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1

Her şe yi baş la tan, yanlış bir nu ma raydı, te le fon ge ce nin iler le miş 
bir saa tin de üç kez çalmış, karşı ta raf ta ki ses bi ri ni is te miş ti, ama o 
bi ri ken di si de ğil di. Çok son ra, başına ge len le ri düşüne bi le cek du ru-
ma gel di ğin de, rast lantı dışında hiç bir şe yin ger çek ol madığı so nu cu-
na va ra caktı. Ama bu, çok son ra ol du. Baş langıçta or ta da yalnızca 
olay ve do ğur du ğu so nuç lar vardı. Me se le, olayın baş ka türlü so nuç-
lanmış ola bi le ce ği ya da ya bancının ağzından çıkan ilk sözcükle bir lik-
te her şe yin önce den be lir len miş ol ması de ğil. Me se le, hikâye nin ken-
 di si; bir an lamı olup ol madığını söyle mek de hikâye ye düşmez.

Qu inn’e ge lin ce; akılda tut mamız ge re ken faz la bir şey yok. Kim 

ol du ğu, ne re den gel di ği ve ne yaptığı faz la bir önem taşımıyor. Örne-
ğin otuz beş yaşında ol du ğu nu bi li yo ruz. Bir kez ev len di ği ni, bir kez 
ba ba ol du ğu nu, hem karısının hem de oğ lu nun artık ha yat ta ol-
madığını bi li yo ruz. Ki tap yazmış ol du ğu nu da bi li yo ruz. Da ha ke sin 
ko nuş mak ge re kir se, po li si ye ro man lar yazdığını bi li yo ruz. Bu ro man-
ları Wil li am Wil son adıyla yazıyor ve yılda bir ki tap bi ti ri yor du, bu da 
onun New York’ta kü çük bir apart man da ire sin de müte vazı bir ya şam 
sürme si ni sağ la ya cak pa rayı ka zan masına ye ti yor du. Bir ki tabı yaz-
ması beş altı ayı geç me di ğin den, yılın ge ri ka lan kısmında canının is-
te di ği ni yap mak ta özgür olu yor du. Pek çok ki tap oku yor, tab lo la ra 
bakıyor, si ne ma ya gi di yor du. Yazın, te le viz yon da beyz bol maç larını 
iz li yor du; kışın da ope ra ya gi di yor du. Bu nun la bir lik te yap mak tan en 
çok hoş landığı şey yürümek ti. Ne re dey se her gün, yağ mur, güneş de-
me den, sıcak, so ğuk de me den kent te do laş mak için ev den çıkıyor du, 
bel li bir he de fi yok tu, ayak ları onu ne re ye götürürse ora ya gi der di. 

New York gez mek le bi te cek bir kent de ğil di, so nu gel mez bir do- 
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lam baçtı; ne ka dar uzak la ra gi der se git sin, ken tin semt le ri ni ve so kak-
larını ne ka dar iyi tanırsa tanı sın, kay bol muş ol ma duy gu sun dan kur-
tu lamıyor du. Yal nızca kent te de ğil, ken di için de de kay bo lu yor du. Ne 
za man yürüyüşe çıksa ken di si ni ge ri de bırakıyor muş gi bi his se di yor-
du, ken di ni so kak lar da ki ha re ke te tes lim et mek le, gören bir göze in-
dir ge mek le, düşünmek ten kur tu lu yor du ve bu da ona önce lik le bir 
neb ze hu zur ve ri yor, için de sağlıklı bir boş luk ya ratıyor du. Dünya 
onun dışındaydı, çev re sin dey di, önündey di ve dünyanın de ğiş me hızı, 
her han gi bir şey üze rin de uzun boy lu oya lan masına en gel olu yor du. 
Önem li olan ha re ket et mek ti, bir ayağını öte ki nin önüne koy mak ve 
ken di ni be de ni nin gi di şi ne tes lim et mek ti. Amaçsızca do laşınca her 
yer bir bi rin den farksız olu yor, ne re de bu lun du ğu nun öne mi kal mıyor-
du. Hiç biryer de ol madığını his set ti ği yürü yüşle ri, en iyi yü rüyüşle riy-
di. Ve bu da onun çev re sin den is te di ği tek şey di aslında: hiç bir yer de 
ol ma mak. New York, onun ken  di çev re sin de ördüğü hiç bir yer di; ve 
bu rayı bir da ha terk et mek gi bi bir ni ye ti ol madığını an lamıştı.

