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Bana her zaman kitap okuyan annem ve babam,  
Helen ve Mike’a.
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GIRIŞ

Çiftlik sanki daha önce hiç ölüm görmemiş gibiydi. Kurt si-
nekleri de hiç ayrım yapmıyorlardı. Onlar için bir hayvan ce-
sediyle insan cesedi arasında çok az fark vardı.

Kuraklık o yaz, sinekleri seçeneklerle şımartmıştı. Kiewar-
ra çiftçileri tüfeklerini cılız hayvanlarına doğrulturlarken, si-
nekler kırpıştırılmayan gözlerle yapış yapış yaraların izini sü-
rüyordu. Yağmur yoksa yem de yok demekti. Yemin yokluğu 
da, küçük kasaba yakıcı mavi gökyüzü altında bir gün daha 
kavrulurken, zor kararlar verilmesine neden oluyordu. 

Aylar birer birer birikerek iki seneyi geçerken, çiftçiler, “Bu 
döngü bozulacak,” diyordu. Bu sözcükleri bir tılsım gibi, bir-
birlerine ve kendi kendilerine alçak sesle dua gibi tekrar edi-
yorlardı.

Ama Melbourne’deki hava durumu sunucuları onlarla aynı 
fikirde değildi. Takım elbiselerini giymiş, klimalı stüdyolarda 
sempatik ifadeleriyle, çoğu akşam saat altıda bu konudan ge-
lişigüzel bir şekilde bahsediyorlardı. Bunlar resmen yüzyılın 
en kötü hava koşullarıydı. Bu hava durumunun, telaffuzu bir 
türlü netliğe kavuşturulamayan bir adı vardı: El Niño.
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En azından kurt sinekleri mutluydu. Fakat o gün bulduk-
ları şey sıradışıydı. Daha küçük ve teni yumuşak bir şeydi. 
Tabii bunun bir önemi yoktu. Sonuçta hepsi aynıydı. Gözleri 
donuk, yaraları ıslaktı. 

Ağaçsız arazideki açıklıkta bulunan ceset en son ölendi. 
Evin dış kapısı davetkâr bir şekilde ardına kadar açık olmasına 
rağmen, sineklerin çiftlik evindeki iki cesedi bulmaları biraz 
zaman almıştı. Koridorda ilk önce sunulanın ötesine geçenler, 
bu kez yatak odasında bir başka cesetle ödüllendirilmişlerdi. O 
daha küçüktü ama rekabete dahil olmaktan pek uzak değildi.

Kan, fayansların ve halıların üzerinde kopkoyu bir renk 
alarak birikirken, sinekler olay yerine ilk intikal edenler ola-
rak memnuniyetle sıcağa üşüşüp durdu. Dışarıda yıkanmış ça-
maşırlar güneşten kemik gibi kurumuş bir halde hâlâ çamaşır 
ipinde asılıydı. Bir çocuğun scooterı taş yolun üzerine öylece 
bırakılmıştı. Çiftliğin bir kilometre çapı dahilinde, atan tek bir 
insan kalbi vardı.

O yüzden de evin en içindeki bebek ağlamaya başladığında 
hiçbir şey tepki vermedi.
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BIRINCI BÖLÜM

Kiliseye Noel’den Noel’e de olsa ayak basmayanlar bile, otura-
cak yer sayısından daha çok yas tutan kişi olacağını biliyordu. 
Aaron Falk ardında bir toz bulutu ve ezilmiş kuru yapraklar 
bırakarak arabasını yukarı doğru sürerken, girişte çoktan si-
yah, gri renklerinde bir kalabalık oluşmaya başlamıştı.

Kararlı olan ama öyle görünmemeye çalışan komşular, in-
san güruhu kapıların arasından içeri süzülürken, önce davra-
nabilmek için birbirlerini itip kakıyordu. Yolun karşısını da 
medya çevreliyordu. 

Falk sedan arabasını eski püskü bir kamyonetin yanına 
park edip kontağı kapattı. Klima sessizliğe boğuldu ve ara-
banın içi hemen ısınmaya başladı. Falk aslında pek zamanı 
olmasa da kendine izin verip bir an kalabalığı inceledi. Ta 
Melbourne’den buralara kadar ayak sürüyerek beş saatlik 
yolu, altı saatten uzun bir zamanda gelmişti. Kimsenin tanıdık 
görünmediğini düşünerek arabadan indi. 

