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-1Þapkamdaki yaðmur damlalarýný silkip odaya
girdim. Aðzýný açan olmadý. Ýçerdekiler kibarca geri
ye çekilip bana yol açtýlar. Herkesin gözünün üstüm
de olduðunu hissediyordum. Pat Chambers yatak
odasýnýn kapýsýnýn önünde durmuþ, Myrna’ya des
tek olmaya çalýþýyordu. Hýçkýrýklarla her yaný sapýr
sapýr dökülüyordu yavrucaðýzýn. Yanýna gidip kolla
rýmý Myrna’ya doladým.
“Yavaþ ol, bebeðim,” dedim usulca. “Gel þuraya
uzan biraz.” Onu odanýn diðer ucunda duvara dayalý
duran kanepeye götürüp oturttum. Hali periþandý.
Mavi gömleklilerden1 biri bir minder koydu kane
penin bir ucuna. Myrna uzanýp yattý boylu boyunca.
Pat parmaðýyla bana gel-gel yapýp yatak odasýný
iþaret etti. “Ýçeride, Mike,” dedi.
Ýçeride. Bu sözcük balyoz gibi indi kafama. Ora
da –içeride– en yakýn kara gün dostum, yerde cansýz
yatýyordu. Ceset. Artýk ona böyle diyebilirdim. Daha
dün Jack Williams’tý oysaki. Balta girmemiþ orman
larýn výcýk výcýk balçýðýnda iki sa
vaþ yýlý bo
yun
ca
1 Üniformalý devriye polisi. (Çev.)
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yanýmda yatýp kalkmýþ olan can dostum Jack. Dos
tum için sað ko
lu
mu fe
da ede
rim, di
yen ve be
ni
karnýmdan þiþlemeye hazýrlanan bir Japon pezeven
gine saldýrýnca da sað kolundan olan biricik Jack.
Süngü üst kol kaslarýný parçalamýþ, doktorlar da
Jack’in kolunu kesmek zorunda kalmýþlardý.
Pat tek söz söylemedi. Cesedi örten çarþafý kal
dýrýp o soðuk yüze parmaklarýmla dokunuþumu izle
di uzaktan. Ömrümde ilk kez aðlayacak gibi oluyor
dum. “Neresinden vurulmuþ, Pat?” diye sordum.
“Karnýndan. Bak
ma
san da
ha iyi olur ben
ce.
Katil kurþunun ucunu çentip göbeðinin altýndan
vurmuþ.”
Gene de çarþafý çekip aldým Jack’in üstünden.
Sallamaya hazýrlandýðým küfür donup kaldý gýrtla
ðýmda. Jack’in üstünde bir tek külo
tu vardý. Tek
elinin parmaklarý acýyla kasýlýp kalmýþtý karnýnda.
Kurþun küçük bir delik açarak girmiþti bedenine;
ama çýktýðý yerde, içine yumruðumu sokabileceðim
büyüklükte bir delik býrakmýþtý.
Çarþafý yeniden usulca dostumun üstüne çekip
ayaða kalktým. Olup bitenleri anlamak zor deðildi.
Yataðýn yanýndan baþlayýp Jack’in takma kolunun
durduðu yere kadar uzanan kan izleri vardý yerler
de. Yatak ucu kilimi, dertop olup kalmýþtý cesedin
altýnda. Dostum tek saðlam koluyla yerde sürünme
ye çabalamýþ, ama ulaþmaya çalýþtýðý þeye bir türlü
ulaþamamýþtý.
Hâlâ kýlýfýnda duran eski beylik tabancasý, kýlýf
kayýþýnýn ucunda, sallanýr koltuðun arkalýðýndan
sarkýyordu. Dostumun ulaþmaya çabaladýðý þey buy
du iþte. Karnýna bir kurþun yedikten sonra bile pes
etmemiþti.
38’liðin aðýrlýðý altýnda geriye yatmýþ olan koltu
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ða iþaret ettim. “Bunu siz mi yerinden oynattýnýz,
Pat?” diye sordum.
“Yo-o... Niye sordun?”
“Koltuðun yeri orasý deðil. Anlamýyor musun?”
Pat’in aklý karýþmýþtý. “Ne de
mek is
ti
yor
sun
sen?” diye sordu.
“Bu koltuk þurada –yataðýn yaný baþýnda– durur
du. Bu odaya yeterince girip çýktýðým için, bunu çok
iyi anýmsýyorum. Kurþunu yiyince, koltuða doðru
uzanmýþ Jack; ama ka
til he
men çýkýp git
me
miþ.
