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1

Bay Sherlock Holmes

Sabahladığı zamanlar hiç de nadir olmayan, böyle za-
manların dışında ise çok geç kalkan Bay Sherlock Hol-
mes kahvaltı masasında oturuyordu. Şöminenin önünde 
durdum ve dün geceki ziyaretçimizin unuttuğu bastonu 
elime aldım. Penang lawyer adıyla bilinen türden, güzel 
bir bastondu bu; iyi ağaçtan kalınca oyulmuştu, ucu to-
puzluydu. Topuzun hemen altında, yaklaşık üç santim 
genişliğinde gümüş bir şerit vardı. Üzerine “CCH’deki 
dostlarından MRCS* James Mortimer’a,” diye yazılmış, 
1884 tarihi atılmıştı. Eski aile doktorlarının taşıdığı, on-
lara asil, sağlam ve güvenilir bir hava veren bastonlardan-
dı. 

“Pekâlâ Watson, ne sonuç çıkardın bakalım?”
“Ne yaptığımı nasıl anladın? Arkanda da gözlerin var 

galiba.”
“Arkamda gözlerim olmasa bile önümde iyi cilalan-

mış gümüş kaplama bir kahve demliği var,” dedi. “Şimdi 
söyle Watson, ziyaretçimizin bastonuna bakarak ne so-
nuç çıkardın? Onu kaçıracak kadar talihsiz olduğumuza 
ve nerede bulabileceğimize dair bir fikrimiz olmadığına 
göre, kazara bıraktığı bu hatıra bizim için önemli. Onu 
inceleyerek kafanda bu adama dair neler kurduğunu duy-
mak isterim.”

“Bana kalırsa,” dedim, dostumun yöntemlerini elim-

* Birleşik Krallık’ta cerrahlara verilen profesyonel bir yeterlilik 
olan Membership of the Royal College of Surgeons’ın kısalt-
ması. –çn
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den geldiğince takip etmeye çalışarak, “Bay Mortimer 
orta yaşlı, başarılı bir tıp adamı ve tanıdıklarının ona tak-
dirlerini göstermek için bu bastonu vermelerine bakılırsa 
saygın biri.”

“Güzel,” dedi Holmes. “Mükemmel!”
“Ayrıca hasta ziyaretlerinin çoğuna yürüyerek giden 

bir köy doktoru olması ihtimalinin yüksek olduğunu dü-
şünüyorum.”

“Neden böyle düşündün?”
“Çünkü ilk alındığında çok güzel olduğu belli olan 

bu baston öylesine yıpranmış ki onu kentli bir doktorun 
elinde hayal edemiyorum bile. Kalın demir halkası epey 
aşınmış, yani adamın bununla uzun yol katettiği çok 
açık.” 

“Kulağa harika geliyor,” dedi Holmes. 
“Üstelik ‘CCH’deki dostlarından’ yazıyor. Bu kısalt-

manın ‘Falanca Avcılık’* gibi bir kulübün adı olduğunu 
sanıyorum. Doktorun, üyelerine tıbbi destek sağladığı 
yerel bir kulüp olabilir. Onlar da karşılığında kendisine 
küçük bir hediye sunmak istemişlerdir muhtemelen.”

“Watson, giderek kendini aşıyorsun,” dedi Holmes. 
Sandalyesini geriye itip bir sigara yaktı. “Şimdiye kadar-
ki tüm işlerimizde çok iyiydin ama benim küçük başarı-
larımı takdir ederken kendi yeteneklerini azımsadığını 
söylemeliyim. Parlayan sen değilsin belki ama sen ışığı 
iletiyorsun. Kimi insanlar dâhi olmasalar da dehayı or-
taya çıkarmak konusunda müthiş bir güce sahiptir. İtiraf 
etmeliyim ki sevgili dostum, sana çok şey borçluyum.”

Şimdiye dek bana hiç bu kadar güzel sözler söyleme-
mişti. Normalde ona olan hayranlığım ve yöntemleri-
ne sayıp döktüğüm övgüler karşısındaki duyarsızlığıyla 
beni gücendirirdi. Bu yüzden sözleri beni çok memnun 

* Kısaltmadaki H harfinin, avcılık kelimesinin İngilizcedeki kar-
şılığı olan “hunt”ı temsil ettiği varsayılıyor. –çn
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etmişti. Aynı zamanda gururlanmıştım da. Demek ki ar-
tık Holmes’ün yöntemlerini, kendi başıma uygulayacak 
ve onun takdirini kazanacak kadar iyi öğrenmiştim. Ben 
bunları düşünürken o bastonu elimden almış, birkaç da-
kikadır çıplak gözle inceliyordu. Derken yüzünde beliren 
ilgi ifadesiyle sigarasını elinden bıraktı ve pencerenin 
önüne gidip bastona bir kez de büyüteçle baktı.

