı.”

Bay Filleul gülümsedi. Tanıkların tek bir gerçeğe dair farklı 
fikirleri olmasına alışıktı.

“Demek şimdi bir adam var: Hem uzun hem orta boylu, 
hem iri yarı hem zayıf; ayrıca şu içinde bulunduğumuz sa-
londan eşya çaldıkları iddia edilen iki adam daha görüldü, 
ancak eksik eşya yok!”

Bay Filleul -kendi deyimiyle- “dalga geçmeyi” severdi. Ön-
celikle bir hâkimdi; karşısındakini aşağı görmediği gibi 
insanların önünde yeteneğini kanıtlayacağı fırsatları da 
kaçırmazdı; şu anda salonda da bir sürü insan vardı. Gaze-
tecilerin yanı sıra çiftlik sahibiyle oğlu, bahçıvanla karısı, 
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şato personeli ve Dieppe’ten gelen arabaların sürücüleri de 
hazır bulunuyordu. Bay Filleul devam etti:

“Önce üçüncü adamın nasıl sıvıştığını anlayalım. Siz şu 
tüfekle şu pencereden ateş ettiniz, öyle mi hanımefendi?”

“Evet, adam manastırın sol tarafına düşen mezar taşına 
ulaşmıştı ki yere düştü, sonra da fundalıklar arasında kay-
boldu.”

“Ama bir ara ayağa kalktı, değil mi?”

“Kalktı, ama tökezledi. Victor hemen koşup küçük kapı-
yı tuttu, ben peşinden gittim, uşağımız Albert’i de burada 
nöbetçi bıraktık.”

Albert de aynı şeyleri söyledi. Bunun üzerine sorgu hâkimi, 
“Dediğinize bakılırsa yaralı adam sola gitmiş olamaz, çün-
kü arkadaşınız kapıyı kolluyordu; sağa da gitmedi, yoksa 
siz görürdünüz. O zaman mantıken şu önümüzdeki alan 
içinde olması gerekir, yani oldukça sınırlı bir yerde,” dedi.

“Ben de aynı fikirdeyim.”

“Ya siz, hanımefendi?”

“Ben de.”

“Ben de,” dedi Victor.

“Araştıracağımız alan ufak, dört saattir yaptığımız araştır-
mayı biraz daha sürdürürsek bu iş biter!” dedi komiser alay 
edercesine.
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“Belli olmaz, belki şansımız yaver gider.”

Bay Filleul, şöminenin üzerindeki kasketi aldı, inceledi, 
sonra jandarma çavuşuna dönerek usulca talimat verdi: 

“Adamınızı hemen Dieppe’teki şapkacı Maigret’ye gönde-
rin; Bay Maigret ona, bu kasketi kime sattığını söylesin.” 

Komiserin dalga geçerek bahsettiği "araştırılacak alan", şa-
toyla onun sağına düşen çimenliğin, sol taraftaki bahçe du-
varıyla oluşturduğu köşeydi ki her bir yanı yüz metreyi bu-
lan dört köşe bir araziydi bu ve içinde Orta Çağ’dan kalma 
ünlü Ambrumésy Manastırı'nın harabelisi bulunuyordu.

Ezilen çimenlere bakarak kaçan adamın gittiği yol belirlen-
di. İki yerde koyu renkli, kurumaya yüz tutmuş kan lekele-
rine rastlandı. Manastırın arka duvarında, yıkık kemerle-
rin olduğu yerde yol, çam kozalakları ve yapraklarıyla kaplı 
olduğu için ayak izi bulunamadı. İyi ama adam kızların, 
Victor’un ve Albert’in gözü önünde nasıl kaçabilmişti? 
Uşaklarla polisler fundalıkları didik didik ettiler, mezar 
taşlarının arkasına baktılar, ama hepsi o kadar.

Sorgu hâkimi, bahçıvana -hep yanında taşıdığı anahtarıy-
la- ufak kilisenin harap olmamış kısmını açtırdı. Girişte, 
onca zamana göğüs germiş, devrim hareketinden nasibi-
ni almamış harika heykeller vardı. Sonrasında gelen oda 
gayet basit döşenmişti. İçinde mermer bir masadan başka 
kayda değer bir şey yoktu. Saklanacak ya da kaçacak bir de-
lik de görünmüyordu. Ayrıca, burada saklanabilmek için 
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önce içeri girmek gerekirdi. Anahtar olmadan buna imkân 
var mıydı?