Öğleden sonra sıcağı etrafını sardı. Ceketini almak için ça-
bucak arka kapıyı açtı. Bu arada da elini yaktı. Bir anlık tered-
düdün ardından şapkasını da koltuktan aldı. Kahverengi kan-
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vas kumaştan yapılmış geniş kenarlı şapka, cenaze için giydiği 
takım elbiseyle uyumlu değildi. Fakat Falk yılın bir yarısında 
rengi mavimsi yağsız süte benzeyen teni, diğer yarısında da 
kanserli gibi duran çilleriyle rüküş olma riskini göze almaya 
hazırdı. 

Doğuştan soluk benzi, kısacık kesilmiş beyaz saçları ve gö-
rünmez kirpikleriyle, otuz altı yıllık ömrü boyunca, sık sık 
Avustralya güneşinin kendisine bir şey anlatmaya çalıştığı 
hissine kapılıyordu. Bu, gölgenin gelip geçici bir şey olduğu 
Kiewarra’ya kıyasla Melbourne’ün uzun gölgeleri arasında ko-
laylıkla göz ardı edilecek bir mesajdı.

Falk önce bir şehrin çıkışına doğru giden yola, sonra da 
saatine baktı. Cenaze, anma töreni, tek bir gece... Sonra da 
buradan gitmiş olacaktı. On sekiz saat süreceğini hesapladı. 
Daha fazla değildi. Bunu aklına iyice koydu ve aniden esen sı-
cak rüzgârın kenarlarını uçuşturduğu şapkasını tutarak uzun 
adımlarla kalabalığa doğru ilerledi.

Kilisenin içerisi hatırladığından daha küçüktü. Yabancılar-
la omuzları birbirine değecek kadar yakın dururken, kendisini 
bırakarak cemaatin arasına doğru ilerledi. Duvarın yanında boş 
bir yer olduğunu fark etti ve araya girerek pamuklu gömleği 
göbeğinde gerilmiş bir çiftçinin yanında kendisine yer buldu. 
Adam ona başıyla selam verdi ve tekrar önüne dönüp karşıya 
baktı. Falk adamın, kısa bir süre öncesine kadar dirsek hizasın-
dakıvrılmış olan gömleğinin kollarındaki izleri görebiliyordu. 

Şapkasını çıkardı ve çaktırmadan yelpaze gibi kullandı. Et-
rafa bakmadan edemiyordu. İlk başta yabancı gelen yüzler ar-
tık daha net bir şekilde gözüne çarpıyordu ve oradaki insanla-
rın gözlerinin kenarlarındaki kırışıklıkları, kırlaşmış saçlarını 
ve aldıkları kiloları fark edince mantıksız bir şaşkınlık hissine 
kapıldı.

İki sıra arkada duran yaşça büyük bir adam Falk’la göz 
göze gelince başıyla selam verdi ve birbirlerini tanıdıklarını 
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gösteren buruk bir ifadeyle gülümsediler. Adamın adı neydi? 
Hatırlamaya çalıştı. Odaklanamadı. Adam öğretmendi. Onun 
bir sınıfın önünde durup sıkılan gençlere nazik bir ifadeyle 
coğrafya, ağaç oyma ya da herhangi bir şeyi anlatışı gözünün 
önüne gelir gibi oldu ama hemen gelip geçen bir anıydı bu. 

Bankta onun yanında oturan adam, yerini verebileceğini 
ima ederek başını salladı ama Falk olumsuz anlamda nazikçe 
reddetti ve tekrar önüne döndü. En iyi ihtimaller dahilinde 
bile havadan sudan konuşmaktan kaçınırdı ve bunun şüphe-
siz o ihtimallerle uzaktan yakından bir alakası bile yoktu.

Off! Ortadaki tabut küçüktü. Tam boyuttaki iki tabutun 
arasında durması da daha kötü görünmesine neden oluyor-
du. Tabii daha da kötü görünmesi gibi bir şey mümkündüy-
se. Saçları geriye taranıp kafalarına adeta yapıştırılmış küçük 
çocuklar parmaklarıyla işaret ederek, “Baba bak, bu kutunun 
renkleri futbol takımıyla aynı,” diyordu. Tabutun içinde ne ol-
duğunu bilecek kadar büyük yaşta olanlarsa, üstlerinde okul 
üniformalarıyla annelerine biraz daha sokulup huzursuzca kı-
pırdanarak korku dolu gözlerle sessiz sessiz bakıyordu. 

