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Don De Lil lo için...
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Her ger çek Dev let yoz laş mış tır.

–Ralph Wal do Emer son
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1

Al tı gün ön ce, Wisconsin’ in kuzeyindeki bir yol ke
na rın da, ada mın bi ri ken di ni ha va ya uçur du. Hiç ta nık 
yok tu, ama an la şıl dı ğı ka da rıy la, yap mak ta ol du ğu bom
ba ka zay la pat la dı ğı sı ra da, adam yo la park et ti ği ara ba
sı nın he men ya nın da ki ça yır da otu ru yor du. Adli tıp ra
po ru na gö re, adam anında öl dü. Göv de si pa ram par ça 
ol du ve pat la ma nın ol du ğu yer den on beş met re uzak ta 
bi le et par ça la rı bu lun du. Bu gü ne (4 Tem muz 1990) ka
dar ada mın kim ol du ğu nu bi len çık ma dı. Ye rel po lis ve 
Al kol, Tü tün, Ateş li Si lah lar Şu be si’ nin ajan la rı ile bir lik
te ça lı şan FBI, araş tır ma ya ye di ya şın da ki ma vi Dodge’ a 
ba ka rak baş la dı; ama çok geç me den ara ba nın ça lın tı ol
du ğu –12 Ha zi ran ’da Joliet’ deki bir oto park tan gü pe
gün düz ça lın dı ğı– an la şıl dı. Mu ci ze vi bir bi çim de pat la
ma dan pek za rar gör me miş olan cüz da nı ka rış tır dık la
rın da da ay nı so nuç la kar şı laş tı lar. Po lis ler cüz da nı açın ca 
bir ipuç la rı ha zi ne si bul duk la rı nı san dı lar –eh li yet, sos
yal si gor ta nu ma ra sı, kre di kart la rı–, ne var ki, bu bel ge
ler le il gi li bil gi le ri bil gi sa ya ra yük le dik le ri za man, hep si
nin ya sah te ya da ça lın tı ol du ğu or ta ya çık tı. Bir son ra ki 
aşa ma, par mak iz le ri nin kont ro lü ola cak tı, an cak ada mın 
el le ri bom bay la par ça lan dı ğın dan, par mak izi de kal ma
mış tı. Ara ba dan da ha yır yok tu. Dod ge, kö mür leş miş çe
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lik ve eri miş plas tik ten olu şan bir en kaz du ru mun day dı; 
po li sin tüm ça ba la rı na kar şın ara ba da tek bir par mak izi 
bu lu na ma dı. Ada mın ağ zın da diş kal mış sa, bel ki bu po
li se bi raz yar dım cı olur; ama bu da epey za man alır, he
men he men bir kaç ay sü rer. So nun da mut lak bir şey ler 
ya kış tı ra cak lar dır, ama par ça lan mış kur ba nın kim li ği ni 
sap ta yın ca ya ka dar ya pa bi le cek le ri hiç bir şey yok.

Ben ce ne ka dar uzun sü rer se o ka dar iyi. An lat mak 
zo run da ol du ğum öy kü ol duk ça kar ma şık ve eğer po lis 
bir so nu ca ulaş ma dan bi ti re mez sem, ya za ca ğım söz cük
le rin hiç an la mı kal maz. İş or ta ya çı kın ca bin tür lü ya lan 
uy du ru la cak, çir kin sap tır ma lar ga ze te ler de, der gi ler de 
çar şaf çar şaf ya zı la cak ve bir in sa nın say gın lı ğı göz açıp 
ka pa ya na ka dar yok edi le cek. Yap tı ğı nı sa vu nu yor de ği
lim, ama o ar tık ken di ni sa vu na cak du rum da ol ma dı ğı na 
gö re, en azın dan onun kim ol du ğu nu ve Wisconsin’in 
kuzeyindeki o yo lun kı yı sı na ne ler den ge çe rek gel di ği
nin ger çek öy kü sü nü ak ta ra bi li rim. O yüz den eli mi ça
buk tut mak zo run da yım; za ma nı gel di ğin de ha zır lık lı 
ol ma lı yım. Olur da işin sır rı çö zü le mez se, yaz dık la rı mı 
ken di me sak la rım, kim se nin bir şey bil me si ne ge rek ol
maz. Ola bi le cek en iyi so nuç bu; ta raf la rın tek söz söy le
me di ği mut lak bir sus kun luk. Ama bu na bel bağ la ya
mam. Yap mam ge re ke ni ya pa bil mek için, po li sin so nu ca 
yak laş tı ğı nı, onun kim li ği ni er geç bu la cak la rı nı var say
ma lı yım. Hem de ya za cak la rı mı bi ti rin ce ye ka dar ge çe
cek sü re için de de ğil, her an, şu an dan baş la ya rak her an 
çö zü me ula şa bi le cek le ri ni dü şün me li yim.

