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Dr. Henry Selwyn

Elimizde son kalaný,
anýlarýmýzý yok etmeyin
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1970 Eylül’ünün sonunda Ýngiltere’nin doðu kentle
rinden biri olan Norwich’teki görevime baþlamadan kýsa
bir süre önce, Clara ile birlikte ev bulmak üzere Hing
ham’a gittik. Tarlalarýn üzerinden, çitlerin yanýndan, dal
budak sarmýþ meþe aðaçlarýnýn altýndan, kâh oraya kâh
buraya toplanmýþ yerleþim bölgeleri boyunca, uzunluðu
on beþ mili bulan yolu katettikten sonra, birbirinden
tamamen farklý sivri çatýlarý, kulesi ve aðaç doruklarý ile
ovadan hemen hiç fark edilmeyen Hingham’a vardýk.
Suskun duvarlarýn çevrelediði pazar alaný bomboþtu ve
emlakçinin bize söylediði evi bulmamýz uzun sürmedi.
Çevredeki en büyük evlerden biriydi. Ýskoç çamlarý ve
porsuk aðaçlarýnýn olduðu, çimlerle kaplý bir mezarlýðýn
içinde bulunan bir kiliseden pek de uzakta olmayan bu
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ev, adam boyunda bir duvar ile defne yapraklarýnýn iç içe
geçtiði bir çalýlýðýn arkasýnda, sakin bir sokaktaydý.
Geniþ giriþten aþaðýya doðru yürüyerek evin önüne, ince
çakýllarla düzgün döþenmiþ yere geldik. Sað tarafta ahýr
larýn ve garajlarýn olduðu yerde, üzerinde bir karga sürü
sünün yaþadýðý kayýn aðacý, sonbaharýn parlayan gökyü
zünde yükseliyordu. Ancak öðleden sonranýn bu erken
saatlerinde aðaç terk edilmiþti, karga yuvalarý arada bir
hareket eden yapraklarýn altýnda karanlýk noktalar gibi
görünüyordu. Geniþ bir alana yayýlmýþ klasik tarzdaki
evin cephesini yabani bir asma sarmýþtý, evin kapýsý siya
ha boyanmýþtý. Pirinçten yapýlmýþ, üstü kývrýmlý, balýk
þeklindeki kapý tokmaðýný defalarca vurmamýza raðmen,
evin içinde tek bir hareket olmadý. Bunun üzerine biraz
geri çekildik. On iki bölmeye ayrýlmýþ pencerelere sanki
koyu ayna takýlmýþtý. Birilerinin buralarda oturduðuna
dair tek bir iz da
hi yok
tu. Bir
den ak
lý
ma Angoulême’
deyken bir keresinde görmeye gittiðim Charante’deki
kýr evi geldi. Biri milletvekili, diðeri mimar olan iki çýl
gýn kardeþin yýllarca planladýktan sonra inþa ettikleri,
cephesi Versailles Sarayý’nýn týpatýp aynýsý olan o evin
hiçbir iþlevi yoktu, fakat uzaktan bakýldýðýnda insaný
etkiliyordu. O binanýn da pencereleri týpký þimdi önünde
durduðumuz evinki gibi parlak ve kördü. Clara ile birbi
rimize bakýp en azýndan bahçeyi þöyle bir gezme konu
sunda birbirimizi cesaretlendirmeseydik, elimiz boþ geri
dönecektik. Dikkatlice evin etrafýný dolandýk. Kuzey
taraftaki tuðlalar yeþil renk almýþ, duvarlarýn bir bölü
münü benekli bir sarmaþýk sarmýþtý. Yosun kaplý bir yol,
müþtemilatýn oturduðu bölümün giriþiyle odun deposu
nun yanýndan derin bir gölgelikten geçiyor ve nihayet
bir sahneye çýkar gibi etrafý taþ parmaklýklý, altýnda çiçek
tarhlarý, çalýlar ve aðaçlarla çevrili geniþ, kare bir çimen
liðin olduðu büyük bir terasa çýkýyordu. Çimlerin öbür
tarafýnda, batýya doðru tek baþýna yükselen ýhlamur
aðaçlarýnýn, karaaðaçlarýn ve her zaman yeþil kalan
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meþelerin bulunduðu bir park, bir doða, onun arkasýnda