Dört kişilik bir aile, üç tabutun üstündeki büyütülmüş bir 
fotoğraftan bakıyordu. Donuk gülümsemeleri fazla büyük ve 
piksel pikseldi. Falk bu fotoğrafı haberlerden tanıdı; çünkü 
çok fazla kullanılmıştı.

Fotoğrafın altında ölenlerin isimleri bölgeye has çiçeklerle 
yazılmıştı: Luke. Karen. Billy.

Falk, Luke’un fotoğrafına baktı. Gür siyah saçlarında ar-
tık tuhaf gri bir hat vardı ama hâlâ otuz beş yaşını geçmiş er-
keklerin çoğundan daha formda görünüyordu. Yüzü Falk’ın 
hatırladığından daha olgun duruyordu ama zaten onu en son 
göreli neredeyse beş yıl olmuştu. Yüzündeki kendinden emin 
gülümsemesi de, gözlerindeki hafif kurnaz ifade gibi değişme-
mişti. Falk içinden, Hâlâ aynı, diye düşündü. Fakat üç tabut 
bunun aksini söylüyordu.
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“Çok yazık oldu.” Falk’ın yanındaki çiftçi birdenbire ko-
nuştu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, yumruklarını koltuk 
altlarına iyice yerleştirmişti.

Falk, “Gerçekten öyle,” dedi.
“Onları iyi tanır mıydın?”
“Pek sayılmaz. Sadece Luke’u...” Falk bir an sersemleyerek 

en büyük tabuttaki adamı tanımlayacak bir kelime bulamadı. 
Zihninde sadece dedikodularla dolu günlük gazetelerde bulu-
nabilecek türden klişe ifadeler dönüp durdu.

Sonunda, “Babayı tanıyordum,” dedi. “Küçükken arkadaş-
tık.”

“Evet. Luke Hadler’ın kim olduğunu biliyorum.”
“Sanırım artık herkes biliyor.”
“Hâlâ buralarda mı yaşıyorsun?” Çiftçi iri bedenini hafif-

çe döndürerek ilk kez Falk’ın gözlerinin içine doğru düzgün 
baktı.

“Hayır. Uzun zamandır yaşamıyorum.”
“Peki, ama seni görmüşüm gibi geliyor.” Çiftçi kaşlarını 

çatarak onu hatırlamaya çalıştı. “Baksana, sen şu televizyon 
muhabirlerinden değilsin, değil mi?”

“Hayır. Melbourne’de polis memuruyum.”
Adam, “Öyle mi? Her şeyin bu kadar berbat olmasına izin 

verdikleri için lanet hükümeti soruşturmalısın,” derken başıy-
la Luke’un bedeninin, karısı ve altı yaşlarındaki oğluyla yan 
yana yattığı yeri işaret etti. “Biz yüzyılın en kötü hava şartları 
altında, bu ücra yerde, ülkeyi doyurmaya çalışıyoruz. Onlarsa 
para desteği konusunda zırvalayıp duruyorlar. Bazı yönlerden 
bu zavallı herifi de suçlayamazsın. Bu lane...”

Durdu. Kilisede etrafına baktı. “Bu talihsiz bir skandaldan 
başka bir şey değil.”

İkisi de Canberra’nın yetersizlikleri konusunda derin dü-
şüncelere daldılar ve Falk bir şey demedi. Hadler ailesinin 
olası ölüm nedenleri gazete sayfalarında didik didik edilmişti. 
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Adam başıyla tabutları işaret ederek, “Peki sen bu olayı mı 
araştırıyorsun o zaman?” diye sordu.

“Hayır. Sadece bir arkadaş olarak buradayım. Hâlâ araştırı-
lacak bir şey olduğundan emin değilim.”

Herkes gibi o da sadece haberlerden duyduğu kadarını bi-
liyordu. Fakat yorumlara göre her şey apaçık ortadaydı. Tüfek 
Luke’a aitti. Sonradan, ağzından geriye kalan dokuların içine 
yapışmış bir halde bulunan da aynı tüfekti. 

Çiftçi, “Sanırım yok,” dedi. “Sadece onunla arkadaş falan 
olduğun için öyle düşündüm.”

