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PIERRE-AMBROISE-FRANÇOISCHODERLOSDELACLOS,Fran-
sızyazarveaskerLaclos,1741’deAmiens’dedoğdu.Ordudagöreval-
dıktankısasüresonrayazarlığabaşladı.İlkromanıTehlikeli İlişkiler, ya-
yımlanmasından hemen sonra büyük ilgi uyandırdı. Laclos’nun ikinci
romanıDe l’éducation des femmes (KadınlarınEğitimiÜzerine,1785)
öncekiromanınpsikolojikortamınaışıktutmakdışındaönemtaşı-
maz. Lettre à M.M. de l’Acadèmie Française sur l’éloge de M. le Maréchal 
de Vauban’ı (Fransız Akademisi Üyelerine Mareşal de Vauban İçin
ÖvgüMektubu,1786)adlıeseri,Fransızordusuylaveçoktaneskimiş
savunmayöntemleriylealayeder.Laclos,buromanyüzündenordu-
dakigörevindenolmuştur.1792’deyenidenorduyagirenLaclos,Na-
poléondönemindegeneralliğekadaryükseldi.TürkçedeEn Güzel Aşk 
Mek tup ları(1974)adlıbireseridahavardır.

NURULLAHATAÇ,1898’deİstanbul’dadoğdu.GalatasarayLisesi’n-
densonraeğitimineİsviçre’dedevametti.MilliEğitimBakanlığı’na
bağlıTercümeBürosu’ndaçalışırkendünyaedebiyatındanklasikya-
pıtlarıTürkçeyekazandırdı.Tercümedergisindeeleştiri,denemeve
çevirileriyayımlandı.DahasonraCumhurbaşkanlığıçevirmeniolan
Ataç,emekliyeayrılıncayakadarbugörevisürdürdü.Edebiyatyaşan-
tısına şairolarakbaşlayan, daha sonra yalnızcadeneme ile eleştiri
türlerindeürünverenAtaç,Türkiye’dekiedebiyatçevresininenönem-

likalemlerindenbiriolmuş,dilinözleşmesiiçinsavaşvermiştir.





Dostum Jean Camborde’a, 
Laclos’nun kitabını bana siz tanıttınız, 

Türkçeye çevirmemi de siz öğütlediniz. Bu 
çeviriyi size sunmamı da kabul edersiniz.

ATAÇ





Zamanımız insanlarının yaşayışlarını gördüm de bu 
mektupları onun için bastırdım.

J.J. ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse’in önsözünden
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Bu kitabın adına da, hazırlayanın önsözüne de pek 
inanamadığımız için, okurlarımıza şunu söylemeyi ken-
dimiz için bir görev sayıyoruz: Biz bu mektupların doğ-
ru olduklarına tanıklık edemeyeceğimiz gibi, bir roman 
olduklarını sanmamıza birtakım güçlü nedenler bulun-
duğunu da gizleyemeyeceğiz.

Bundan başka, bize öyle geliyor ki, romanı yazan, 
anlattıklarının doğruya benzemesini istemişse de, o olay-
ların zamanımızda geçtiğini söylemekle bir acemilik et-
miş, yapıtının doğru sanılabilmesini kendisi olanaksız 
kılmıştır. Serüvenlerini öyküleştirdiği insanların bazıları 
ahlakça o kadar düşkündür ki, öyle kimselerin bu yüzyıl-
da yaşamış olmalarını kimse aklına sığdıramaz; bu felse-
fe döneminde ışıkların her yana yayılarak erkekleri ne 
kadar namuslu ettiği, kadınları da hep kendilerini düşü-
nüp beğenmekten, taşkınlıklardan ne kadar uzaklaştırdı-
ğı herkesçe bilinen bir gerçektir.

Bize kalırsa bu kitapta anlatılanlar, büsbütün uydu-
rulmuş değilse bile, herhalde ya başka bir zamanda ya 
başka bir ülkede geçmiştir; kitabı yazan, kendi zamanı-
na, kendi ülkesine ne kadar yaklaşırsa okurları da o kadar 
ilgilendireceğini ummuş, bunun için bize hiç de uyma-
yan birtakım âdetleri, çağımızın giysilerine büründüre-

Kitabı yayımlayanın uyarısı
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rek bizim yaşamımızın bir yankısı diye göstermeye cesa-
ret etmiştir; bizce bir kusurdur bu.

Okurlarımızın gafil avlanıp inanmalarını önleyebil-
mek için, yargımızı şöyle bir düşünceyle de güçlendir-
meyi yerinde buluyoruz; öyle sanıyoruz ki, bu söyleye-
ceğimiz, kimsenin çürütemeyeceği, hiçbir yanıta yer bı-
rakmayacak bir gerçektir: Her nedenin sonucu her za-
man bir olur, zamanımızda ise yılda altmış bin frank ge-
liri olan bir küçükhanımın manastıra kapandığı, hem 
genç hem de güzel hiçbir başkan karısının, bir başkan 
hareminin gönül derdinden öldüğü görülmemiştir.
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Okurların belki pek uzun bulacakları bu kitaba, da
ha doğrusu bu romana, elime geçen mektupların çoğunu 
bırakıp ancak küçük bir kısmını aldım. Bana bu mektup-
ları sıraya koyayım diye verenlerin, onları kitap halinde 
çıkarmak niyetinde olduklarını biliyordum; emeğime 
karşılık olarak, yalnızca gereksiz bulacağım bölümlerini 
kaldırmak için izin istedim; olayların anlaşılmasına, kişi-
lerin mizacının gösterilmesine yarayacak olanlardan baş-
ka hiçbir şeyin kalmamasına çalıştım. Mektupları sıralar-
ken tarih sırasından hemen hiç ayrılmadım; birkaç kısa 
ek katmayı gerekli gördüm, ama bunların da çoğu ya 
mektuplarda geçen dizelerin, bazı büyük sözlerin nere-
den alındığını göstermek ya da bazı mektupları niçin 
kestiğimi, niçin kaldırdığımı bildirmek için konuldu. Bu 
kitapta benim bir payım varsa, yalnızca budur. Zaten da
ha çoğu da bana verilen görevin dışına çıkmak olurdu.1

Çoğu, dille ya da çoğu anlatımla ilgili daha birçok 
değiştirme düşünmüştüm; doğrusu bu mektupların dili 
de, anlatımı da pek temiz, pürüzsüz değildir. Bir kısmı 

1.Bumektuplardakikişilerinadlarınıyadeğiştirdimyadasildim.Yerlerine
koyduğumadlararasındatanıdıkbirinerastlarsanız,bunubenimbiryanılgım
olarakkabuledin,bundandaherhangibirsonuççıkarmayakalkışmayın.

