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Jody Shields, sanat dalýnda üst lisans yaptýktan sonra uzun

yýllar Vogue, House and Garden ve New York Times Maga
zine dergilerinin editörlüðünü yaptý. Bu süreçte All That
Glitters: Glory of Costume Jewellery (Parýldayanlar: Kos
tümlere Ýþlenen Mücevherlerin Iþýltýsý) ve Hats: A Stylish
History and Collector’s Guide (Þapkalar: Bir Moda Tarihi
ve Koleksiyoncu Rehberi) adlý iki kitap yazdýktan sonra ilk
romaný olan Görgü Tanýðý Ýncir (2000) ile büyük baþarýya
ulaþtý. Bu kitabý 2006’da yayýnlanan The Crimson Portrait
(Kýzýl Portre) izledi. Sinema ve televizyon senaryolarý da
yazan Shields’in gravürleri özel koleksiyonlarda ve
MOMA’da (Modern Sanat Müzesi) yer alýyor.

Ýnci Yanký, Bursa Gazi Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra

yükseköðrenimini Hacettepe Üniversitesi ve Boðaziçi Üni
versitesi’nde tamamladý. Çevirmenlik mesleðini çaðdaþ
dünya edebiyatýndan yapýtlarý dilimize kazandýrarak sür
dürüyor.
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Kathleen Bishop
Richard Jay Kohn
John Owen Ward için
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Bir soruþturma memuru, çeþitli tanýklar tarafýndan
kasýtlý olarak ya da þans eseri itildiði yollarý asla ve hiçbir
koþul altýnda izlememelidir. Suçun nasýl iþlendiðini görev
linin kendi kendine kurgulamasý, tek etkili yöntem oluþu
nun yaný sýra en ilgi çekici, araþtýrmacýyý uyaran ve
iþinde uyanýk tutan yöntemdir.
R. Hans Gross
“System der Kriminalistik”1, 1908

1 Kriminoloji Sistemi adýndaki bu kitap, alanýndaki ilk yapýtlardan biridir. (Y.N.)
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Kýzýn cesedinin yanýnda dikiliyor. Bir an için aþaðý
bakýyor, sonra özenle cesedin etrafýnda duran dar tahtala
rýn üzerinden geçiyor. Otlarýn üstünde yürüyor ve yas
tutuyormuþ gibi görünen üç adama katýlýyor. Kimse
konuþmuyor. Ceset ressam bekleyen bir natürmort gibi
poz vermiþ duruyor.
Aletlerini bir omzunda dengelemiþ, tahtalarýn üstün
den yavaþça geçen fotoðrafçýyý izliyorlar. Fotoðrafçý duru
yor ve üçayaklý sehpanýn ayaklarýný nazikçe yerlerine
indiriyor, sonra da büyükçe fotoðraf makinesini doðrudan
kýzýn tepesine dikiyor. Baþýný kaldýrmadan parmaklarýný
þaklatýyor. Gözleri bir tepsiyle taþýdýðý beyaz toz piramidi
ne odaklanmýþ, bir uyurgezerin garip, kendinden emin
adýmlarýyla yürüyen bir çocuk aralarýndan geçerken,
adamlar fenerlerini bir ellerinden ötekine geçirerek ses
sizce kenara çekiliyorlar.
Fotoðrafçý makinenin netlik ayarýný yaparken, ger
ginlikle bekleyen çocuk onun yanýnda duruyor. Fotoðrafçý
onu görmezden geliyor. Kameranýn arkasýnda iki büklüm
eðiliyor ve baþýnýn üzerine siyah bir örtü çekiyor. O gizli
karanlýðýn içinde, fotoðraf makinesinin merceði ölen
kýzýn aðzýnýn çevresine odaklanýyor. Fotoðrafçý anlaþýlmaz
bir þeyler mýrýldanýyor, sonra eli görmeden bezin altýnda
çýkmaya çalýyor. Parmaklarýný þaklattýðý an çocuk bir kib
rit yakýyor ve tepsideki toza tutuyor. Gözleri kör eden bir
flaþ kýzýn bedenine, katýlaþmýþ kollarýna ve bacaklarýna,
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elbisesinin kývrýmlarýna, saydam, beyaz bir ýþýk sererek,
kýzý tuhaf bir pozda yatan, çimenlerin üstüne düþmüþ bir
heykele dönüþtürüyor. Boynunun altýndaki oyuklukta,
baþýnýn omzuna doðru eðildiði açýda ve uzanmýþ kolunun
altýnda siyah boþluklar, gölgeler var. Diðer kolu yüzünü
saklýyor. Iþýk ardýnda bir koku bulutu býrakarak yok olu
yor. Yanýk kükürt.