“Hem ben o tür bir polis memuru değilim zaten. Federal 
Mali İstihbarat Birimi’nde çalışıyorum.”

“Bende hiçbir çağrışım yapmadı dostum.”
“Yani paranın izini sürüyorum işte. Sonunda olmaması ge-

reken birkaç sıfırla biten herhangi bir meblağı. Aklanmış, zim-
mete geçirilmiş paralar gibi şeyler.”

Adam cevap olarak bir şey dedi ama Falk onu duymadı. 
Bakışları üç tabuttan, ön sıradaki yas tutanlara kaydı. Orası 
aileye ayrılmıştı. Kafalarının arkalarına bakıp o durumda ol-
madıkları için Tanrı’ya şükreden bütün arkadaşları ve komşu-
larının önünde oturabilsinler diye.

Yirmi yıl olmuştu ama Falk, Luke’un babasını hemen tanı-
dı. Gerry Hadler’ın yüzü yaşlanmıştı. Gözleri adeta yuvalarına 
kaçmış gibi duruyordu. En ön sıradaki yerinde uysalca otu-
ruyordu ama başını çevirdi. Yanında ağlayan karısıyla oğlu, 
gelini ve torununun naaşlarının olduğu üç ahşap kutuyu gör-
mezden geliyordu. Onun yerine doğruca Falk’a bakıyordu.

Arkada bir yerlerde hoparlörlerden bir melodi süzülüyor-
du. Cenaze töreni başlıyordu. Gerry başını hafifçe sallayarak 
selam verdi ve Falk farkında olmadan elini cebine koydu. 
Orada masasına iki gün önce gelen mektubu hissetti. Mektup 
Gerry Hadler’dan gelmişti ve otoriter bir tonda yazılmış dokuz 
kelimeyi içeriyordu:
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Luke yalan söyledi. Sen de yalan söyledin. Cenazeye gel.
Bakışlarını ilk kaçıran Falk oldu.

Fotoğraflara bakmak güçtü. Kilisenin önündeki bir ekranda 
sürekli devam eden bir montaj halinde dönüp duruyorlardı. 
Luke on yaş altı bir futbolcu olarak kutlama yapıyor, genç bir 
Karen bir midilliyi çitin üzerinden atlatıyordu. Şimdi onların 
donup kalan o gülümsemeleri bir tuhaf geliyordu ve Falk göz-
lerini kaçıran tek kişinin kendisi olmadığını gördü. 

Fotoğraf tekrar değişti ve Falk kendini fark edince şaşırdı. 
On bir yaşındaki halinin bulanık bir görüntüsü kendisine ba-
kıyordu. Luke’la göğüsleri çıplak bir halde yan yana durmuş, 
oltada küçük bir balığı gösteriyorlardı. Mutlu görünüyorlardı. 
Falk fotoğrafın çekildiği ânı hatırlamaya çalıştı. Hatırlayamadı.

Slayt gösterisi devam etti. Luke’un sonra Karen’ın fotoğ-
rafları gelip geçiyordu. İkisi de hiç durmayacaklarmış gibi gü-
lümsüyorlardı. Sonra yine Falk ekrandaydı. Bu kez akciğerleri 
sıkışmış gibi hissetti. İnsanlar kendi aralarında alçak sesle ko-
nuşmaya başladılar. Falk bu fotoğraftan etkilenen tek kişinin 
kendisi olmadığını biliyordu.

Gençlik hali Luke’la yan yana duruyordu. Bu fotoğrafta iki-
sinin de upuzun kolları ve bacakları vardı. Yüzleri sivilcelerle 
doluydu. Yine gülümsüyorlardı ama bu kez dörtlü bir grubun 
bir parçasıydılar. Luke kolunu açık sarı saçlı incecik bir genç 
kızın beline dolamıştı. Falk’ın eli de uzun siyah saçlı ve kap-
kara gözleri olan ikinci bir kızın omzunda daha temkinli bir 
şekilde duruyordu. 

Falk bu fotoğrafın gösterildiğine inanamadı. Dişlerini sık-
mış dimdik oturan Gerry Hadler’a bir bakış attı. Falk yanın-
daki çiftçinin kıpırdandığını, hafifçe kendinden biraz uzağa 
kaydığını hissetti. Jetonu düştü, diye düşündü.

