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Kasabanın –devlet hapishanesinin bulunduğu Nolga-
te– mutena kesimindeki güzel bir evde Dr. Munck akşam 
gazetesini incelerken genç karısı divanda uzanmış, bir 
moda dergisinin renkli sayfalarını tembel tembel çeviri-
yordu. Kızları, minik ceylanları Norleen yukarıda uyuyor 
ya da belki, yatma saati geçtiği halde yasağı delmiş, geçen 
hafta doğum gününde hediye edilen yeni televizyonunun 
keyfini sürüyordu. Şayet durum buysa, kuralları çiğneme-
si çıt çıkmayan oturma odasındaki ana babası tarafından 
fark edilmedi. Etraf da sessizdi, zaten gece gündüz sessiz 
olurdu kasaba. Nolgate baştan aşağı sessizdi çünkü burası, 
cezaevi görevlilerinin toplandığı bar sayılmazsa, fazla gece 
hayatı olmayan bir yerdi. Böylesine ısrarlı bir sessizlik, 
doktorun karısının en yakın büyükşehirle arasında ışık yıl-
ları varmış gibi görünen bir yörede bulunmaktan huzur-
suz olmasına yol açmıştı. Yine de Leslie şimdiye kadar ha
yatlarının durağanlığından yakınmamıştı. Kocasının ken-
dini bu yeni yerdeki yeni görevine tamamen adadığını 
biliyordu. Ancak belki de bu gece kocasının, son zaman-
larda kendisinin de dikkatle gözlemlediği, işiyle ilgili düş 
kırıklığını daha çok açığa vurma ihtimali vardı.

Leslie ışıl ışıl gözleriyle, başka bir çift gözün kuşe 
kâğıttan ışıldadığı dergi kapağının üzerinden gözucuyla 

CÜMBÜŞÇÜ
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kocasına bakarak, “Bugün nasıl geçti David?” diye sordu, 
“Akşam yemeğinde çok sessizdin.”

Dr. Munck karısına bakmak için elindeki yerel gaze-
teyi indirmeden, “Aşağı yukarı aynı,” dedi.

“Bu konuşmak istemediğin anlamına mı geliyor?”
Kocası gazeteyi arkaya doğru katlayınca gövdesi gö-

ründü. “Öyle bir anlam çıkıyor değil mi?”
“Evet, kesinlikle öyle. İyi misin?” diye sordu Leslie, 

dergiyi sehpaya bırakıp tüm dikkatini kocasına verdi.
“Ciddi kuşkular içindeyim, durum bu.” Bunu düşün

celere dalıp gitmiş bir tavırla söylemişti. Leslie konuyu 
biraz daha kurcalama fırsatının ortaya çıktığını gördü.

“Özellikle şüphe uyandıracak bir şey mi var?”
“Ne yok ki,” diye karşılık verdi adam.
“Bize içki hazırlayayım mı?”
“Çok makbule geçer.”
Leslie oturma odasının farklı bir bölümüne gitti ve 

büyük vitrinli dolaptan şişelerle bardakları çıkardı. Mut-
faktan kahverengi plastik kovada buz getirdi. İçki hazır-
lama sesleri oturma odasının konforlu sessizliğini bozan 
yegâne gürültülerdi. Bütün perdeler kapalıydı, tek istis-
na önünde bir Aphrodite heykelinin poz verdiği köşedeki 
pencerenin perdesiydi. Bu pencerenin arkasında, sokak 
lambalarının yandığı boş sokak ve ilkbahar ağaçlarının 
gür yaprakları üzerinde asılı duran bir ay dilimi vardı.

Leslie, “Al bakalım. Çalışkan sevgilime küçük bir iç
ki,” diyerek adamın eline altı epey kalın, ağzına doğru 
belli belirsiz incelen bir bardak tutuşturdu.

“Sağ ol, buna gerçekten çok ihtiyacım vardı.”
“Neden? Hastanede sorun mu var?”
“Oraya hastane demesen keşke. Çok iyi biliyorsun 

ki orası hapishane.”
“Evet, tabii.”
“Arada sırada hapishane sözcüğünü kullanabilirsin.”
“Peki o zaman. Hapishanede işler nasıl hayatım? Pat-
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ron mu ensende? Mahkûmlar yaramazlık mı yapıyor?” 
Leslie mesele büyüyüp bir tartışmaya varmadan kendini 
tuttu. İçkisinden büyük bir yudum alıp kendini sakinleş-
tirdi. “Alay ettiğim için özür dilerim David.”