Müfettiþ kýzýn bu sere serpe uzanmýþ vurucu görün
tüsünü, bedeni kesilerek açýldýktan, garip bir þekilde
yumuþak ve akýþkan hale geldikten sonra bile aklýnda
tutuyor.
Kýz, Volksgarten’de, Kaiserin1 Elizabeth’in oturan taþ
figürünün yanýnda yatýyor. Heykel kýsa boylu çiçeklerin
kuþatmasýndaki fýskýyeye bakýyor, arkasýnda da yaklaþýk
dört metre yükseklikte kavisli bir çalý duvarý var. Park
Beiseln’lerin2 müzik, içki ve kadýn sunduklarý, Viya
na’nýn adý çýkmýþ mahallesi Spittelberg’den kýsa bir mesa
fe uzaklýkta.
Müfettiþ, kýzýn cesedinin yanýndaki bir parça buruþ
turulmuþ beyaz kâðýt ya da kumaþa benzeyen þeyi iþaret
ediyor. Polislerden ikisi baþlarýný sallayýp tahtalarý kaldýr
maya baþlýyorlar. Geç olmaya baþlamasýna raðmen hare
ketleri aceleci deðil. Kumaþa giden bir patika oluþturmak
için iki taþýn üstüne bir tahta koyuyorlar. Eðer yerde ayak
izleri varsa, tahtalar bunlarý koruyacak.
Geçen sene, 1909 baharýnda, baþka bir soruþturma
sýrasýnda, Müfettiþ olay yerindeki karlarýn üzerindeki
ayak izlerini, her birinin üstüne geçici olarak birer saksý
koyup korumuþtu. Kumda, yumuþak çamurda ya da tozda
býrakýlan ayak izlerini korumak için baþka yollar vardýr.
Fotoðrafçýnýn çýraðý sabýrla baþýnýn üstünde bir fener
tutarken, Müfettiþ, tahtalarýn üstüne, kumaþýn küçük bir
nesnenin üzerine kabaca serildiðini görecek kadar çöme
liyor. Yuvarlak bir þey. Etrafýnda sinekler ve tatlý, iðrenç
bir koku var. Deri bir keseden cýmbýz çýkararak kumaþýn
1 Ýmparatoriçe. (Ç.N.)
2 Viyana’ya özgü, ünlü restoranlar. (Ç.N.)
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bir ucundan tutuyor. Azýcýk yapýþýyor. Kumaþý kaldýrdýðýn
da iç tarafýnda koyu renk bir leke olduðunu görüyor ve
kumaþý bir zarfýn içine koyarken cismin ne olduðunu
anlayýnca þoke oluyor. Birisi genç bir kadýný öldürmüþ ve
cesedinin yanýna dýþkýlamýþ. Müfettiþ ayaða kalkýnca ter
lediðini fark ediyor. Gömleði ýslak, askýlarý omuzlarýnýn
üzerinde ýslak çizgiler haline gelmiþ. Nemli gece havasý,
kýzýn kýyafetlerinin de bedeninin üstüne çökmesine
neden olmuþ. Hava sýcak; aðustos sonu için olaðandýþý
sýcaklýkta.
Bir fotoðraf daha çekmeye hazýrlanýyorlar. Fotoðrafçý
Egon üçayaklý sehpayý oraya sürüklüyor. Sehpayý kuru
yor, fotoðraf makinesini aþaðý indiriyor ve yumuþak dýþký
ya elli santim kala durduruyor. Adamlardan biri, makineyi
odaklamak için görebilsin diye dýþkýnýn üstüne fener
tutuyor. Müfettiþ geri çekiliyor ve baþýný çevirerek flaþ
barutunun tutuþurken çýkardýðý fýsýltýlý cýzýrtýyý bekliyor.
