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Ormanın pençeleri ve dişleri vardı.
Kayalar, dikenler ve dallar ağaçların arasından çığlık atarak
koşan Quincy’yi çizik içinde bırakıyordu ama Quincy durmadı.
Kayalar çıplak ayak tabanlarına battığında bile. Kırbaç inceliğindeki dal yüzüne çarptığında ve yanağından sicim gibi kan akmaya başladığında da.
Durmak bir seçenek bile değildi. Durmak ölmekti. Böğürtlen
çalısı ayak bileğine dolanıp etini ısırdığında koşmaya devam etti.
Çalı titreyerek uzadıkça uzadı ve en sonunda Quincy’nin hızına
yenik düştü. Canı acıdıysa da bunu anlayabilecek durumda değildi. Vücudu çoktan baş edebileceğinden çok daha fazla acıya
maruz kalmıştı.
Onu koşmaya iten bir içgüdüydü. Ne olursa olsun devam etmesi gerektiğine dair bilinçsiz bir bilgiydi. Nedenini unutmuştu
bile. Beş, on, on beş dakika öncesinin anıları uçup gitmişti. Hayatı onu ormandaki bu kaçışa iten şeyi hatırlamaya bağlı olsaydı
hemen buracıkta, toprağın üzerinde öleceğinden emindi.
O yüzden koştu. Çığlık attı. Ölümü düşünmemeye çalıştı.
Uzakta, ağaçlarla örülü ufuk boyunca belli belirsiz yayılan
beyaz bir parıltı gördü.
Farlar.
.
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Bir yolun yakınlarında mıydı yoksa? Quincy böyle olmasını
umdu. Anıları gibi yön duygusu da kaybolmuştu.
Daha hızlı koştu, çığlıklarını çoğalttı, ışığa doğru seğirtti.
Yüzüne bir başka dal çarptı. İlkinden daha kalındı, oklava gibiydi ve etkisi onu hem şaşkına çevirdi hem de kör etti. Buğulanan görüşünde mavi kıvılcımlar çakarken başı acı içinde zonkluyordu. Kıvılcımlar söndüğünde farların parıltısında dikilen bir
siluet gördü.
Bir adam.
O.
Hayır, o değil.
Başka biri.
Güvenlik.
Quincy adımlarını sıklaştırdı. Kanı çekilen kollarını, karşısında duran bu yabancıyı kendine doğru çekebilecekmiş gibi uzattı.
Bu hareket omzundaki sancıyı artırmıştı. Bu sancı beraberinde
bir anıyı getirmese de bir şeyi idrak etmesini sağlamıştı. Bu o
kadar korkunç bir şeydi ki tamamen gerçekti.
Geriye bir tek Quincy kalmıştı.
Diğer herkes ölmüştü.
Hayatta kalan son kişi oydu.
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Jeff aradığında ellerim şekerli karışımla kaplıydı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, yağlı krema parmak eklemlerime ve arasındaki kısımlara yayılmış, macun gibi yapışıp kalmıştı. Temiz
kalan tek serçe parmağımla hoparlörün tuşuna bastım.
“Özel dedektifler Carpenter ve Richards,” dedim, bir kara
filmdeki sekreterin hırıltılı sesini taklit ederek. “Kimi aramıştınız?”
Jeff, Robert Mitchum ile Dana Andrews arasında gidip gelen
sert adam sesiyle karşılık verdi. “Bana Bayan Carpenter’ı bağlayın. Derhal onunla konuşmam gerek.”
“Bayan Carpenter önemli bir davayla meşgul. Mesaj bırakmak ister misiniz?”
“Evet. Ona Chicago’dan olan uçuşumda rötar olduğunu söyleyin.”
Yüzüm düştü. “Of, Jeff. Gerçekten mi?”
“Özür dilerim tatlım. Rüzgârlı Kent’teki uçuşların tehlikesi
bu işte.”
“Rötar ne kadar?”
“İki saatle haftaya evde olurum arası bir şey. En azından Fırın
Sezonu’nun başlangıcını kaçıracak kadar uzun bir rötar olmasını
umuyorum.”
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“Hiç şansın yok, dostum.”
“Nasıl gidiyor bu arada?”
Ellerime baktım. “Darmadağın.”
Fırın Sezonu, Jeff’in çarçabuk gelen tatlıyla bezenmiş tatillerin denk düştüğü kasım başlarıyla aralık sonlarını kapsayan o
yorucu döneme verdiği isimdi. Bunu, ellerini kaldırıp parmaklarını örümcek bacağı gibi kıpırdatarak uğursuzca söylemeye
bayılırdı.
İşin komik tarafı, ellerimi yağlı kremaya bulayan da bir
örümcekti. Çifte bitter çikolatalı kremadan yapılmıştı. Karnı bir
çörekten kafanın altına iliştirilmişti ve siyah bacakları karnının
etrafında uzanıyordu. İşim bittiğinde çörekler poz verecek, fotoğraflanacak ve internet sitemin Cadılar Bayramı için tatlı önerileri
listesinde gösterilecekti. Bu yılın teması Lezzetin İntikamı’ydı.
“Havaalanı nasıl?” diye sordum.
“Kalabalık ama bence terminaldeki bara giderek hayatta kalabilirim.”
“Rötar artarsa bana haber ver. Ben pudra şekerine bulanmış
halde burada olacağım.”
“Çabuk pişir.”
Konuşmamız bitince kremadan örümceğe ve örümceğin
kısmen kapladığı çikolatalı-vişneli çöreğe geri döndüm. Doğru
yaptıysam kırmızı renkteki orta kısım ilk ısırıkta akacaktı. Bunu
daha sonra deneyecektim. Şu anda asıl endişem dış kısmıydı.