da tarlalarýn yumuþak yumuþak salýnmalarý ve ufuktaki
beyaz bulut daðlarý görülüyordu. Uzun bir süre hiç
konuþmadan, insaný uzaklara sürükleyen bu manzarayý
seyrettik, yalnýz olduðumuzu sanýyorduk, ta ki bahçenin
güneybatý kýsmýndaki yüksek sedir aðacýnýn çimlerin
üzerine vurduðu yarým gölgelikte hareketsiz yatan birini
görünceye kadar. Baþýný kolunun üzerine yaslamýþ bu
kiþi, önündeki topraða bakarken dalmýþ gitmiþ gibi görü
nen yaþlý bir adamdý. Fevkalade rahat yürüyebildiðimiz
çimlerin üzerinden geçerek ona doðru yürüdük. Yaþlý
adam ancak biraz yanaþtýðýmýzda fark edebildi bizi ve
biraz çekinerek doðruldu. Uzun boylu ve geniþ omuzlu
biri olmasýna raðmen ufak tefek görünüyordu, evet hatta
pek kýsa biri olduðu bile söylenebilirdi. Bunun nedeni,
birazdan fark edeceðimiz üzere, altýn çerçeveli, yarým
camlý bir okuma gözlüðünün olmasý ve gözlüðünün cam
larýnýn üzerinden baþýný eðerek bakmasý, hafif kambur,
çekingen ve rica eder gibi durmasýydý. Beyaz saçlarýný
geriye doðru taramýþtý, ancak yine de birkaç tel saçý, dik
kat çekecek kadar geniþ olan alnýna düþüyordu. Dalgýn
lýðýný hoþ göstermek istercesine, Bu benim için bir oyun.
Korkarým sizi rahatsýz ettim. Alnýna düþen saçlarý geriye
itti. Hareketleri beceriksizce, ancak kibardý ve kendisini
bize Dr. Henry Selwyn olarak tanýtmasý da çoktandýr gör
meye alýþýk olmadýðýmýz nazik bir üsluptaydý. Herhalde
ev için geldiniz, diyerek sözlerine devam etti. Bildiði
kadarýyla ev henüz kiraya verilmemiþti, ancak yine de
Bayan Selwyn’in dönüþünü beklememizi söyledi; çünkü
evin sahibi oymuþ, kendisi ise sadece bahçede yaþayan
biri, bir tür süs münzevisi. Bu sözlerle baþlayan konuþma
sýrasýnda bahçeyi açýk parktan ayýran demir çit boyunca
yürüdük. Biraz durduk. Üç þiþman kýr at, burunlarýndan
soluya soluya dörtnala koþarak ve tozu dumana katarak
ortaya çýktý ve adeta bir þeyler beklercesine yanýmýza
gelip durdu. Dr. Selwyn onlara cebinden çýkardýðý yemle
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ri verdi ve eliyle burun deliklerini okþadý. Bu yaþlý hay
vanlara, onlara acýdýðým için bakýyorum. Onlarý geçen yýl
çok düþük bir fiyata at mezatýndan almýþtým, ben satýn
almasaydým, hiç kuþkusuz öldürüleceklerdi. Adlarý
Herschel, Humphrey ve Hippolytus. Daha önce nasýl
yaþadýklarýný bilmiyorum; fakat ben satýn aldýðýmda pek
kötü görünüyorlardý. Derileri uyuz böceðiyle doluydu,
bakýþlarý bulanýktý ve ýslak tarlalarda ayakta kalmaktan
toynaklarý lime lime olmuþtu. Buraya geldiklerinden
beri biraz toparlandýlar, en azýndan önlerinde iyi yaþaya
bilecekleri birkaç yýllarý var. Bunlarý söyledikten sonra
kendisini çok sevdikleri açýkça belli olan atlarýyla veda
laþarak bizimle yürümeye baþladý. Konuþurken arada bir
duruyor, bazý þeyleri daha ayrýntýlý anlatýyor ve bize, bah
çenin en kuytu köþelerini gösteriyordu. Çimli alanýn
güney tarafýndaki çalýlýktan fýndýk aðaçlarýna doðru bir
patika yol uzanýyordu. Üzerimizi bir çatý gibi örten dalla
rýn arasýnda gri sincaplar oradan oraya sýçrýyordu. Yerde
ki toprak kýrýk fýndýk kabuklarýyla dolmuþtu, yüzlerce
güz çiðdemi, kurumaya yüz tutmuþ yapraklarýn arasýn