Bir dakika sonra fener ýþýðý patlamanýn gölgesinde kalý
yor. Günler sonra fotoðrafa baktýðýnda, cesedin etrafýnda
ki çimenler, ýþýk patlamasýnýn etkisiyle makinenin içinde
ki cam negatifteki filmin içine iþlenmiþ gibi deðil de sanki
donmuþlar gibi kaskatý görünüyorlar.
Kýzý çevreleyen tahtalar kaldýrýlýnca, kýz yerde bir
baþýna, daha da kýrýlgan görünüyor. Etrafýnda herhangi
bir nesne, bariz bir ipucu bulamýyorlar. Kalýn çimen taba
kasý olasý ayak izlerini maskeliyor. Bölgeyi yarýn gündüz,
ýþýk daha iyiyken tekrar araþtýracaklar.
Karanlýkta seçilemeyen Müfettiþ, Kaiserin Eliza
beth’in heykelinin yanýndaki mermer platformda duru
yor. Uzun boylu bir adam ve neredeyse heykelin baþýna
kadar ulaþabiliyor. Usulca heykelin omzuna dokunuyor.
Baþka bir zaman kendisinin böyle bir aþýrýlýkta bulunma
sýna asla izin vermezdi, ancak anýtýn yanýnda hiç beklen
medik bir biçimde cesedin bulunmasý Müfettiþ’i sarsmýþ
tý. Kaiserin Elizabeth, Franz Josef’in karýsýydý. 1898’de
suikasta uðramýþ, bir deli tarafýndan kombinezonunda
sadece bir zerre kan býrakacak kadar þeytani incelikte bir
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býçakla kalbinden býçaklanmýþtý. Son sözlerinin “Sonun
da,” olduðu söylenir.
Müfettiþ, heykelle kýzýn cesedinin yeri arasýnda bir
baðlantý olup olmadýðýný düþünüyor.
Önündeki adamlar fenerlerin oluþturduðu ýþýk çem
berinin içinde sessizce hareket ediyorlar ve onlarýn karan
lýk figürleri arasýndan kýzýn daha beyaz þeklini seçebili
yor. Parkýn hemen ardýnda, Ýmparatorluk Sarayý’nýn bir
kanadý görünüyor. Aðaçlarýn arkasýndan, Ringstrasse
çevresinde ilerleyen tek tük, görünmez at arabalarýnýn
sesleri geliyor.
Polis yöntemlerine göre olay yerinin tanýmý yazýlma
dan önce her zaman bir çizim yapýlýr. Fener taþýyan çocu
ðun yakýndan takip ettiði Egon, kýzýn cesedinin etrafýnda
kaba bir kare oluþturacak þekilde üç yüz altmýþ adým atý
yor ve bu ölçümü, imparatoriçenin anýtýný yüzey haritala
rýnda yer belirleyici simge olarak kullanýlan bir tireyle
iþaretleyerek bir grafiðe aktarýyor. Ölen kýzýn saçýný boz
madan, þerit metrenin ucunu kýzýn baþýnýn hemen arka
sýndan yere bastýrýyor ve anýtýn tabanýna kadar bir buçuk
metre ölçüyor. Kýzýn sað kolu karanlýk yüzünün üzerine
bükülmüþ, bu yüzden þerit metreyi ayný noktaya doðru
omzundan uzatýyor. Neredeyse iki metrelik bir uzaklýk.
Son olarak kýzýn beyaz keten çizmelerinden patikaya doð
ru çekiyor þerit metreyi; bir metreden biraz fazla. Çizim
tamamlandýðýnda kâðýdý imzalayýp tarihi yazýyor.
Kýzýn bedeni artýk çizimin merkez noktasý olarak tek
rar þekillendirildi. Sanki bir denizyýldýzý ya da güneþ saa
tiymiþ gibi kafasýndan, kollarýndan ve bacaklarýndan, onu
tam bu yere ve tam bu saate iðneleyen ýþýnlar saçýlýyor.