Çörekleri süslemek göründüğünden daha zordu. Özellikle
sonuçlar binlerce insanın göreceği şekilde internet sitesine konacağı zaman. Lekelere ve pürüzlere izin yoktu. Yüksek çözünürlüklü bir dünyada kusurlar çok göze batıyordu.
Ayrıntılar önemlidir.
İnternet sitemdeki, Ölçü Kapları Dostunuzdur ve Başarısızlıktan
Korkmayın kurallarının arasına sıkıştırılmış On Emir’den biri de
buydu.
İlk çöreği bitirip ikinciye giriştiğim sırada telefonum yeniden
çaldı. Bu kez serçe parmağım bile temiz değildi ve çağrıyı duy-
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mazdan gelmek zorunda kaldım. Telefon tezgâhta titreyerek çalmaya devam etti. Sonra sustu ve boşboğaz bir bip sesi duyuldu.
Mesaj gelmişti.
Merak edip krema torbasını bir kenara bıraktığım gibi telefonu kontrol ettim. Mesaj, Coop’tan gelmişti.
Konuşmamız gerek. Yüz yüze.
Parmaklarım ekranda kalakaldı. Coop’un Manhattan’a gelmesi üç saat sürse de bu yolculuğu daha önce isteyerek defalarca
yapmıştı. Önemli bir şey söz konusuysa.
Mesajına cevap yazdım. Ne zaman?
Cevabı saniyeler içinde geldi. Hemen. Her zamanki yerde.
Omurgamın endişe içinde kasıldığını hissettim. Coop çoktan
gelmişti. Bunun tek bir anlamı vardı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu.
Evden çıkmadan önce Coop’la buluşmak için alışıldık hazırlıklarımı yaptım. Dişlerimi fırçaladım. Dudaklarıma parlatıcı
sürdüm. Küçük bir Xanax’ı kutusundan çıkardım. Bu ufak, mavi
hapı üzümlü sodayı şişeden içerek yuttum.
Asansördeyken üstümü değiştirmem gerektiği aklıma geldi.
Hâlâ mutfak giysilerimleydim: siyah kot pantolon, Jeff’in eski bir
gömleği ve kırmızı düz ayakkabılar. Hepsinin üstünde un ve solmuş gıda boyası lekesi vardı. Elimin üstünde kurumuş bir parça
şekerli karışım olduğunu fark ettim. Mavi-siyah kaplamanın altından tenim morarmış gibi görünüyordu. Yaladım.
Seksen İkinci Sokak’a çıkıp çoktan yaya dolmuş olan Columbus’a doğru sağa döndüm. Bu kadar çok yabancı karşısında bütün vücudum kasıldı. Durdum ve her zaman çantamda bulundurduğum biber gazı spreyimi aradım. Kalabalıklar güvenlidir,
evet ama belirsizdir de. Spreyi bulduktan sonra yüzüme “sakın
bana bulaşma” ifadesini takınarak yeniden yürümeye başladım.
Güneş çıkmış olsa da hissedilen soğuk insanı ısırıyordu.
Havanın sıcakla soğuk arasında yön değiştirip durması, New
York’ta ekim ayının başları için oldukça alışıldık bir durumdu
ama sonbahar kesinlikle sert bir şekilde yaklaşıyordu. Theodore
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Roosevelt Parkı görüntüye girdiğinde yaprakların yeşille altın
sarısı arasında bir renge dönüştüğünü gördüm.
Yaprak örtüsünün arasında, bugün okul çocuklarıyla dolup
taşan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nin arka kısmı gözüme
çarptı. Çocukların sesi, ağaçların içinde uçuşan kuşlar gibiydi.
İçlerinden biri bağırdığında diğerleri susuyordu. Sadece bir saniyeliğine. Kaldırımda donakaldım. Cesaretimi kıran çığlıklar
değil, ardından gelen sessizlikti ama o sırada çocuk sesleri yeniden yükseldi ve sakinleştim. Müzenin iki sokak güneyindeki
kafeye doğru yeniden yürümeye başladım.
Her zamanki yerimiz orasıydı.
Coop, beni pencere kenarındaki masada beklerken her zamanki gibiydi. Keskin ve sert yüzü sakin zamanlarında olduğu
gibi şimdi de düşünceli görünüyordu. Bedeni uzun ve iriydi. Kocaman ellerinden birinde alyans yerine yakut bir yüzük vardı.
Tek değişiklik, neredeyse kafa derisi görünecek kadar kısa kestirdiği saçlarıydı. Her görüşmemizde saçları daha da beyazlamış
oluyordu.
Kafedeki varlığı, mekânı dolduran dadılar ve kafeinli hipsterlar tarafından fark edilmişti. Hiç kimse insanları üniformalı bir
polis kadar huzursuz edemezdi. Üniforması olmadan da Coop
oldukça göz korkutucu görünüyordu. Yuvarlak hatlı kas tepelerinden oluşan iriyarı bir adamdı. Kolalanmış mavi gömleği ve
ütü izli siyah pantolonu cüssesini iyice vurguluyordu. İçeri girdiğimde başını kaldırınca gözlerindeki yorgunluğu fark ettim.
Gece nöbetinden çıkıp doğrudan buraya gelmiş olmalıydı.
Masaya çoktan iki fincan konmuştu bile. Bana sütlü Earl Grey
ve şeker, Coop’a da sütsüz, şekersiz kahve.
“Quincy,” dedi başını sallayarak.
Başını hep bu şekilde sallardı. Bu, Coop’un tokalaşma şekliydi. Asla sarılmazdık. Tanıştığımız gece ona çaresizce sarıldığımdan beri bir daha hiç sarılmamıştık. Onu kaç kere görmüş
olursam olayım, bu anı her zaman zihnimde belirir ve ben onu
bir kenara itene kadar kendini tekrar ederdi.