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dan sýzan titrek ýþýðý yakalamaya çalýþýyordu. Fýndýk
aðaçlarýnýn bulunduðu yol, beyaza boyanmýþ tuðla duvar
boyunca uzanan tenis kortunda son buluyordu. Tenis,
dedi Dr. Selwyn, benim en büyük tutkumdu, ancak çev
redeki birçok yer gibi tenis sahasý da kullanýlmaz durum
da. Hemen hemen harap olmuþ Viktoryen seralarýný ve
her yana dal budak sarmýþ ispalya aðaçlarýný iþaret eder
ken, yýllarca bakým görmediði için mahvolmak üzere
olan sadece mutfak bahçesi deðil, kendi haline býrakýlan
doða da yok olmak üzere, diyerek sözlerine devam etti;
bunlarý söylerken doðaya verdiðimiz yükün aðýrlýðýný
daha çok hissettiði ve altýnda ezildiði görülüyordu. Gerçi
bir zamanlar büyük bir aile için düþünülen ve tüm yýl
boyunca özenle yetiþtirilen sebze ve meyvenin tüketildi

ði bu bahçe çok ihmal edilmiþti edilmesine, ancak Dr.
Selwyn’in gittikçe azalan ihtiyacýný bugün de fazlasýyla
karþýlayabiliyordu. Bir zamanlar eþsiz güzellikte olan bu
bahçenin, zamanla yabanileþmesinin bir yararý olduðu
nu belirten Dr. Selwyn, bahçede kendiliðinden yeþeren
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ya da kendisinin pek zahmete girmeden bahçenin orasý
na burasýna dikip ektiði þeylerin olaðanüstü tadý olduðu
nu söylüyordu. Etrafýný yabani otlarýn sardýðý, insan
boyuna ulaþmýþ yaprak yýðýnýnýn çevrelediði kuþkonmaz
tarhýndan, sýra sýra dizilmiþ kocaman enginarlarýn ara
sýndan geçip dallarýndan sarý-kýrmýzý meyveler sarkan
küçük bir grup elma aðacýnýn yanýna vardýk. Gerçekten
de o güne kadar hiç tatmadýðým, rüya gibi olan bu elma
lardan bir düzine alýp bir ravent yapraðý üzerine koyan
Dr. Selwyn, bu cinse boþuna Bath Güzeli denmediðini
söyleyerek Clara’ya uzattý.
Dr. Selwyn ile bu ilk karþýlaþmamýzdan iki gün sonra
Prior’s Gate’e taþýndýk. Bayan Selwyn bir akþam önce
binanýn yan kanadýnýn birinci katýnda yer alan, tuhaf
mobilyalarla döþenmiþ, ancak güzel ve büyük odalarýmý
zý gösterdiðinde, burada birkaç ay kalabileceðimizi
düþündük; çünkü bahçeye bakan yüksek pencerelerden
görülen park, gökyüzündeki bulut kümesinin manzara
sý, odalarýn garip döþenmesini insana unutturacak kadar
güzeldi. Dýþarýdaki manzaraya þöyle bir bakýnca dahi,
içerideki o kocaman, çirkinliði ancak altdeutsch1 keli
mesiyle bile zor ifade edilebilen yemek dolabý yok oluyor,
mutfak duvarýnýn bezelye yeþiline boyanmýþ rengi kay
boluyor ve havagazýyla çalýþtýðý için pek de tehlikesiz
sayýlmayan, turkuvaz rengindeki buzdolabý sanki görün
mez bir el tarafýndan kaldýrýlýyordu. Ýsviçre’nin Biel ken
tindeki bir fabrikatörün kýzý olan ve çok kýsa bir süre
içinde becerikli olduðunu anladýðýmýz Hedi Selwyn, dai
remizi kendi zevkimize göre biraz deðiþtirmemize izin
verdi. Hatta ilk yapýldýðýnda dökme demir sütunlar üze
rine inþa edilen ve ancak dar bir koridorla ulaþýlabilen
banyoyu beyaza boyadýðýmýzda, yukarý gelip fikrini
belirtti. Kendisine hep eski bir serayý hatýrlattýðýný söyle
diði banyonun, þimdi de yeni bir güvercin yuvasýný çað
rýþtýrdýðýný söylemesi, sürdürdüðümüz yaþam tarzýmýzý
1 (Alm.) Kelime anlamý eski Almanca. Buradaki anlamý eski moda. (Ç.N.)