Ölen kýz hareket ettirilmeden önce Müfettiþ usulca
inci küpelerini çýkarýyor. Saatinin kayýþýný kesiyor, bile
ðinden alýyor ve bunlarý mika zarfýn içine mühürlüyor.
Biraz daha ýþýk istiyor ve tepesinde tutulan iki fenerin
aydýnlýðýnda aðýrlýðýný tek eline vererek kýzýn üzerine
doðru diz çöküyor. Kýza dokunmamaya dikkat ederek
makasýn ucunu ince pamuk elbisesini hafifçe hareket
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ettirmek için kullanýyor. Ara sýra büyüteç istiyor. Gözleri
elbisenin –göz alýcý bir alan halindeki– parlak beyazýyla
dolu olan Müfettiþ, elini kazara kýzýn çýplak koluna koya
na kadar, kumaþýn altýndaki bedeni aklýna getirmiyor. Eli
ni hemen geri çekmesine raðmen, kýzýn soðuk derisinin
etkisi sanki sývý bir þeylere dokunmuþ gibi avucunda kalý
yor. Elini pantolonuna siliyor.
Diðer adamlarýn ani tepkisini fark ettiklerini biliyor.
Kýzýn baþparmaðýný iyice yere bastýrarak, kendini tekrar
ona dokunmaya, büyüyü bozmaya zorluyor. Parmak biraz
sertleþmiþ; Müfettiþ kýzýn en azýndan dört saattir ölü oldu
ðunu tahmin ediyor. Ölüm sonrasý katýlaþma ilk önce
küçük kaslarý etkilemesine raðmen, havanýn sýcaklýðý
hesap yapmasýný zorlaþtýrýyor. Elbisenin yakasýnýn altýnda
açýk renk bir saç buluyor ve yardýmcýsý Franz, hiç konuþ
madan saçý koymasý için boþ bir cam þiþe uzatýyor. Kýya
fetlerinde kan lekesi bulunmuyor. Ancak kýzý yerden kal
dýrdýklarýnda beyaz elbisesinin arkasýnýn lekelenmiþ
olduðunu görüyorlar.
Egon kýzý sedyeye atýnca kusuyor. Diðer adamlar baþ
larýný çeviriyorlar. Müfettiþ de onu görmezden geliyor ama
sýkýntýsýný anlýyor. Egon’un midesini bulandýran cesedin
kýmýldamasý, hareket eder gibi görünmesi oldu. Müfettiþ,
polislerden birine þafak vaktine kalan birkaç saatte, olay
yerinde kalmasýný emrediyor.
Franz hava aydýnlanýr aydýnlanmaz parmak izi ara
mak için imparatoriçenin anýtýna gidiyor. Ýlk önce heykeli,
ince devetüyünden bir fýrçayla kýrmýzý toza buluyor. Ýkinci
sefer kömür tozu kullanýyor. Ayný parmak izi tozlarý,
Volksgarten’in giriþindeki dekoratif kupalara ve mermer
kapý sövelerine de uygulanýyor.
Franz bütün taþlarýn iz tutmayacak kadar pürüzlü
olduklarýný bildiriyor.
Kýzýn cesedi, ayný günün öðleden sonrasýnda Shotten
ring’deki polis istasyonunun morgunda. Adamlar otopsi
Görgü Tanýðý Ýncir
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sýrasýnda çürümenin ve formalinin kokusunu bastýrmak
için sigara içiyorlar. Tavan pervanesi odayý serinletiyor,
ama ayný zamanda kýzýn yattýðý metal masanýn üzerine
üfledikleri sigara dumanlarýný da çekiyor. Cesedin gölge
gibi üzerlerini kaplayan kokusunun altýnda çalýþýyorlar.
