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BÝR

B

izim, yani konuþarak bir öyküyü anlatabilenleri
mi
zin bil
di
ði þey þu: 24 Kasým’da karým Lexy
Ransome arka bahçemizdeki elma aðacýnýn tepesine týrmandý ve düþüp öldü. Köpeðimiz Lorelei dýþýnda hiçbir
tanýk yoktu; hafta içinde bir öðleden sonraydý, komþu
larýmýzdan hiçbiri evde deðildi; mutfaklarýnda, pencere
lerini açmýþ oturmuyorlardý; karýmýn havada geçirdiði o
kýsa anda attýðý çýðlýðý, içini çekiþini ya da tek ses bile
çýkarmadýðýný duyacak hiç kimse yoktu. Hiçbiri son
sýcak günlerin tadýný çýkarmak için bahçesiyle uðraþýr
ken karýmýn yere çarpmadan önce ikiye mi büküldüðü
nü, havada kendini doðrultmaya mý çalýþtýðýný, yoksa
yalnýzca kollarýný gökyüzüne doðru mu açtýðýný görme
miþti.
Olay olduðunda ben üniversitenin kütüphanesinde,
yak
la
þan bir sem
poz
yum için hazýrladýðým araþtýrma
yazýsý üzerinde çalýþýyordum. O akþam bir seminer vere
cektim ve eðer bir filmle ilgili olarak okuduðum ilginç
bir þeyi söyleyip Lexy’ye bu filmi görmek isteyip isteme
diðini sormak için evi aramamýþ olsaydým dersimi ver
miþ, mezun öðrencilerimle her hafta yaptýðým gibi dýþarý
çýkýp bira içmiþ, birkaç saatimi daha mutlu bir þekilde,
bahçemizin topraða çömelmiþ polislerle dolu olduðun
dan hiç haberim olmadan geçirmiþ olacaktým.
Ama bunlar yerine evimin numarasýný çevirdiðimde
bir adam telefonu açýp “Ransome’un evi,” dedi.
Bir an için duraksadým, kafam karýþmýþtý. Kafamda
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ki erkek sesleri kataloðundan þu ya da bu nedenle o saat
te evde olabilecek arkadaþlarý ve akrabalarý taradým, ama
hattýn öteki ucundaki ses bunlarýn hiçbirine uymuyordu.
Üstelik “Ransome’un evi,” denilmesi de beni biraz afal
latmýþtý; benim soyadým Iverson ve yabancý bir adamýn
evimizden sanki orada yalnýzca Lexy yaþýyormuþ gibi söz
ettiðini duyunca her nasýl olduysa gün içerisinde kendi
yaþamýmdan silinmiþim gibi garip bir duyguya
kapýlmýþtým.
“Lexy ile konuþabilir miyim?” dedim sonunda.
“Kim arýyor öðrenebilir miyim?” dedi adam.
“Ben onun kocasýyým. Paul. Iverson.”
“Mr. Iverson, ben Dedektif Anthony Stack. Hemen
eve gelmeniz gerekiyor. Bir kaza oldu.”

Görünüþe bakýlýrsa polisin çaðrýlmasýndan Lorelei
sorumluydu. Komþularýmýz birer birer iþlerinden evleri
ne döndüklerinde bahçemizden onun hiç kesilmeyen,
kulak týrmalayýcý havlayýþýný duymuþlardý. Birçoðu Lore
lei’yi tanýyordu ve onun bahçede kuþlarý, sincaplarý kova
ladýðý zamanlarda geniþ göðsünün derinlerinden çýkan
gürültücü havlamasýný duymaya alýþkýndý. Ama hiçbir
zaman o günkü gibi bir ses çýkardýðýný duymamýþlardý.