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acýmasýzca eleþtiren bir yorum olarak bugüne kadar
aklýmdan çýkmadýysa da, yaþam tarzýmýzda en ufak bir
deðiþiklik yaptýðýmýzý söyleyemem. Fakat burada söz
konusu olan tabii ki bu deðildi. Bizim oturduðumuz dai
reye, ya bahçeyi banyonun koridoruyla birleþtiren beyaz
boyalý demirden bir merdivenle ulaþýlýyordu ya da zemin
katta bulunan, çift kanadý geriye doðru açýlan bir kapý
dan girilip hizmetçileri çaðýrmak için tavanýnýn altýndaki
duvarda sesleri birbirinden farklý ve karmaþýk zil siste
minin olduðu bir koridordan geçiliyordu. Bu giriþten
bakýldýðýnda, içinde günün hemen her saatinde, yaþý bel
li olmayan bir kadýnýn, lavaboya eðilmiþ bir þeyler yaptý
ðý karanlýk mutfak görülüyordu. Aileen’di bu kadýnýn
adý, saçlarýný akýl hastanesi sakinleri gibi ensesine kadar
týraþ ettirmiþti. Mimikleri ve davranýþlarýyla akýl hastasý
na benziyordu, dudaklarý hep ýslaktý ve ayak bileklerine
kadar inen gri bir önlük giyiyordu sürekli. Aileen’in
sabah akþam mutfakta ne iþ yaptýðýný ne Clara ne de ben
anlayabildik; çünkü daha sonra anlatacaðým bir olay
dýþýnda, bildiðimiz kadarýyla burada hiç yemek piþiril
mezdi, taþ zeminin yaklaþýk otuz santim üzerinde yuka
rýda, duvara gömme bir kapý vardý. Bu kapýdan, her katta
çift duvarlarýn içine gömülmüþ gizli geçitlerin açýldýðý
karanlýk merdiven sahanlýðýna çýkýlýyordu. Böylece elin
de kömür kovasý, odun sepeti, temizlik bezleri, çarþaf ya
da çay tepsisiyle sürekli dolaþan hizmetkârlarýn, efendi
lerinin önüne çýkmadan iþlerini görmeleri düþünülmüþ
tü. Çoðu kez içinde yaþadýklarý odalarýn duvarlarýnýn
arkasýnda hizmetçilerin koþuþturduklarýný bilen bu
insanlarýn kafalarýndan neler geçtiðini tahmin etmeye
çalýþýr ve çok düþük bir ücret karþýlýðýnda tüm günlük
hizmetlerini yaptýrdýklarý bu insanlarýn hayalet gibi göl
gelerinden korkuya kapýldýklarýný düþünürdüm. Gerçek
ten de pek güzel olan bizim odalara ancak arka taraftaki
bu merdiven sahanlýðýndan –ki bu bizi çok rahatsýz
etmiþti– ulaþýlýyordu ve ilk katta, kapýsý her zaman kilitli
Göçmenler
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olan oda da Aileen’e aitti. Onun odasýna sadece bir defa,
þöyle bir bakabilmiþtim. Özenle süslenmiþ bir sürü oyun
cak bebek vardý burada, çoðunun baþý örtülüydü, küçü
cük odada kimi ayakta duruyor, kimi oturuyor, kimi de
Aileen’in bütün bir gece sessizce þarký söyleyip bebekle
riyle oynamadýðý zamanlar uyuduðu yataðýnýn üzerinde
duruyordu. Pazar günleriyle tatil günlerinde arada bir
Aileen’in Salvation Ordusu’nun1 üniformasýný giyip
evden çýktýðýný görüyorduk. Çoðu zaman küçük bir kýz
çocuðu onu almaya gelir, elinden tutarak onunla uzakla
þýrdý. Aileen’e biraz olsun alýþabilmemiz zaman aldý.