Kitabı hazırlayanın önsözü
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çok uzundur; hele bazılarında birbirine büsbütün ya-
bancı şeyler anlatılmış, bunları bağlamak için hiçbir kay-
gı gösterilmemiştir; öyle uzun olanlarını kesip o gibi yer-
lerini düzeltmeme izin verilmesini pek isterdim. Yanaş-
madılar; yanaşsalardı benim harcayacağım emek, bu ki-
taba kuşkusuz bir değer katmazdı ama kusurlarının bir 
kısmını olsun giderirdi.

İstediklerime yanaşmamak için şöyle gerekçeler öne 
sürdüler: Amaçları, bu mektuplardan alınmış bir kitap 
çıkarmak değil, bu mektupları tanıtmakmış; bunlarda 
imzaları olan sekiz kişinin hepsinin de temiz, pürüzsüz 
bir dille yazmış olmalarına kimse inanmazmış. Doğru 
yazmak şöyle dursun, hiçbirinin büyük yanlışlardan ka-
çınamadığını, bunun herhalde eleştiriye uğrayacağını söy-
lemem üzerine de, tanınmış, kimi Akademi’ye bile gir-
miş yazarların imzalarıyla çıkmış olanlarda bile yanlışlar 
görülürken aklı başındaki hiçbir kimsenin bu kusurlara 
bakmayacağı karşılığını verdiler. Doğrusu bu gerekçeler 
beni kandıramadı; böyle şeyleri ileri sürmek kolay, kabul 
etmek zordur; ama istediğimi yapmakta özgür değilim; 
boyun eğdim. Ancak karşı koyacağımı, benim o görüşte 
olmadığımı açıklayacağımı söyledim. İşte o sözümü ye-
rine getiriyorum.

Yapıtın bir değeri olup olmadığına gelince, kimsenin 
düşüncesine etki etmek hakkım da, haddim de olmadı-
ğından, bunun üzerine söz söylemek bana düşmez sanı-
rım. Ancak bilirim ki, bazı kimseler, bir kitabı okumaya 
başlamadan önce, ondan ne bekleyebileceklerini bilmek 
ister; aşağıdaki satırları onlar için yazıyorum; ötekilerse 
bu sayfaları bırakıp hemen kitaba geçmekle daha iyi 
eder; yukarıda anlattıklarım kendileri için yeter.

Bir kere şunu söyleyeyim: Bu mektupların bir kitap 
olarak çıkarılmasını her ne kadar ben de doğru buldum-
sa da, kitabın ilgiyle karşılanacağını hiç ummuyordum. 
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Bu sözleri, kitapta benim de bir payım olduğu için alçak-
gönüllülük göstermek kaygısıyla söylüyorum sanılmasın; 
gene tam bir içtenlikle söylemek isterim ki, bu tomarı 
okurlara sunulmaya değer bulmasaydım, onunla uğraş-
mayı üstlenmezdim. Bu iki söz arasında bir uzlaşmazlık 
var gibi görünürse de, gerçekte öyle değildir; anlatayım:

Bu kitabın değeri, ya yararlı ya da hoş olmasındadır; 
bazı kitaplarda bu erdemin ikisi de bulunabilir. İlgi gör-
mesi ise her zaman değerli olduğunu kanıtlamayacağı 
gibi çoğu kez yapıtın anlatımından, sanat kurallarına uy-
gun olup olmamasından çok, konusunun beğenildiğini, 
anlatılan şeylerin anlatılış biçiminden çok asıl kendileri-
nin hoşa gittiğini gösterir. Adından da anlaşılacağı gibi 
içinde bütün bir toplumun mektupları bulunan bu to-
mar, çok kimselere dokunup ilgiyi bir noktaya toplaya-
madığı için, okuyanlarda büyük bir merak uyandıramaz. 
Bundan başka bu mektuplarda dile getirilen duyguların 
hemen hepsi de ya yapay, ya da kendini gizlemek isteyen 
birer duygu olduğundan, gönlü değil, ancak bize, “Garip 
şey! Nasıl olmuş? Sonu neye varmış?” dedirten merak 
duygusunu ilgilendirebilir; bu ilgi ise gönülden gelen 
gibi üstün olmadığından başka, insanı hoşgörürlüğe de 
götürmediğinden kusurları daha çok göze çarptırır; hele 
uzun parçalar, araya girip de sonun bir an önce anlaşıl-
masına engel oldukları için, onlardaki kusurlar büsbütün 
rahatsız etmeye başlar.

Ancak bu yapıtın özelliklerinden doğan bir üstünlü-
ğü var ki, o kusurları belki bir dereceye kadar unuttura-
bilir: Anlatım bakımından çok çeşitlidir; herhangi bir 
yazarın güçlükle erişebileceği bu erdem, burada kendili-
ğinden ortaya çıkmıştır; öyle sanıyorum ki kitabı, hep bir 
anlatım biçiminde yazılmanın vereceği sıkıcılıktan olsun 
kurtarmıştır. Bu mektuplara serpiştirilmiş kimi yeni, ki
mi az bilinen birtakım gönül ya da yaradılış gerçekleri de 
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vardır ki, onlara da bazı kimseler bir değer verebilir. En 
insaflı bir gözün bu kitapta bulabileceği hoş yanlar ben-
ce işte ancak bunlardır.