“Hayır, hak ettim bunu. Kızgınlığımı sana yansıtıyo-
rum. Sanırım benim itiraf edemediğim şeyi sen bir süre-
dir biliyordun.”

“Neymiş o?” Leslie kocasını konuşmaya teşvik etti.
“Belki de buraya taşınmak ve bu kutsal görevi bir 

psikolog olarak omuzlarıma almak verdiğimiz en akıllıca 
karar değildi.”

Kocasının sözleri, Leslie’nin umduğundan bile daha 
şiddetli bir moral çöküntüsünü işaret ediyordu. Yine de 
her nasılsa, bu sözler onu beklediği kadar neşelendirme-
mişti. Evin önüne park eden nakliye kamyonunun sesini 
işitir gibiydi ama bu ses artık bir zamanlar olduğu kadar 
hoş gelmiyordu.

“Şehir nevrozlarını tedavi etmenin ötesinde bir şey 
yapmak istediğini söylemiştin. Daha anlamlı, seni daha 
fazla zorlayacak bir şey.”

“Mazoşistçe duygularla istediğim şey, getirisi az bir 
işti, imkânsız bir iş. Aradığımı da buldum.”

“O kadar mı kötü?” diye sordu Leslie. Soruyu duru-
mun gerçek ciddiyetine dair böylesine cesaret verici bir 
şüphecilikle sorduğuna tam olarak inanamamıştı. Da
vid’in özsaygısını, ne kadar önemli olduğunu düşünse 
de, kendisinin mekân değiştirme arzusunun önüne koy-
duğu için kendini tebrik etti.

“Korkarım o kadar kötü. Hapishanenin psikiyatri 
ko ğuşunu ilk kez ziyaret edip diğer doktorlarla tanıştı-
ğımda onlar kadar sinik olmayacağıma yemin etmiştim. 
Ben farklı olacaktım. Kendimi gözümde büyütmüşüm 
ama. Bugün hademelerden biri, iki mahkûm, affedersin 
‘hasta’ tarafından dövüldü yine. Geçen hafta Dr. Vald
man’dı. Norleen’in doğum gününde bu yüzden o kadar 
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gergindim. Şimdiye kadar şansım yaver gitti. Tek yaptık-
ları tükürmek oldu. Bana sorarsan hepsi o cehennem çu-
kurunda çürüyüp gidebilir.”

David ağzından çıkan sözlerin odanın havasını de-
ğiştirdiğini, evin huzurunu lekelediğini hissetti. O âna 
kadar evleri şehir dışındaki o heybetli binanın, hapisha-
nenin mikrobunu bulaştıramayacağı, tecrit edilmiş bir 
liman olmuştu. Şimdiyse o yerin ruhsal yükü fiziksel me
safenin sınırlarını aşmıştı. Zihnindeki mesafe duygusu 
daralan David, heybetli hapishane duvarlarının dışarıda-
ki huzurlu mahalleyi gölgelediğini hissetti.

“Bu gece neden geç kaldım biliyor musun?” diye sor-
du karısına.

“Bilmiyorum, neden?”
“Çünkü henüz adı olmayan bir adamla fazlasıyla 

uzun bir konuşma yaptım.”
“Bana anlattığın adamla mı? Nereli olduğunu ya da 

gerçek adını söylemeyen hani?”
“Evet, o. Oranın habis korkunçluğunun en göze çar-

pan örneği. O herif gerçek bir bomba. Kitaplara geçecek 
bir vaka. Tilki kurnazlığıyla birleşmiş mutlak bir delilik. 
Bu küçük sevimli isim oyunu yüzünden genel hapishane 
nüfusuna uyumsuz olarak sınıflandırıldı ve biz psikiyatri 
bölümündekilerin başına kaldı. Gerçi ona sorsan bir 
dolu adı var, bini buluyormuş sayısı, birini bile başkası-
nın yanında söylemeye tenezzül etmedi. Herkes gibi bir 
adı olduğunu tasavvur etmek zor. Bu adsız, tuhaf adam 
başımıza kaldı.”

“Ona böyle mi hitap ediyorsunuz, ‘adsız’?”
“Belki öyle yapmalıyız ama hayır, öyle demiyoruz.”
“O zaman ne diyorsunuz ona?”
“John Doe olarak hüküm giydi, o zamandan beri 

herkes ondan böyle bahsediyor. Henüz ona ait resmî bir 
belge bulamadılar. Sanki yoktan var olmuş gibi. Parmak 
izleri daha önceki sabıka kayıtlarıyla eşleşmiyor. Polis onu 
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bir ilkokulun önündeki çalıntı arabada tutukladı. Dikkat-
li bir komşu onu çevrede sık görülen şüpheli bir şahıs 
olarak ihbar etmiş. Okuldaki ilk birkaç kayıp vakasının 
ardından herkes tetikteydi sanırım, yeni bir kurbanı ara-
basına götürdüğü sırada polisler onu izliyormuş. Tutukla-
mayı da o zaman yapmışlar. Ama o, hikâyeyi biraz farklı 
anlatıyor. Takip edildiğinin farkında olduğunu söylüyor; 
yakalanmayı, hüküm giymeyi ve cezaevine konulmayı 
bekliyor hatta istiyormuş.”