Orada öylece dikilip Jack’in acý içinde yerde sürü
nüþünü izlemiþ. Jack silahýnýn peþindeymiþ, ama
bir türlü ulaþamamýþ ona. Eðer katil koltuðu çekme
miþ olsa, bal gibi eriþebilirmiþ silahýna. Tetik buda
lasý pezevenk, odanýn kapýsýnda durup Jack’in son
çýrpýnýþlarýný gülerek, dostum pes edene dek koltu
ðu santim santim geriye çekerek izlemiþ olmalý.
Cehennem azabý çeken birine eziyet ederek. Güle
rek. Bu sýradan bir cinayet deðil, Pat; bugüne kadar
gördüðüm en soðukkanlýlýkla ve bilerek iþlenmiþ
cinayetlerden biri. Bunu yapaný enseleyeceðim.”
“Bu iþe karýþacak mýsýn yani, Mike?”
“Karýþacaðým. Ne bekliyordun ki?”
“Aðýrdan al. Zývanadan çýkmamalýsýn.”
“I-ýh, Pat. Yýldýrým gi
bi da
la
caðým iþin içi
ne.
Yarýþ þu anda baþladý. Katili ben istiyorum. Her
zamanki gibi birlikte çalýþacaðýz; ama iþin sonunda
tetiði çeken ben olacaðým.”
“Yo, Mike; böyle olmaz. Bunu biliyorsun.”
“Pekâlâ, Pat,” de
dim. “Se
nin ya
pa
cak bir iþin
var; ama benim de. Jack benim en yakýn dostumdu.
Biz birlikte yaþadýk, birlikte savaþtýk. Tanrý þahidim
olsun, bu katilin adalet denen sürecin aðýr iþleyen
çarklarýndan geçmesine izin vermeyeceðim. Allah
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kahretsin, Pat! Ne olacaðýný biliyorsun! Böyle hýrbo
lar bulunabilecek en iyi avukatý buluyor, yasalardan
yararlanýyor ve sonunda neredeyse kahraman ilan
ediliyorlar! Oysa ölenler kendi dertlerini anlatamý
yorlar ki. Neler olup bittiðini söyleyemiyorlar! Kar
nýna bir dom
dom kur
þu
nu ye
me
nin nasýl bir þey
olduðunu jüriye nasýl anlatabilir Jack? Jüri koltu
ðunda oturanlarýn hiçbiri, ölmenin ve de ölürken
katilinin yüzüne karþý güldüðünü görmenin ne
demek olduðunu bilemez. Tek kolluymuþ. Eee... ne
demek oluyor bu? Savaþ madalyasý varmýþ demek.
Ýyi ama jüridekilerden herhangi biri, vurulduðu için
öfkeden gözü dönerek karnýna dolan kana filan boþ
verip neye mal olursa olsun katilinin canýna okuya
bilmek için tek kolla silahýna doðru yerde sürünme
yi denemiþ midir hiç? Tabii ki hayýr, Allah kahret
sin! Burnu büyük avukatýn biri, zavallý müvekkili
nin o sýrada cinnet geçirdiðini ya da kendini savun
mak için ateþ ettiðini ileri sürerek jüriyi gözyaþlarý
na boðmaya çalýþýrken, jüri üyeleri –görevlerinin
gereði– soðukkanlý ve tarafsýz bir tavýrla otururlar
sandalyelerinde. Güzel. Hukuk kurallarýna diyece
ðim yok; ama bu kez kanun benim. Soðukkanlý ve
ta
raf
sýz ol
ma
ya hiç niyetim yok. Bütün bun
larý
anýmsayacaðým ben!”
Ellerimi uzatýp Pat’in ceketinin yakasýna yapýþ
tým. “Ek
le
ye
ce
ðim bir þey da
ha var, Pat,” de
dim.
“Beni can kulaðýyla dinlemeni ve söyleyeceklerimi
tanýdýðýn herkese iletmeni istiyorum. Benden nefret
eden sürüyle hergele var, bunu biliyorsun. Bu herif
ler, bana bulaþmaya kalkarlarsa kafalarýný uçuraca
ðýmý bildikleri için benden tiksinirler. Yapmadýðým
bir þey deðil bu; ve gene yapacaðým.”
Ýçim öylesine nefretle doluydu ki patlamak üze
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reydim. Dönüp yerde yatan, Jack’ten arta kalmýþ o
þeye baktým. Ýçimden dua etmek geliyordu ama
öylesine kýzgýndým ki.