Kendini tekrar fotoğrafa, dört kişilik gruba, yanındaki kıza 
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bakmaya zorladı. O gözler ekrandan kaybolup gidene kadar 
onlara baktı. O fotoğrafın çekildiği ânı hatırlıyordu. Uzun bir 
yazın sonuna doğru bir öğleden sonra çekilmişti ve dördünün 
birlikte çekilen son fotoğrafıydı. İki ay sonra o kara gözlü kız 
ölmüştü.

Luke yalan söyledi. Sen de yalan söyledin.
Falk bir dakika boyunca öylece yere baktı. Ekrana tekrar 

baktığında, zaman ilerlemişti ve Luke’la Karen düğün günlerin-
de resmiyetle kaskatı durmuş gülümsüyorlardı. Falk da o dü-
ğüne davet edilmişti. Katılmamak için ne bahane uydurduğunu 
hatırlamaya çalıştı. Bahanesinin iş olduğuna neredeyse emindi.

Billy’nin ilk fotoğrafları belirmeye başladı. Kırmızı yanaklı 
bir bebek, sonra da kafası saçlarla dolu bir ufaklıkken... Daha 
o zamanlar biraz babasına benziyordu. Üzerinde şortla bir 
Noel ağacının yanında duruyordu. Aile üç canavar gibi giyin-
mişti. Yüzlerindeki makyaj gülümsemelerinin etkisiyle çatla-
mıştı. Birkaç yıl sonra, yaşı biraz daha ilerlemiş bir Karen, yeni 
doğmuş başka bir bebeği göğsünde tutuyordu.

Charlotte. Şanslı olan. Çiçeklerle onun adı yazılmamıştı. 
Şimdi on üç aylık olan Charlotte, o anda sanki planlanmış 
gibi, ön sıradaki babaannesinin kucağında ağlamaya başladı. 
Barb Hadler kızcağızı tek koluyla göğsünde sıkıca tutmuş, ger-
gin bir ritimle sallıyordu. Diğer eliyle de yüzünü bir peçeteyle 
kapatıyordu.

Bebekler konusunda uzmanlığı olmayan Falk, Charlotte’ın 
annesini ekranda tanıyıp tanımadığından emin olamadı. Belki 
de sadece o capcanlı dururken cenaze törenine dahil edildiği 
için sinirliydi. Falk onun bu duruma alışacağını fark etti. Pek 
fazla bir seçeneği yoktu. Kaderinde üzerine yapıştırılan “tek 
hayatta kalan” etiketiyle büyümek olan bir çocuğun saklana-
cağı pek fazla yer yoktu. 

Müziğin son tınıları da yavaş yavaş kesildi ve son fotoğraf-
lar huzursuz bir sessizlikte gelip geçti. Birisi ışıkları yaktığında 



18

ortama toptan bir rahatlama hissi hâkim oldu. Kilolu bir pa-
paz kürsüye giden iki merdiveni güçlükle çıkarken, Falk tek-
rar tüyler ürpertici o tabutlara baktı. Kara gözlü kızı, yirmi yıl 
önce bedeni korku ve ergenlik hormonlarının etkisindeyken 
uydurulmuş, üzerinde hemfikir olunmuş bir yalanı düşündü.

Luke yalan söyledi. Sen de yalan söyledin.
O kararla şu an arasında ne kadar kısa bir mesafe vardı? Bu 

soru, bedeninde bir morluk gibi sızladı.
Kalabalığın arasındaki yaşlı bir kadın öne bakmayı bırakıp 

Falk’a baktı. Falk onu tanımıyordu ama kadın programlanmış 
gibi onu tanıdığını belli edercesine başını sallayarak nazikçe 
selam verdi. Falk gözlerini kaçırdı. Tekrar baktığında kadın 
hâlâ ona bakıyordu. Birdenbire kaşlarını çattı ve yanında-
ki yaşlı kadına döndü. Kadının ne fısıldadığını anlamak için 
Falk’ın dudak okuyabilmesine gerek yoktu.

Falkların oğlan geri gelmiş.
İkinci kadının gözleri yüzüne, sonra da aniden başka tarafa 

çevrildi. Başını hafifçe sallayarak arkadaşının şüphesini onay-
ladı. Eğilip diğer tarafındaki kadının kulağına bir şey fısılda-
dı. Falk’ın içine bir huzursuzluk çöktü. Saatine baktı. On yedi 
saat. Sonra gitmiş olacaktı. Tekrar. Neyse ki. 