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Coop’a sıkıca yapışırken, Öldüler, demiştim nefes nefese. Kelimeler, boğazımın derinliklerinden yoğun bir şekilde çağıldamıştı. Hepsi öldü ve o hâlâ burada.
On saniye sonra hayatımı kurtarmıştı.
“Bu tamamen sürpriz oldu,” dedim sandalyeye otururken.
Sesimin titremesini bastırmaya çalışıyordum. Coop’un beni neden aradığını bilmiyordum ama kötü bir haber verecekse dinlerken sakin olmak istiyordum.
Coop, beni artık alıştığım şekilde tepeden tırnağa hızlı ve endişeli bakışlarla süzerken, “İyi görünüyorsun,” dedi. “Ama biraz
kilo vermişsin.”
Onun da sesi endişeliydi. Çam Ev’den altı ay sonrasını, iştahımın tamamen kesilmesi sonucunda hastanelik olmamı ve tüple
beslendiğim zamanları düşünüyordu. Uyandığımda Coop’un
yatağımın yanında dikilmiş, burun deliğime sokulmuş plastik
boruya baktığını hatırladım.
Beni hayal kırıklığına uğratma Quincy, demişti. O gece bu şekilde
ölmek için hayatta kalmadın sen.
“Bir sıkıntım yok,” dedim. “Pişirdiğim her şeyi yemek zorunda olmadığımı öğrendim sadece.”
“Nasıl gidiyor peki? Yani şu pastacılık işleri?”
“Aslında harika. Son üç ayda beş bin takipçi kazandım ve bir
kurumsal reklam anlaşması yaptım.”
“Bu harika. Her şeyin yolunda olmasına sevindim. Bir ara benim için de bir şeyler pişirmelisin.”
Başını sallaması gibi bu da Coop’un vazgeçilmezlerindendi.
Bunu her zaman söyler ama gerçekten istemezdi.
“Jefferson nasıl?” diye sordu.
“İyi. Resmi Savunma Dairesi, onu büyük ve ilginç bir davanın başına getirdi.”
Davanın, baskın sırasında narkotik polisini öldüren bir adamla ilgili olduğundan söz etmedim. Coop, zaten Jeff’in işini küçük
görüyordu. Bu yangına körükle gitmenin bir anlamı yoktu.
“Aferin ona,” dedi.
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“İki gündür yoktu. Aile üyelerinin ifadelerine başvurmak
için Chicago’ya uçmuştu. Bunun jürinin daha anlayışlı olmasını
sağlayabileceğini söyledi.”
“Hımm.” Dinliyor gibi görünmüyordu pek. “Herhalde henüz evlenme teklif etmemiştir.”
Başımı iki yana salladım. Coop’a, Jeff’in Outer Banks’teki
ağustos tatilimizde bana evlenme teklif edeceğini söylemiştim
ama henüz yüzük falan yoktu. Kilo vermemin asıl nedeni de
buydu. Farazi gelinliğinin içine sığmak için yürüyüş yapan kızlara dönüşmüştüm.
“Hâlâ bekliyorum,” dedim.
“Olacak.”
“Senden ne haber?” diye sordum biraz alaylı bir dille. “En
sonunda kız arkadaş bulabildin mi?”
“Hayır.”
Kaşımı kaldırdım. “Peki erkek arkadaş?”
“Ziyaretimin sebebi sensin, Quincy,” dedi Coop hiç gülümsemeden.
“Elbette. Sen sor, ben cevaplayayım.”
Yılda bir, iki, belki de üç kez buluştuğumuzda işler hep bu
şekilde yürüyordu.
Çoğu kez bu buluşmalar terapi seanslarından farksız geçiyor,
ben asla Coop’a kendi sorularımı sorma şansını yakalayamıyordum. Onun hayatına dair temel bilgilerden haberdardım yalnızca. Kırk bir yaşındaydı, polis olmadan önce donanmada vakit
geçirmişti ve beni ağaçların arasında çığlık çığlığa bulmadan
önce acemiliği yeni bitmişti. Tüm bu korkunç olayların meydana
geldiği şehirde hâlâ devriye gezdiğini bildiğim halde mutlu olup
olmadığına dair en ufak bir fikrim yoktu. Ya da memnun olup
olmadığına dair. Ya da yalnız olup olmadığına. Tatillerde ondan
hiç haber almıyordum. Hiçbir zaman Noel kartı da yollamadı.
Dokuz sene önce babamın cenazesinde arka sıraya oturdu ve ben
ona geldiği için teşekkür etme vakti bulamadan kiliseden çıkıp
gitti. Şefkat göstermeye en çok yaklaştığı an, doğum günümde
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yolladığı aynı mesajdı: Neredeyse hiç yaşlanmadığın bir yıl daha. Tadını çıkar.
“Jeff sana teklifle gelecek,” dedi Coop, sohbeti yeniden kendi
isteğine göre yönlendirerek. “İddia ediyorum, bunu Noel’de yapacak. Erkekler Noel’de teklif etmeyi sever.”
Kahvesinden bir yudum aldı. Ben de çayımı yudumlayıp
karanlığın Xanax’ın etkisini hissetmeme izin vermesini umarak
gözlerimi sıkı sıkı kapatıp sonra da kırpıştırdım. Ne var ki kendimi içeri girdiğimden daha gergin hissediyordum.