Özellikle arada bir mutfaktayken hiçbir neden olmaksý
zýn birinci kattan duyulan at kiþnemesine benzer garip
kahkahalarý iliðimize iþliyordu. Ayrýca bizim dýþýmýzda
bu koskoca evde sürekli kalan tek kiþi Aileen’di. Bayan
Selwyn çoðu kez haftalarca ya seyahatte oluyor ya da
kentte veya kent çevresinde kiraya verdiði evlerin yöne
tim iþiyle meþgul oluyordu. Dr. Selwyn ise hava uygun
olduðu sürece dýþarýda oluyor, çoðu zaman da bahçenin
uzak bir köþesinde sadece ihtiyaç duyduðu birkaç eþya
sýný koyduðu ve Folly adýný verdiði münzevi kulübesinde
kalýyordu. Eve taþýnmamýzdan sonraki haftalardan birin
de bir sabah evin batý yakasýnda kendisine ait odalardan
birinde kepengi indirilmiþ bir pencerenin önünde gör
dük onu. Gözünde gözlük, üzerinde Ýskoç tipi büyük
kareli bir ropdöþambr, boynunda ise beyaz bir fular vardý
ve elindeki çift namlulu tüfekle mavi gökyüzüne ateþ
etmeye hazýrlanýyordu. Bana sonsuzluk kadar uzun
gelen bir süreden sonra tüfeðini ateþlediðinde, tüfeðin
sesi bütün çevrede sarsýntý etkisi yarattý. Daha sonra
bana söylediði üzere Dr. Selwyn, yýllarca önce genç bir
delikanlýyken satýn aldýðý, büyük avlar için yapýlmýþ olan
ve hatýrladýðý kadarýyla sadece bir ya da iki kez kullandý
1 Salvation Ordusu: Ýngilizce’de “Selamet Ordusu”. Askeri örgütlenme biçimini temel
alan uluslararasý Hýristiyan hareketi. Sekseni aþkýn ülkeye daðýlmýþ 16 bin misyoner
merkezinde yaklaþýk 112 dilde Hýristiyanlýðý yaymaya çalýþmaktadýr. (Ç.N.)
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ðý bu tüfeðin hâlâ çalýþýp çalýþmadýðýný denemek istemiþ
sadece. Bu tüfeði cerrah olarak ilk görevine baþladýðý
Hindistan’da almýþ. O tarihlerde kendisiyle ayný görevde
bulunanlarýn böyle bir tüfeði bulundurmalarý bir zorun
lulukmuþ. Ancak Dr. Selwyn bu tüfekle sadece bir kez
ava çýkmýþ ve ondan sonra da bir daha hiç kullanmamýþ.
Þimdi ise sadece silahýn hâlâ çalýþýp çalýþmadýðýný merak
etmiþti, ancak silahýn geri tepmesi sonucunda ölümcül
bir kaza olabileceðini anlamýþtý.
Daha önce belirttiðim gibi Dr. Selwyn’e evde rastla
mak hemen hemen imkânsýzdý. Keþiþ kulübesinde yaþý
yordu ve bir ara bana da anlattýðý gibi, kâh her gün biraz
daha bulanýklaþan, kâh belirginleþip netleþen düþüncele
re dalýyordu. Bizim orada kaldýðýmýz süre içinde yalnýzca
bir kez, o da sadece bir kiþi onu ziyaret etti. Mevsimler
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den ilkbahardý, sanýrým nisan ayý sonlarýydý, Hedi’nin
Ýsviçre’de olduðu bir tarihte Dr. Selwyn bir sabah yukarý
ya, yanýmýza gelerek bir zamanlar çok þey paylaþtýðý bir
arkadaþýný akþam yemeðine davet ettiðini, bizim için de
uygunsa bu iki kiþilik yemeði küçük bir grup yemeðine
dönüþtürmekten çok mutlu olacaðýný söyledi. Saat seki
ze doðru aþaðýya indiðimizde, çok sayýda dört kiþilik
kanepenin ve aðýr koltuklarýn bulunduðu konuk kabul
salonundaki þöminenin, akþamlarý daha da soðuyan
havayý hissetmemek için iyice yakýlmýþ olduðunu gör
dük. Duvarlarda yer yer matlaþmýþ, ateþin titrek dalgala
rýný ve sürekli deðiþen görüntüleri yansýtan yüksek
aynalar asýlýydý. Dr Selwyn dirsekleri deri kaplý tüvit bir
ceket giymiþ ve kravat takmýþtý. Bize ünlü bir botanikçi
ve entomolog olarak tanýþtýrdýðý arkadaþý Edward Ellis,
Dr. Selwyn’in aksine çok ince yapýlýydý ve doktor her
zaman hafif kambur dururken arkadaþý hep dimdikti.
