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Bölüm I

Bay Sherlock Holmes

Bütün geceyi uyanık geçirdiği o çok da nadir 
olmayan zamanlar harici sabahları genelde oldukça geç 
uyanan Bay Sherlock Holmes, kahvaltı masasındaki ye-
rini almıştı. Şöminenin önündeki halının üzerinde dur-
dum ve bir gece önce gelen ziyaretçimizin bıraktığı sopayı 
aldım. İyi ve kalın bir odundan, “Penang sopası” denen 
başı bombeli olan bastonlardandı. Başın hemen altında, 
yaklaşık iki buçuk santimetrelik geniş bir gümüş şerit var-
dı. Üzerine “K.C.K.Ü (Kraliyet Cerrahlar Koleji Üyesi) Ja-
mes Mortimer’e, C.C.H.’deki arkadaşlarından,” ifadesi ve 
“1884” tarihi işlenmişti. Eski aile hekimlerinin taşıyacağı 
tarz bir bastondu – ağırbaşlı, sağlam ve güven verici.

“Evet Watson, bundan ne çıkarıyorsun?”
Holmes, bana arkası dönük şekilde oturuyordu ve 

neyle uğraştığımı belli edecek hiçbir şey yapmamıştım.
“Neyle uğraştığımı nereden bildin? Bence başının ar-

kasında gözlerin var senin.”
“Benim önümde iyi cilalanmış gümüş kaplama bir 

kahve demliği var,” dedi. “Ama söyle bana Watson, zi-
yaretçimizin bastonu hakkında ne düşünüyorsun? Onu 
kaçırma talihsizliğini yaşadığımıza ve nasıl bir iş için 
geldiğini bilmediğimize göre bu tesadüfi yadigâr önem 
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kazanıyor. Onu inceleyerek adamı nasıl tarif edeceğini 
duymak istiyorum.”

“Bence,” dedim, elimden geldiğince arkadaşımın me-
totlarını takip ederek, “Dr. Mortimer başarılı, yaşlıca bir 
tıp insanı. Onu tanıyanlar, takdirlerini göstermek için 
böyle bir hediye verdiklerine göre saygın biri olmalı.”

“Güzel!” dedi Holmes. “Mükemmel!”
“Ayrıca bana göre hastalarını genellikle yayan bir şe-

kilde ziyaret eden bir taşra doktoru olma ihtimali de ol-
dukça yüksek.”

“Neden böyle düşünüyorsun?”
“Çünkü bu baston, her ne kadar başlangıçta çok gü-

zel olsa da öyle bir hırpalanmış ki şehirdeki bir dokto-
run kullandığını hayal edemiyorum. Kalın demir başlığı 
aşınmış, yani bununla çok fazla yürüdüğü ortada.”

“Tamamen mantıklı!” dedi Holmes.
“Ve ayrıca ‘C.C.H.’deki arkadaşlarından’ ifadesi var. 

Tahminimce bu bir çeşit avcı kulübü ismi olmalı. Yerel 
bir kulübün üyelerine cerrahi destekte bulunmuş ve kar-
şılığında küçük bir hediye almış.”

“Gerçekten Watson, kendini aştın,” dedi Holmes, 
sandalyesini geriye itip bir sigara yakarken. “Söylemeli-
yim ki benim küçük başarılarımdan bahsettiğin tüm o 
hikayelerinde, kendi yeteneklerini küçümsemeyi alışkan-
lık haline getirdin. Kendi başına ışık vermiyor olabilir-
sin, ama ışığı yansıtıyorsun. Bazı insanların dehaya sahip 
olmasa da onu canlandırma konusunda kayda değer bir 
yetenekleri var. İtiraf etmeliyim ki sevgili dostum, sana 
çok şey borçluyum.”

Daha önce hiç böyle şeyler söylememişti ve itiraf et-
meliyim ki sözleri bana büyük sevinç vermişti. Zira ona 
olan hayranlığım ve yöntemlerinin herkesçe bilinmesi 

için harcadığım çabalar karşısındaki ilgisizliği yüzün-
den çok kez kırılmışımdır. Ayrıca, onun yöntemlerinde 
uzmanlaşıp onayını kazanacak bir şekilde uygulayabil-
diğim için gururluydum da. Bastonu elimden aldı ve 
birkaç dakika çıplak gözle inceledi. Ardından yüzünde 
ilgili bir ifadeyle sigarasını bıraktı ve bastonu pencereye 
götürüp bir tümsek mercek yardımıyla tekrar inceledi.