“Başlangıç için ilginç,” dedi kanepede sevdiği köşesi-
ne geçerken. “Bastonun üzerinde kesin olan bir iki bulgu 
var. Bunlara dayanarak bazı çıkarımlar yapabiliriz.”

“Gözden kaçırdığım bir şey mi var?” diye sordum bel-
li belirsiz bir kibirle. “Önemli bir noktayı atlamış olduğu-
mu sanmıyorum.”

“Korkarım ki sevgili Watson, vardığın sonuçların çoğu 
yanlış. Dehamı ortaya çıkarmak konusundaki gücünden 
bahsederken, aslında senin hatalarının bazen beni haki-
kate yöneltebildiğini kastetmiştim. Bu konuda tümüyle 
yanıldığını söylemiyorum. Adamımızın bir köy doktoru 
olduğuna ve epey yol yürüdüğüne şüphe yok.”

“Haklıyım o halde.”
“Evet, buraya kadar haklısın.” 
“Hepsi buydu zaten.”
“Hayır, hayır sevgili Watson, hepsi bu değil. Mesela 

ben, doktora sunulan hediyenin bir avcılık kulübünden 
değil, bir hastaneden geldiğini düşünüyorum. Bu du-
rumda ‘CCH’ kısaltması da akla ilk olarak Charing Cross 
Hastanesi’ni getiriyor.”

“Haklı olabilirsin.”
“Büyük ihtimalle öyle. Ve eğer çalışmamızda bu ihti-

malden yola çıkarsak gizemli misafirimizin kim olduğu-
nu anlamak için yeni bir başlangıç yapabiliriz.”

“Pekâlâ, CCH’nin Charing Cross Hastanesi’nin kısalt-
ması olduğunu farz edersek başka ne gibi sonuçlara vara-
biliriz?”
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“Bunlar sana hiç fikir vermiyor mu? Yöntemlerimi bi-
liyorsun. Uygula!”

“Çıkarabildiğim tek kesin sonuç, adamın köye gitme-
den önce şehirde çalışmış olduğu.”

“Bence bundan biraz daha fazlasını söyleyebiliriz. Bir 
de işin şu yanını düşün; böyle bir hediye nasıl bir neden-
le verilmiş olabilir? Dostları ne zaman birleşip ona iyi di-
leklerini sunmak istediler? Elbette Dr. Mortimer bağım-
sız çalışmak üzere hastane hizmetinden ayrıldığı zaman. 
Ortada bir hediye olduğunu biliyoruz. Adamın şehirdeki 
bir hastaneden köy doktorluğuna geçiş yaptığını düşü-
nüyoruz. O halde, hediyenin bu iş değiştirme meselesi 
nedeniyle verildiğini söylersek çok mu ileri gitmiş olu-
ruz?”

“Bence gayet makul bir hikâye.”
“Şimdi, senin de fark edeceğin gibi, bu adam hasta-

nede kadrolu çalışıyor olamaz, çünkü böylesi bir görevi 
ancak Londra’da öğrenim görmüş sağlam bir adam yü-
rütebilir ve böyle birinin de kendi kendisini köye sürük-
lemesi mümkün değil. Bu adamın görevi neydi o halde? 
Hastanede çalıştığına ama kadroya dahil olmadığına göre 
ancak bir stajyer doktor ya da stajyer cerrah olabilir, yani 
bir son sınıf öğrencisinden biraz daha fazlası. Ve bu adam 
hastaneden beş yıl önce ayrılmış; bastonun üzerinde ya-
zılı tarihte. Bu durumda senin orta yaşlı, vakur aile dokto-
run buhar olup uçuyor sevgili Watson. Onun yerine otuz 
yaşını aşmamış, dost canlısı, hırsları olmayan, dalgın bir 
genç adam geliyor. Bir de köpeği var; kabaca tarif etmem 
gerekirse bir teriyerden büyük, çoban köpeğinden ise kü-
çük.”

