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BÝR

Bi zim, ya ni ko nu þa rak bir öyküyü an la ta bi len le ri-
mi zin bil di ði þey þu: 24 Kasým’da karým Lexy 

Ran so me ar ka bah çe miz de ki el ma aðacýnýn te pe si ne týr-
mandý ve dü þüp öldü. Köpe ði miz Lo re lei dýþýnda hiç bir 
tanýk yok tu; haf ta için de bir öðle den son raydý, kom þu-
larýmýzdan hiç bi ri ev de de ðil di; mut fak larýnda, pen ce re-
le ri ni açmýþ otur  mu yor lardý; karýmýn ha va da ge çir di ði o 
kýsa an da attýðý çýðlýðý, içi ni çe ki þi ni ya da tek ses bi le 
çýkar madý ðýný du ya cak hiç kim se yok tu. Hiç bi ri son 
sý cak günle rin tadýný çýkar mak için bah çe siy le uð raþýr-
ken ka rý mýn ye re çarp ma dan önce iki ye mi bükü ldü ðü-
nü, ha  va da ken di ni doð rult ma ya mý çalýþtýðýný, yok sa 
yal nýz ca kol larýný gök yüzüne doð ru mu açtýðýný görme-
miþ  ti.

Olay ol du ðun da ben üni ver si te nin kütüpha ne sin de, 
yak la þan bir sem poz yum için hazýrladýðým araþtýrma 
ya zý sý üze rin de çalýþýyor dum. O ak þam bir se mi ner ve re-
cek tim ve eðer bir film le il gi li ola rak oku du ðum il ginç 
bir þe yi söyle yip Lexy’ye bu fil mi görmek is te yip is te me-
di ði ni sor mak için evi ara mamýþ ol saydým der si mi ver-
miþ, me zun öðren ci le rim le her haf ta yaptýðým gi bi dýþarý 
çýkýp bi ra iç miþ, bir kaç sa ati mi da ha mut lu bir þe kil de, 
bah çe mi zin top ra ða çömel miþ po lis ler le do lu ol du ðun-
dan hiç ha be rim ol ma dan ge çir miþ ola caktým.

Ama bun lar ye ri ne evi min nu ma rasýný çe vir di ðim de 
bir adam te le fo nu açýp “Ran so me’un evi,” de di.

Bir an için du rak sadým, ka fam karýþmýþtý. Ka fam da-
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ki er kek ses le ri ka taloðun dan þu ya da bu ne den le o sa at-
te ev de ola bi le cek ar ka daþ larý ve ak ra ba larý ta radým, ama 
hattýn öte ki ucun da ki ses bun larýn hiç bi ri ne uy mu yor du. 
Üste lik “Ran so me’un evi,” de nil me si de be ni bi raz afal-
latmýþtý; be nim so yadým Iver son ve ya bancý bir adamýn 
evi miz den san ki ora da yalnýzca Lexy yaþýyor muþ gi bi söz 
et ti ði ni du yun ca her nasýl ol duy sa gün içe ri sin de ken di 
ya þamýmdan si lin mi þim gi bi ga rip bir duy gu ya 
kapýlmýþtým.

“Lexy ile ko nu þa bi lir mi yim?” de dim so nun da.
“Kim arýyor öðre ne bi lir mi yim?” de di adam.
“Ben onun ko casýyým. Pa ul. Iver son.”
“Mr. Iver son, ben De dek tif Ant hony Stack. He men 

eve gel me niz ge re ki yor. Bir ka za ol du.”

Görünüþe bakýlýrsa po li sin çaðrýlmasýndan Lo re lei 
so rum luy du. Kom þu larýmýz bi rer bi rer iþ le rin den ev le ri-
ne döndükle rin de bah çe miz den onun hiç ke sil me yen, 
ku  lak týrma layýcý hav layýþýný duy muþ lardý. Bir ço ðu Lo re-
lei’yi tanýyor du ve onun bah çe de kuþ larý, sin cap larý ko va-
ladýðý za man lar da ge niþ göðsünün de rin le rin den çýkan 
gürültücü hav la masýný duy ma ya alýþkýndý. Ama hiç bir 
za man o günkü gi bi bir ses çýkardýðýný duy mamýþlardý. 
Çi tin üze rin den bi zim bah çe ye ba kan ve olayý ilk gören 
sol yan da ki kom þu muz Jim Pe ras so ol muþ tu. O sýra da 
ha va çok tan ka rarmýþtý – günler gi de rek kýsalýyor ve her 
gün da ha er ken sa at te ala ca ka ranlýk çöküyor du. Ama 
Lo re lei el ma aðacý ile evin ar ka kapýsý arasýnda de li gi bi 
ko þuþ tu rur ken ha re ket le ri ar ka bah çe de ki ha re ke te 
du yarlý ýþýklarýn yan masýna ne den ol muþ tu. Lo re lei her 
gi diþ ge li þin de Lexy’nin be de ni ni bur nuy la dürtmek için 
du rak lý yor, ýþýklarýn sönme si ne ye te cek ka dar uzun bir 
süre ha  re ket siz kalýyor du; son ra ye ni den bah çe nin köþe-
le ri ne doð ru çýlgýn gi bi koþ ma ya baþ layýnca ýþýklar tek rar 
yaný yor du. Jim aðacýn di bin de ya tan Lexy’yi bu ger çek 
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öte si, kalp atýþý gi bi yanýp sönen ýþýklar da görmüþ ve 
911’i çe vir miþ ti.