Franz, makasý yavaþ darbelerle kýzýn elbisesinin iki
yanýndan aþaðý ve omuzlarýnýn üstünde yürütüyor, sonra
elbiseyi kaldýrýyor. Dantelleri yýrtarak aþtýktan sonra,
kalýn çadýr bezi korseyi büyük bir býçakla keserek belin
den aþýrýyor. Masaya eðilen beyaz ceketli doktorla, korse
nin içine girmek herhalde daha uzun zaman almýþtýr, diye
þakalaþýyor. Daha yaþlý olan adam da en az Franz kadar
sarýþýn, ama saçlarý azalmaya baþlamýþ. Pembe kafasý
kýzýn rengi solmuþ yüzünün üstünde dolaþýyor. Doktor
baþýný kaldýrmadan onaylýyor. “Sanýrým on sekiz yaþlarýn
da,” diyor. Boþ odada sohbetin pek tadý olmuyor.
Kýyafetler parçalara ayrýldý, etiketler çýkarýldý. Her
þey Kohlmarkt’taki Farnhammer, Maison Spitzer, Ungar
& Drecoll gibi iyi Bürger1 maðazalarýndan satýn alýnmýþ.
Kimliði saptanamayan kýz þimdi çýplak, baþý tahta bir
bloða dayanmýþ. Gözleri ifadesiz ve kan çanaðý gibi, dilinin
bir kýsmý dudaklarýnýn arasýndan çýkmýþ. Göðsünün üst
tarafý yüzüyle ayný kurþuni renkte, kýrmýzý boynunun yan
larýnda çizgi çizgi daha koyu renk lekeler var. Bedenin
arkasý lekelerden oluþmuþ, kenarlarý belirsiz bir yamalý
bohçaya benziyor. Dolaþým iþi tamamlanmamýþ kan kendi
aðýrlýðýndan çökerek damarlardan sýzmýþ ve çürüyen etin
koyu mor ve yeþiline dönüþerek buraya yerleþmiþ. Cesedi
nin tepesindeki içi ayna kaplý abajur, bu renkleri eðri büð
rü kývrýmýnda yansýtan müstehcen bir avize gibi görünü
yor.
Franz, “Boðazlanmýþ mý?” diye soruyor.
Doktor baþýyla onaylýyor.
Müfettiþ içeri giriyor ve masanýn diðer ucunda duru
yor. Kýzýn bedeninin taþtan oyulmuþ olduðunu hayal edi
1 Türkçe’de tam karþýlýðý kentli olmasýna raðmen orta sýnýf burjuva çaðrýþýmlarý
da vardýr. (Ç.N.)
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yor ve ona büyük yüksekliklerden bakýyor. Bu egzersiz,
kýzý, araya duygularý katmadan düþünmesine yardýmcý
oluyor.
Doktorun kýzýn baþýnýn etrafýný ve aðzýný kapatmasý
için dilini içeri alýp çenesinin altýný bir bezle sarmasýný
izliyor.
“Derisini nasýl halledeceksin?” diye soruyor.
“Çamaþýr suyuyla açabilirim. Saçýný alýrým, kafatasý
nýn arkasýnda ve yanlarýnda kesikler açarým ve on iki saat
boyunca akan suyun altýnda býrakýrým. Bu, yeþilimsi rengi
açar.”
Müfettiþ ona beklemesini söylüyor. Cesedi insan içine
çýkabilecek hale getirmenin daha kolay bir yolu olmalý.
Bir anne ya da babanýn ya da belki de kýz alyans takmadý
ðýna göre yakýn bir akrabanýn onu teþhis etmeye geleceði
ni tahmin ediyor.
Daha sonra Franz’la Müfettiþ koridorda sigara içiyor
lar.
“Otuz yýl önce yardýmcý polisken bir cesedin kafasýyla
kendi kendime baþa çýkmak zorunda kalmýþtým,” diyor
Müfettiþ. “Uzak bir köyde bir cinayet iþlenmiþti ve ne
soðutucu ne de buz vardý. Kafayý delikli bir kutuya koy
dum ve dereye saldým. Ama önce kafayý balýklardan koru
mak için bir fileye sardým.”
Morgda yalnýz kalan doktor ölü kýzýn midesinden gri
tortularý ve diðer daha katý maddelerin parçalarýný ayýrý
yor, sývýyý metal bir leðene döküyor.