Sherlock Holmes kanepesinde arkasına yaslanıp ta-
vana doğru küçük duman halkaları üflerken şaşkınlıkla 
güldüm. 

“Son söylediklerinle ilgili olarak,” dedim, “bunların 
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doğruluğunu kontrol etmek gibi bir niyetim yok ama 
adamın yaşı ve kariyeriyle ilgili bilgileri bulmak hiç de 
zor değil.” Tıp kitaplarımı koyduğum küçük raftan Tıp 
Rehberi’ni aldım ve ismin bulunduğu sayfayı açtım. Bir-
kaç farklı Mortimer vardı, fakat aralarından yalnızca biri 
bizim ziyaretçimiz olabilirdi. Ona ait bilgileri yüksek ses-
le okudum.

“Mortimer, James, MRCS, 1882, Grimpen, Dartmo-
or, Devon. 1882-1884 yılları arasında Charing Cross 
Hastanesi’nde stajyer cerrah. ‘Hastalıklar Kalıtsal mıdır?’ 
isimli makalesiyle Karşılaştırmalı Patoloji alanında Jack-
son Ödülü sahibi. İsveç Patoloji Birliği muhabir üyesi. 
‘Soyaçekimin Tuhaflıkları’ (Lancet, 1882) ve ‘Gelişiyor 
muyuz?’ (Psikoloji Dergisi, 1883) makalelerinin yazarı. 
Grimpen, Thorsley ve High Barrow ruhani bölgelerinde 
doktor.”

“Avcılık kulübünden bahsetmiyor Watson,” dedi 
Holmes muzipçe gülümseyerek. “Fakat keskin zekânla 
öne sürdüğün gibi bir köy doktoruymuş. Öngörülerim-
de tümüyle haklı çıktığımı görüyorum. Yanılmıyorsam 
dost canlısı, hırsları olmayan ve dalgın sıfatlarını kullan-
mıştım. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki sade-
ce dost canlısı bir adama dostları şükranlarını sunarlar, 
sadece hırsları olmayan bir adam köye gitmek için Lond-
ra’daki kariyerinden vazgeçer ve sadece dalgın bir adam 
salonunda bir saat bekledikten sonra kartviziti yerine 
bastonunu bırakıp gider.”

“Peki ya köpek?”
“Köpeğin, sahibinin ardında bu bastonu taşımak gibi 

bir huyu var. Ağır bir baston olduğu için onu ortasından 
tutuyor ve diş izleri de açıkça görülüyor. İzlerin arasında-
ki mesafeye bakılırsa köpeğin çenesi bir teriyerin çene-
sinden daha geniş ama bir çoban köpeğininkinden dar. O 
halde… Evet, Tanrım, kıvırcık tüylü bir spanyel bu!”
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Konuşurken ayağa kalkmış, odayı bir yukarı bir aşağı 
adımlamıştı. Şimdiyse pencerenin kenarında duruyordu. 
Sesinde öylesine kendinden emin bir hava vardı ki şaş-
kınlıkla ona döndüm. 

“Sevgili dostum, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?”
“Çok kolay. Şu anda köpeği kapımızın tam önünde 

görüyorum ve sahibi de zile basıyor. Yalvarırım bir yere 
ayrılma Watson. O senin meslektaşın, bu yüzden yanım-
da kalırsan bana yardımın dokunabilir. Bu heyecan dolu 
bir kader ânı Watson; merdivenlerde sesini duyduğun, 
hayatına doğru yaklaşan adımlar var ve bunun öylesine 
bir ziyaret olmadığını biliyorsun. Bilimadamı Dr. James 
Mortimer, suç uzmanı Sherlock Holmes’ten ne istiyor? 
İçeri buyurun!”

Ziyaretçimizi görünce şaşırdım çünkü sıradan bir köy 
doktoru bekliyordum. Çok uzun boylu, zayıf bir adamdı. 
Birbirine yakın gözleri altın çerçeveli bir gözlüğün ardın-
da parlıyordu. Bu keskin bakışlı gri gözlerin arasında uza-
nan burnu ise bir kuş gagasına benziyordu. Bir profesyo-
nelinkine benzemeyen, özensiz bir kılıktaydı. Redingo-
tunun rengi solmuş, ayakkabıları yıpranmıştı. Genç yaşı-
na rağmen uzun sırtı kamburdu ve başı önde yürüyordu. 
İyiliksever bir adama benziyordu. İçeri girer girmez göz-
leri Holmes’ün elindeki bastona kaydı ve adam bir sevinç 
çığlığıyla ona doğru atıldı. “Çok sevindim,” dedi. “Burada 
mı, yoksa nakliye bürosunda mı unuttuğumu bilemiyor-
dum. Bu baston benim için çok değerli.”