Eve vardýðýmda ar ka bah çe nin kapýsýnda po li sin 
çek   ti ði þe rit vardý ve çi men li ði geç mek için yürüdüðüm 
sýra da te le fon da ko nuþ tu ðum adam be ni karþýladý. Ye ni-
den ken di ni tanýtýp be ni otur ma odasýna götürdü. Ser-
sem le miþ bir hal de pe þin den git tim, ka fam da be lir me ye 
baþ la yan so ru larýn hep si ci ðer le ri me ha vanýn gi ri þi ni 
en gel li yor muþ gi bi görünen bir kor ku ta rafýndan dur du-
rul muþ tu. Sanýrým be ni ne yin bek le di ði ni bi li yor dum. 
Þim di den ev ses siz ve ýssýz ge li yor du, san ki ben ora dan 
çý kar  ken içi ni dol du ran bütün o canlý kar ga þa bo þaltýl-
mýþ tý. Lo re lei bi le git miþ ti; uy ku ilacý ve ril miþ ve ge ce yi 
ge çir me si için hay van sýðýnaðýna götürülmüþtü.

Ora da di li mi yut muþ gi bi otu rur ken De dek tif Stack 
olan larý an lattý.

“Karýnýzýn aðaç ta ne yapýyor ola bi le ce ði ko nu sun da 
hiç fik ri niz var mý?” di ye sor du.

“Bil mi yo rum,” de dim. Onu tanýdýðým bütün za man 
bo yun ca aðaç la ra týrman ma ya en küçük bir il gi göster-
me miþ ti ve bu aðaç da týrman ma ya ye ni baþ la yan bi ri si 
için hiç ko lay de ðil di. Bah çe miz de ki el ma aðacý, mey ve 
bah çe le rin de ve son ba har da ken din-top la çift lik le rin de 
gördükle ri niz le karþýlaþtýrýldýðýnda alýþýlmadýk ölçüde 
yük sek bir dev di. Onun la hiç il gi len me miþ, ora da 
ya þadýðýmýz süre ce bir kez bi le bu da mamýþ ol du ðu muz 
için se kiz ya da on met re gi bi ba þa çýkýlmaz bir yüksek li-
ðe ulaþmýþtý. Lexy’nin ora da ne yapýyor ol du ðu ko nu sun-
da akýl yürüte mi yor dum bi le. De dek tif Stack be ni dik-
kat le iz li yor du. “Bel ki bir kaç el ma top la mak is te miþ tir,” 
de dim zayýf bir ses le.

“Evet, mantýklý yanýt bu ol malý gi bi görünüyor.” 
Ön ce ba na, son ra ye re baktý. “Karýnýzýn ölümünün bir 
ka za so nu cu ol du ðu bi ze de ol duk ça ke sin gi bi görünüy-
or; ama hiç görgü tanýðýnýn ol madýðý du rum lar da in ti har 
ola  sýlýðýný or ta dan kaldýrmak için kýsa bir so ruþ tur ma 
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yap mamýz ge re kir. Bu yüzden si ze sor mak zo run dayým 
– son za man lar da karýnýzýn özel lik le üzgün göründüðü 
ol du mu? Önem siz bir þey den söz eder gi bi de ol sa in ti-
har dan söz et ti mi hiç?”