Gözlerimi açtığımda, yanındaki iyi giydirilmiş tombul bir
bebekle kafeye giren iyi giyimli kadını gördüm. Muhtemelen
bebek bakıcısıydı. Tıpkı bu mahalledeki, otuzunun altında olan
çoğu kadın gibi. Sıcak ve güneşli günlerde kaldırımlara doluşuyorlardı. Üniversiteyi parlak derecelerle ve öğrenim kredisiyle
yeni bitirmiş, birbirinin kopyası kızlar geçidi gibiydi. Bu kızın
dikkatimi çekmesinin nedeni birbirimize benzememizdi. Zinde
ve temiz görünüyordu. Sarı saçlarını atkuyruğu yapmıştı. Ne
çok ince ne de çok tombuldu. Ortabatı çiftliğinin sağlıklı, sütle
beslenmiş bir mahsulüydü.
Bu kız, başka bir hayattaki ben olabilirdi. Çam Evsiz, kansız ve
korkunç bir rüyadaki gibi rengi değişen bir elbisesi olmayan ben.
Bu, Coop’la her görüştüğüme düşündüğüm başka bir şeydi. Elbisemin kırmızı olduğunu sanmıştı. Destek çağırmak için
telsizle ulaştığı polise böyle fısıldamıştı. Hem polisin defalarca
okuduğum raporunda hem de yalnızca bir kez dinlemeyi başardığım telsiz kayıtlarında bu vardı.
Ağaçların arasında koşan biri var. Beyaz bir kadın. Genç. Üstünde
kırmızı bir elbise var ve çığlık atıyor.
Ağaçların arasında koşuyordum. Hatta dörtnala ilerliyordum. Yaprakları tekmelerken bütün vücudumu saran acıya karşı hissizleşmiştim. Tek duyabildiğim kulaklarımda çınlayan kalp
atışlarım olduğu halde aslında çığlık atıyordum. Coop’un yanıldığı tek nokta elbisemin rengiydi.
Elbisem bir saat öncesine kadar beyazdı.
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Kanın bir kısmı benimken geri kalanı diğerlerine aitti. En çok
da yaralanmadan kısa süre önce sarıldığım Janelle’e.
Coop’un, hatasını fark ettiğinde yüzünde oluşan ifadeyi hiçbir zaman unutamayacaktım. Gözlerinin hafifçe büyüyüşünü.
Beş karış açılmaması için kapalı tutmaya çalıştığı ağzının o dikdörtgen şeklini. Çıkardığı korku dolu homurtuyu. Üçte ikisi şoktan, üçte biriyse bana acıdığı içindi.
Bu, hatırlayabildiğim az şeyden biriydi.
Çam Ev’deki deneyimim iki belirgin bölüme ayrılıyordu.
Korku ve kafa karışıklığı dolu ilk bölümde Janelle ağaçların
arasından çıkmaktaydı. Daha ölmemişti ama buna az kalmıştı.
Sonra Coop’un beni kırmızıya dönen ama kırmızı olmayan elbisemle bulduğu ikinci bölüm vardı.
Bu iki nokta arasındaki her şey hafızamda koca bir boşluktu.
Yaklaşık bir saat sonra her şey tamamen silinmişti.
Resmi tanı çözülmeli amneziydi. Daha çok bastırılmış anı
sendromu olarak biliniyordu. Temelde, tanık olduklarımın kırılgan aklımda tutamayacağım kadar korkunç olmasından kaynaklanıyordu. Bu nedenle o kısmı zihnen kafamdan silmiştim.
Kendi kendime uyguladığım bir lobotomiydi.
Bu, insanların bana olanları hatırlamam için yalvarmalarını
engellemedi. İyi niyetli ailemin. Yanılmış arkadaşlarımın. Kafalarının içinde örnek olayların dans ettiği psikiyatrların. Düşün,
dedi bana hepsi. Olanları gerçekten düşün. Sanki bir şey fark edecekmiş gibi. Sanki kan lekeli her ayrıntıyı hatırlarsam diğer arkadaşlarım yeniden hayata dönecekmiş gibi.
Yine de denedim. Terapiyi. Hipnozu. Hatta kıvırcık saçlı bir
uzmanın gözlerimi bağladıktan sonra kokulu kâğıtları yüzüme
tutup her birinin bana ne hissettirdiğini sorduğu gülünç bir his
hafızası oyununu bile. O anılar zihnimde tamamen silinmiş bir
kara tahtadan farksızdı. Geriye tozdan başka bir şey kalmamıştı.
Daha fazla bilgiye, ayrıntılara ulaşmak istemelerini anlıyordum ama bunlara sahip değildim. Çam Ev’de ne olduğunu biliyordum. Tam olarak nasıl olduğunu hatırlamama gerek yoktu.
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Çünkü ayrıntılar dikkat de dağıtabiliyordu. Çok fazla ayrıntı eklendiğinde olan biten hakkındaki acımasız gerçek gölgeleniyordu. Ayrıntılar, insanın boğazındaki yara izini saklayan gösterişli
bir kolyeye dönüşüyordu.
Ben yara izlerimi saklamaya hiç çalışmadım. Yoklarmış gibi
davrandım.
Bu rol yapışım kafede de devam etti. Coop kucağıma bir kötü
haber bombası bırakmamış gibi davranırsam böyle bir haber de
duymayacakmışım gibi.
“Şehre iş için mi geldin?” diye sordum. “Uzun kalacaksan
Jeff’le akşam yemeğine çıkarmak isteriz seni. Üçümüz de geçen
sene gittiğimiz o İtalyan restoranını beğenmiştik.”
Coop, masanın karşısından yüzüme baktı. Gözleri, şu âna kadar gördüğüm en açık maviydi. Şu anda çözünüp merkezi sinir
sistemime karışan haptan bile daha açık renkti ama insanı yatıştıran bir mavi değildi bu. Ardında saklanan düşünceler berraklaşacakmışçasına daha da derine bakmak istememe rağmen
gözlerindeki yoğunluk bakışlarımı kaçırmama neden oluyordu
her zaman. Vahşi bir maviydi bu. Sizi koruyacak kişide istediğiniz türden gözlerdi.