“Bir hediye sanırım,” dedi Holmes.
“Evet efendim.”
“Charing Cross Hastanesi’nden mi?”
“Oradaki birkaç arkadaşımın düğün hediyesi.”
“Öyle mi? Bu çok kötü!” dedi Holmes başını sallaya-

rak.
Dr. Mortimer çerçevelerin ardındaki gözlerini hafif bir 

şaşkınlıkla kırpıştırdı. 
“Nesi kötü?”
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“Sadece küçük varsayımlarımızı boşa çıkardınız. He-
diye sizin düğününüz içindi, değil mi?”

“Evet efendim. Evlendim, ardından hastaneyi bırak-
tım. Tabii danışman hekimlik hayallerimi de. Kendi yu-
vamı kurmam gerekiyordu.”

“Sonuç olarak tamamen yanılmış sayılmayız,” dedi 
Holmes. “Ve şimdi Dr. James Mortimer…”

“Dr. Mortimer değil, Bay Mortimer deyin efendim, 
mütevazı bir MRCS’liyim sadece.”

“Ve belli ki keskin bir zekânız var.”
“Bir bilim heveslisiyim Bay Holmes. Büyük, bilinmez 

okyanusun kıyılarında deniz kabukları topluyorum. Si-
zin Bay Sherlock Holmes olduğunuzu sanıyorum ve be-
yefendi de…”

“Evet, bu da arkadaşım Dr. Watson.”
“Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Adınızın 

arkadaşınızınkiyle birlikte anıldığını duymuştum. Size 
büyük bir ilgi duyuyorum Bay Holmes. Sizinki gibi do-
likosefal* bir kafatasını, böylesine açık bir supraorbitali** 
daha önce neredeyse hiç görmedim. Parietal kemikleri-
nizin*** arasındaki çizgiye dokunmama izin verir misiniz? 
Kafatasınızın bir maketi, yerini gerçeği alana kadar bir 
antropoloji müzesinde sergilenebilir efendim. Niyetim 
dalkavukluk değil ama itiraf etmeliyim ki kafatasınıza 
gıpta ediyorum.”

Sherlock Holmes, tuhaf konuğumuzu bir koltuğa bu-
yur etti. “Düşüncelerinizi ifade etmek konusunda coşku-
lusunuz, tıpkı benim gibi,” dedi. “İşaretparmağınızdan 
anladığım kadarıyla sigaranızı kendiniz sarıyorsunuz. Bir 
tane yakmak isterseniz çekinmeyin.”

Adam kâğıtla tütün çıkardı ve şaşırtıcı bir çabuklukla 

*  Tıp dilinde düz ve uzun kafatası biçimi. –çn
**  Tıp dilinde göz çukuru. –çn
***  Tıp dilinde kafatasının her iki yanında bulunan kemikler. –çn
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bir sigara sardı. Uzun, titrek parmakları bir böceğin an-
tenleri gibi kıvrak ve tez canlıydı.

Holmes sessizdi ama anlık delici bakışlarında tuhaf 
dostumuza yönelen merakını görebiliyordum. 

“Sanıyorum ki,” dedi sessizliğini nihayet bozarak, 
“dün gece ve bugün ziyaretinizle beni onurlandırmanı-
zın tek amacı kafatasımı incelemek değildir.”

“Hayır efendim, hayır. Ama böyle bir imkânı bulabil-
diğime de memnunum tabii. Size geldim Bay Holmes, 
çünkü ansızın son derece ciddi ve sıradışı bir problemle 
karşı karşıya kaldım ve bu konularda becerikli bir adam 
olmadığımın farkına vardım. Sizin de Avrupa’nın en iyi 
ikinci uzmanı olduğunuzu bildiğim için…”

“Öyle mi bayım! Birinci olma şerefinin kime ait oldu-
ğunu sorabilir miyim acaba?” dedi Holmes sert bir tavırla.

“Sadece bilime inanan bir adama Mösyö Bertillon’un 
çalışmaları daima daha cazip gelir.”