Çitin üzerinden bizim bahçeye bakan ve olayý ilk gören
sol yandaki komþumuz Jim Perasso olmuþtu. O sýrada
hava çoktan kararmýþtý – günler giderek kýsalýyor ve her
gün daha erken saatte alacakaranlýk çöküyordu. Ama
Lorelei elma aðacý ile evin arka kapýsý arasýnda deli gibi
koþuþtururken hareketleri arka bahçedeki harekete
duyarlý ýþýklarýn yanmasýna neden olmuþtu. Lorelei her
gidiþ geliþinde Lexy’nin bedenini burnuyla dürtmek için
duraklýyor, ýþýklarýn sönmesine yetecek kadar uzun bir
süre hareketsiz kalýyordu; sonra yeniden bahçenin köþe
lerine doðru çýlgýn gibi koþmaya baþlayýnca ýþýklar tekrar
yanýyordu. Jim aðacýn dibinde yatan Lexy’yi bu gerçek
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öte
si, kalp atýþý gi
bi yanýp sönen ýþýklar
da görmüþ ve
911’i çevirmiþti.
Eve vardýðýmda arka bahçenin kapýsýnda polisin
çektiði þerit vardý ve çimenliði geçmek için yürüdüðüm
sýrada telefonda konuþtuðum adam beni karþýladý. Yeni
den kendini tanýtýp beni oturma odasýna götürdü. Ser
semlemiþ bir halde peþinden gittim, kafamda belirmeye
baþlayan sorularýn hepsi ciðerlerime havanýn giriþini
engelliyormuþ gibi görünen bir korku tarafýndan durdu
rulmuþtu. Sanýrým beni neyin beklediðini biliyordum.
Þimdiden ev sessiz ve ýssýz geliyordu, sanki ben oradan
çýkarken içini dolduran bütün o canlý kargaþa boþaltýl
mýþtý. Lorelei bile gitmiþti; uyku ilacý verilmiþ ve geceyi
geçirmesi için hayvan sýðýnaðýna götürülmüþtü.
Orada dilimi yutmuþ gibi otururken Dedektif Stack
olanlarý anlattý.
“Karýnýzýn aðaçta ne yapýyor olabileceði konusunda
hiç fikriniz var mý?” diye sordu.
“Bilmiyorum,” dedim. Onu tanýdýðým bütün zaman
boyunca aðaçlara týrmanmaya en küçük bir ilgi göster
memiþti ve bu aðaç da týrmanmaya yeni baþlayan birisi
için hiç kolay deðildi. Bahçemizdeki elma aðacý, meyve
bahçelerinde ve sonbaharda kendin-topla çiftliklerinde
gördüklerinizle karþýlaþtýrýldýðýnda alýþýlmadýk ölçüde
yüksek bir devdi. Onunla hiç ilgilenmemiþ, orada
yaþadýðýmýz sürece bir kez bile budamamýþ olduðumuz
için sekiz ya da on metre gibi baþa çýkýlmaz bir yüksekli
ðe ulaþmýþtý. Lexy’nin orada ne yapýyor olduðu konusun
da akýl yürütemiyordum bile. Dedektif Stack beni dik
katle izliyordu. “Belki birkaç elma toplamak istemiþtir,”
dedim zayýf bir sesle.
“Evet, mantýklý yanýt bu ol
malý gi
bi görünüyor.”
Önce bana, sonra yere baktý. “Karýnýzýn ölümünün bir
kaza sonucu olduðu bize de oldukça kesin gibi görünüyor; ama hiç görgü tanýðýnýn olmadýðý durumlarda intihar
olasýlýðýný ortadan kaldýrmak için kýsa bir soruþturma
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yapmamýz gerekir. Bu yüzden size sormak zorundayým
– son zamanlarda karýnýzýn özellikle üzgün göründüðü
oldu mu? Önemsiz bir þeyden söz eder gibi de olsa inti
hardan söz etti mi hiç?”
Hayýr anlamýnda baþýmý salladým.
“Ben de sanmýyordum,” dedi. “Ama sormak zorun
daydým yalnýzca.”