“Neden?”
“Neden mi? Kim bilir? Bir psikopattan yaptıklarına 

yönelik bir açıklama istersen kafan daha da karışır. John 
Doe da karmaşanın ta kendisi.”

“Ne demek istiyorsun?” diye sordu Leslie. Kocası 
kısa bir kahkaha patlattı, ardından sessizleşti. Zihnini ta-
rayarak doğru sözcükleri bulmaya çalışıyor gibiydi.

“Tamam, bugünkü konuşmamızdan sana küçük bir 
bölüm sunayım. Ona neden cezaevinde olduğunu bilip 
bilmediğini sordum.

‘Cümbüş için,’ dedi.
‘Bu ne demek?’ diye sordum.
Bana şöyle cevap verdi: ‘Ne demek, ne demek, ne 

demek. Şu demek ki sen kötüsün.’
Bu çocuksu diretme bana kurbanlarını taklit ediyor-

muş izlenimini verdi. O anda sabrım taşmıştı ama aptal-
lık edip görüşmeye devam ettim.

Sakin bir sesle, ‘Neden buradan gidemeyeceğini bi-
liyor musun?’ diye sordum, ilk sorumu beceriksizce de-
ğiştirerek.

‘Kim demiş gidemem diye? Ne zaman istersem o 
zaman gideceğim ama henüz gitmek istemiyorum,’ dedi.

‘Neden istemiyorsun?’ diye sordum doğal olarak.
‘Daha yeni geldim buraya,’ dedi. ‘Bir tatil yapayım 

dedim. Benim cümbüşlerim bazen yorucu olabiliyor. Ben 
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de diğerleriyle birlikte içeride olmak istiyorum. Epey 
heyecanlı bir ortam bekliyorum. Ne zaman onlarla gide-
bilirim, ne zaman, ne zaman?’

Buna inanabiliyor musun? Ama onu genel kitlenin 
arasına sokmak zalimce olurdu, böyle bir zalimliği hak 
etmediğini söylemiyorum gerçi. Sıradan bir mahkûm 
Doe’nun işlediği türden suçlara iyi gözle bakmaz. Sıra-
dan silahlı soyguncular, katiller ve benzerleri bunun 
üzerlerine gölge düşürdüğünü düşünürler. Herkes ken-
disinin bir başkasından daha üstün olduğunu hissetme 
ihtiyacı duyar. Onu oraya koyarsak ve diğerleri hangi 
suçtan hüküm giydiğini öğrenirse neler olacağını kestir-
menin imkânı yok.”

“Yani cezasının geri kalanı boyunca psikiyatri koğu-
şunda mı kalmak zorunda?” diye sordu Leslie.

“O öyle düşünmüyor. Maksimum güvenlikli bir ce-
zaevine gömülmeyi tatil olarak görüyor, unutma. Canı 
istediğinde çıkıp gidebileceğini düşünüyor.”

Leslie, “Çıkıp gidebilir mi peki?” diye sordu, sesi ka-
rarlı bir biçimde alaycılıktan yoksundu. Bu onun bir ce-
zaevi şehrinde yaşamak konusundaki en büyük korkula-
rından biri olmuştu hep; kâğıt gibi ince olduklarını hayal 
ettiği duvarları aşıp kaçmayı planlayan bir iblis sürüsü-
nün arka bahçelerinden fazla uzakta olmaması. Böyle bir 
çevrede çocuk yetiştirmek, kocasının işine yönelik başlı-
ca itirazı olmuştu.

“Sana daha önce de söyledim Leslie, o cezaevinden 
sadece birkaç kişi kaçmayı başarabildi. Eğer olur da du-
varların dışına çıkarsa, bir mahkûmun ilk dürtüsü her 
zaman kendini korumak olur. Dolayısıyla bu kasabadan 
mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışacaktır, yani 
biri kaçtığı takdirde burası en güvenli yer olacaktır. Hem 
zaten, kaçakların çoğu da kaçtıktan birkaç saat sonra ya-
kalanıyor.”



21



22