“Bu durumda ona danışmanız daha iyi olmaz mıydı?”
“Sadece bilime inanan bir adama dedim efendim. An-

cak işin pratiği konusunda sizin üstünüze kimse olmadı-
ğı da bir gerçek. Umarım yanlış bir şey söylememişim-
dir…”

“Birazcık,” dedi Holmes. “Sizin yerinizde olsam Dr. 
Mortimer, lafı gevelemeyi bırakıp yardımımı talep ettiği-
niz meseleyi açıkça ve eksiksiz olarak anlatmaya başlar-
dım.”
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2

Baskerville Laneti

“Cebimde bir elyazması var,” dedi Dr. James Mortimer.
“Bunu içeri girdiğiniz anda fark etmiştim,” diye yanıt 

verdi Holmes.
“Eski bir elyazması.”
“On sekizinci yüzyıl başlarına ait, tabii eğer sahte de-

ğilse.”
“Bunu nereden anladınız efendim?”
“Sohbetimizin başından beri üç dört santimlik kısmı-

nı incelememe imkân veriyorsunuz. Bir belgenin tarihi-
ni aşağı yukarı tahmin edemeyen biri gerçek bir uzman 
sayılmaz. Bu konu hakkındaki küçük monografımı oku-
muşsunuzdur belki. Tahminim 1730.”

“Tam tarihi 1742.” Dr. Mortimer göğüs cebinden 
kâğıdı çıkardı. “Aile yadigârı bu kâğıt Sir Charles Bas-
kerville tarafından bana emanet edildi. Kendisinin üç 
ay önceki ani ve trajik ölümü Devonshire’da epey yankı 
uyandırmıştı. Onun hem doktoru hem de dostu olduğu-
mu söyleyebilirim. Azimli, zeki, becerikli bir adamdı ve 
onun hayal gücü de benimki gibi zayıftı. Ancak bu belge-
yi çok önemsiyordu ve nihayet karşılaştığı bu sonu bek-
liyordu.”

Holmes uzanıp elyazmasını aldı ve dizinin üstüne 
koydu.

“S harfinin uzun ve kısa kullanılışını görüyor musun 
Watson? Tarihi belirlememe yardımcı olan işaretlerden 
biri bu oldu.”
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Omzunun üzerinden eğilip sarı kâğıda, soluklaşmış 
yazıya baktım. Sayfanın başında ‘Baskerville Malikânesi’ 
yazılıydı; altına ise büyük, özensiz rakamlarla ‘1742’ ta-
rihi atılmıştı.

“Bu bir tür hikâyeye benziyor.”
“Evet, Baskerville ailesine dair bir efsaneyi anlatıyor.”
“Fakat anladığım kadarıyla benim yardımımı istediği-

niz konu, daha yeni ve gerçek bir mesele, değil mi?”
“Çok yeni. Çok gerçek ve yirmi dört saat içinde sonuca 

ulaşması gereken acil bir durum. Ancak elyazması kısa ve 
durumla çok yakından ilişkili. İzin verirseniz size okuya-
yım.”

Holmes bu teklifi kabul ettiğini belirten bir tavırla kol-
tuğunda arkasına yaslandı, parmakuçlarını birbirine da-
yadı ve gözlerini kapadı. Dr. Mortimer kâğıdı ışığa doğru 
tuttu ve gür, çatlak sesiyle, eski kelimelerle yazılmış şu 
tuhaf satırları okudu:

“Baskerville Köpeği lanetinin kökenine dair pek çok 
farklı hikâye bulunuyor, ancak Hugo Baskerville’in adı-
nı taşıdığım ve hikâyeyi babamdan dinlediğim için -o 
da kendi babasından dinlemiş- meselenin tam da bura-
da anlatıldığı gibi vuku bulduğuna inanarak bu satırları 
kaleme aldım. Ve sizi temin ederim ki sevgili evlatlarım, 
Tanrı’nın günahları cezalandırması gibi büyük bir mer-
hametle affetmesi de mümkündür ve hiçbir günah, dua 
ve tövbenin ortadan kaldıramayacağı kadar ağır değildir. 
O halde bu hikâye sayesinde mazinin izlerinden korkma-
mayı, bunun yerine gelecekte ihtiyatlı olmayı öğrenin ki 
ailemizin çektiği büyük çilelere sebebiyet veren kirli ihti-
raslar bir daha felaketimizle nihayet bulmasın.