Hayýr an lamýnda baþýmý sal ladým.
“Ben de sanmýyor dum,” de di. “Ama sor mak zo run-

day dým yalnýzca.”
Bah çe de ki adam lar re sim çe kip kanýt top la mayý 

bi tir dik le rin de De dek tif Stack on lar la ko nuþ tu ve ba na 
her  ke sin bu ka darýný ye ter li bul du ðu nu bil dir di. Bir ka za 
ol du ðu ke sin di. Görünüþe bakýlýrsa düþme nin iki yo lu 
var ve bun lar farklý þey ler an latýyor lar. Büyük bir yük-
sek lik ten at la yan bi ri si, bu altýncý ya da ye din ci kat bi le 
ol sa, nasýl düþtüðünü kon trol ede bi li yor; eðer ayak larý-
nýn üze ri ne düþer se ba cak larý ve omur gasý çok za rar 
gö re   bi lir se de sað ka la bi li yor. Eðer sað kal mamýþsa o 
za man ke mik le ri nin nasýl kýrýldýðý, bi lek le ri nin ve diz le-
ri nin çarp ma dan do layý nasýl par ça landýðý bi ze bu at layýþý 
bi le rek yaptýðýný an latýyor. Ama yer den se kiz met re yük-
sek te bir el ma aðacýnýn en üst dal larýna ulaþtýktan son ra 
den ge si ni yi ti ren bi ri nasýl düþtüðünü hiç bir bi çim de 
kon trol ede mi yor. Ha va da yu var la na bi lir, karný nýn, sýr tý-
nýn ya da baþýnýn üze ri ne düþe bi lir. Ye re düþtü ðün de 
de ri si nin hiç bir za rar görme me si ne karþýn bütün ke mik-
le ri kýrýlmýþ, bütün iç or gan larý par ça lanmýþ ola bi lir. 
Ne yin ka za ol du ðu na, ne yin ol madýðýna böyle ka rar ve ri-
riz. Lexy’yi bul duk larýnda yüzüko yun yatýyor muþ ve 
boy nu kýrýlmýþ. Lexy’nin at la madýðýný böyle anlýyo ruz.

Son ra dan, po lis ayrýldýktan ve Lexy’nin ce se di götü-
rüldükten son ra bah çe ye çýktým. Aðacýn di bin de ye re 
düþen el ma lar sa ða so la saçýlmýþtý. Lexy son el ma lar dal-
larýnda çürüme den önce on larý top la mak için mi çýkmýþtý 
aða ca? Bel ki fýrýnda bir þey ler pi þi re cek ti; bel ki el ma larý 
güzel bir kâse ye ko yup atýþtýralým di ye güneþ li bir ye re 
býra ka caktý. El ma larý dik kat le top layýp içe ri götürdüm. 
Çürürken saldýklarý tatlý ko ku lar si nek le ri çek me ye baþ-
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la ya na ka dar mut fak ma sasýnýn üze rin de tut tum on larý.

Ce na ze nin üze rin den bir kaç gün geç tik ten son radýr 
ki ki mi ipuç larý bul ma ya baþ ladým – aslýnda ‘ipuç larý’ 
söz cüðünü kul lanýrken ka rarsýzým, çünkü böyle söyle-
mek ba sit rast lantýlarý ya da be nim payýma aþýrý ka fa 
yor mayý dýþlýyor. Ýpuç larý bul du ðu mu söyle mek çok iyi 
giz len miþ, yi ne de doð ru lu ðu tartýþýla ma ya cak ka dar 
açýk bir so nu ca var mamý sað la mak amacýyla bi ri nin, 
küçük bil gi par çacýklarýndan özen le hazýrlanmýþ bir iz 
býraktý ðýný düþündürüyor. Bu ka dar þanslý ola caðýmý 
bek le ye mem. Bu nun ye ri ne Lexy’nin öldüðü günün sýra-
dan bir gün ol madýðýný düþündüren bel li ga rip lik ler ve 
tu tar sýz lýklar bul ma ya baþ ladým di ye ce ðim.