Bu kitabın yararlı olabileceğini kabul etmeyenlerse 
hoş olduğunu kabul etmeyenlerden de belki daha çoktur; 
ama o bakımdan savunulması bana daha kolay gibi geli-
yor. Öyle sanıyorum ki kötü ahlaklı kimselerin iyi ahlak-
lıları yollarından ayırmak için ne gibi düzenlere başvur-
duklarını göstermek, ahlaka hizmet etmektir, bu mek-
tupların bence öyle bir hayrı dokunabilir. Bu kitap iki 
önemli gerçeği de, canlı birer örnekle bir kere daha kanıt-
lamaktadır; gereklerini yerine getirenlerin ne kadar az 
olduğu düşünülürse bilindiklerinden bile insanın kuşku-
ya kapılacağı o gerçeklerden biri şudur: Ahlaksız bir er-
kekle ahbaplığı kabul eden her kadın, er geç onun kurba-
nı olur; öteki de şudur: Kızının kendisinden başka bir 
kimseye açılmasına katlanan her ana, hiç olmazsa densiz-
lik ediyor demektir. Gerek kız, gerek erkek, her gencin 
bu kitaptan öğreneceği bir şey daha vardır ki, o da şudur: 
Kötü ahlaklı kimselerin o gençleri kolayca bağlar gibi gö-
züktükleri dostluk, onların erdemleri gibi mutluluklarını 
da yok edecek tehlikeli bir tuzaktan başka bir şey değil-
dir. Ancak bu kitabın hayrı dokunabileceğini ileri sürer-
ken korkulacak bir yanı olduğunu da yadsımıyorum; 
onun için gençlere okutulmasını salık vermem, bence bu 
tür kitapların gençler eline geçmemesine dikkat etmek 
gerektir. Bu kitabın hangi yaştan sonra tehlikeli olmaktan 
çıkıp yalnız hayrı dokunabileceği sorulursa, bir anneden 
duyduğum sözü burada anabilirim: O hanımefendi akıllı 
olduğundan başka çok da incedir; kendisine müsveddele-
ri göstermiştim, okuduktan sonra bana, “Bu kitabı kızıma 
nikâh günü verirsem, kendisine büyük bir iyilik etmiş 
olurum,” dedi. Bence o hanımefendi, bu kitabın kızlara 
ne zaman okutulabileceğini çok iyi kavramıştı. Bütün an-
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neler onun gibi düşünürse ben de, bu mektupları çıkardı-
ğıma, ömrüm oldukça sevinirim.

Bu tomarın böyle insafla karşılanacağını kabul etsek 
bile gene çok kimsenin hoşuna gideceğini ummuyorum. 
Bir kere ahlakları bozuk insanlar, kendilerine zararı do-
kunabilecek bir kitabı kötülemekten geri kalmayacaktır; 
onlar her giriştikleri işte becerikli oldukları için belki ah-
laka gerçekten bağlı insanları da bu kitapta kötü ahlaklı 
kimseleri oldukları gibi anlatmaktan çekinilmediğini 
göstererek telaşa düşürür, kendileriyle birlik edebilirler.

Din, iman bilmediklerini söyleyenler, herhalde yuka-
rıdan bakacakları dindar bir hanımın hayatıyla ilgilenme-
yecek, dindarlar ise erdemin yenildiğini görmekle kızacak, 
dinin kuvvetli gösterilmemiş olmasından yakınacaklardır.

Bir yandan da beğenileri incelmiş insanlar, bu mek-
tupların birçoğu pek yanlışlı, pek yalın bir üslupla yazıl-
mış olduğu için, neredeyse irkilecek; her basılı şeyin bir 
emek verimi olduğu görüşüne kapılan okurlar kalabalığı 
ise bazı mektuplarda, konuşturduğu kişinin arkasına giz-
lenen yazarın sanat tasasıyla zahmetlere girdiğini görür 
gibi olacaklardır. Belki çok kimse şöyle diyecektir: “Her 
şey ancak yerinde, sırasında olursa iyidir; gerçi yazarların 
pürüzsüz bir üslup peşinden koşmaları, gündelik hayatta 
alınıp gönderilen mektupların yalınlığını, dolayısıyla gü-
zelliğini de bozar, ama o mektuplar böyle kitap diye bas-
tırılınca içlerindeki dikkatsizlikler, düşüklükler çekilmez 
birer büyük yanılgı oluveriyor.”

Yürekten söylemeliyim: Bütün bu sözlerin doğru bir 
yanı yok değil; ancak, öyle sanıyorum ki, hepsine de kar-
şılık verebilirdim; bunun için önsözü pek uzatmak zo-
runda da kalmazdım. Şu var ki, her şeye yanıt vermeye 
kalkışmak, kitabın hiçbir şeye yanıt veremeyeceğini ka-
bul etmek olurdu; öyle olduğuna inansaydım önsözü de 
kaldırırdım, kitabı da.





Birinci bölüm
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1

Cécile Volanges’dan 
... de Ursulines Manastırı’nda1 

Sophie Carnay’ye

Gördün ya kardeşçiğim, duruyorum sözümde; bü-
tün zamanımı da öyle hotozlarla, fistanlarla geçirmiyo-
rum. Senin için zaman bulamaz olur muyum ben? Ama 
şu bir tek günde gördüğüm süsü, ziyneti, birlikte geçir-
diğimiz dört yılda görmedim doğrusu. O Tanville2 ça-
lımlısı, bizi görmeye her gelişinde hani giyinip kuşanır 
da bizim kıskandığımızı sanırdı, manastıra bir uğraya-
yım, onu da çağırtacağım, kıskanmak nasıl olurmuş anla-
sın. Annem her şeyim için bana da danışıyor; eskiden 
bana okul çocuğu gözüyle bakardı, şimdi pek öyle değil. 
Ayrı bir hizmetçim var; yattığım odadan başka bir odam 
daha var; bu mektubumu sana, güzel mi güzel bir masa-
nın başına oturdum, oradan yazıyorum, gözlerine ne is-
tesem koyup saklayabilirim, anahtarı bende. Annem ba
na, “Her sabah kalktığım zaman gelir beni görürsün; öğ-
len yemeklerinde biz bizeyiz, saçlarını düzeltirsin, yeter; 
öğleden sonra kaçta yanıma geleceğini ben sana her gün 
yemekte söylerim,” dedi. Kalan zamanı keyfimce geçiri-

1.Ürsilin.Birrahibelertarikatı.(Türkçedemonastèreilecouvent’iayırtetmek
kabilolmadığıiçincouvent’idemanastırdiyeçeviriyorum;burada“rahibelerin
açtığıyatılıkızokulu”demektir.)(Ç.N.)
2.Geneomanastırdaokuyankızlardanbiri.(Ç.N.)
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yorum. Manastırdaki gibi arp çalıyorum, resim yapıyo-
rum, kitap okuyorum; burada beni azarlayacak Mère1 
Perpétue de yok, canım isterse bir şey yapmam, öyle 
otururum. Ama benim, Sophie’ciğim de burada değil ki 
konuşup gülüşelim; bir şeylerle uğraşırım, daha iyi.

Saat daha beşe gelmedi; annemi ta yedide gidip gö-
receğim; bol bol zamanım var ama ne anlatayım sana? 
Bana hâlâ konuyu açmadılar ki! Birtakım hazırlıklar ol-
duğunu, benim için türlü işçi kızlar tutulduğunu görme-
sem, “Beni gelin etmeyi falan düşündükleri yok, bizim 
Joséphine’cik2 gene sayıklamış!” diyeceğim. Ama anne-
min ağzından kaç kez duydum: “Kibar kızlar, evlenince-
ye kadar manastırda kalmalı,” der; mademki beni manas-
tırdan aldı, demek ki Joséphine’in sözü doğru.