Qu inn es ki den da ha hırslıydı. Genç ken bir kaç şi ir ki tabı yayımlan-
mıştı, oyun lar, eleş ti ri ler yazmış, bir kaç ta ne de uzun çe vi ri üze rin de 
çalışmıştı. Ama du rup du rur  ken bun ların hep sin den vaz geç miş ti. Bir 
yanının öl dü  ğünü söyle miş ti ar ka daş larına, o yanının ge ri dönüp ken-
di si ni ra hatsız et me si ni is te mi yor du. İşte Wil li am Wil  son adını o za-
man almıştı. Qu inn, artık onun ki tap ya za bi len yanı de ğil di ve Qu inn 
pek çok bakımdan ya şa ma ya de vam et se de artık ken din den baş kası 
için mev cut de ğil di. 

Yaz ma ya de vam et miş ti, çünkü bun dan baş ka bir şey ya pa ma ya-
cağını his se di yor du. Po li si ye ro man, mantıklı bir çözüm gi bi görünmüş-
tü gözüne. Bu tür ro man ların ge rek tir di ği kar maşık kur gu ları uy dur-
mak ta pek zor lan mıyor du, çok iyi şey ler yazıyor du, ço ğu kez ken di li ğin-
den, san ki ça ba har ca masına ge rek yok muş çasına. Ken di ni yazdıkları-
nın ya zarı ola rak görme di ği için yazdıklarından so rum lu his set mi yor du, 
bu yüzden de on ları sa vun mak di ye bir duy gu bes le mi yor du. Ne de ol sa 
Wil liam Wil son uy dur ma bir addı, Qu inn’in için den doğ muş ol  masına 



rağ men şim di bağımsız bir ya şam sürüyor du. Qu inn ona saygıyla, 
hat ta za man za man hay ranlıkla yak laşıyor du, ama işi as la ken di siy le 
Wil li am Wil son’ın aynı ki şi ol du ğu na ina na cak ka dar ile ri götürme di. 
İşte salt bu ne den le tak ma adının mas ke si nin ar kasından or ta ya çıkma-
dı. Bir me na je ri vardı, ama hiç karşılaş mamışlardı. Yalnızca mek tup la-
şa rak bağ lantı ku ru yor lardı. Qu inn bu amaç için pos ta ne de bir pos ta 
ku tu su ki ra lamıştı. Aynı şey yayıncısı için de ge çer liy di, yayıncı Qu inn’e 
öde ye ce ği bütün ücret le ri, pa ra ları ve te lif hak larını me na je ri ara cılığıyla 
ödüyor du. Wil li am Wil son’ın hiç bir ki tabın da ya zarın fo toğ rafı ya da bi-
yog ra fik bil gi le ri yer al mıyor du. Wil li am Wil son hiç bir ya zar sözlüğünde 
ka yıtlı de ğil di, röpor taj ver mi yor du, aldığı bütün mek tup la ra me na je ri-
nin sek re te ri yanıt yazıyor du. Qu inn’in bil di ği ka darıyla sırrını öğre nen 
yok tu. Baş langıçta, yaz mayı bı rak tığını öğre nen ar ka daş ları, nasıl ge çi-
ne ce ği ni sor muş lardı ona. Hep si ne aynı yanıtı ver miş, karısından ken di-
si ne bir vakıf pa rası kaldığını söyle miş ti. Oy sa karısının hiç bir za man 
pa rası ol mamıştı. Aslında Qu inn’in artık ar ka daşı da kal mamıştı. 

Ara dan beş yıldan faz la za man geç miş ti. Artık oğ lu nu pek faz la 
düşünmüyor du, karısının fo toğ rafını da kısa bir süre önce du var dan 
in dir miş ti. Za man za man, üç yaşında ki oğ lu nu ku cağına al manın na-
sıl bir şey ol du ğu nu his se der di ansızın; ama bu tam ola rak düşünmek 
sayılmazdı, hat ta anımsa mak bi le sayılmazdı. Fi zi ki bir du yum sa-
maydı, be de nin de ka lan geç mi şin bir iziy di ve Qu inn bu nu kon trol 
ede mi yor du. Bu tür an ları sık ya şa maz ol muş tu artık ve aslında Qu inn 
için her şey de ğiş me ye baş lamış gi biy di. Artık ölmek is te mi yor du ama 
ya şa mak tan pek ke yif aldığı da söyle ne mez di. An cak hiç de ğil se ya-
şadığı için mut suz de ğil di. Ha yat taydı, ve bu de  ğiş me yen ger çek ya vaş 
ya vaş onu büyüle me ye baş lamıştı; san ki ken di sin den da ha uzun ya şa-
mayı ba şar mış gi biy di, san ki ölümünden son ra ya şa mayı sürdü rü yor-
du. Artık uyur ken lam bayı yanık bırakmıyor du, ve kaç aydır, gördüğü 
düşler den hiç bi ri ni anımsamıyor du. 