Pat la ma nın er te si gü nü, ajans lar kı sa bir ha ber geç ti
ler. Ha ni şu ga ze te de ki ya zı la rın ara sı na sı kış tı rı ve ri len, 
iki pa rag raf lık, hiç bir şey an lat ma yan ha ber ler den bi ri, 
ama o gün öğ le ye me ği mi yer ken The New York Times’ da 
gö zü me ili şi ver di. Ve ak lı ma ilk ge len Ben ja min Sachs 
ol du. Ha ber de, söz edi len ki şi nin o ol du ğu nu be lir ten 
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hiç bir şey yok tu, yi ne her şey yer li ye ri ne otu ru yor gi biy
di. Ne re dey se bir yıl dır gö rüş me miş tik, an cak son ko
nuş ma mız da an lat tık la rı, ba şı nın iyi ce be la da ol du ğu na, 
bir ka ran lık, be lir siz fe la ke te koş tu ğu na inan mam için 
ye ter liy di. Ne de mek is te di ği mi an la ta ma dıy sam, bom
ba lar dan söz et ti ği ni, sö zü dön dü rüp do laş tı rıp bom ba
la ra ge tir di ği ni de açık la ma lı yım. O gü nü iz le yen on bir 
ay bo yun ca içim de hep bu kor kuy la –onun ken di ni öl
dü re ce ği, bir gün ga ze te yi açıp ar ka da şı mın ken di ni ha
va ya uçur du ğu nu oku ya ca ğım kor ku suy la– ya şa dım. 
Baş lan gıç ta bu ür kü tü cü bir sez gi den, saç ma bir ön se zi
den öte de ğil di; ama bir kez ak lı ma dü şün ce bir da ha 
kur tu la ma dım on dan. Ha be ri oku duk tan iki gün son ra, 
iki FBI gö rev li si evi me gel di. Kim ol duk la rı nı söy le dik le
ri an da, dü şün dük le rim de hak lı ol du ğu mu an la dım. 
Ken di ni ha va ya uçu ran adam Sachs’ dı. En ufak kuş ku ya 
yer yok tu. Sachs öl müş tü ve şu an da ona ya pa bi le ce ğim 
tek iyi lik, öl dü ğü nü kim se ye söy le me mek ti.