Kapının önünde bir araba durdu; annem de, “He-
men gelsin,” diye haber yollamış. O gelen, ya beni evlen-
direcekleri adamsa! Giyimli değilim, elim ayağım titri-
yor, yüreğim çarpıyor. Hizmetçiye, “Annemi görmeye 
gelen kimmiş, biliyor musunuz?” diye sordum. “Biliyo-
rum, Mösyö C.,” dedi. Hem de gülüyordu. O, kesinlikle 
o. Neler olursa dönüşte anlatırım sana. Şimdilik adını 
olsun yazdım. Bana izin, gelirim birazdan.

Zavallı Cécile’e kim bilir ne kadar güleceksin! Öyle 
bir utandım ki! Ama sen olsan, sen de aldanırdın. Anne-
min yanına girdiğimde baktım, siyahlar giymiş, ayakta 
duran biri vardı; elimden geldiğince iyi bir selam verdim, 
olduğum yerde durakladım, bir adım atamıyordum. Ada-
ma nasıl bakıyordum, anlarsın! O da bana selam verdik-
ten sonra anneme: “Çok şirin bir küçükhanım! Lütfunuza 
bir kat daha minnettarım, Madam!” dedi. Bu sözün anla-

1.(Fr.)Anne,birmanastırınbaşrahibesi.(Ç.N.)
2.Manastırındışarıylaolanişlerinigörenkadın.(Ç.N.)
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mı bence pek açıktı; bedenimi öyle bir titreme sardı ki, 
yüzüm kıpkırmızı, alıklaşmış bir halde, ilk bulduğum 
koltuğa yığılıverdim. Ben oturur oturmaz da gelip diz 
çöktü. Zavallı Cécile’ciğin o anda aklını kaybetti işte; an-
nemin dediği gibi, yabana döndüm. Bir çığlık kopararak 
ayağa fırladım; hani bir gün gök gürlüyordu, nasıl bağır-
mıştım, işte onun gibi. Annem kahkahayı koparıp, “Ne 
oluyorsunuz? Oturun, ayağınızın ölçüsünü alacaklar,” 
dedi. Meğer o kişi ayakkabıcıymış, kardeşçiğim. Ne kadar 
utandım, anlatamam. Çok şükür, annemden başka kimse 
yoktu. Öyle sanıyorum ki, evlendikten sonra, ayakkabıla-
rımı bir daha o adama yaptıramam.

Çok şey öğrenmişiz doğrusu! Hoşça kal. Saat altıya 
geliyor, bizim kadın da bana artık giyinmemi söylüyor. 
Hoşça kal, Sophie’ciğim. Gene de manastırdaymışım gi
bi seviyorum seni.

Ek: Mektubumu bilmem kimle yollayayım? Joséphine’in 
gelmesini beklerim.

Paris, 3 Ağustos 17..

2

Merteuil Markizi’nden 
... Şatosu’nda Valmont Vikontu’na

Dönün artık buralara, azizim, dönün artık; ihtiyar 
halanız varını yoğunu size vasiyet etmiş ya, daha ne is-
tersiniz; onun yanında daha ne işiniz olabilir? Hemen 
yola çıkın; ihtiyacım var size. Aklıma güzel bir şey geldi, 
ona sizi memur etmek niyetindeyim. Bu kadarcık söz 
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yetmeli de sizi seçmiş olmamı kendinize şeref bilip 
emirlerimi diz çöküp dinlemek üzere acele gelmelisiniz; 
ama siz, dostluğumu aramaz oldunuz, hâlâ da iltifatım-
dan şımarıyorsunuz. Size benim bitmez tükenmez bir 
kin bağlamam gerek, gene talihiniz var, iyilik yanım üs-
tün geliyor, her ne yapsanız aşırı bir hoşgörüyle karşılı-
yorum. Neler kurduğumu anlatmadan olmayacak; bari 
siz de sadık bir şövalye olduğunuzu gösterin, benim söy-
leyeceğim serüveni başarıp bitirmeden başkasına atılma-
yacağınıza yemin edin. Kahramanlara yaraşır bir serü-
ven; aşka, intikama hizmet edecek, hem de anılarınıza 
bir dolap1 daha katmış olacaksınız; evet, anılarınıza. Ben 
onların bir gün yazılıp basılmasını istiyorum. Yazması 
benden. Şimdi hele bunu bırakalım da ben size düşün-
düğümü söyleyeyim.

Madam de Volanges, kızını evlendiriyormuş; şimdi-
lik herkesten gizliyorlar, bana da daha dün söyledi. Da-
mat olarak kimi seçseler beğenirsiniz? Gercourt Kon
tu’nu. Benim bir gün Gercourt’la hısım akraba olacağım 
kimin aklına gelirdi? Öyle kızıyorum ki! Daha anlayama
dınız mı? Siz de ne kalın kafalıymışsınız! Siz onun İnten-
dante2 ile olan macerasını unutup bağışladınız mı yoksa? 
Benim yanıp yakınmaya sizden de çok hakkım yok mu? 
Ah, ne ifrit şeysiniz siz! Ama yakında öcümü alabilmek 
umuduyla ruhum sükûn buluyor, yatışıyorum artık.

Gercourt’un evleneceği kadına pek önem vermesi, 
kimselerin kaçınamadığı halin kendi başına gelmeyece-

1. Bu dolapçı, dolap (roué, rouerie) sözleri kibarlar çevresinin dilinden çok
şükürartıkkalkıyor,amabumektuplarınyazıldığı sıralardapekkullanılırdı.
(Yazarınnotu)
2.Entendant,XVIII. yüzyıldaFransa’da genelmüfettişlere Intendant denirdi;
Intendante,genelmüfettişinkarısıdemektir.Ancakbusözcüğü,dahaaşağıda
geçecekolanPrésidentesözcüğügibiTürkçeleştirmeyipolduğugibibırakmayı
dahadoğrubuldum.(Ç.N.)
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ğini sanıp böbürlenmesi benim gibi sizi de kaç kez sinir-
lendirmedi mi? Onun o gülünç düşüncelerini bilirsiniz: 
Manastırlarda kapalı büyümüş kızlardan bir kötülük ge-
lemezmiş, sarışınlar uslu olur, kendilerini tutarlarmış. 
Volanges’ların kızı yılda altmış bin frank getiriyor ama 
sarışın olmasaydı, manastırda yetiştirilmeseydi, Ger-
court onu gene de almazdı. Ahmaklığını kanıtlayalım 
şuna! Elbette bir gün onun da başına bir şeyler gelir; o 
yandan tasam yok; ama daha nikâhtan önce başına bir 
şeyler gelirse daha hoş olmaz mı? Ertesi gün övündüğü-
nü duydukça bir güleriz ki! Hiç kuşkunuz olmasın, övü-
nür o adam. O kızı hele siz bir yetiştirin, herkes gibi 
Gercourt da bütün Paris’in diline düşüyor mu, düşmü-
yor mu, görürsünüz.1

Bu romanın kahramanı olacak kız da kendisiyle si-
zin uğraşmanıza değer doğrusu: Gerçekten güzeldir; da
ha on beşinde, bir gonca. Bir acemiliği, bir bilgisizliği var 
ki kimselerde görülmüş şey değil, naz, eda nedir bilmi-
yor; ama siz erkekler bundan çekinmezsiniz; baygın bir 
bakışı var, insana neler vaat ediyor! Ben de salık veriyo-
rum, daha ne istersiniz! Artık size düşen, teşekkür edip 
dediklerime uymaktır.