Birkaç oda ötede Egon, Volksgarten’in ve kýzýn cese
dinin çizimlerini stearin ve kolodyum çözeltisi bulunan
bir leðene batýrýyor. Kâðýt on beþ dakika içinde, renk
deðiþtirmeden kuruyacak. Çözelti, kâðýdý nemden ve
mahkemede kâðýtlarý elleyen tanýklarla jüri üyelerinin
kirli ellerinden korur.
Egon, günün ilerleyen saatlerinde Volksgarten’e geri
dönüyor. Adýmladýðý alan birbirlerine iplerle baðlanmýþ
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kazýklarla çevrili. Cesedin yanýndaki dýþký kazýnmýþ ve
onun yerine üzerine boyayla bir rakam yazýlan bir taþ kon
muþ.
Ýþ baþýndaki polis memuru Egon’a baþýyla selam veri
yor ve araç gereçlerini çýkarmasýný aylak aylak izliyor.
Genç adam sayýsýz denemelerle edinilen becerikli el
çabukluðuyla hýzlý hýzlý çalýþýyor. “Dikatopter” denen,
küçük tahta bir kutu çýkarýyor. Teknik aletlere güvenme
mesine raðmen, bazen, özellikle de tümsekli zeminde
adýmladýðý uzaklýklarý ölçmek için ayaðýna bir pedometre
baðlýyor.
Sýrtý kazýklara dönük, dikatopterin açýk kapaðýnýn
içindeki siyah aynaya bakarak ayakta duruyor. Aynanýn
içindeki deliklerden aynayý on beþ kareye bölen ince ipler
geçirilmiþ. Kýzýn cesedinin yerini bu iþaretlere göre hesap
layabilsin diye patika ve imparatoriçenin anýtý ip aðýnda
görünene kadar kutuyu önünde tutarak, her seferinde
yarým adým atarak ilerliyor. Yaptýðý iþten memnun; kaçak
görüntüler kelebekler gibi kutuda tutsak kalýyor.
Kutunun tabanýnda aynanýn üstündeki grafik gibi
bölümlere ayrýlmýþ bir kâðýt var. Kâðýdýn üzerine kýzýn
cesedinin bir taslaðýný ezberinden, anýt ve patikayý da ayný
elindeki aynanýn kapaðýna yansýdýklarý gibi çiziyor.
Koyu renk aynadaki deliklerden ýþýk parýldýyor ve
cesedin karakalem çizimi bu parlak noktalarýn altýnda
sanki bir takýmyýldýzýnýn birleþtirilmesiyle oluþmuþ gibi
asýlý duruyor.

***
Müfettiþ kýzýn cesedinin bulunduðu gece uyumadý.
Müfettiþ kýzýn cesedini ilk kez tarif ederken, karýsý
Erszébet de kýzý gözünün önüne getiriyor. Ceset bir þenlik
ateþi, ýþýk saçan, beyaz bir ölü ateþiymiþçesine adamlarýn
cesedin etrafýnda durduklarýný; ateþin parýltýsýnýn adamla
rýn bir tapýnaðýn kaymaktaþý sütunlarý gibi görünen
bacaklarýný aydýnlattýðýný hayal ediyor. Ölü kýz adamlarýn
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oluþturduðu halkanýn içine düþmüþ.
Erszébet kýzýn adýný ve yaþýný soruyor.
“Teþhis edilmedi. Doktor on sekiz civarlarýnda oldu
ðunu tahmin ediyor.”
“Volksgarten’de ne arýyormuþ?”
“Esrarengiz olan da bu.”
“Spittelbergli olmalý. Bir kýz baþka neden gece park
ta olsun ki?”
“Ayný akþam daha önceden öldürülmüþ olabilir. Kýya
fetlerine dayanarak iyi bir aileden geldiðine inanýyorum.
Cinayeti bir talihsizlik ya da aþk cinayetiymiþ gibi duru
yor.”
“Hiç þüpheli buldunuz mu?”
“Henüz yok.”
Kadýn baþýný sallýyor ve Müfettiþ’i daha fazla sorgula
mýyor. Kendi kuramlarýný oluþturmasýna meydan býraktý
ðý için onun sýnýrlý bilgileriyle tatmin oluyor. Kýzýn cesedi
bir zamanlar güvenli bir yer olan parkta bir gedik açýyor.