“Biliniz ki Büyük Ayaklanma zamanlarında (bilgin ta-
rihçi Lord Clarendon’ın bu konudaki çalışmasını ısrarla 
tavsiye ederim) Baskerville Malikânesi’nin sahibi, Hugo 
adında, son derece yabani, aşağılık ve imansız olduğu 
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herkesçe bilinen bir adamdı. Aslına bakılırsa bu durum, 
o bölgelerde asla azizlerin yetişmediğini bilen komşula-
rı tarafından mazur görülmüş olabilir, fakat bu adamın 
öylesine ahlaksız ve gaddar bir mizacı vardı ki onun adı-
nı Batı’da dillere düşürmüştü. Kader bu ya, Hugo, Bas-
kerville mülkünün yakınlarında toprak sahibi olan bir 
çiftçinin kızına âşık oldu. (Böylesine karanlık bir tutku, 
böyle güzel bir kelimeyle ifade edilebilirse tabii…) Fakat 
basiretli ve itibarlı genç kız, Hugo’nun kötü şöhretinden 
korktuğu için ondan kendini sakınıyordu. 

“Nihayet işler öyle bir noktaya geldi ki bir St. Micha-
el yortusu günü, Hugo denilen bu adam, kızın babası ve 
ağabeylerinin evde olmadığına emin olduğu bir sırada 
beş altı avare ve habis arkadaşıyla çiftliğe gizlice girip kızı 
kaçırdı. Hugo ile arkadaşları onu malikâneye getirip yu-
karıdaki bir odaya kapattılar, ardından her gece yaptıkları 
gibi içki âlemine başladılar. Üst kattaki zavallı genç kız, 
aşağıdan gelen bağrışmaları, şarkıları ve iğrenç küfürle-
ri duydukça aklını kaçıracak gibi oluyordu; çünkü Hugo 
Baskerville’in şarabın etkisi altındayken kullandığı keli-
meler, insanı taşa çevirecek kadar ağırdı. Nihayet kızcağız 
kapıldığı dehşetle, en cesur ve cevval adamın bile göze 
alamayacağı bir şey yaptı; güney duvarı kaplayan -ve hâlâ 
da kaplamakta olan- sarmaşığın yardımıyla saçakların al-
tından aşağı indi ve bozkırdan geçerek evine doğru yola 
koyuldu. Malikâne ile babasının çiftliği arasında yaklaşık 
on beş kilometre vardı.

“Kısa bir süre sonra Hugo, esirine yemek ve içki götür-
mek -belki de başka birtakım kötü şeyler yapmak- üzere 
misafirlerinin yanından ayrıldı. Ancak kafes boştu, kuş 
kaçmıştı. Bunun üzerine Hugo sanki şeytanın esiri olmuş 
gibi çılgıncasına merdivenlerden aşağı, yemek odasına 
koştu. Sürahileri, tabakları saçıp savurarak büyük masa-
nın üzerine sıçradı ve arkadaşlarına genç kızı yakalayabil-
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mek için bedenini ve ruhunu hemen o gece şeytana sat-
maya hazır olduğunu haykırdı. Ehlikeyif arkadaşları onun 
öfkesi karşısında dehşetle donakalırken, aralarında diğer-
lerinden daha uğursuz ya da daha sarhoş biri kızın peşine 
av köpeklerini salmayı teklif etti. Bunun üzerine Hugo 
evden koşarak çıktı. Seyislerine kısrağını eyerlemelerini, 
köpek sürüsünü kulübeden çıkarmalarını buyurdu. Genç 
kıza ait eşarbı koklatarak köpekleri sıraya soktu ve ay ışı-
ğının aydınlattığı bozkırda avının peşine saldı. 

“Hugo’nun âlemci arkadaşları bir süre şaşkınlıktan 
ağızları açık halde, tüm bu telaşın nedenini anlayamaya-
rak kalakalmışlardı. Fakat sersemlemiş akılları, bozkırda 
yerine getirecekleri görevin ne olduğunu çok geçmeden 
idrak etti. Şimdi her şey tam bir kargaşa içindeydi. Kimi 
tabancasını, kimi atını arıyor, kimiyse bir şişe daha şarap 
bulmaya çalışıyordu. Nihayet biraz kendilerine geldiler 
ve hepsi birden, toplam on üç kişi, atlarına atlayıp takibe 
katıldılar. Ay tepelerinde pırıl pırıl parlarken adamlar kı-
zın evine gitmek için izlemesi gereken yol boyunca atla-
rını yan yana, doludizgin sürüyorlardı. 