Bu mektup yarın sabah elinize geçer. Yarın akşam 
yedide ne yapıp edip bizim evde olmalısınız. Sekizden 
önce kimseyi kabul etmeyeceğim; şimdiki sultanım Şö
valye’yi bile içeri almam; bu kadar büyük bir işe yetecek 
kadar akıllı değil o. Görüyorsunuz ki aşkın beni kör etti-
ği yok. Sekizde sizi salıveririm, onda yeniden gelir, o gü-

1.Buparçanınanlaşılmasıiçinşunlarınbilinmesigerek:GercourtKontu,Mer-
teuilMarkizi’nibırakıpIntendantede...nınâşığıolmuş,okadındaGercourt
içinValmontVikontu’nufedaetmişti;MarkizileVikontarasındakiilişki,işteo
zamanbaşlamıştır.Oserüven,bumektuplardaanlatılanolaylardanoldukça
eskiolduğuiçin,onuanlatanmektuplarıkaldırmayıdahadoğrubulduk.(Yaza-
rınnotu)
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zel kızla birlikte yemek yersiniz, annesiyle onu yemeğe 
çağırdım. Hadi, hoşça kal; vakit öğleyi geçti. Biraz sonra 
sizinle uğraşmama imkân kalmayacak.

Paris, 3 Ağustos 17..

3

Cécile Volanges’dan 
Sophie Carnay’ye

Bir şey öğrenemedim daha, kardeşçiğim. Dün ak-
şam yemeğinde annemin birçok konuğu vardı. Gelenle-
ri, hele erkekleri gözden geçirmek hoşuma gitmedi de-
ğil, gene de pek sıkıldım. Kadın, erkek, herkes bana pek 
baktı; ikide bir birbirlerinin kulağına bir şeyler fısıldıyor-
lardı; beni konuştuklarını anlıyor, kıpkırmızı oluyordum. 
Kızarmayayım dedim, olmadı. Pek isterdim; öteki kadın-
lar, kendilerine bakılınca kızarmıyorlar ki! Belki onlar da 
sıkılıp kızarıyordur, ama sürdükleri allık göstermiyor. Bir 
erkek, gözlerini dikip bakınca kızarmamak ne zor bir iş!

Beni asıl merak ettiren, benim için ne düşündüklerini 
bilmemekti. Güzel denildiğini ikiüç kere duydum gibi 
geliyor; ama toy denildiğini iyice işittim. Herhalde doğru 
olacak, onu söyleyen kadın, annemin hem akrabası, hem 
de birbirlerini pek seviyorlar; bana da hemen bir sevgi 
bağlamışa benziyor. Bütün gece benimle biraz olsun ko-
nuşan bir o oldu. Yarın akşam yemeğine onun evindeyiz.

Yemekten sonra, beni konuştuklarını iyice bildiğim 
iki erkekten biri, ötekine, “Bırakmalı da olgunlaşsın, bu 
kış bir görürüz,” derken duydum. Benimle evlenecek 
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olan belki de odur; öyleyse daha dört ay var demek! Ah 
bir öğrensem...

Joséphine geldi, vakti yokmuş, acele etmemi söylü-
yor. Ama sana toyluklarımdan birini daha anlatayım. O 
kadın haklı bence.

Yemekten sonra oyuna başlamışlardı. Ben, annemin 
yanına oturdum; bilmem nasıl oldu, hemen uyuyuver-
mişim. Bir kahkaha duyup uyandım. Bilmem ama sanı-
rım bana gülüyorlardı. Annem odama çekilmeme izin 
verdi, çok sevindim doğrusu. Düşün bir kere, saat on biri 
geçmişti. Hoşça kal Sophie’ciğim; Cécile’ciğini gönül-
den çıkarma. Kibarlar çevresini eğlenceli sanırdık ya, hiç 
de değil.

Paris, 4 Ağustos 17..

4

Valmont Vikontu’ndan 
Paris’te Merteuil Markizi’ne

Emirleriniz son derece hoş, hele sizin bir emir veri-
şiniz var, o daha şirin; siz, insana zorbalığı sevdireceksi-
niz. Köleniz olduğum günlerin hasreti uyandı içimde; 
biliyorsunuz, bu ilki değil. Siz bana şimdi canavar diyor-
sunuz, doğru, öyleyim; ama beni çok daha tatlı adlarla 
çağırdığınız bir zaman oldu, onu zevkle anıyorum. Hatta 
çok kere o adlara yeniden hak kazansam da sizinle şu 
dünyaya bir vefa örneği olsak diyorum. Ne yapalım ki 
bizi bekleyen daha yüce işler var. Alnımıza gönüller fet-
hetmek yazılmış, uyalım kaderimize; yolumuzun sonun-
da belki yine karşılaşırız; çünkü siz de, darılmayın benim 
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güzel Markizim, benden hiç geri kalmıyorsunuz: Bu 
dünyanın mutluluğu uğrunda birbirimizden ayrılıp iki-
miz birer yanda inanca çağrıya başladığımızdan beri aşk 
dinine sizin getirdiğiniz yeni inançlılar, benim getirebil-
diklerimi aşıyor. Hak yolundaki koruyuculuğunuzu, ateş-
li çabanızı biliyorum; o Tanrı bize sevaplarımıza göre 
mü kâfat verirse, hiç kuşkusuz siz, bir büyük kentin azi-
zesi olacaksınız, bense en çok bir köyün azizi olabilirim. 
Bu dile şaşıyorsunuz değil mi? Ne yapayım? Sekiz gün-
dür benim başka dil duyduğum, başka dil konuştuğum 
yok ki! Emirlerinize boyun eğmemek zorunda kalışım 
da o dilde ilerlemek içindir.