Onun da üzerinde tüvit bir ceket vardý. Gömleðinin
yakasý, bazý kuþlarýn ya da bir kaplumbaðanýn boynuna
benzeyen ve armonika gibi inip çýkan buruþuk boynuna
pek geniþ gelmiþti, küçük kafasý tarihöncesinden gelen
ya da geliþmemiþ bir yaratýðýnki gibiydi, fakat gözleri
müthiþ bir hayat ýþýðýyla pýrýl pýrýl parlýyordu. Önce
benim iþim, geleceðe dair planlarým ve daðlýk bir bölge
de büyümüþ olan bizler hakkýnda Ýngiltere’de ve özellik
le Norfolk Kontluðu gibi düz bir bölgede yaþamanýn
býraktýðý etkiler üzerine sohbet ettik. Derken akþam
karanlýðý bastýrmaya baþladý. Dr. Selwyn ayaða kalktý ve
resmî bir tavýrla bizleri kabul salonunun yanýndaki
yemek salonuna davet etti. Otuz konuðun rahatlýkla
sýðabileceði meþe aðacýndan yapýlmýþ masanýn üzerinde
iki gümüþ þamdan duruyordu. Dr. Selwyn ve Edward için
masanýn iki baþýndaki yere, Clara ve benim için pencere
tarafýndaki yere servis takýmý konulmuþtu. Evin içine
neredeyse karanlýk çökmüþtü. Dýþarýnýn yeþil rengi de
gölgeli bir maviye dönüþüp kararmýþtý. Ancak ufukta
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henüz batmakta olan güneþin ýþýðý parlýyordu ve karanlý
ðýn üzerine çökmekte olduðu bir bulut daðý, Alpler’in en
tepesindeki kar kümelerini andýrýyordu. Aileen otuzlu
yýllara ait, üzerinde yemek ýsýtýcýsýnýn olduðu bir servis
arabasýyla içeri girdi. Üzerinde gri bir önlük elbise vardý,
hiç sesini çýkarmadan, sadece kendi kendine mýrýldana
rak iþini yapmaya baþladý. Mumlarý yaktý, yemek kapla
rýný masanýn üzerine koydu ve geldiði gibi sessizce çýkýp
gitti. Servisi biz kendimiz yaptýk. Giriþ yemeði salamura
ýspanak yapraklarýyla süslenmiþ yeþil kuþkonmazdan
ibaretti. Ana yemek olarak tereyaðýnda çevrilmiþ brokoli
ve nane suyunda haþlanmýþ yeni mahsül patates vardý.
Dr. Selwyn’in dediðine göre, eski seralardan birinin kum
lu topraðýnda yetiþtirilen bu patatesler nisan ayý sonun
da ceviz büyüklüðünde oluyordu. Son olarak kaymaða
yatýrýlmýþ, üzerine iþlenmemiþ þeker serpiþtirilmiþ ravent
kompostosu yedik. Yemekteki hemen her þey Dr. Selwyn’
in artýk kendi haline terk edilmiþ bahçesinin mahsulüy
dü. Yemeðimizi henüz bitirmemiþtik ki, Edward büyük
ihtimalle Dr. Selwyn ile benim aramda ortak bir sohbet
konusu olacaðýný düþündüðünden, sözü Ýsviçre’ye getir
di. Gerçekten de biraz tereddüt ettikten sonra Dr. Selwyn,
I. Dünya Savaþý’ndan kýsa bir süre önce Bern’de geçirdi
ði yýllardan söz etmeye baþladý. 1913 yýlýnýn yazýnda, yir
mi bir yaþýndayken Cambridge’de temel týp öðrenimini
tamamladýktan hemen sonra eðitimine devam etmek
için Bern’e gitmiþ, ancak hedeflediði þeyi yapamayýp
zamanýnýn çoðunu kuzeyde bir yaylada geçirmiþ ve dað
cýlýða merak salmýþ. Özellikle haftalarca kaldýðý Meirin
gen ve Oberaar’ da, görünce hemen ýsýndýðý, o tarihlerde
altmýþ beþ yaþýnda olan Johannes Naegeli adýnda bir
daðcý rehberi ile tanýþmýþ. Her yere Naegeli ile birlikte
gitmiþ, Zinggenstock, Scheuchzerhorn, Rosenhorn, Lau
teraarhorn, Schreckhorn ve Ewigschneehorn’a birlikte
gitmiþler. Hayatý boyunca, ne önce ne de daha sonra,
Naegeli ile birlikte olduðu dönem kadar mutlu olmadýðý
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ný söyleyen Dr. Selwyn, savaþ patlak verdiðinde ve
Ýngiltere’ye geri çaðrýldýðýmda, Johannes Naegeli’den
ayrýlmak kadar hiçbir þey zor gelmemiþti bana, bunu
þimdi daha iyi anlýyorum, diyerek anlatmaya devam etti.