Müfettiþ, ceset bulunduktan iki gün sonra, sofrada
ölülerden laf açmak âdeti olmamasýna raðmen yemek
sýrasýnda kýzdan bahsediyor. Erszébet’ten ertesi gün ofise
gelmesini ve boyalarýný da getirmesini rica ediyor. Ondan
ilk kez bu þekilde bir yardým istiyor.
Erszébet o gece uyuyamayýnca, ertesi gün yüzünü
boyayacaðý adsýz kýzý düþünüyor. Macaristan’da ölümün
onlarý cennetin gelinlerine dönüþtürdüðüne inanýldýðý
için evlenmemiþ genç kýzlara ve kýz çocuklarýna cenazele
rinde beyaz giydirme geleneði vardýr. Ölen kýz anne ve
babasý tarafýndan düðün törenlerinde kullanýlan sözlerle
gönderilir. Yarýn kýzýn sahipsiz bedeninin baþýnda sessizce
eski bir dize okuyacak. Yaþadýðým sürece karalara bürüne
ceðim. Öldüðüm zaman beyazlarla yürüyeceðim.
Polis merkezinde, Franz, Erszébet’in önünde koridor
da yürüyor. Morga önden girmesine izin veriyor. Kýzýn
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cesedi bir masanýn üzerinde duruyor, bir bez baþý dýþýnda
her yerini örtüyor. Yüzü hâlâ leke leke, cildi balmumu
kadar donuk ve mat, gözleri de yuvalarýnda çökmüþler. Çene
sini çevreleyen kumaþ çýkarýlmýþ, aðzý hafifçe açýk. Uzun
açýk renkli saçlarý bir ip parçasýyla arkadan baðlanmýþ.
Odanýn tüm soðukluðu, profilini acý acý þekillendire
rek, hayattayken olduðundan daha keskin bir hale getire
rek hareketsiz yüze yükleniyormuþ gibi görünüyor. Bir an
için, kýzýn ölü olduðunu hatýrlayana kadar, bedenin mut
lak pasifliði Erszébet’e garip geliyor.
Dönüp burnuna bir mendil bastýrana kadar dikkatini
bunlar çekiyor. Sonralarý, odadaki koku, çürümenin koku
su, zaman zaman davetsiz bir hayalet gibi geri dönecek.
Bu sabah boya iþine kendini bol bol parfüme batýrarak,
þiþenin cam týpasýný bileklerine ve etli ensesine dokundu
rarak hazýrlandý. Tepeye toplanmýþ saçý firketelerle sað
lamlaþtýrýldý.
Þimdi paletindeki kalýn beyaz kurþun boyasý kütlesi
ne solgun ten rengine dönene kadar kýrmýzý, sarý ve kah
verengi toz boyalar sürüyor. Venedik pembesi. Buna kýzýn
cildinin soðuk yüzeyine daha iyi yapýþsýn diye beziryaðý
ve sabun ekliyor.
Franz’dan kýzýn boynundaki örtüyü bollaþtýrmasýný
istiyor. Ýlk önce yüzün, aðýz ve burun delikleri çevresinde
ki en koyu yerlerini boyuyor; parmaðýyla boyayý ölü yüze
harmanlamadan hemen önce elini durduruyor.
Beyaz bir macunla dolu bir kâse taþýyan adam odaya
girdiðinde kadýn neredeyse bir saattir cesedin üzerinde
çalýþýyordu. Adam kâseyi rasgele kýzýn karnýnýn üzerine
koyuyor. Erszébet’in odada olduðunu hatýrlayarak kâseyi
nezaketle masaya taþýyor.
“Ben Doktor Pollen. Ýþinizi bitirdiniz mi?”
Erszébet baþýný sallayýp kenara çekiliyor. Doktor kâse
nin içindeki koyu karýþýmý azimle yoðurmaya koyuluyor.
“Bu benim kendi biçimlendirme formülüm. On parça
beyaz mum ve iki parça Venedik neft yaðý ile birlikte eritil
miþ. Yapýþkanlaþtýrmak için patates niþastasý ekliyorum.”

24

25

26