“Her ne kadar basit olsa da ilginç,” dedi, kanepede-
ki favori köşesine dönerken. “Bastonda kesinlikle bir iki 
işaret var. Bunlar bize birkaç çıkarım yapmak için daya-
nak sağlıyor.”

“Atladığım bir şey mi oldu?” diye sordum biraz kibirli 
bir şekilde. “Herhalde gözden kaçırdığım önemli bir şey 
yoktur?”

“Sevgili Watson, korkarım ki ulaştığın çoğu sonuç 
hatalıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse beni canlandır-
dığını söylerken aslında, yaptığın hataları fark etmenin 
beni doğruya yönlendirdiğini kastetmiştim. Bu örnekte 
tamamıyla hatalı değildin ama. Adam kesinlikle bir taşra 
doktoru ve çok fazla yürüyor.”

“O halde haklıydım.”
“Buraya kadar evet.”
“Ama hepsi buydu zaten.”
“Hayır, hayır sevgili Watson, hepsi değildi – kesinlikle 

hepsi bu değildi. Örneğin, bence bir doktora verilen hediye 
avcılık kulübünden ziyade bir hastaneden gelmiştir. Ayrıca 
‘C. C.’ baş harflerini Hastane kelimesinin önüne getirdi-
ğinde çok doğal bir şekilde ‘Charing Cross’ ismi akla gelir.”

“Haklı olabilirsin.”
“Olasılık bu yönde. Ve eğer bunu işleyen bir hipotez 

gibi değerlendirirsek, meçhul ziyaretçimizi kurgulamak 
için yeni bir başlangıcımız olmuş olur.”
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“Pekâlâ, o halde ‘C.C.H.’ gerçekten de ‘Charing Cross 
Hastanesi’nin kısaltılmışıysa başka ne gibi çıkarımlar ya-
pabiliriz?”

“Aklına hiçbir şey gelmiyor mu? Yöntemlerimi biliyor-
sun. Uygula onları!”

“Aklıma tek gelen şey bariz olan sonuç, yani adamın 
taşraya gitmeden önce şehirde doktorluk yaptığı.”

“Bence bundan daha fazlasına cüret edebiliriz. Olaya 
bir de şu açıdan bak. Nasıl bir durumda böyle bir hediye-
nin verilmesi daha muhtemeldir? Arkadaşları, iyi niyet-
lerinin teminatı olan bu hediyeyi vermek için ne zaman 
birleşir? Besbelli Dr. Mortimer kendi muayenehanesini 
açmak için hastanedeki görevini bıraktığı zaman. Ortada 
bir hediye olduğunu biliyoruz. Bir şehir hastanesinden 
taşrada doktorluk yapmak için ayrıldığını düşünüyoruz. 
O halde, hediyenin bu değişime istinaden verildiğini 
söylemek yaptığımız çıkarımı fazla zorlamak mı olur?” 

“Kesinlikle olası görünüyor.”
“Hastanenin kalıcı personelinde olamayacağını fark 

etmişsindir, zira yalnızca Londra’daki bir muayenehane-
de köklü bir geçmişi olan bir adam böyle bir pozisyona 
gelebilirdi ve böyle bir kişi de taşraya sürüklenmezdi. O 
halde bu adamın görevi neydi? Eğer hastanede çalıştığı 
halde kadroda değildiyse daimî cerrah veya doktor ola-
bilir – kıdemli bir öğrenciden biraz daha rütbeli yani. 
Ve beş yıl önce oradan ayrıldı – tarih bastonun üstünde 
yazılı. Böylece sevgili Watson, senin sıkıcı ve orta yaşlı 
aile hekimin ortadan kalkıyor ve yerine otuz yaşın altın-
da, cana yakın, hırslı olmayan, dalgın ve çok sevdiği bir 
köpeği olan genç bir adam geliyor. Köpeği kabaca tarif 
edecek olursam bir terriyerden büyük ama çoban köpe-
ğinden küçük diyebilirim.” 

Sherlock Holmes, kanepede arkasına yaslanıp tavana 
doğru sarsak duman halkaları üflerken kuşkuyla güldüm.

“Son kısım konusunda seni kontrol etme şansım yok,” 
dedim, “ama en azından adamın yaşına ve profesyonel 
hayatına dair birkaç detay öğrenmek zor değil.” Tıpla il-
gili kitaplarımın bulunduğu küçük raftan Tıp Rehberini 
aldım ve ilgili ismi buldum. Birden fazla Mortimer var-
dı, ama yalnızca bir tanesi bizim ziyaretçimiz olabilirdi. 
Onunla ilgili tutulan kaydı yüksek sesle okudum.