Darılmayın da dinleyin. Siz benim gönlümün bü-
tün sırlarını bilirsiniz, şimdiye kadar kapıldığım heves-
lerin en büyüğünü de söyleyeyim size. Nedir sizin bana 
emriniz? Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey bilmeyen bir 
kızcağızı baştan çıkarmak; zavallıcık benim elime öyle 
silahsız düşüverecek; ona ufak bir ilgi gösterilsin, he-
men sarhoş oluverir, belki aşktan çok merakına kapılıp 
teslim olur. Bu işi başaracak benim gibi daha yirmi kişi 
vardır. Benim girişmek istediğim iş ise öyle değil; onu 
başarabilmek ba na hem şan getirir, hem de zevk. Başıma 
bir çelenk hazırlayan aşk, o çelengi mersin dallarıyla mı, 
defne dallarıyla mı örsün, bilemiyor; zaferimi kutlamak 
için kuşkusuz onların ikisini birleştirecek. Sizin de, be-
nim güzel Markizim, gönlünüzü kutsal bir saygı sara-
cak, coşku içinde, “İşte benim gönlümce bir erkek!” di-
yeceksiniz.

Başkan’ın karısı Tourvel’i tanırsınız; ne kadar din-
dardır; kocasını ne kadar sever, ahlaka nasıl bağlıdır, bilir-
siniz. İşte ben ona saldırıyorum; işte bana yaraşan düş-
man; işte benim erişmek istediğim:

Onu elde etmenin onurunu kazanamasam bile
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Böyle bir girişimin onuru benim olur hiç değilse.1

Böyle kötü dizeler de anılabilir, büyük bir şairin2 ka-
leminden çıkmışsa.

Anlatayım size: Başkan, şimdi Bourgogne’da büyük 
bir davanın peşinde (ben, ona daha önemli bir davayı 
kaybettireceğimi umuyorum). Avunmak bilmez eşi, bü-
tün bu üzüntülü dulluk zamanını burada geçirecek. Her 
gün bir kere kilisede ayini dinliyor, ilçenin yoksullarını 
gidip görüyor, sabah akşam dualarını ediyor, bir başına 
gezintilere çıkıyor, benim ihtiyar halamla dinden konu-
şuyor; ara sıra da tatsız bir wisk3 oyunu. Eğlencesi bunlar 
olacaktı, ama ben ona daha etkili eğlenceler hazırlıyo-
rum. Talihim varmış da buraya gelmişim. Hem o esenli-
ğe kavuşacak hem de ben. Şimdi Paris’e dönmeye zorla-
salar, benim için en büyük ceza olur! Neyse ki wisk dört 
kişiden aşağı oynanmıyor; burada da köyün papazından 
başka kimsecikler olmadığı için benim dünyaya kazık 
çakan halam, birkaç günümü kendisine feda edeyim, di
ye çok zorladı. Siz de takdir buyurursunuz, razı oldum. 
Bilmezsiniz, o günden beri halam bana ne övgüler düzü-
yor; hele benim bir duayı, kilisede bir ayini kaçırmadığı-
mı gördükçe pek seviniyor. Benim o dualarda hangi tan-
rıya taptığımı bir bilse!

Böylece ben, dört günden beri, büyük bir sevdaya 
tutuldum. Benim önüme engeller çıkmasını ne kadar is-
terim, onları aşmakta ne kadar ustayımdır, bilirsiniz. Ama 
bilmediğiniz bir şey var: Yalnızlık, isteğin ateşini harlan-

1.(Fr.)Et si de l’obtenir je n’emporte le prix, / J’aurai du moins l’honneur de l’avoir 
entrepris.(Ç.N.)
2.LaFontaine.(Yazarınnotu)
3. Şimdi vist denilen kâğıt oyunu; briç çıkalı beri oynanmıyor. Bu sözcüğü
Laclos’nunyazdığıgibibırakmayıdahadoğrubuldum.(Ç.N.)
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dırıyor. Artık ben, bir onu düşünüyorum; gündüz aklım-
dan çıkmıyor, gece düşlerimden. O kadını ne yapıp edip 
elde etmeliyim, yoksa ona âşık olmak gülünçlüğüne dü-
şerim; muradına erememiş bir istek insanı, Tanrı esirge-
sin, nerelere sürüklemez? Ey tadına doyum olmaz zevk! 
Yalvarırım sana, beni esenliğe kavuştur ki, rahatım elden 
gitmesin! Biz erkekler mutluyuz doğrusu. Kadınlar ken-
dilerini hiç savunmuyor; yoksa biz onların pısırık birer 
kölesi olur çıkardık. Şimdi içimde, kolay elde edilen ka-
dınlara bir gönül borcu duyuyorum; bu duygu da doğal 
olarak beni sizin ayağınıza kadar getiriyor. Kusurumu 
bağışlamanız için ayaklarınıza kapanıp bu uzun mektu-
ba son veriyorum. Hoşça kalın benim sevgili, güzel Mar-
kizim. Gücenmediniz ya?

... Köşkü, 5 Ağustos 17..

5

Merteuil Markizi’nden 
Valmont Vikontu’na

Farkında mısınız acaba, Vikont, mektubunuzda öyle 
bir küstahlık var ki görülmüş şey değil; darılsam yeridir. 
Ama besbelli siz aklınızı oynatmışsınız. Kızılmaz artık 
size. Gene sizi seven, duygulu bir insanmışım da kendi 
uğradığım hakareti unutup sizin başınızdaki tehlikeyi 
düşünüyorum. Akıl hocalığı etmek, tatsızlığına tatsızdır 
ya, olsun, sizin ihtiyacınız var.

Siz, Başkan’ın eşi Tourvel’e göz koyasınız! Demek 
hevesin böyle gülüncü de olurmuş; doğrusu beklenirdi 
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sizden; o sizin dik kafanız, bir şeyi elde edemeyeceğim 
dediniz mi, hemen onun peşine düşürür sizi. Nedir ki o 
kadın? Eli yüzü, eh, düzgün ama put gibi bir şey; boyu 
bosu yerindeymiş, bir şirinliği mi var? Ya o giyinmesi; 
güldürür insanı; gerdanının üstünde kat kat atkılar, be-
den ta çenede! Size dostça söyleyeyim: Öyle bir tek ka-
dınla görsünler sizi, bir ikincisine gerek kalmaz, hemen 
gözden düşersiniz. Saint Roch Kilisesi’nde para topla-
masını bir hatırlasanıza, sizi oraya götürüp öyle tuhaf bir 
şey seyrettirdiğim için o gün bana ne kadar teşekkür et-
miştiniz! Hâlâ gözümün önünde. Elini o uzun saçlı koca 
kazığa vermiş, her adımda düşüverecekmiş gibi yürüyor, 
her eğilişinde kıpkırmızı kesiliyordu. “Bir gün bu kadını 
gönlünüz çekecek sizin,” deseler inanır mıydınız? Haydi 
Vikont, utanın da kendinize gelin. Söz veriyorum, kim-
seye söylemem.