“Bence neden burada olduğumu biliyorsun,” dedi.
“Gerçekten bilmiyorum.”
“Kötü haberlerim var. Henüz basına yansımadı ama yansıyacak. Çok yakında.”
O.
Aklıma gelen ilk şey bu olmuştu. Bunun onunla bir ilgisi olmalıydı. Onun öldüğünü görmüş olmama rağmen beynim Coop’un kurşunlarından kaçıp yıllardır saklandığı ve şimdi de beni
bulup başladığı işi bitirmek için çıktığı o kaçınılmaz, o anlaşılmaz dünyaya koşuyordu.
O hayatta.
Mideme ağır ve hantal bir endişe yumrusu oturdu. Sanki basketbol topu büyüklüğünde bir tümör oluşmuştu. Aniden işemek
istedim.
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“O değil,” dedi Coop, aklımdan geçenleri kolayca tahmin
ederek. “O öldü, Quincy. İkimiz de bunu biliyoruz.”
Bunu duymak güzel olsa da içime su serpmiyordu. Ellerimi
yumruk yapıp eklemlerimi masanın üzerine bastırdım.
“Lütfen bana neler olduğunu söyle.”
“Lisa Milner,” dedi Coop.
“Ne olmuş ona?”
“Öldü, Quincy.”
Bu haber göğsümdeki bütün havayı emmişti. Galiba nefesimi
tutmuştum. Bundan emin olamıyordum çünkü kızın sesinin hafızamdaki ıslak yankısı dikkatimi dağıtmıştı.
Sana yardım etmek istiyorum, Quincy. Kurtulan Kız nasıl olunur,
sana öğretmek istiyorum.
Bunu yapmasına izin vermiştim. En azından kısa bir süreliğine. Onun daha iyi bildiğini düşünmüştüm.
Artık ölmüştü.
Artık yalnızca iki kişi kalmıştık.
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2
Lisa Milner’ın Çam Ev versiyonu, Indiana’daki bir kız birliğinin
eviydi. Çok önceki bir şubat gecesi, Stephen Leibman adlı bir
adam ön kapıyı çalmıştı. Leibman üniversiteden ayrılmış, babasıyla yaşayan biriydi. İri yarıydı. Tavuk yağı gibi sallanan sarı bir
yüzü vardı.
Kapıyı açan kız, onu ön basamaklarda elinde av bıçağıyla
bulduktan hemen sonra can vermişti. Leibman, cesedi içeri sürükleyip bütün kapıları kilitlemiş, ışıkları ve telefon hattını kesmişti. Bunun ardından yaşanan yaklaşık bir saatlik katliam, dokuz genç kadının hayatına mal olmuştu.
Lisa Milner, bu sayıyı ona çıkaracaktı neredeyse.
Kıyım sırasında birlikten bir kız kardeşinin yatak odasına sığınmış, tek başına bir dolaba girmiş, kendisine ait olmayan giysilere sarılmış ve bu çılgın adamın onu bulamaması için dualar
etmişti.
Adam, eninde sonunda onu bulmuştu.
Lisa, dolabın kapısını kırarak açan Stephen Libman’a baktığında önce bıçağı, sonra yüzünü görmüştü. İkisinden de kan
damlıyordu. Omzuna aldığı bıçak darbesinden sonra adamın
kasıklarına diziyle vurup odadan kaçmayı başarmıştı. Giriş katına inip ön kapıya doğru ilerlediği sırada Leibman onu yakalamış, bıçağını saplamıştı.
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Bıçak Lisa’nın göğsüne ve karnına dört kez saplanmış, beşinciyse kendini korumak için kaldırdığı koluna isabet etmişti. Bıçak vücuduna bir kez daha saplansaydı işi biterdi ama acı içinde
bağıran ve kan kaybından başı dönen Lisa bir şekilde Leibman’ın
ayak bileğini yakalamayı başarmıştı. Leibman yere düşmüş, bıçağı zeminde kaymıştı. Lisa bıçağı alıp kabzaya kadar olan kısmı
adamın karnına saplamıştı. Stephen Leibman, Lisa’nın yanında,
yerde kanlar içinde yatıyordu.
Ayrıntılar, size ait olmadığında özgürce akardı.
Tüm bunlar olduğu sırada yedi yaşındaydım. Haberlerdeki
bir şeyi ilk kez fark etmiştim. Elimde değildi. Annem televizyonun yanında dikilip bir elini ağzına götürerek, Tanrım, Tanrım,
diye tekrar ederken fark etmemek imkânsızdı.
Televizyonda gördüklerim beni korkutmuş, üzmüş ve kafamı
karıştırmıştı. İnsanlar olayı gözyaşları içinde izliyordu. Sarı şeridin altından kayan muşamba kaplı sedyeler kapıya doğru çaprazlama ilerliyordu. Etrafa sıçrayan kan, Indiana karının üstünde parlıyordu. O anda kötü şeylerin olabileceğini, uğursuzluğun
bu dünyada var olduğunu anlamıştım.
Ağlamaya başladığımda babam beni kucağına alıp mutfağa
götürmüştü. Gözyaşlarım kuruyup geriye sadece tuzu kaldığında kâseleri tezgâha dizdi ve içlerini un, şeker, yağ ve yumurtayla doldurdu. Bana bir kaşık verip hepsini karıştırttı. İlk pişirme
dersim buydu.
Fazla şeker diye bir şey vardır, Quincy, demişti. İyi tatlı yapan
herkes bunu bilir. Bir karşıtlık olmalı. Keskin bir tat. Ya da acı. Ya da
ekşi. Şekersiz çikolata. Kakule ve tarçın. Limon ve misket limon. Bunlar
şekeri keser, evcilleştirir. Öyle ki bunların arasında tatlılığı fark ettiğinde daha çok hoşuna gider.