Ha be ri oku du ğum za man keş ke gör me sey dim de
miş tim, ama iyi ki gör mü şüm. Böy le ce, en azın dan şo ku 
at lat mam için bir kaç gün ka zan mış ol dum. FBI me mur
la rı so ru sor ma ya gel dik le rin de ha zır lık lıy dım, bu da 
ken di mi tut ma ma yar dım cı ol du. İzi mi bul ma la rı nın 
kırk se kiz saat al mış ol ma sı na da alın ma dım. Sachs’ın 
cüz da nın dan çı kan lar ara sın da, adı mın baş harf le ri ile te
le fon nu ma ra mın ya zı lı ol du ğu bir kâğıt par ça sı da var
mış. Bu nun üze ri ne be ni ara ma ya baş la mış lar. Ama ak si
li ğe ba kın ki, o nu ma ra New York’ taki evi min nu ma ra sı 
ve ben de on gün dür ai lem le bir lik te ya zı ge çir mek üze
re Vermont’ da ki ra la dı ğı mız ev de yim. Bu ra da ol du ğu mu 
keş fe din ce ye ka dar kim  bi lir kaç ki şiy le ko nuş tu lar. Bu 
ara da, otur du ğu muz evin Sachs’ın es ki ka rı sı nın evi ol
du ğu nu söy le ye yim de, öy kü nün ne ka dar ka rı şık ve kar
ma şık ol du ğu nu iyi ce an la yın.
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Po lis le re hiç bir şey bil mi yor muş gi bi yap ma ya, açık 
ver me me ye ça lış tım. Ga ze te de ki ha be ri oku ma dım, de
dim. Bom ba lar, ça lın tı ara ba lar, Wisconsin’ deki köy yol
la rı ile il gi li bir şey bil mi yo rum, de dim. Ya zar ol du ğu mu, 
ek me ği mi ka zan mak için ro man yaz dı ğı mı, is ter ler se 
araş tı ra bi le cek le ri ni – ama bu nun so ruş tur ma la rı na bir 
ya rar sağ la ma ya ca ğı nı, yal nız ca za man yi tir miş ola cak la
rı nı söy le dim. Bel ki de öy le dir, pe ki, ama ya ölü nün cüz
da nın dan çı kan kâğı da ne buy ru lur, de di ler. Be ni her han
gi bir şey le suç la mı yor lar dı, an cak ada mın te le fon nu ma
ra mı üze rin de ta şı ma sı, ara mız da bir iliş ki ol du ğu nu 
gös te ri yor du. Bu nu ka bul et me liy dim, de ğil mi? Evet, 
ta bii, ama böy le bir ola sı lık il le de ger çek ol du ğu an la mı
na gel mez di. Bi ri nin te le fon nu ma ra mı edin me si için 
binbir ola sı lık var dı. Dün ya nın dört ya nın da dost la rım 
var dı, iç le rin den bi ri nu ma ra mı ta nı ma dı ğım bi ri ne ver
miş ola bi lir di, o da baş ka bi ri ne. Po lis ler ola bi lir ta bii, 
de di ler, ama in san ta nı ma dı ğı bi ri nin nu ma ra sı nı ne di ye 
üze rin de ta şı sın dı ki? Ya zar ol du ğum için, de dim. Ya, öy
le mi de di ler, pe ki ya zar ol ma nız ne fark eder? Çün kü 
ki tap la rım ya yım la nı yor, de dim. İn san lar da on la rı oku
yor ve ben o in san la rın kim ol du ğu nu hiç bil mi yo rum. 
Hiç bil me den, ya ban cı la rın ya şam la rı na gi ri yo rum ve ki
ta bım el le rin de ol du ğu sü re ce be nim ağ zım dan çı kan lar 
on lar için tek ger çek olu yor. Bu nor mal dir, ki tap okur ken 
öy le olur, de di ler. Evet öy le dir, de dim, ama ki mi za man 
ka fa dan çat lak lar da çı kar. Ki ta bı nı zı okur lar, ki tap ta ki 
bir söz iç le ri ne iş ler. Bir den bi re si zin ken di le ri ne ait ol
du ğu nu za, dün ya da ki tek dost la rı nın siz ol du ğu nu za 
ina nı ve rir ler. Ne de mek is te di ği mi açık la mak için de 
hep si ger çek olan, hep si ba şım dan geç miş ör nek ler ver
dim. Den ge siz mek tup lar, sa ba hın üçün de edi len te le
fon lar, im za sız teh dit ler. Da ha ge çen yıl, di ye sö zü mü 
sür dür düm, an la dım ki ada mın bi ri ken di ni be nim ye ri
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me koy muş – be nim adı ma mek tup la ra ya nıt ve ri yor, ki
tap çı la ra gi rip ki tap la rı mı im za lı yor, ya şa mı mın kı yı la
rın da uğur suz bir göl ge gi bi do la nı yor. Ki tap gi zem li bir 
nes ne dir, de dim, bir kez dün ya da do laş ma ya baş la dı mı, 
her şey ola bi lir. Her tür lü be la ya yol aça bi lir ve bu du
rum da si zin eli niz den hiç bir şey gel mez. İyi de ol sa, kö tü 
de ol sa, ip ler ar tık si zin eli niz de de ğil dir.