Bahçedeki adamlar resim çekip kanýt toplamayý
bitirdiklerinde Dedektif Stack onlarla konuþtu ve bana
herkesin bu kadarýný yeterli bulduðunu bildirdi. Bir kaza
olduðu kesindi. Görünüþe bakýlýrsa düþmenin iki yolu
var ve bunlar farklý þeyler anlatýyorlar. Büyük bir yük
seklikten atlayan birisi, bu altýncý ya da yedinci kat bile
olsa, nasýl düþtüðünü kontrol edebiliyor; eðer ayaklarý
nýn üzerine düþerse bacaklarý ve omurgasý çok zarar
görebilirse de sað kalabiliyor. Eðer sað kalmamýþsa o
zaman kemiklerinin nasýl kýrýldýðý, bileklerinin ve dizle
rinin çarpmadan dolayý nasýl parçalandýðý bize bu atlayýþý
bilerek yaptýðýný anlatýyor. Ama yerden sekiz metre yük
sekte bir elma aðacýnýn en üst dallarýna ulaþtýktan sonra
dengesini yitiren biri nasýl düþtüðünü hiçbir biçimde
kontrol edemiyor. Havada yuvarlanabilir, karnýnýn, sýrtý
nýn ya da baþýnýn üzerine düþebilir. Yere düþtüðünde
derisinin hiçbir zarar görmemesine karþýn bütün kemik
leri kýrýlmýþ, bütün iç organlarý parçalanmýþ olabilir.
Neyin kaza olduðuna, neyin olmadýðýna böyle karar veri
riz. Lexy’yi bul
duk
larýnda yüzüko
yun yatýyor
muþ ve
boynu kýrýlmýþ. Lexy’nin atlamadýðýný böyle anlýyoruz.
Sonradan, polis ayrýldýktan ve Lexy’nin cesedi götü
rüldükten sonra bahçeye çýktým. Aðacýn dibinde yere
düþen elmalar saða sola saçýlmýþtý. Lexy son elmalar dal
larýnda çürümeden önce onlarý toplamak için mi çýkmýþtý
aðaca? Belki fýrýnda bir þeyler piþirecekti; belki elmalarý
güzel bir kâseye koyup atýþtýralým diye güneþli bir yere
býrakacaktý. Elmalarý dikkatle toplayýp içeri götürdüm.
Çürürken saldýklarý tatlý kokular sinekleri çekmeye baþ
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layana kadar mutfak masasýnýn üzerinde tuttum onlarý.

Cenazenin üzerinden birkaç gün geçtikten sonradýr
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
yormayý dýþlýyor. Ýpuçlarý bulduðumu söylemek çok iyi
gizlenmiþ, yine de doðruluðu tartýþýlamayacak kadar
açýk bir sonuca varmamý saðlamak amacýyla birinin,
küçük bilgi parçacýklarýndan özenle hazýrlanmýþ bir iz
býraktý
ðýný düþündürüyor. Bu ka
dar þanslý ola
caðýmý
bekleyemem. Bunun yerine Lexy’nin öldüðü günün sýra
dan bir gün olmadýðýný düþündüren belli gariplikler ve
tutarsýzlýklar bulmaya baþladým diyeceðim.
Bu garipliklerden ilki kitap raflarýyla ilgiliydi. Lexy
de ben de okumayý çok severiz ve kitap raflarýmýz, saný
rým herkesinki gibi çok sayýda deðiþik sisteme göre az da
olsa düzenlenmiþtir. Bazý raflarda kitaplar büyüklükleri
ne göre toplanmýþtýr, kocaman, kahve sehpasý kitap
larýnýn hep
si en dip raf
ta du
rur, mar
ket
ler
den alýnma
kitaplar baþka hiçbir þeyin sýðmayacaðý yere yýðýlmýþtýr.