Şimdi ağzımdaki tek tat kuru bir ekşilikti. Çayıma biraz daha
şeker atıp fincanı kafama diktim. İşe yaramadı. Şeker yüklemesi
en sonunda sihrini yapmaya başlayan Xanax’ın etkisini yok etmişti yalnızca. İkisi bünyemin derinliklerinde çarpışıp beni huzursuzlaştırdı.
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İlk şokum yerini içten içe kaynayan bir şüpheciliğe bırakırken, “Bu ne zaman oldu?” diye sordum Coop’a. “Bu nasıl oldu?”
“Dün gece. Muncie polisi gece yarısına doğru cesedini bulmuş. Kendini öldürmüş.”
“Tanrı aşkına.”
Bir masa uzağımızda oturan ve bana benzeyen dadının dikkatini çekmek için yüksek sesle söylemiştim bunu. Başını iPhone’undan kaldırıp bir cocker spaniel gibi yana eğdi.
“İntihar mı?” Kelime dilimde acı bir tat bırakmıştı. “Mutlu
olduğunu sanıyordum. Yani, mutlu görünüyordu.”
Lisa’nın sesi hâlâ kulaklarımdaydı.
Olanları değiştiremezsin. Kontrol edebileceğin tek şey, bununla nasıl başa çıkacağın.
“Bir şey mi içmiş yoksa uyuşturucu mu kullanmış anlamak
için toksikoloji raporlarını bekliyorlar,” dedi Coop.
“Yani kazara da olmuş olabilir, öyle mi?”
“Kazara olmamış. Bilekleri kesikti.”
Bir an kalbim durdu. Nabzın atması gereken o boşluğun farkındaydım. Hüzün sessizliğin içine döküldü ve beni öylesine
hızlı doldurdu ki başımın dönmeye başladığını hissettim.
“Ayrıntıları istiyorum,” dedim.
“Bunu istemezsin. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.”
“Daha fazla bilgi istiyorum. Hiç yoktan iyidir.”
Coop, parlak gözlerini çamurlu yansımanın içinde ararmış
gibi kahvesinin içine baktı. En sonunda, “Bildiklerim şunlar:
Lisa, gece yarısına on beş dakika kala 911’i aramış ve muhtemelen bunu bir süre düşündükten sonra yapmış,” dedi.
“Ne demiş peki?”
“Hiçbir şey. Hemen kapatmış. Çağrının izi sürülmüş ve evine iki polis aracı yönlendirilmiş. Kapı kilitli olmadığı için içeri
kolayca girmişler. Lisa’yı küvette bulmuşlar. Telefonu da suyun
içindeymiş. Muhtemelen elinden kaymış.”
Coop, pencereden dışarı baktı. Yorgun olduğunu anlayabiliyordum. Günün birinde benim de benzer bir şeyi deneyebile-
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ceğimden endişelendiğine hiç şüphem yoktu ama bu düşünce
benim aklıma hiç gelmemişti. Hatta hastanede tüpten beslendiğim zamanlarda bile. Ellerini tutmak için karşıya uzandım ama
yakalamama fırsat kalmadan geri çekti.
“Bunu ne zaman duydun?” diye sordum.
“Birkaç saat önce. Indiana eyalet polisinden bir tanıdık aradı.
Onunla hep temas halindeyizdir.”
Coop’a Indiana’daki bir eyalet polisini nereden tanıdığını sormama gerek yoktu. Destek sistemine tek ihtiyaç duyanlar, katliamdan sağ kurtulanlar değildi.
“Seni uyarmamın iyi olacağını düşünmüş. Haber yayılmadan
öğrenmeliydin.”
Basın. Tabii ki. Onları zihnimde gagalarından bağırsaklar sarkan yırtıcı akbabalar olarak canlandırmayı seviyordum.
“Onlarla konuşmayacağım.”
Bu yeniden bakıcının dikkatini çekmiş olacak ki başını kaldırıp gözlerini kısarak baktı. iPhone’unu masaya bırakıp bebekle
ilgileniyormuş gibi yapana kadar yüzüne baktım.
“Konuşman gerekmiyor,” dedi Coop. “Ama en azından baş
sağlığı mesajı yayımlaman gerek. O tabloidler köpek gibi peşine
düşecektir. Seni bir punduna getirmelerine fırsat vermeden önlerine bir kemik fırlat.”
“Neden bir şeyler söylemem gerek?”
“Nedenini biliyorsun.”
“Neden Samantha yapmıyor?”
“Çünkü o hâlâ ortalıklarda yok. Yıllarca saklandıktan sonra
bir anda ortaya çıkacağını sanmıyorum.”
“Şanslı kız.”
“Bu yüzden geriye sen kalıyorsun. Gelip sana haberleri bizzat vermek istememin nedeni bu. Şimdi, sana istemediğin bir
şeyi yaptıramayacağımı biliyorum ama basına karşı nazik olmaya başlaman hiç fena fikir değil. Lisa öldüğü ve Samantha ortalıklarda olmadığı için ellerinde bir tek sen varsın.”
Elimi çantama sokup cep telefonumu çıkardım. Hiç çalma-
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mıştı. Cevapsız arama yoktu. Mesaj yoktu. Bu sabah okuyacak
zaman bulamadığım onlarca iş e-postası dışında hiçbir şey yoktu. Telefonu kapadım. Geçici bir çözümdü bu. Basın nasıl olsa
kokumu alacaktı. Coop, bu konuda haklıydı. Ulaşabilecekleri tek
Kurtulan Kız’dan birkaç şey duyabilmek için çabalamaktan asla
vazgeçmezlerdi.
Sonuçta bizi onlar yaratmıştı.