Olay dan hiç ha ber siz ol du ğu ma ina nıp inan ma
dık la rı nı bil mi yo rum. İnan ma dık la rı nı sa nı yo rum, ama 
inan ma sa lar bi le bu st ra te ji ba na bi raz za man ka zan dır dı. 
Da ha ön ce hiç FBI ajan la rıy la ko nuş ma dı ğı mı dü şü ne
cek olur sak, sor gu la ma sı ra sın da ki tu tu mum hiç de fe
na sa yıl maz gi bi ge li yor. Se rin kan lıy dım, na zik tim, hem 
yar dım cı ol ma ya ça lı şı yor muş, hem de şaş kın lık için
dey miş gi bi dav ran ma yı be cer dim. Bu ka da rı bi le be nim 
için ba şa rı dır. Ge nel lik le in san la rı al dat ma yı be ce re mem, 
yıl lar dır uğ raş ma ma kar şın kim se cik le ri kan dı ra ma dım. 
Ön ce ki gün bu ko nu da ba şa rı lı ol muş sam, bun da FBI 
me mur la rı nın da pa yı var dı. Bu ko nuş ma la rıy la da de ğil, 
gö rün tü le riy le, rol le ri ne tam uyum sağ la yan kı lık la rıy la 
yap tı lar; en ufak ay rın tı ya ka dar, ka fam da ki FBI me mu ru 
ti pi ne uyu yor lar dı – açık renk yaz lık ta kım lar, ka lın kö se
le li pa buç lar, yı kaütü le me den giy tü rün den göm lek ler, 
ge niş çer çe ve li gü neş göz lük le ri. Bun lar ol maz sa ol maz 
gü neş göz lük le riy di ve bir ya pay lık ge ti ri yor du. San ki 
bun la rı ta kan lar bi rer ak tör müş, ucuz bir film de ufak bir 
rol oy na yan fi gü ran lar mış gi bi olu yor du. Bü tün bun lar 
be ni tu haf bir bi çim de ra hat lat tı; şim di dü şü nü yo rum 
da, bu ger çek de ğil miş gö rün tü sü nün işi me ya ra dı ğı nı 
an lı yo rum. Bu, ken di mi de bir ak tör gi bi gör me mi sağ la
dı ve bir baş ka sı ol du ğum için on la rı al dat ma ya, en ufak 
vic dan aza bı duy ma dan ya lan söy le me ye hak ka zan dım.