Ge cey di. Qu inn ya tağına uzanmış si ga ra içi yor, ca ma vu ran yağ mu- 



run se si ni din li yor du. Yağ mu run ne za man di ne ce ği ni me rak et ti, “Sa-
bah uzun bir yürüyüş mü çe ke cek canım yok sa kısa bir yürüyüş mü,” 
di ye düşündü. Yanında ki yastığın üze rin de ters dönmüş ola rak Mar co 
Po lo’nun Geziler Kitabı du ru yor du. Yaz mak ta ol du ğu son Wil li am Wil son 
ro manını iki haf ta önce bi tir di ğin den be ri ha vası bo şalmış ba lon gi bi 
ol muş tu. Ro manın kah ra manı özel de dek tif Max Work bir di zi kar maşık 
ci na ye ti çözmüş, pek çok da yak ye miş, ölümden kur tul muş tu, Work’ün 
ça ba ları Qu inn’i yor muş tu ne den se. Yıllar geç tik çe Work’le iyi ce yakın-
laşmıştı Qu inn. Wil   liam Wil son onun gözünde so yut bir figür ola rak 
kalırken Work git gi de ete ke mi ğe bürünmüştü. Qu inn’in dönüştüğü 
üçlü kim  lik te Wil son bir tür van tri lok göre vi üstlen miş ti. Quinn’in ken-
di si kuk laydı, Work de bu oyu nun se siy di. Wil son bir yanılsa ma ol sa bi le 
hiç de ğil se öte ki iki ki şi nin ha yat larını ge çer li kılıyor du. Wil son va r ol-
ma sa bi le hiç de ğil se Qu inn’in ken di ol mak tan çıkıp Work’e geç me si ni 
sağ la yan köprüydü. Ve ya vaş ya vaş Work, Qu inn’in ha yatında ken di ne 
bir yer edin miş, onun için de ki kar de şi, yalnızlığının yol daşı ol muş tu. 

Qu inn, Mar co Po lo’yu eli ne alıp bi rin ci say fayı baş tan oku ma ya baş-
ladı. “Gördükle ri mi zi gördüğümüz gi bi, duy duk larımızı duy du ğu muz 
gi bi ya za cağız, böyle ce ki tabımız ger çe ğe uy gun bir kayıt ola cak, için de 
hiç bir uy dur ma şey bu lun ma ya cak. Bu ki tabı oku yan ların ya da din le-
yen le rin iç le ri ra hat ola bi lir, çünkü bu ki tap ta ger çe ğin dışında bir şey 
yok.” Qu inn bu cümle le rin ne an la ma gel di ği ni, ke sin bir dil le va at edi-
len le ri ka fasının için de evi rip çe vi rir ken te le fon çaldı. Çok son ra, o ge ce 
olan ları ye ni den ka fasının için de ku ra bi le cek du ru ma gel di ğin de, sa ate 
baktığını anımsa ya caktı, saa tin on iki ol du ğu nu ve o sa at te ne den aran-
dığını me rak et ti ği ni de. “Mut la ka kötü ha ber dir,” di ye düşündü. Ya tak-
tan kalktı, çırılçıplak te le fo na git ti, ikin ci çalışında ahi ze yi kaldırdı. 

“Evet?”
Te le fo nun öte ki ucun da uzun bir ses siz lik ol du, Quinn bir an ara-

yanın te le fo nu ka patmış ola bi le ce ği ni düşündü. Son ra, çok uzak tan 
ge lir ce si ne, Qu inn’in duy muş ol du ğu hiç bir se se ben ze me yen bir ses 
du yul du. Hem me ka nik hem duy gu do luy du, fısıltıdan farksızdı, yi  ne 