Araştırma, ziyaretçileri harabelere çıkaran bir kapıda son 
buldu. Bu kapıdan dar bir yolla, içinde terk edilmiş mezar-
lığın bulunduğu sık bir koruluğa gidiliyordu. Bay Filleul 
yere eğildi. Tozlu yolda bir otomobil tekerleğinin izlerini 
gördü; silah sesiyle birlikte Raymonde ve Victor bir motor 
sesi duymuştu zaten. Sorgu hâkimi sıkıştırdı:

“O zaman yaralı adam, suç ortaklarıyla buluşup gitti.” 

“Olamaz!” dedi Victor. “Hanımefendiyle Albert’in onu 
gördükleri sırada ben kapıdaydım.”

“Ama eninde sonunda bir yere varmış olmalı bu adam. Ya 
içeride, ya dışarıda! Başka seçeneğimiz yok!”

Uşak inatla kafasını salladı:

“O burada!”

Hâkim omuz silkti ve öfkeyle şatoya döndü. Bu olay kötü 
başlamıştı doğrusu. Hırsızlık olmuş, ama bir şey çalınma-
mıştı; suçluyu gören vardı, ama adam bulunamıyordu!

Vakit geç olmuştu. Kont Gesvres jandarmalarla gazeteci-
leri yemeğe buyur etti. Yemek sırasında hiç konuşulmadı; 
sonra Bay Dilleul salona geçti ve orada hizmetçilerin ifade-
sini aldı. Derken avluda nal sesleri duyuldu. Az sonra içeri, 
Dieppe’e gönderilen jandarma girdi.
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Hâkim sabırsızca sordu:

“Ee, şapkacıyı buldun mu?”

“Kasketi bir arabacıya satmış.”

“Arabacıya mı?”

“Evet, arabacıya. Adam arabasıyla dükkânın önünde dur-
muş ve müşterilerinden birine sarı renkte meşin bir şoför 
şapkası satın almak istediğini söylemiş. Şapkacıda tek bir 
kasket varmış. Adam onu satın almış, büyük olup olmadı-
ğına bakmadan çekip gitmiş. Çok acelesi varmış.”

“Nasıl bir araba kullanıyormuş?”

“Dört kişilik bir fayton.”

“Ne zaman olmuş bu iş?”

“Ne zaman mı? Bu sabah.”

“Bu sabah mı? Dalga mı geçiyorsun sen?”

“Kasket bu sabah satılmış.”

“Buna imkân yok, bu şapka dün gece bu parkta bulundu. 
O zaman daha önce satılmış olması gerekir.”

“Bu sabah satılmış. Şapkacı öyle dedi.”

Bir an hepsi donakaldı. Sorgu hâkimi çok şaşırmıştı, anla-
maya çalıştı. Birden aklına bir şey geldi:
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“Bizi bu sabah buraya getiren arabacıyı bulun hemen.” 

Jandarma başçavuşuyla bir yardımcısı ahıra koştu. Birkaç 
dakika sonra başçavuş geri döndü.

“Arabacı nerede?”

“Mutfakta yemek yemiş, sonra...”

“Sonra?”

“Çekip gitmiş.”

“Arabasıyla mı?”

“Hayır. Ouville’deki bir akrabasını ziyaret etmek için seyi-
sin bisikletini ödünç almış. İşte kasketiyle paltosu burada.” 

“Herhalde başı açık gitmedi?”

“Cebinden bir kasket çıkarıp onu geçirmiş başına.” 

“Kasket mi?”

“Evet, sarı renkte meşin bir kasketmiş.”

“Sarı renkli meşin bir kasket mi? Olamaz! O kasket işte bu-
rada!”

“Doğru, hâkim bey, ama onunki de aynen bunun gibiy-
miş.” 

Komiser kıs kıs güldü: 

“Çok komik! Gel de gülme! İki tane kasket var... Biri ger-
çek kasket, bizim tek kanıtımız; o da sahte arabacının ba-
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şında toz oldu! Sahte olanıysa bize kaldı. Herif bizi enayi 
yerine koydu.”

“Yakalayın onu, buraya getirin!” diye haykırdı Bay Filleul. 
“Başçavuş Quevillon! Yanına iki adam al; atlayın atlara, 
haydi çabuk!”

“Herif çoktan uzaklaştı ama!” dedi komiser.

“Olsun. Ne yapıp edip onu yakalamalıyız.”

“Haydi bakalım! Yine de bana kalırsa buradaki araştırma-
larımızı sürdürelim, derim. Şu pusulayı bir okusanıza, bir 
paltonun cebinde buldum.”