“Üç dört kilometre gitmişlerdi ki bozkırda geceleyen 
bir çobana rastladılar ve avlarını görüp görmediğini sor-
dular ona. Anlatılanlara göre adam öyle çıldırasıya kork-
muştu ki güçlükle konuştu ve nihayet talihsiz kızı peşin-
deki av köpekleriyle birlikte gördüğünü söyledi. ‘Ama 
başka bir şey daha gördüm,’ dedi. ‘Hugo Baskerville siyah 
kısrağıyla yanımdan geçti ve hemen ardında cehennem-
den gelmiş bir köpek koşuyordu ki Tanrı onu benden 
uzak tutsun.’

“Böylece sarhoş adamlar, çobana sayıp söverek atlarını 
ileri sürdüler. Ancak kısa süre sonra bozkırın öte yanın-
dan dörtnala gelen bir atın sesini duydular ve gördükleri 
karşısında adeta kanları dondu. Siyah kısrak, beyaz kö-
püklerle ıslanmış halde, dizginlerini sürüyerek ve eye-
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ri boş olarak yanlarından geçip gitmişti. Bunun üzerine 
âlemciler atlarını birbirine iyice yakın sürmeye başladılar 
çünkü içlerinde müthiş bir korku vardı. Yalnız başlarına 
olsalar, atlarının dizginini çekip geri dönmekten büyük 
bir memnuniyet duyacak olmalarına rağmen hâlâ bozkır-
da yola devam ediyorlardı. Bu şekilde ağır ağır ilerleyerek 
nihayet köpeklerin yanına ulaştılar. Atılganlıkları ve soy-
luluklarıyla bilinen köpekler, bozkırdaki dik bir yamacın 
başında bir araya toplanmıştı. Kimi sinsice kıvranıyor, 
kimi dikilmiş tüyleri ve donuk gözleriyle, önlerinde uza-
nan dar vadiye bakarak inliyordu.

“Adamlar durdular; tahmin edebileceğiniz gibi, yola 
çıktıkları zamana göre daha ayık haldeydiler. Çoğu kati-
yen ilerlemedi ama aralarından en cesur ya da en sarhoş 
üçü atlarını ileri, vadiye doğru sürdüler. Burası çok eski 
zamanlarda, adları tarihe karışmış kimselerin yerleştir-
diği ve halen orada bulunan iki kocaman kayanın olduğu 
geniş bir açıklığa çıkıyordu. Parıldayan ayın aydınlattığı 
açıklığın tam ortasında, korkudan ve bitkinlikten düşüp 
ölmüş talihsiz genç kız yatıyordu. Ancak üç gözüpek 
âlemcinin tüylerini diken diken eden ne onun cesediy-
di, ne de yanında yatan Hugo Baskerville’inki. Hugo’nun 
başında av köpeği suretinde fakat bir faninin gözlerinin 
görüp görebileceği tüm av köpeklerinden daha koca-
man, kapkara, tiksinç bir yaratık dikilmiş, adamın boğa-
zını ısırıyordu. Yaratık, adamların gözleri önünde Hugo 
Baskerville’in gırtlağını parçaladı. Ateş saçan gözlerini ve 
salyalar akan çenesini onlara çevirdiğinde, adamlar deh-
şetle feryat ettiler ve tatlı canlarını kurtarmak için çığlık-
lar atmaya devam ederek atlarını bozkıra doğru sürdüler. 
Söylendiğine göre biri gördüklerine dayanamayarak o 
gece öldü. Diğer ikisi ise hayatta kaldı ama ömürlerinin 
geri kalanını perişan birer adam olarak yaşadılar. 

“Evlatlarım, o gün bu gündür ailenin başına feci bir şe-
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kilde musallat olduğu söylenen köpeğin ortaya çıkışının 
hikâyesi işte budur. Bu hikâyeyi yazdım çünkü açıkça bi-
linen şeyler ima edilen ya da tahmin edilenlerden daha az 
korkutur insanı. Aileden pek çok kişinin bu ani, kanlı ve 
gizemli ölümlerle kederlendiklerini inkâr etmek müm-
kün değil. Yine de Tanrı’nın, Kitabı Mukaddes’te sözünü 
ettiği üçüncü ve dördüncü neslin ardından gelen ma-
sumları ebediyen cezalandırmayacak sonsuz inayetine 
sığınmalıyız.* Evlatlarım, sizleri işte bu inayete emanet 
ediyor ve kötücül güçlerin ortaya çıktığı karanlık vakit-
lerde bozkırdan geçmekten sakınmanızı sizlere tedbiren 
nasihat ediyorum.