“Mortimer, James, K.C.K.Ü., 1882, Grimpen, Dartmo-
or, Devon. 1882 – 1884 yılları arasında Charing Cross 
Hastanesinde daimî cerrah. Karşılaştırmalı Patoloji ala-
nında yazdığı ‘Hastalık Eski Hale Dönüş Müdür?’ makalesi 
ile Jackson ödülünü kazanmıştır. İsveç Patoloji Derneğinin 
muhabir üyesidir. ‘Soyaçekimde Bazı Acayiplikler’ (Lancet 
1882) ve ‘Gelişim Gösteriyor muyuz?’ (Psikoloji Dergisi, 
Mart, 1883) makalelerinin yazarı. Grimpen, Thorsley ve 
High Barrow mahallelerinin doktoru.”

“Yerel avcılık kulübünden hiç bahsedilmiyor Watson,” 
dedi Holmes haylaz bir gülümsemeyle, “ama çok akıllıca 
gözlemlediğin üzere bir taşra doktoru. Bence çıkarımlarım-
da oldukça haklı çıktım. Sıfatlara gelecek olursak, doğru 
hatırlıyorsam cana yakın, hırslı olmayan ve dalgın bir adam 
olduğunu söylemiştim. Tecrübelerime göre bu dünyada 
takdirname görenler yalnızca cana yakın olan insanlardır, 
sadece hırsı olmayan biri taşra için Londra’daki kariyerini 
bırakır ve yalnızca dalgın biri bir odada bir saat bekledikten 
sonra kartını bırakmak yerine bastonunu bırakır.”

“Peki ya köpek?”
“Bu bastonu sahibinin arkasından taşıma alışkanlığı 

varmış. Ağır bir sopa olduğu için köpek ortasından sıkıca 
tutmuş, diş izleri çok açık bir şekilde görülüyor. Bu izle-
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rin arasındaki boşluğa bakarak köpeğin çenesinin bir ter-
riyer için fazla geniş ve bir çoban köpeği için de yeterince 
geniş olmadığını söyleyebiliriz. Belki de – evet kesinlikle, 
bu kıvırcık tüylü bir spanyel.”

Konuşurken ayağa kalktı ve odayı adımladı. Sonra da 
pencere girintisinde durdu. Sesinde haklı olduğuna dair 
öyle bir tını vardı ki şaşkınlıkla kafamı kaldırdım.

“Sevgili dostum, bundan nasıl bu kadar emin olabilirsin?”
“Kapımızın önünde köpeğin kendisini gördüğüm 

için, işte sahibi de zili çaldı. Lütfen kımıldama, Watson. 
O senin mesleki anlamda bir kardeşin ve varlığın bana 
yardımcı olabilir. Şimdiyse, merdivenlerden çıkan ve 
hayatına doğru ilerleyen ayak seslerinin iyi mi kötü mü 
olduğunu bilmediğin dramatik kader anı geldi, Watson. 
Bilim insanı Dr. James Mortimer suç uzmanı Sherlock 
Holmes’dan ne istiyor? İçeri girin!”

Tipik bir taşra doktoru görmeyi beklediğim için, zi-
yaretçimizin görüntüsü benim için bir sürpriz olmuştu. 
Oldukça uzun boylu, zayıf bir adamdı. Birbirine yakın 
duran ve altın çerçeveli bir gözlüğün arkasından ışıl ışıl 
parlayan iki keskin, gri gözün arasından gaga gibi çıkan 
uzun bir burnu vardı. Profesyonel ama nispeten savsak 
bir şekilde giyinmişti, zira üstünde rengi solmuş bir frak 
ve yıpranmış bir pantolon vardı. Genç olmasına rağmen 
uzun sırtı çoktan eğilmişti ve başı önde, genel bir yardım-
severlik havasıyla yürüyordu. İçeri girince gözleri Hol-
mes’un elindeki bastona kaydı ve sevinçle haykırarak ona 
doğru koştu. “O kadar mutlu oldum ki,” dedi. “Onu bu-
rada mı yoksa Nakliye Ofisinde mi bıraktığımdan emin 
değildim. Bu bastonu hayatta kaybetmek istemem.”

“Anladığım kadarıyla bir hediye,” dedi Holmes.
“Evet bayım.”