“Hangi paltonun?”

“Arabacının paltosunun.”

Komiser, Bay Filleul’e dörde katlanmış bir kâğıt verdi, kur-
şun kalemle yazılmıştı:

“Patronu öldürdüyse hanımın vay haline!”

Bu haber herkesi heyecanlandırdı.

“Bu sese kulak verelim! Uyarıldık!” diye homurdandı ko-
miser.

“Kont hazretleri, lütfen bu yüzden telaşlanmayın!” dedi 
sorgu hâkimi. “Siz de hanımefendi! Bu tehdit tamamen pa-
lavra. Nasılsa biz buradayız. Her türlü önlemi alacağız. Si-
zin güvenliğiniz için tüm sorumluluğu ben üstleniyorum. 
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Sizlere gelince beyler...” diyerek iki gazeteciye döndü. “Ağ-
zınızı sıkı tutacağınıza inanıyorum; sayemde araştırmaları-
mıza tanık oldunuz, beni pişman etmeyin...” Konuşmasını 
kesti, aklına bir şey gelmişti; genç adamlardan birine ya-
naştı. 

“Siz hangi gazetedensiniz?”

“Journal de Rouen’dan.”

“Kimliğiniz var mı?”

“Buyurun.”

Kimlik doğruydu.

Bay Filleul öbür gazeteciye döndü:

“Ya siz, bayım?”

“Ben mi?”

“Evet, siz! Hangi gazetede yazıyorsunuz?”

“Aman hâkim bey, ben bir sürü gazeteye yazarım.” 

“Kimliğiniz?”

“Yok.”

“Bak hele! O zaman nasıl oluyor da...”

“Bir kimlik alabilmek için bir gazetede devamlı çalışmak 
gerekiyor.”
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“Eee?”

“Eee? Ben sadece ara sıra yazarım. Yazdıklarımı da yayım-
lansın diye bazen bütün gazetelere gönderirim ya da gön-
dermem; keyfime kalmış bir iş.”

“Sizin adınız ne? Kimliğinizi gösterin bakayım.”

“Adım size bir şey ifade etmez. Kimliğim de yok.” 

“Mesleğinizi kanıtlayacak hiçbir belge yok mu yanınızda?”

“Mesleğim yok ki!”

Sorgu hâkimi öfkeyle, “Bana baksanıza bayım...” dedi.  “Bir 
numara yapıp buraya geliyor, soruşturmalarımızı izliyor-
sunuz. Sonra da adınızı söylemiyorsunuz!”

“Şu kadarını söylemek isterim ki hâkim bey, buraya geldi-
ğimde bana hiçbir şey sormadınız, ben de herhangi bir şey 
söylemek zorunluluğu hissetmedim. Ayrıca bu soruştur-
ma gizli tutulmadı; herkesin gözü önünde yapıldı. Hatta 
suçlulardan birinin gözü önünde...”

Ağır ağır, son derecede nazik konuşuyordu. Daha çok 
gençti; oldukça uzun boyluydu, o kadar ki pantolonu kısa 
geliyordu, ceketi de çok dardı. Yüzü bir genç kızınki gibi 
kırmızıydı, alnı genişti, fırça gibi saçları kısa kesilmişti, çe-
nesini çevreleyen sakalı karmakarışık ve kumraldı. Gözle-
rinden zekâ fışkırıyordu.  Hiç de şaşırmışa benzemiyordu; 
gülümsüyordu, ama alaylı alaylı değil, sadece şaka ederce-
sine.
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Bay Filleul ona kuşkuyla baktı.

İki jandarma yavaşça ona yanaştı. Genç adam neşeyle, 
“Hâkim bey, beni katilin suç ortağı gibi görüyorsunuz; 
tamam, ama öyle olsaydı ilk fırsatta ben de kaçmaz mıy-
dım?” diye sordu.

“Belki de şeyi umdunuz...”

“Ne umacağım ki? Saçma! Düşünsenize bir kere, mantıken 
ben...”

Bay Filleul onun gözlerinin içine bakarak sordu:

“Şaka bir yana!.. Adın ne?”

“Isidore Beautrelet.”

“Mesleğin?”

“Janson Sailly Lisesi’nde öğrenciyim.”

Bay Filleul gözlerini ondan ayırmadan, bu kez kabaca sor-
du:

“Ne öğrencisi?”

“Janson Lisesi, Pompe Sokağı, numarası...”

“Kes artık! Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Fazla ileri 
gittin!”