Kurtulan Kız, korku filmlerinin sonunda hayatta kalan son
kadına sinema müptelalarının verdiği isimdi. En azından bana
öyle söylenmişti. Çam Ev’den önce de sahte kan, kauçuk bıçaklar
ve ölmeyi hak ettiklerini düşünerek kendimi suçlu hissetmeme
neden olacak kadar aptalca kararlar alan karakterler yüzünden
korku filmi izlemeyi hiçbir zaman sevmemiştim.
Fakat bizim başımıza gelenler film değildi. Gerçek hayattı.
Bizim hayatlarımızdı. Kan sahte değildi. Bıçaklar çeliktendi ve
kâbus kadar keskindi. Ölenler de kesinlikle bunu hak etmemişti.
Ancak bir şekilde daha yüksek sesle çığlık atmış, daha hızlı
koşmuş, daha sıkı savaşmıştık. Hayatta kalmıştık.
Lisa Milner’ı tarif eden bu lakabın ilk olarak nerede kullanıldığını bilmiyordum. Muhtemelen bir Ortabatı gazetesinde geçmişti. O bölgeye yakın bir yerde yaşıyordu. Bir muhabir, birlik evi
katliamı konusunda yaratıcı olmaya çalışmıştı ve lakap da bunun
bir sonucuydu. İnternete düşecek kadar ölümcül olduğu için de
hemen dilden dile yayılmıştı. Dikkat çekmek için ölüp biten yeni
haber siteleri hemen üstüne atlamıştı. Hiçbir trendi kaçırmak istemeyen yazılı basın da hemen bu lakabı kullanmaya başlamıştı.
Önce tabloidler, sonra gazeteler, son olarak da dergiler.
Günler içinde dönüşüm tamamlanmıştı. Lisa Milner artık
katliamdan sağ kalmış biri değildi. Korku filminden fırlamış bir
Kurtulan Kız’dı.
Dört sene sonra Samantha Boyd’a, bundan sekiz sene sonra
da bana aynısı oldu. Bu yıllar boyunca birçok cinayet işlenmiş
olsa da hiçbiri halkın dikkatini bizimki kadar çekmemişti. Ne
nedenle olursa olsun, diğer herkes ölürken hayatta kalan şans-
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lılar. Güzelim kızlar kana bulanmıştı. Bizse nadir ve egzotik bir
türmüşüz gibi muamele görmüştük. Parlak kanatlarını on yılda
bir açan güzel bir kuşmuşuz gibi. Ya da açmaya karar verdiğinde
çürük et gibi kokan bir çiçek.
Bütün dikkatler, Çam Ev olayı nazik olmaktan çıkıp tuhaflaşmaya başladıktan aylar sonra benim üstüme çevrilmişti. Bazen
teklifler hem nazik hem tuhaf olabiliyordu. Tıpkı üniversite harcımı ödemeyi teklif eden çocuksuz bir çiftten aldığım mektup
gibi. Onlara cömert tekliflerini reddeden bir cevap yazmıştım.
Bazı mektuplaşmalarsa daha rahatsız ediciydi. Yalnız ve
gotik erkeklerin ya da hapishane mahkûmlarının benimle flört
etmek, evlenmek, beni dövmeli kollarıyla sarmalamak istediklerini kaç kez duyduğumu hatırlamıyordum bile. Bir keresinde
Nevada’daki bir oto tamircisi daha fazla zarar görmemem için
beni evinin bodrumuna zincirlemeyi teklif etmişti. Dürüstlüğü
beni tedirgin etmişti. Beni tutsak etmenin yapılabilecek en iyi şey
olduğuna gerçekten inanmış gibiydi.
Bir de işimin bitirilmesi gerektiğini, katledilmenin benim kaderim olduğunu iddia eden bir mektup almıştım. İmzalı değildi.
Gönderenin adresi de yoktu. Ne olur ne olmaz diyerek mektubu
Coop’a vermiştim.
Gerilmeye başlamıştım. Şeker ve Xanax, kulüplerdeki son
moda uyuşturucular gibi bütün vücudumu aniden sarsmaya
başlamıştı. Coop, ruh halimin değiştiğini hissetti ve “Bunun ağır
olduğunu biliyorum,” dedi.
Başımla onayladım.
“Buradan çıkmak ister misin?”
Yeniden başımla onayladım.
“O halde gidelim.”
Ayağa kalktığım sırada bakıcı yine bebekle ilgileniyor gibi
yapıp bana bakmadı. Belki de beni tanımıştı ve bu onun huzurunu kaçırmıştı. Böyle bir şey ilk kez olmuyordu.
Coop’un arkasına takılıp bakıcının yanından geçerken hiç
fark ettirmeden iPhone’unu kaptım.
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Daha kapıdan dışarı çıkmadan telefonu cebimin derinliklerine indirmiştim bile.

Coop, bir gizli servis ajanı gibi vücudunu benden biraz öne konumlandırarak beni eve götürdü. İkimiz de kaldırımda basın
mensubu var mı diye gözlerimizi dört açmıştık. Yok gibiydi.
Benim apartmana ulaştığımızda Coop ön kapıyı gölgeleyen
kestane renkli tenteye gelmeden hemen önce durdu. Apartman
savaş öncesinde inşa edilmişti; zarif ve genişti. Komşularım
mavi saçlı sosyetik hanımefendilerden ve belli bir yaşa gelmiş,
modaya uygun eşcinsel beyefendilerden oluşuyordu. Bunu her
gördüğünde Coop’un, bir pasta bloggerı ve bir kamu avukatının
Upper West Side’daki bir evin kirasını nasıl karşıladığını merak
ettiğinden emindim.