An cak, on lar da ap tal de ğil ler di. Bi ri kırk la rın da, 
öte ki çok da ha genç ti, bel ki yir mi beş yir mi al tı; ama 
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iki si nin de göz le rin de be ni her an te tik te tu tan bir ba kış 
var dı. Bu ba kı şın ne ol du ğu nu tam ola rak an la ta bil mem 
zor; ür kü tü cü olan, ga li ba boş bak ma la rı, iç le rin den ge
çe ni ele ver me me le ri ve ay nı an da hem her şe yi gö rü yor
muş, hem de hiç bir şe yi gör mü yor muş gi bi ol ma la rıy dı. 
Bu ba kış lar dan öy le si ne an lam çık mı yor du ki, adam la rın 
ne dü şün dük le ri ni hiç kes ti re me dim. Göz le ri, ge re ğin
den faz la sa bır lı, ka yıt sız lı ğa bü rün mek te ge re ğin den 
faz la us tay dı; bu na kar şın ala bil di ği ne uya nık, si zi te dir
gin et mek, ağ zı nız dan ka çan la rı ve dil sürç me le ri ni zi fark 
et tir mek, si zi sin dir mek üze re eği til miş çe si ne uya nık ba
kış lar dı. Ad la rı Worthy ve Har ris idi, ama han gi si han gi
siy di unut tum. Fi zik sel yön den, in sa nı ra hat sız ede cek 
ka dar, san ki ay nı ki şi nin genç li ği ve yaş lı lı ğıy mış ça sı na 
bir bir le ri nin kop ya sıy dı lar: Uzun, ama faz la uzun de ğil; 
iri kı yım, ama faz la iri kı yım de ğil; sa rı saç lar, ma vi göz ler, 
tır nak la rı ter te miz bü yük el ler. Ger çi ko nuş ma tarz la rı 
fark lıy dı; ama bu ilk iz le nim den ke sin so nuç lar çı kar ma
ya kal kış mı yo rum. Bil di ğim tek şey, sı ra la rı nı bek le me le
ri, ge rek ti ğin de ro lü bir bir le ri ne ak tar ma la rı. İki gün ön
ce ba na gel dik le rin de, genç ola nı sert ada mı oy nu yor du. 
So ru la rı ka tı ve kes tir mey di, işi ni çok cid di ye alı yor muş 
gi biy di; ör ne ğin hiç gü lüm se mi yor, za man za man küs tah 
ve si nir bo zu cu bir res mi yet için de ko nu şu yor du. Yaş lı 
ola nı da ha yu mu şak, da ha dost ça dav ra nı yor, ko nuş ma yı 
do ğal bir ha va için de sür dür me ye ni yet li gö rü nü yor du. 
Hiç kuş ku suz bu yüz den de çok da ha teh li ke liy di, yi ne 
de onun la ko nuş ma nın pek tat sız ol ma dı ğı nı iti raf et
me li yim. Ki tap la rım la il gi li ola rak al dı ğım man yak tep
ki le ri an lat ma ya baş la dı ğım za man, bu ko nu nun onu 
il gi len dir di ği ni gör düm ve bek le di ğim den da ha uzun 
sü re an lat ma ma izin ver di. Be ni yok lu yor ol ma lıy dı, ko
nuş tu ra rak na sıl bi ri ol du ğu mu, ka fa mın na sıl ça lış tı ğı
nı kes ti re cek ti, bi ri nin be nim kim li ği mi kul lan dı ğın dan 
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söz et ti ğim de, bu nu bir so ruş tur ma ko nu su yap ma yı bi le 
öner di. Bel ki bu da bir oyun du, ama pek san mı yo rum. 
Bu öne ri yi red det ti ği mi söy le me ye ge rek yok, fa kat ko
şul lar fark lı ol say dı yar dım öne ri si ni ge ri çe vir me den ön
ce bir kez da ha dü şü nür düm. Bu ko nu uzun za man dır 
ca nı mı sı kı yor ve işin as lı nı öğ ren mek is ti yo rum.

Ajan, “Ben pek ro man okumam,”  de di. “Hiç za man 
bula mı yorum.” 

“Öy le, ço ğu ki şi ro man oku ma ya za man bulamaz,”  
de dim.

“Ro man la rı nız iyi ol ma lı. İyi ol ma say dı, si zin le bu 
ka dar uğraşmazlardı.” 

“Bel ki de kö tü ol duk la rı için uğ ra şı yor lar dır. Bu  gün
ler de her kes ede bi yat eleş tir me ni ke sil di. Oku du ğun ki
ta bı be ğen me diy sen, gi der ya za rı teh dit eder sin. Bu nun 
da ken di ne gö re bir man tı ğı var. He rif se nin ca nı nı sı kan 
bir şey yaz mış sa, bu nu ona ödetirsin.” 

Me mur, “Ni ye uğ raş tık la rı nı an la mak için, otu rup 
ki tap la rı nız dan bi ri ni oku mam ge rek herhalde,”  de di. 
“U ma rım aldırmazsınız.” 

“Ta bii al dır mam. Okun sun lar di ye ki tap çı lar da 
duruyorlar.” 