Konusuna göre bir araya getirilmiþ kitap öbekleri de var
dýr –örneðin yemek kitaplarýmýz ayný rafta dururlar–
ama bu tarz sýnýflandýrma çok ile
ri götürüle
me
ye
cek
kadar uðraþtýrýcýdýr. Son olarak onun kitaplarý ve benim
kitaplarým bulunur – kendi bireysel ilgilerimizi yansýtan
lar; evlenmeden öncesinden sahip olduðumuz kitaplar
da kendi bölümlerine girmiþtir sonunda. Bunun ötesinde
her þey karmakarýþýk durur. Böyleyken bile hangi kitap
larýn nereye ait olduðu konusunda belli bir fikrim vardýr.
Yirmi yaþlarýndayken okumayý sevdiðim bir romanýn,
düðün hediyesi olarak bize verilen bir þiir kitabý ile bir
yaz deniz kýyýsýnda okuduðum bir bilim-kurgu kitabý
arasýnda durduðunu kafam bir resim olarak kaydetmiþ
tir. Ya
zar
larý arasýnda be
nim de bu
lun
du
ðum özel bir
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ders kitabýný nerede bulacaðýnýzý bana soracak olsanýz
size dosdoðru bir Beatles Biyografisi ile kendi biranýzý
nasýl yapacaðýnýzý anlatan bir kitabýn arasýný iþaret ede
bilirim. Lexy’nin ölmeden önce kitaplarý yeniden düzen
lediðini de böyle anladým.
Ýkinci gariplik Lorelei ile ilgiliydi. Parçalarý bir araya
getirebildiðim kadarýyla Lexy buzdolabýndan o gece
mangalda piþirmeyi planladýðýmýz bifteði çýkarmýþ, piþir
miþ ve köpeðe vermiþ gibi görünüyordu. Ýlk anda bunu
kendisinin yemiþ, köpeðe de yalnýzca kemirmesi için
kemiðini vermiþ olmasý gerektiðini düþündüm – ama
sorun þu ki ortalýkta hiç kirli tabak ya da çatal býçak yok
tu, yalnýzca tava ocaðýn üzerinde, onun býraktýðý yerde
duruyordu. O sabah kahvaltýdan sonra çalýþtýrýlan bulaþýk
makinesi hâlâ kapalýydý ve açtýðýmda tabaklarý kendi
ellerimle yerleþtirdiðim yerlerinde gördüm. Bulaþýk
makinesine dokunulmamýþtý, lavabonun yanýnda hiç
tabak yoktu ve tabak havlularý nemli bile deðildi. Ýki
olasýlýktan birini seçmek zorundaydým: Ya Lexy koca
man bir et parçasýyla Lorelei’e sürpriz yapmýþtý ya da
yaþamýnýn son gününde mutfakta durup yarým kiloluk
bir bifteðin tamamýný elleriyle yemiþti. Þimdi
düþündüðümde belki bir üçüncü senaryonun da olabile
ceðini anlýyorum ve bu hepsinden daha iyi olabilirdi:
Belki ikisi bifteði paylaþmýþlardý.
Bu olaylarýn hiçbir anlamý olmayabilir. Önünde
sonunda ben yaslý bir adamým ve karýmýn ölümünden bir
anlam çýkarmaya zorluyorum kendimi. Ama bulduðum
kanýtlar, o gün gerçekten ne olduðunu merak etmeme ve
sevimli eþimin aðacýn tepesine týrmanmasýnýn nedeni
nin gerçekten de elma toplamak istemesi olup olmadý
ðýný sorgulamama yetecek kadar tuhaf. Yalnýzca Lexy’
nin ölümü konusunda deðil, o noktaya kadarki olaylar
konusunda da tek tanýðým Lorelei. Lorelei, Lexy’nin
gece gündüz yanýndaydý. Evliliðimizin ilk günlerinden
en sonuncusuna kadar oradaydý. Kýsaca söylenecek olur
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sa, o, benim bilmediðim þeyleri biliyor. Ben de bu bilgiyi
açýða çýkarmak için elimden geleni yapmak zorunda
olduðumu hissediyorum.
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