“Ölüp gittin, Jack,” dedim yüksek sesle. “Artýk
beni duyamazsýn. Belki de duyuyorsundur, kimbilir.
Duyabildiðini umarým, çünkü þimdi söyleyecekleri
mi iþitmeni istiyorum. Beni uzun zamandýr tanýyor
sun. Þimdi sana vereceðim sözü ölene dek tutaca
ðým. Seni öldüren pisliðin canýna okuyacaðýma söz
veriyorum. Elektrikli iskemleye oturmayacak o.
Ýpte sallanmayacak. Týpký senin gibi göbek deliði
nin hemen altýna yiyeceði bir kurþunla geberecek.
Kim olursa olsun, onu enseleyeceðim. Bunu unut
ma. Kim olursa olsun. Ant içiyorum.”
Gözlerimi yerden kaldýrdýðýmda Pat’i tuhaf
tuhaf bana bakarken buldum. Kafasýný salladý iki
yana. Aklýmdan geçenleri biliyordu. “Sakinleþ,
Mike,” dedi. “Bu konuda manyaklaþma. Seni iyi
tanýrým. Bu iþle ilintisi olan herkesi zýmbalamaya
baþlayacak ve baþýný asla kurtulamayacaðýn bir
belaya sokacaksýn.”
“Rahatla, Pat, artýk sakinleþtim. Korkma, bun
dan böyle yalnýz bir tek kiþinin peþindeyim, katilin.
Sen polissin, Pat. Kurallar elini kolunu baðlýyor.
Amirin var, amirinin amiri var. Oysa ben tek baþýma
yým. Canýmýn istediðinin kýçýna indirebilirim tek
memi; kimsecikler de bir þey yapamaz. Beni iþim
den atabilecek kimse yok. Zýmbalanýrsam, aldýran
da olmaz belki; ama hâlâ özel dedektiflik belgem ve
si
lah taþýma ayrýcalýðým var; tüm pis
lik
le
rin ödü
kopar benden. Ben kinlenince, ölesiye kinlenirim,
Pat. Bu iþin altýndakilerin enselerine bindiðimde, iþi
baþlattýklarýna bin piþman olacaklar. Bugünlerde bir
gün, delikli demirim elimde, bu katil de karþýmda
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olacak. Katilin yüzüne bakacaðým ve kurþunu karnýna sýkacaðým. Yerde kývranýrken de yüzüne bir tek
me atýp diþlerini dökeceðim... Sen bunu yapamaz
sýn, Pat. Sen ya
sa
larýn ki
tabýna uy
ma
lýsýn, çünkü
sen Cinayet Masasý’nýn amirisin. Bu iblis, iþin
sonunda elektrikli sandalyeye oturur belki de. Bu
sence yeterli olabilir, ama bence olmaz. Ýþin kolayýna
kaçmak olur bu. Jack nasýl öldüyse katil de öyle öle
cek, Pat.”
Söyle
ne
cek baþ
ka bir þey kal
mamýþtý. Pat’in
yüzündeki ifadeden, beni caydýrmaya çalýþmaya
caðýný anladým. Katile benden önce ulaþmak ve heri
fi deliðe týkmaktan baþka yapabileceði hiçbir þey
yoktu. Yatak odasýndan birlikte çýktýk. Sorgu
yargýcýnýn adamlarý, cesedi götürmek için odaya gir
diler.
Myrna’nýn bunu görmesini istemiyordum. Baþý
ný omzuma dayayýp istediði kadar aðlayabilsin diye
yanýna oturdum yavrucaðýzýn. Böylelikle niþanlýsý
nýn sedyede dýþarý çýkarýlýþýný görmesini de engelle
miþ oldum. Ýyi bir kýzcaðýzdý Myrna. Dört yýl önce
bir gece, o zamanlar hâlâ polis olan Jack, onu Bro
oklyn Köprüsü’nden atlamak üzereyken yakalayýp
canýnýný kurtarmýþtý. O günlerde periþan haldeydi
Myrna. Uyuþturucu kanýný iliðini kurutmuþtu. Jack
onu evine almýþ, yeniden saðlýðýna kavuþana dek
tüm tedavi giderlerini karþýlamýþtý. Myrna’yla Jack,
sevgi çiçeðinin tomurcuklarýný birlikte büyütmüþ
lerdi. Araya savaþ girmemiþ olsaydý, çoktan evlen
miþ olurlardý.