Açıkçası karşılayamıyorduk. Gülünç derecede az olan Jeff’in
maaşıyla da, kesinlikle benim internet sitemden kazandığım parayla da.
Daire benim üstümeydi. Sahibi bendim. Para, Çam Ev’den
sonra açılan bir dizi davadan gelmişti. Janelle’in üvey babası
önderliğinde diğer kurbanların anne babaları mümkün olan
herkesi dava etmişti. Onun kaçmasına izin veren akıl hastanesini. Doktorlarını. Antidepresanlardan ve beyninde çarpışan
antipsikotiklerden sorumlu ilaç şirketlerini. Hatta kilidi hatalı
olduğu için kaçmayı başardığı hastane kapısının üreticilerini
bile.
Hepsi mahkeme kararına gerek kalmadan uzlaşmaya yanaştı. Kederli ailelerle zıtlaşmanın getireceği kötü reklamdan kaçınmanın birkaç milyona değeceğini biliyorlardı. Uzlaşma bile bazılarını kurtarmaya yetmedi. Antipsikotiklerden biri piyasadan en
sonunda çekilirken Blackthorn Akıl Hastanesi hatalı kapılarını
bir sene sonra kapatmak zorunda kaldı.
Tedavisine büyük paralar döken anne babası herhangi bir
meblağ ödeyememişti yalnızca. Benim için sorun değildi. Serseme

[ 27 ]

dönmüş, gözü yaşlı bir çifti onun günahları yüzünden cezalandıracak değildim. Üstelik diğer uzlaşmalardan aldığım pay oldukça yeterliydi. Babamın muhasebeci bir arkadaşı hisse senetleri
hâlâ ucuzken paramın çoğuyla yatırım yapmama yardım etmişti.
Üniversiteden sonra, emlak piyasası muazzam çöküşünü atlattığı
sırada bu evi almıştım. İki yatak odası, iki banyosu, oturma odası,
yemek odası, daha sonra geçici bir çalışma odasına dönüştürdüğüm kahvaltı köşesini de içinde bulunduran bir de mutfağı vardı.
Çok ucuza kapatmıştım.
“Yukarı gelmek ister misin?” diye sordum Coop’a. “Evimi hiç
görmedin.”
“Belki başka zaman.”
Her zaman söylediği ama asla gerçekten istemediği başka bir
şey de buydu.
“Herhalde gitmen gerekiyordur,” dedim.
“Yolum uzun. Kendini toparlayacaksın, değil mi?”
“Evet. Şoku atlattıktan sonra.”
“Bir şeye ihtiyacın olursa ara ya da mesaj at.”
Bunuysa öylesine söylememişti. Coop, Çam Ev’den sonraki
sabahtan, Polisi görmek istiyorum! Lütfen onunla görüşmeme izin
verin! diye acı ve kederin pençesinde inlediğim o sabahtan beri
beni görmek için her şeyi bırakıp geliyordu. O sabah da yarım
saat içinde gelmişti.
On sene sonra yine burada, başını öne doğru sallayarak bana
veda ediyordu. Bu hareketine aynı şekilde karşılık verince bebek
mavisi gözlerine Ray-Ban gözlüklerini siper etti ve uzaklaşarak
öteki yayaların arasında en sonunda gözden kayboldu.
Eve girince doğrudan mutfağa yönelip ikinci Xanax’ı aldım.
Yutmak için içtiğim üzümlü sodanın şekeri çayın şekeriyle birleşince dişlerim sızladı. Yine de çalıntı iPhone’u cebimden çıkarırken arka arkaya nazik yudumlar alarak sodayı içmeye devam
ettim. Telefona kısa bir göz attıktan sonra eski sahibinin adının
Kim olduğunu ve güvenlik özelliklerinden hiçbirini kullanmadığını anladım. Her çağrıyı, internet aramasını, kısa süre önce
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Zach adındaki kare çeneli birinden gelen de dahil olmak üzere
bütün mesajlarını görebiliyordum.
Bu gece biraz eğlenmeye hazır mısın?
Biraz heyecan olsun diye cevap yazdım: Elbette.
Telefon elimdeyken bipledi. Zach’ten bir mesaj daha gelmişti.
Penisinin fotoğrafını yollamıştı.
Hoş değil.
Telefonu kapadım. Önlem olarak. Kim ve ben birbirimize
benziyor olabilirdik ama telefon melodilerimiz tamamen farklıydı. Sonra telefonun arkasını çevirip parmak izlerimle dolan gümüş renkli kapağına baktım. İzleri, lunapark aynalarındaki gibi
yamuk yumuk görünen kendi yansımamı görene kadar sildim.
Bu kadarı yeterliydi.
Her zaman boynumda duran altın zincire dokundum. Ucunda sallanan küçük anahtar, her zaman kilitli duran tek mutfak
çekmecesini açıyordu. Jeff, o çekmecede internet sitemin önemli
belgelerinin durduğunu düşünüyordu. Onu bozmamıştım.
Çekmecenin içinde birbirine çarpınca ses çıkaran parlak metalden bir yığın ıvır zıvır vardı. Işıldayan kabıyla bir ruj ve kalın bir altın bilezik. Birçok kaşık. Çam Ev’den sonra hastaneden
ayrılırken hemşirelerin durduğu danışmadan aşırdığım gümüş,
yuvarlak bir ayna. Uzun eve dönüş yolunda hâlâ yaşadığımdan
emin olmak için bu aynaya bakıyordum. Şimdiyse bana bakan
yamuk yansımamı görünce aynı şekilde sakinleşmiştim.
Evet, hâlâ yaşıyordum.
iPhone’u diğer ıvır zıvırın arasına koyup çekmeceyi kilitledim ve sonra anahtarı yeniden boynuma taktım.
Göğüs kemiğime değen bu şey sıcacık sırrımdı.
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