Bu ga rip lik ler den il ki ki tap raf larýyla il gi liy di. Lexy 
de ben de oku mayý çok se ve riz ve ki tap raf larýmýz, saný-
rým her ke sin ki gi bi çok sayýda de ði þik sis te me göre az da 
ol sa düzen len miþ tir. Bazý raf lar da ki tap lar büyük lük le ri-
ne göre top lanmýþtýr, ko ca man, kah ve seh pasý ki tap-
larýnýn hep si en dip raf ta du rur, mar ket ler den alýnma 
ki tap lar baþ ka hiç bir þe yin sýðma ya caðý ye re yýðýlmýþtýr. 
Ko nu su na göre bir ara ya ge ti ril miþ ki tap öbek le ri de var-
dýr –örne ðin ye mek ki tap larýmýz ayný raf ta du rur lar– 
ama bu tarz sýnýflandýrma çok ile ri götürüle me ye cek 
ka dar uð raþtýrýcýdýr. Son ola rak onun ki tap larý ve be nim 
ki tap larým bu lu nur – ken di bi rey sel il gi le ri mi zi yansýtan-
lar; ev len me den önce sin den sa hip ol du ðu muz ki tap lar 
da ken di bölümle ri ne gir miþ tir so nun da. Bu nun öte sin de 
her þey kar ma karýþýk du rur. Böyley ken bi le han gi ki tap-
larýn ne re ye ait ol du ðu ko nu sun da bel li bir fik rim vardýr. 
Yir mi yaþ larýnday ken oku mayý sev di ðim bir ro manýn, 
düðün he di ye si ola rak bi ze ve ri len bir þi ir ki tabý ile bir 
yaz de niz kýyýsýnda oku du ðum bir bi lim-kur gu ki tabý 
ara sýnda dur du ðu nu ka fam bir re sim ola rak kay det miþ-
tir. Ya zar larý arasýnda be nim de bu lun du ðum özel bir 
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ders ki tabýný ne re de bu la caðýnýzý ba na so ra cak ol sanýz 
si ze dos doð ru bir Be at les Bi yog ra fi si ile ken di bi ranýzý 
na sýl ya pa caðýnýzý an la tan bir ki tabýn arasýný iþa ret ede-
bi li rim. Lexy’nin ölme den önce ki tap larý ye ni den düzen-
le di ði ni de böyle an ladým.

Ýkin ci ga rip lik Lo re lei ile il gi liy di. Par ça larý bir ara ya 
ge ti re bil di ðim ka darýyla Lexy buz do labýndan o ge ce 
man gal da pi þir me yi plan ladýðýmýz bif te ði çýkarmýþ, pi þir-
miþ ve köpe ðe ver miþ gi bi görünüyor du. Ýlk an da bu nu 
ken di si nin ye miþ, köpe ðe de yalnýzca ke mir me si için 
ke mi ði ni ver miþ ol masý ge rek ti ði ni düþündüm – ama 
so run þu ki or talýkta hiç kir li ta bak ya da ça tal býçak yok-
tu, yalnýzca ta va ocaðýn üze rin de, onun býraktýðý yer de 
du ru yor du. O sa bah kah valtýdan son ra çalýþtýrýlan bu laþýk 
ma ki ne si hâlâ ka palýydý ve açtýðýmda ta bak larý ken di 
el le rim le yer leþ tir di ðim yer le rin de gördüm. Bu laþýk 
ma ki ne si ne do ku nul mamýþtý, la va bo nun yanýnda hiç 
ta bak yok tu ve ta bak hav lu larý nem li bi le de ðil di. Ýki 
olasýlýktan bi ri ni seç mek zo run daydým: Ya Lexy ko ca-
man bir et par  çasýyla Lo re lei’e sürpriz yapmýþtý ya da 
ya þamýnýn son gününde mut fak ta du rup yarým ki lo luk 
bir bif te ðin ta mamýný el le riy le ye miþ ti. Þim di 
düþündüðümde bel ki bir üçüncü se nar yo nun da ola bi le-
ce ði ni anlýyo rum ve bu hep sin den da ha iyi ola bi lir di: 
Bel ki iki si bif te ði pay laþ mýþ lardý.

Bu olay larýn hiç bir an lamý ol ma ya bi lir. Önünde 
so nun da ben yaslý bir adamým ve karýmýn ölümünden bir 
an lam çýkar ma ya zor lu yo rum ken di mi. Ama bul du ðum 
kanýtlar, o gün ger çek ten ne ol du ðu nu me rak et me me ve 
se vim li eþi min aðacýn te pe si ne týrman masýnýn ne de ni-
nin ger çek ten de el ma top la mak is te me si olup ol madý-
ðýný sor gu la ma ma ye te cek ka dar tu haf. Yalnýzca Lexy’ 
nin ölümü ko nu sun da de ðil, o nok ta ya ka dar ki olay lar 
ko nu sun da da tek tanýðým Lo re lei. Lo re lei, Lexy’nin 
ge ce gündüz yanýndaydý. Ev li li ði mi zin ilk günle rin den 
en so nun cu su na ka dar ora daydý. Kýsa ca söyle ne cek olur-
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sa, o, be nim bil me di ðim þey le ri bi li yor. Ben de bu bil gi yi 
açýða çýkar mak için elim den ge le ni yap mak zo run da 
ol du ðu mu his se di yo rum. 