“Charing Cross Hastanesinden mi?”
“Oradaki birkaç arkadaşımdan, evliliğimi tebrik et-

mek için.”
“Dostum, dostum, bu çok kötü!” dedi Holmes başını 

sallayarak.
Dr. Mortimer hafif bir şaşkınlıkla gözlerini kırptı.
“Bu neden kötü?”
“Sadece yaptığımız ufak çıkarımları bozdunuz. Evlili-

ğiniz için olduğunu söylüyorsunuz yani?”
“Evet efendim. Evlendim ve bu yüzden hastaneden ay-

rıldım. Bunu yaparken danışman hekim olma hayallerimi 
de bıraktım. Kendi yuvamı kurmak için bu gerekliydi.”

“Bak bak, neticede çok da hatalı değilmişiz,” dedi Hol-
mes. “Ve şimdi, Dr. James Mortimer...”

“Doktor değil, Bay diyebilirsiniz efendim – sıradan 
bir K.C.K.Ü.”

“Ve de belli ki çok dikkatli bir zekâ sahibi bir adam.”
“Bilimle ilgilenen bir amatörüm, Bay Holmes, bilin-

meyen büyük okyanusun kıyılarında deniz kabuğu top-
layan biriyim. Sanıyorum şu anda Bay Sherlock Holmes 
ile konuşuyorum, Bay ...”

“Hayır, bu arkadaşım Dr. Watson.”
“Sizinle tanıştığıma memnun oldum efendim. İsminizi 

arkadaşınızla bağlantılı şekilde bahsedildiğinde duymuş-
tum. Benim oldukça ilgimi çekiyorsunuz, Bay Holmes. 
Bu kadar uzun bir kafatası veya bu kadar belli şekilde ge-
lişmiş bir göz çevresi beklemiyordum. Kafatasınızın yan 
kemiğindeki çatlakta parmaklarımı gezdirmeme bir itira-
zınız olur mu? Orijinalini elde edene kadar kafatasınızın 
bir maketi, her antropoloji müzesi için bir övünç kaynağı 
olacaktır efendim. Aşırıya kaçmış olmak istemem, ama 
itiraf etmeliyim ki kafatasınıza imreniyorum.”
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Sherlock Holmes, tuhaf ziyaretçimizi bir sandalyeye 
yönlendirdi. “Görüyorum ki bayım, kendi alanınızda çok 
şevklisiniz, benim de kendi alanımda olduğum gibi,” dedi. 
“İşaret parmağınızdan gözlemlediğim kadarıyla kendi siga-
ranızı sarıyorsunuz. Lütfen burada içmekten çekinmeyin.”

Adam, kâğıt ve tütün çıkardı ve şaşırtıcı bir ustalıkla bi-
rini diğerinin içinde döndürdü. Bir böceğin antenleri kadar 
kıpır kıpır hareketli olan uzun ve titrek parmakları vardı.

Holmes sessizdi, ama adama attığı küçük bakışlardan 
tuhaf ziyaretçimizin ilgilisini çektiğini anlıyordum.

“Sanıyorum, bayım,” dedi sonunda, “dün gece ve yine 
bugün beni ziyaret etme onurunu bahşetmenizin tek se-
bebi kafatasımı incelemek değildir?”

“Hayır bayım, hayır; gerçi bunu yapma fırsatına sa-
hip olduğum için mutluyum. Size gelmemin sebebi, Bay 
Holmes, aniden çok ciddi ve olağandışı bir problemle 
karşı karşıya kalmış olmam ve kendi adıma çok da pratik 
bir adam olmamam. Avrupa’da en iyi ikinci uzman oldu-
ğunuzu bildiğimden –”

“Gerçekten öyle, efendim! Birinci olma onuru kime 
bahşedildi sorabilir miyim?” diye sordu Holmes biraz 
sert bir havayla.

“Tamamen bilimsel düşünen bir zihin için Mösyö 
Bertillon’un çalışmaları her zaman daha kuvvetlidir.”

“O halde ona danışsanız daha iyi olmaz mıydı?”
“Tamamen bilimsel düşünen bir zihin için dedim, 

efendim. Ama olaylara pratik açıdan bakan biri için siz 
alanınızda teksiniz. Umarım istemeden sizi –”

“Yalnızca birazcık,” dedi Holmes. “Bence, Dr. Morti-
mer, daha fazla oyalanmadan yardımımı istediğiniz soru-
nun tam mahiyetinin ne olduğunu açıkça anlatmanız en 
iyisi olacaktır.”