Bir Noel zamaný Bern’de tanýþýp savaþtan sonra evlendi
ðim Hedi’den ayrýldýðýmda bile, Naegeli’den ayrýldýðým
da hissettiðim acýyý duymadým. Bugün bile Naegeli’nin
Meiringen Ýstasyonu’nda duruþu ve bana el sallayýþý göz
lerimin önünden gitmiyor. Fakat belki de her þeyi kendi
kafamda kuruyorum, dedi Dr. Selwyn kendi kendine
konuþur gibi, çünkü birlikte geçirdiðimiz yýllar boyunca
Hedi bana yabancýlaþýrken, Naegeli aklýma geldikçe ona
daha çok yakýnlaþtým, oysa Meiringen’de vedalaþtýktan
sonra onu bir daha hiç görmedim. Çünkü Naegeli sefer
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berlikten kýsa bir süre sonra Oberaarhütte’den Oberaar’a
giderken kötü bir kaza geçirdi, o günden sonra da akýbe
ti hakkýnda bir haber alýnamadý. Aare Buzulu’nun yarýðý
na düþtüðü tahmin ediliyor. Bu haberi asker olarak kýþla
ya geldiðimde, aldýðým ilk mektuplardan birinden öðren
dim ve bu haber nedeniyle düþtüðüm derin bunalým,
neredeyse askerliðime mal olacaktý. O bunalým döne
mimde kendimi kar ve buzun altýna gömülmüþ gibi his
setmiþtim.
Fakat, diye devam etti Dr. Selwyn uzun bir süre sus
tuktan sonra, bütün bunlar eski hikâyeler, dedi ve
Edward’a dönerek, bizler aslýnda konuklarýmýza Girit
Adasý’na yaptýðýmýz son seyahatimizde çektiðimiz resim
leri göstermek istiyorduk. Tekrar kabul salonuna geçtik.
Þöminedeki odunlar karanlýkta parlýyordu. Dr. Selwyn
þöminenin sað tarafýndaki parmaklýðýn üzerinde bulu
nan zile bastý. Aileen sanki dýþarýda, koridorda bu iþareti
bekliyormuþçasýna hiç vakit geçirmeden üzerinde pro
jektör olan küçük bir arabayla içeri girdi. Þöminenin
üzerindeki rafta yer alan Ormolu saat ile biri bir çoban
çift, diðeri rengârenk giysili, þaþkýn bakýþlý bir zenci olan
iki Saksonya biblosu bir kenara itildi ve Aileen’in getir
diði tahta bir çerçeveye sýkýþtýrýlmýþ ketenden bir sinema
perdesi aynanýn önüne dikildi. Projektör çalýþmaya baþ
lar baþlamaz, výzýltýya benzer sesi duyuldu. Odada baþka
zaman görülmeyen tozlar, resimlerin gösterileceðini
haber verircesine ýþýðýn koni biçimindeki huzmesinde
titrek titrek parlamaya baþladý. Seyahat ilkbaharda yapýl
mýþtý. Açýk yeþil renkteki adanýn doðasý, önümüzde bir
örtü gibi açýldý. Arada bir elinde arazi dürbünü ve bota
nik çantasýyla Edward çýkýyordu ortaya, ya da ayaðýnda
þortu, omzunda çantasý ve kelebek aðýyla Dr. Selwyn. Bu
görüntülerden biri, birkaç gün önce bir Ýsviçre gazetesin
den kestiðim ve tüm ayrýntýlarýna varýncaya kadar Nabo
kov’un Gstaad’ýn kuzeyinde, daðlarda çekilmiþ bir res
mine benziyordu.
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