Jack sa
vaþ
tan tek kol
la ge
ri döndüðünde de
deðiþen bir þey olmamýþtý. Jack artýk polis deðildi
ama gönlü hâlâ o iþteydi. Myrna’ysa eskiden olduðu
gibi seviyordu onu. Jack kýzýn iþini býrakmasýný iste
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miþ, ama Myrna, Jack düzenini yeniden kurana dek
çalýþmaya devam etmesine izin vermesi için ikna
etmiþti eski dostumu. Tek kollu birinin iþ bulmasý
zordu tabii, ama Jack’in o kadar dostu vardý ki.
Aradan çok geçmeden, bir sigorta þirketinin
araþtýrma servisinde çalýþmaya baþladý Jack. Tabii
ki böyle bir iþ olacaktý bulduðu, çünkü Jack’in gönlünde polislikten baþka hiçbir iþ yatmýyordu. Artýk
mutluydular, evlenebileceklerdi. Ama sonra da bu...
Pat usulca omzuma dokundu. “Onu evine götü
recek araba hazýr, aþaðýda bekliyor,” dedi.
Ayaða kalkýp Myrna’yý elinden tuttum. “Hadi,
güzelim. Ya
pacaðýn baþka bir þey yok. Ha
di gide
lim.”
Hiçbir þey söylemeden ayaða kalktý Myrna, bir
mavi gömleklinin eþliðinde odadan çýktý. Pat’e dön
düm. “Nereden baþlýyoruz?” diye sordum.
“Sana bildiklerimi anlatayým,” dedi Pat. “Baka
lým senin de ekleyecek bir þeylerin var mý? Siz iki
niz çok yakýn dost
tu
nuz. Bel
ki sen ola
ya açýklýk
getirecek bir þeyler söyleyebilirsin.”
Kafamý zorladým. Jack öylesine doðru dürüst
biriydi ki hiç düþman edinmemiþti. Polis kuvvetle
rinde çalýþýrken bile. Savaþtan döndükten sonra
girdiði sigorta þirketi için yürüttüðü soruþturmalar
da hep sýra
dan iþ
ler
di; yine de oradan bir þeyler
çýkabilirdi belki de.
“Jack dün ak
þam bir par
ti ver
miþ,” de
di Pat.
“Ufak bir toplantýymýþ.”
“Biliyorum,” diye sözünü kestim. “Telefonla
arayýp beni de çaðýrdý, ama dün gece yorgunluktan
ölüyor
dum ve er
ken
den yattým. Askerlik günle
ri
öncesinden tanýdýðý birkaç eski dostunu çaðýrmýþ.”
“Öyleymiþ. Ýsimlerini Myrna’dan aldýk. Çocuk
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lar araþtýrýyorlar.”
“Cesedi kim bulmuþ?” diye sordum.
“Myrna bulmuþ. Bugün ev yapacak bir arsa bak
mak için kent dýþýna gideceklermiþ. Sabah saat
sekiz gibi gelmiþ buraya. Jack kapýyý açmayýnca
meraklanmýþ Myrna. Son günlerde kolu aðrýyýp dur
duðu için sorun bu sanmýþ kýzcaðýz. Gidip kapýcýyý
bul
muþ; o da Myrna’yý tanýdýðý için ken
di anah
tarýyla kapýyý açmýþ. Kýzýn çýðlýðýný du
yun
ca da
koþup geri gelmiþ ve hemen bizi aramýþ. Partiyle
ilgili bilgileri verdikten sonra Myrna fenalaþtý. Ben
de seni aradým.”
“Saat kaçta vurulmuþ peki?
“Doktor bizim buraya geliþimizden beþ saat
öncesi gibi dedi. Bu da gecenin üç sularý gibi oluyor.
Otopsiden sonra daha kesin bir saat belirleyebiliriz.”
“Silah sesini duyan olmuþ mu?”
“Hayýr. Büyük olasýlýkla susturucu takýlmýþ bir
tabancadýr.”
“Susturucu takýlmýþ olsa bile 45’likler gümbür
gümbür öterler.”
“Biliyorum, ama yandaki dairede de bir parti
veriliyormuþ. Rahatsýzlýk verecek kadar gürültülü
olmasa da, buradaki sesleri rahat rahat bastýracak
kadar ses çýkartýyorlarmýþ yani.”
“Ya dün geceki partidekiler?” diye sordum. Pat
ce
bin
den bir not def
te
ri çýkarttý ve bir say
fasýný
kopararak bana verdi.
“Bu Myrna’nýn bana verdiði isimlerin listesi.