Böy le ce zi ya ret tu haf bir bi çim de bit ti. FBI me mu ru 
ki tap la rı mın ad la rı nı ya zıp git ti. Ada mın ne yin pe şin de 
ol du ğu nu hâlâ kes ti re mi yo rum. Bel ki ki tap lar da bir ipu
cu ya ka la ya ca ğı nı sa nı yor dur, bel ki de be nim le işi nin he
nüz bit me di ği ni, ye ni den ge le ce ği ni ima et mek için böy
le yap tı. Ne de ol sa, el le rin de ki tek ipu cu be nim ve eğer 
ya lan söy le di ği mi dü şü nü yor lar sa be ni ko lay ko lay unut
ma ya cak lar dır. Bu nun dı şın da ne dü şün dük le ri hak kın da 
en ufak bir fik rim yok. Ba na te rö rist gö züy le ba ka cak la
rı nı pek san mam; an cak bu nu te rö rist ol ma dı ğı mı ken
dim bil di ğim için söy lü yo rum. Oy sa on lar bil mi yor lar ve 
pekâlâ bu fik ri ge liş ti rip ge çen haf ta Winconsin’ de pat la
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yan bom ba ile aram da bir ilin ti kur ma ya ça lı şa bi lir ler. 
Bu nu yap ma sa lar bi le, uzun sü re be nim le il gi le ne cek le ri 
bir ger çek. So ru lar so ra cak lar, ya şan tı mı di dik di dik ede
cek ler, kim ler le ar ka daş lık et ti ği mi öğ re ne cek ler ve 
önün de so nun da Sachs’ın adı or ta ya çı ka cak. Bir baş ka 
de yiş le, ben bu ra da Vermont’da bu öy kü yü yaz ma ya ça
lı şır ken, on lar da ken di öy kü le ri ni ya za cak lar. Bu be nim 
öy küm ola cak ve öy kü yü ta mam la dık la rın da, be ni be
nim ka dar ta nı yor ola cak lar.

Ka rım la kı zım, FBI me mur la rı git tik ten yak la şık iki 
saat son ra eve dön dü ler. Sa bah er ken den ar ka daş la rı na 
git miş ler di ve Har ris ile Worthy gel dik le ri za man ev de 
ol ma dık la rı na se vi ni yor dum. Ka rım la he men he men her 
şe yi pay la şı rız, ama bu olan la rı ona an lat mam ge rek ti ği
ni san mı yo rum. Iris, Sachs’ı çok se ver di, ama ben onun 
için bi rin ci plan da yım ve eğer Sachs yü zün den FBI ajan
la rıy la ba şı mın der de gi re ce ği ni an lar sa, be ni dur dur mak 
için yap ma ya ca ğı yok tur. Şu an da da bu ris ki gö ze ala
mam. Doğ ru yu yap tı ğı ma so nun da onu inan dı ra bil sem 
bi le bu çok za man alır, oy sa be nim böy le bir lük se ayı ra
cak za ma nım yok, her da ki ka mı üst len di ğim işe ver mek 
zo run da yım. Üs te lik, Iris de di ği mi ka bul et se bi le ken di 
ken di ni yi ye cek tir, bu nun da bir ya ra rı ol maz. Na sıl ol sa 
so nun da ger çe ği öğ re ne cek; za ma nı ge lin ce her şey gün 
ışı ğı na çı ka cak. Onu al dat mak is te mi yo rum, yal nız ca 
ola bil di ğin ce uzun sü re üzün tü den uzak tut mak is ti yo
rum. Bu nun da çok zor ola ca ğı nı san mı yo rum. Na sıl ol sa 
bu ra ya yaz ma ya gel dim ve Iris, kü çük atöl ye me ka pa nıp 
ça lış tı ğı mı sa nır sa, bun dan ne çı kar? Ye ni ro ma nım üze
rin de ça lış tı ğı mı dü şü ne cek ve na sıl can la baş la ça lış tı ğı
mı, saat ler ce yaz dık tan son ra ne ka dar çok yol al dı ğı mı 
gö rün ce se vi ne cek tir. Iris de denk le min bir par ça sı ve o 
mut lu ol maz sa yaz ma ya baş la ma ce sa re ti ni bu la ca ğı mı 
san mı yo rum. 
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