Önünüze ne sıkıntılar çıkacak, bir de onu düşünün. 
Rakip diye kiminle çarpışacaksınız? Bir kocayla! Yalnız 
bu söz, sizin onurunuza dokunmaya yetmiyor mu? İşi 
başaramazsanız yerin dibine geçersiniz; başarsanız da bir 
onuru olmaz bunun. Dahası var; haz diye bir şey umma-
yın. O namus budalası kadınlar haz mı verir insana? Ger-
çekten namuslu olanları demek istiyorum, onlar zevk 
ânında bile çekinir, kavuşmayı bir yarı buluşmaya dönüş-
türürler. Kendilerini tümden bırakmayı, sevdanın çılgın-
lık haline gelip de zevkin son sınıra varmakla pekiştiği 
anları, aşkın o zenginliklerini bilemez onlar. Sorunu söy-
leyeyim size. En iyi ihtimalle ele alalım: O Başkan’ın eşi, 
sizi kocasının yerine koydu mu, en büyük bağışta bulun-
duğunu sanır; karı ile kocanın baş başa kaldıkları en tatlı 
anlarda bile, onlar gene ayrı ayrı iki kişidir. Hele sizin 
işiniz daha kötü; o kadının namusundan başka bir de 
dindar yönü var, insanı ömrünün sonuna kadar çocuk 
kalmaya mahkûm eden bir kocakarı dindarlığı. O enge-
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lin belki üzerinden aşarsınız ama büsbütün yok edemez-
siniz onu. Tanrı sevgisini yenseniz de Şeytan korkusunu 
yenemezsiniz, sevgilinizi kucaklayıp yüreğinin çarptığını 
duyarsınız, bilin ki aşktan değil, korkudandır. O kadını 
daha önce tanısaydınız, diyeceğim yok, adam edebilirdi-
niz; ama şimdi yirmi ikisini bulmuş, hemen iki yıldır da 
evli. İnanın bana, Vikont, bir kadın o kadar battı mı, bı-
rakmalı artık kendi haline; ne yapsanız onu işte öyle bir 
kadın olmaktan kurtaramazsınız.

Ama siz kalkmış, onun uğruna sözümü dinlemiyor, 
halanızın mezarına kendinizi diri diri gömüyor, size onur 
verebilecek en tatlı serüvenden kaçınıyorsunuz! Doğru 
ya! Herhalde kısmetiniz öyleymiş sizin: Gercourt’un 
size hep bir üstünlüğü olacak! Öfkeyle söylüyorum san-
mayın, ama şimdi bana öyle geliyor ki siz ününüze yara-
şır bir adam değilsiniz; hiç güvenim kalmıyor size. Ma-
dam de Tourvel’in dostuna sırlarımı söylemek mi? Tanrı 
korusun.

Şunu da bilin ki, bizim küçük Volanges, şimdiden 
kendine birini âşık etti. Genç Danceny, onun için çıldı-
rıyor. Birlikte şarkı söylediler; kızın bir şarkı söylemesi 
var, okuldan yeni çıkmış bir kızdan hiç beklenilmez. 
Birlikte daha çok şarkı söyleyecekler; öyle sanıyorum ki 
kız da Danceny’ye uyar. Ama o Danceny, çocuğun biri, 
vaktini aşk sözleriyle geçirir, işin sonunu getiremez. Kız 
da pek ürkek; bu işin sonu ne olursa olsun, sizin elinizde 
herhalde çok daha keyifli olurdu. Bunu düşünüp düşü-
nüp kızıyorum; çok öfkeliyim, bugün Şövalye gelince 
kesinlikle kavga ederim. Ben ona şimdi halim selim ol-
masını söylüyorum; bu sırada onunla ilişkiyi kesmek ba
na hiç ağır gelmez de onun için. Bir akıllılık edip ondan 
bir ayrılsam, biliyorum, büyük acılara düşer; aşktan ge-
len acı da benim için en büyük eğlencedir. Bana vefasız 
diyecektir; bayılırım o vefasız sözüne; bir kadın için in-
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safsız sözünden sonra en tatlı söz odur, hak etmesi de 
kolaydır. Sahi, Şövalye’den hele bir ayrılayım. Bakın siz 
nelere neden oluyorsunuz; günahı sizin boynunuza. Hoş-
ça kalın.

Başkan’ın eşine söyleyin, dualarında beni unutmasın.

Paris, 7 Ağustos 17..

6

Valmont Vikontu’ndan 
Merteuil Markizi’ne

Sözünü geçirmek elindeyken de acımasızca davran-
mayacak kadın olmazmış demek! Siz bile, benim insaflı-
dır diye bildiğim dostum bile, sonunda acımasız oldu-
nuz, çekinmeden beni sevgi duygularımdan vuruyorsu-
nuz! Madam de Tourvel’in halini bir anlatmaya kalkışı-
nız var! Böyle küstahça bir tavır, bir erkeğin hayatına 
mal olur; sizden başka her kadına da bir kötülük olsun 
getirirdi. Yalvarırım size, sabrımı böyle amansızca dene-
meyin, bilmem dayanabilir miyim? O kadını yermek is-
tiyorsanız, dostluğumuzun başı için, bekleyin, hele bir 
elde edeyim, sonra yerersiniz. Bilmez misiniz? Gözü-
müzden aşk bağını çözecek bir kavuşma vardır.