Partiye ilk gelen o olmuþ. Gece saat sekiz buçukta
gelmiþ ve gelenleri kapýda karþýlayarak ev sahipliði
görevini üstlenmiþ. Son konuk, saat on bir sularýnda
gelmiþ. Hafif bir þeyler içip dans ederek geçirmiþler
geceyi; sonra da konuklar hep birlikte saat bir gibi
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ayrýlmýþlar.”
Pat’in verdiði listeye bir göz attým. Aralarýndan
bazýlarýný oldukça iyi tanýyordum. Bazýlarýnýn isim
lerini Jack’ten duymuþsam da onlarla hiç tanýþma
mýþtým.
“Partiden sonra nereye gitmiþler, Pat?”
“Buradan iki ayrý arabayla ayrýlmýþlar. Myrna,
Hal Kines’ýn arabasýna binmiþ. Myrna’yý evine býra
kýp doðru Westchester’a gitmiþler. Diðerleriyle
henüz konuþmadýk.”
Birkaç dakika ikimiz de hiçbir þey söylemeden
öylece durduk; sonra Pat, “Nedeni konusunda ne
diyeceksin, Mike?” diye sordu.
Baþýmý salladým. “Þimdilik bir neden göremiyo
rum, ama bulacaðým,” dedim. “Jack nedensiz yere
öl
dürülme
di. Ve de bah
se gi
re
rim ki her neyse
önemli bir nedenle öldürüldü. Bu iþte çok gariplik
var. Benden bir þey saklamýyorsun ya?”
“Sana anlattýklarýmdan fazlasýný bilmiyorum,
Mike. Ben de senin bir yanýtýn vardýr diye umuyor
dum.”
Pat’e ba
ka
rak sýrýttým ama ke
yif
li bir sýrýtýþ
deðildi bu. “Henüz yok. Þimdilik yok, ama olacak.
Yanýtlarý hemen sana ileteceðim, ama bu arada ben
kendim de bir sonraki yanýtýn peþinde olacaðým.”
“Polisler salak deðildir, ahbap, bunu biliyorsun.
Kendi yanýtlarýmýzý kendimiz bulabiliriz.”
“Benim kadar çabuk deðil, ahbap, benim kadar
çabuk deðil. Sen de beni buraya bunun için hemen
çaðýrdýn za
ten. Ne
ler olup bit
ti
ði
ni siz de be
nim
kadar çabuk anlarsýnýz, ama iþ pis iþleri yapmaya
ge
lin
ce eli
niz ko
lu
nuz baðlý kalýrsýnýz. Ýþte ben o
noktada ortaya çýkacaðým. Dava boyunca adým adým
peþimde olacaksýnýz, ama sýra enselemeye gelince
Kanun Benim
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beni bir kenara itip kelepçeleri siz takacaksýnýz
aklýnýzca. Yani beni bir kenara itebilirseniz tabii. Ýte
bileceðinizi sanmýyorum.”
“Tamam, Mike, tamam. Nasýl istersen öyle
olsun. Senin bu iþe karýþmaný istediðim doðru; ama
katili ben de istiyorum. Sen de bunu unutma. Onu
senden önce yakalamaya çalýþacaðým. Elimizde her
türlü teknik olanak ve ayak iþlerini yapabilecek bir
sürü de adamýmýz var. Ayrýca aptal da deðiliz, bili
yorsun.”
“Korkma, Pat. Polisleri küçük görüyor deðilim;
ama senin adamlarýn herifin birini konuþturmak
için kolunu kýramaz ya da þaka etmediklerini gös
termek için herifçioðlunun aðzýna 45’liklerinin nam
lusunu sokamaz. Bu arada, kendi ayak iþlerimi ken
dim yaparým. Bilmek istediðimi söylemezlerse onla
ra neler yapacaðýmý çok iyi bilen sürüyle hergele de
bülbül gibi öter beni karþýlarýnda görünce. Benim
yöntemlerim sizinkilere hiç benzemez, ama çok
etkilidir.”
Bu sözlerle konuþma sona erdi. Birlikte daire
den çýktýk. Pat, bir þeye dokunulmasýn diye, kapýya
bir üniformalý dikti. Asansörle binanýn dört kat alt
taki lobisine indik. Bir kenara çekilip Pat’in kendisi
ni bekleyen gazetecilere bilgi vermesini bekledim;
sonra gene birlikte binadan çýktýk.
Arabam polis devriye arabasýnýn hemen arka
sýnda, yol kenarýna park edilmiþ, beni bekliyordu.
Pat’le el sýkýþýp düldülüme binerek, iki odalý büro
mun bulunduðu Hackard Binasý’na doðru yola çýktým.
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