“[Hugo Baskerville’den oğulları Rodger ve John’a; kız 
kardeşleri Elizabeth’e konu hakkında hiçbir şey söyleme-
meleri talimatıyla]”

Dr. Mortimer bu acayip hikâyeyi okumayı bitirince 
gözlüklerini alnına doğru itti ve gözlerini Bay Sherlock 
Holmes’e dikti. Holmes esneyerek sigarasının izmaritini 
ateşe attı. 

“Eee?” dedi.
“Sizce ilginç değil mi?”
“Masallara meraklı olanlar için ilginç.”
Dr. Mortimer cebinden katlanmış bir gazete çıkardı.
“Bakın Bay Holmes, size daha yeni bir şey gösterece-

ğim. Elimdeki Devon Yerel Gazetesi’nin bu yılın 14 Mayıs 
gününe ait sayısı. Sir Charles Baskerville’in bu tarihten 
birkaç gün önce vuku bulan ölümüyle ilgili gün yüzüne 
çıkarılmış gerçekleri anlatan kısa bir haber bu.

Dostum hafifçe öne eğildi; yüzünde bir ilgi ifadesi be-
lirmişti. Konuğumuz gözlüklerini yeniden gözüne yer-
leştirdi ve okumaya başladı:

* On Emir’den: “Benden nefret edenin babasının işlediği suçun 
hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sora-
rım.” –çn
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“Gelecek seçimlerde Orta Devon bölgesinden libe-
ral aday olması beklenen Sir Charles Baskerville’in kısa 
süre önceki ani ölümü, bölge halkını kedere boğdu. Sir 
Charles, Baskerville Malikânesi’nde kısa sayılabilecek bir 
süredir ikamet ediyor olsa da dostane karakteri ve sınır-
sız cömertliğiyle, kendisiyle ilişki kurmuş olan herkesin 
saygı ve sevgisini kazanmıştı. Sonradan görmelerin ço-
ğunlukta olduğu bu günlerde, bölgemizin kötü zaman-
lar geçirmiş köklü ailelerinden birinin evladının kendi 
birikimini yaptığını ve bu birikimi, soyunun kaybettiği 
ihtişamı yeniden kurmak için kullandığını görmek umut 
verici. Bilindiği gibi Sir Charles, Güney Afrika pazarında 
yüklü miktarda para kazanmıştı. İşler tersine dönene ka-
dar devam etmeyi seçenlerden daha akıllıca davranarak 
kazancını paraya çevirmiş ve alıp İngiltere’ye dönmüştü. 
Kendisi, Baskerville Malikânesi’nde ikamet etmeye baş-
layalı sadece iki yıl oldu ve onun ölümüyle sekteye uğra-
yan kalkındırma ve gelişim projelerinin ne denli büyük 
olduğu konusunda herkes hemfikir. Kendisinin çocuğu 
olmadığı için, açıkça ifade ettiği isteği, yaşadığı müddetçe 
yöre halkının onun servetinden faydalanmasıydı. Üstelik 
pek çoklarının onun zamansız gelen ölümüne ağlamak 
için başkaca kişisel nedenleri de vardı. Yerel ve bölgesel 
hayır kurumlarına yaptığı cömert bağışlar da sıklıkla bu 
sütunlarda yer buluyordu. 

“Sir Charles’ın ölümüyle bağlantılı olayların soruş-
turma tarafından tamamıyla açıklığa kavuşturulduğunu 
söylemek mümkün değil, ancak en azından yerel hura-
fenin körüklediği tevatürü ortadan kaldırmak konusunda 
yeterince çok şey yapıldı. Ortada bir cinayet olduğundan 
şüphe etmek ya da bu ölümün doğal nedenler dışında 
herhangi bir şeyden ileri geldiğini düşünmek için hiçbir 
neden yok. Sir Charles dul bir adamdı ve bazı yönleriy-
le garip bir kişiliğe sahip olduğu söylenebilecek biriydi. 