Ben de neler söylüyorum! Madam de Tourvel göz 
mü boyuyor? Hayır; olduğu gibi gözükmesi, insanı çıl-
dırtmaya yetiyor. İyi giyinmezmiş! Evet, süsten ona an-
cak zarar gelir; onu örten her şey, güzelliğini bozar; o asıl 
bezenmediği, kendini bıraktığı zaman dilberdir. İyi ki şu 
geçirdiğimiz bunaltıcı sıcaklar var! Şimdi hafif bir keten 
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giysiyle geziyor da o dolgun yumuşak bedenini görebili-
yorum. Gerdanını yalnızca bir bürümcükle örtüyor; be-
nim sinsi keskin bakışlarım, o gerdanın insanı büyüleyen 
bütün güzelliğini kavradı. Yüzü öyle put gibi durur di-
yorsunuz; gönlünü çekecek bir şey bulunmadığı anlarda 
o yüzde ne belirsin istiyorsunuz? Hayır, bizim işveli ha-
nımlarımızın insanı bazen tutkun etse de her zaman al-
datan o yalancı bakışları, Madam de Tourvel’de yok. Boş 
sözleri, hazırlanmış bir gülümsemeyle doldurmak kur-
nazlığını da bilmiyor; dişleri dünyanın en güzel dişleri, 
gene de tuhaf bulmadığı şeylere gülmüyor. Ama keyifli 
bir oyun oldu mu, o zaman görmeli, saf, candan, neşenin 
ta kendisi sanırsınız! Bir yoksulun yardımına koştu mu, 
gözlerinde beliren o tertemiz sevinci, o anlayışlı seve-
cenliği görmek gerek. Hele bir pohpohlansın, kendisini 
övmek için bir çift söz söylensin, o melek yüzünde he-
men bir utangaçlık, hiç yapma olmayan bir utangaçlık 
okunur; asıl öyle zamanlarda görmeli onu! Ahlaka bağlı, 
hem de dindar olduğu için soğuk, ruhsuz olacağı yargısı-
na varıyorsunuz. Ben o kanıda değilim. Kocasını, sürekli 
uzaklarda bulunan bir insanı o kadar şefkatle seven, şef-
katinden ona da verebilen bir kadının, şaşılacak derece-
de duygulu olduğu inkâr edilebilir mi? Bundan daha 
güçlü bir kanıt mı istersiniz? Ama ben daha da güçlü bir 
kanıt gördüm:

Gezmeye çıkmıştık; ne yapıp ettim, bir hendekten 
yana gittik. Madam de Tourvel, çevik bir kadın ama çe-
kingenliği var. Siz de takdir buyurursunuz, bir kadın ah-
laka pek bağlı olunca, değil hendek atlamaktan, çöp at-
lamaktan bile korkar.1 Hazırlıklarımız, hele ihtiyar hala-
mın atlaması, o neşeli dindar tazeyi kahkahalarla güldür-

1.Ozamanlaryenibaşlamış,sonradanalmışyürümüşolancinaslısözsöyle-
mekzevksizliğininbirörneği.(Yazarınnotu)
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müştü; ama ben kendisini yakalayınca ustaca bir acemi-
likte bulundum. Kollarımız birbirine dolanıverdi. Göğsü-
mün üzerinde sıktım, o kısacık süre içinde yüreğimin 
daha hızla çarptığını duydum. Yüzünde birdenbire gö-
rülen o kırmızılık, o şirin utangaçlık, benim için artık 
kuşkuya yer bırakmadı. O yürek sevgiyle çarpmıştı, kor-
kudan değil. Halam da sizin gibi yanıldı, “Korktu çocuk-
cağız!” demeye başladı; ama çocukcağız, o dilber saflı-
ğıyla dili varıp da bir yalan söyleyemedi ki! Yalnızca, 
“Hayır, korkmadım ama şey...” diyebildi. Bu bir tek söz 
beni aydınlattı. O anda tatlı bir umut, gelip benim bü-
tün üzüntümü, bütün tasamı giderdi. O kadın benim 
olacak; onu, hiç de yaraşığı olmayan kocasının elinden 
alacağım, taptığı Tanrı’nın elinden bile koparacağım. 
Benim için gönlünde çarpışmalar olacak, ben o gönülde 
ahlak bağlarını da, Tanrı bağlarını da yeneceğim. Bu ne 
güzel şey. Onu birtakım köhne düşünceler sarmış; ol-
sun! Ben onları yıkmaya kalkışır mıyım sanıyorsunuz? 
Onlar sayesinde mutluluğum da, zaferim de bir kat 
daha parlak olacak. Erdeme varsın inansın, bana feda 
etsin de... Günahları, içine dehşet salsın ama yolundan 
alıkoymasın; ruhunu kavrayacak acıları ancak benim 
koynumda unutup yenebilsin! O zaman, “Sana tapıyo-
rum!” desin, razıyım; bütün kadınlar içinde bu sözü söy-
lemeye bir o değer. O zaman ben gerçekten, onun seçti-
ği tanrı olacağım.

Doğrusunu söylemek gerekirse bizim o soğuk, o ko-
lay uzlaşmalarımızdan, esenlik dediğimiz şey, pek öyle 
bir zevk bile değildir. Açıkça söyleyeyim mi, ben artık 
gönlümü kurumuş sanıyordum, Madam de Tourvel beni 
gençlik hayallerine yeniden kavuşturdu. Onun yanında 
mutlu olmak için sevişmeye ihtiyacım yok. Beni korku-
tan bir tek şey var, o da bu serüvenin alacağı zaman; hiç-
bir şeyi gidişine bırakmıyorum ki! Sonu hep iyi çıkmış 
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pervasızlıklarım birer birer hatrıma geliyor; ama olmu-
yor, bu kez başvuramıyorum. Benim gerçekten mutlu 
olmam için onun bana kendiliğinden bağlanması gerek; 
bu da kolay bir iş değil.

Dikkatli davranıyorum; o kadar ki, siz de hayran 
olacaksınız. Aşk sözünü daha ağzıma bile almadım; ama 
artık birbirimize açılmak, birbirimizle ilgilenmek döne-
mine girdik. Benim hakkımda yanılmasın diye, hele ku-
lağına bir şeyler çalınırsa etkisini önleyeyim diye şimdi-
ye kadarki sevdalarımın en bilinenlerinden birkaçını, 
birer suç diye anlattım. Bana ne kadar safça öğütler ver-
diğini görseniz, gülersiniz. Ben hak yoluna getirmek is-
termiş. Buna bir kez olsun kalkışmanın kendine neye 
mal olacağını bilmiyor. Kendi kullandığı sözlerle söyle-
yeyim: Benim perişan ettiğim çaresiz kadınları savun-
makla, daha şimdiden kendi davası için çalıştığının far-
kında değil. Dün bana vaazlar veriyordu, birdenbire 
bunu düşündüm; sözünü kesip, “Siz geleceği bilen bir 
peygamber gibi söylüyorsunuz,” demek zevkini tatmak-
tan kendimi alamadım. Hoşça kalın, benim pek güzel 
Markizim. Görüyorsunuz ki onulmaz bir biçimde mah-
volmuş değilim.

Ek: O Şövalye zavallısı üzüntüsünden kendini öldürdü 
mü yoksa? Doğrusu siz benden yüz kat vicdansızsınız; 
neredeyse onuruma dokunacak.

... Şatosu, 9 Ağustos 17..
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