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PATRICIA HIGHSMITH, 1921’de Teksas’ta doğdu, 1927’de ailesiyle
New York’a taşındı. Üniversite eğitimini burada, Barnard Koleji’nde tamamladı. Küçüklüğünde annesi onu doğurmak istemediğini söyleyince
annesiyle ömür boyu girdiği çatışma, polisiye romana yönelmesine yol
açtı. Ateist olan Highsmith, Amerika’nın demokratik ideallerine inanırdı
ancak ülkenin 20. yüzyıldaki kültürel yapısını ve dış politikasını da şiddetle eleştirdi. Suç işleme psikolojisini, çift kişilik sorununu işleyerek
çarpıcı romanlar kurgulayan Highsmith çok sayıda ödül aldı. İlk romanı
Trendeki Yabancılar, “Ripley” serisi ve başka yapıtları birçok defa sinemaya uyarlandı. Diğer eserlerinin arasında Carol, Ocak Ayının İki Yüzü,
Edith’in Güncesi, Küçük g: Bir Yaz Masalı ve Bir Kadın Düşmanından Öykücükler sayılabilir. Highsmith, ömrünün son on iki yılını geçirdiği İsviçre’nin
Locarno kentinde 1995’te lösemiden hayata veda etti.

ESRA BİRKAN, 1969’da İstanbul’da doğdu. Lisansını Boğaziçi Üniver
sitesi Mütercim-Tercümanlık, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi
Çeviribilim, doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürler
Arası Çeviribilim bölümlerinde tamamladı. Batı klasiklerinin İslami çevirileri üzerine yaptığı yüksek lisans tez çalışması, Ideology Unveiled:
Islamist Retranslations of the Western Classics, Lambert Academic Publishing tarafından yayımlandı. Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercü
manlık bölümünde ders vermektedir. Arthur Conan Doyle (Tekinsiz
Hikâyeler), David Vann (Bir İntihar Efsanesi), V. Nabokov (Maşenka), Lou
Reed (şarkı sözleri), R. Yates (Hayallerin Peşinde) çevirileri yayımlandı.
7

8

1
Tom arkasına bakınca Green Cage’den çıkıp kendisine doğru yürüyen adamı gördü. Tom daha hızlı yürümeye başladı. Adam hiç şüphesiz peşindeydi. Tom onu beş
dakika önce fark etmişti; oturduğu masadan Tom’u kesiyor, tam emin olamasa da büyük ölçüde eminmiş gibi
görünüyordu. Adam eminmiş gibi göründüğü için Tom
içkisini aceleyle bitirip hesabı ödedi ve bardan çıktı.
Yolun köşesine gelince Tom başını öne eğip Beşinci
Cadde boyunca depara kalktı. Raoul’un Yeri hemen oracıktaydı. Acaba işi şansa bırakarak, kader kısmet diyerek
içeri girip bir içki mi içseydi? Yoksa hemen topuklayıp
Park Caddesi’ne kadar gitse miydi? Loş kapı aralıklarına
saklanarak peşindeki adamdan kurtulmayı deneyebilirdi.
Barda boş bir köşeye yönelirken tanıdık biri var mı
diye otomatikman çevreyi kolaçan etti. Adını hep unuttuğu kızıl saçlı iriyarı adam oradaydı, sarışın bir kızla bir
masada oturuyordu. Kızıl saçlı adam el salladı, Tom’un
eli de gevşekçe havaya kalkıp ona karşılık verdi. Tek bacağını bar taburesine atıp yüzünü kapıya döndü; tavırları göze batacak kadar rahattı.
Barmene, “Cin tonik lütfen,” dedi.
Peşine taktıkları adam böyle bir tip miydi? Bu adam
mıydı, değil miydi? Adamda polis ya da detektif tipi
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yoktu. İşadamı gibi duruyordu, aile babasına benziyordu, iyi giyimli, iyi besili biriydi; şakaklarına kır düşmüştü, biraz tedirgin görünüyordu. Böyle bir işe yollayacakları adam böyle biri mi olurdu? Belki de bir barda onunla sohbete koyulacak ve sonra bam! – bir elini onun omzuna koyacak, diğeriyle de polis rozetini gösterecekti.
Tom Ripley, tutuklusun. Tom kapıya baktı.
Oradaydı işte. Adam çevresine bakındı, Tom’u görünce hemen başka bir yöne baktı. Adam şapkasını çıkarıp barın diğer ucuna oturdu.
Tanrım, ne istiyordu bu adam? Sapık falan olmadığı
kesin, diye düşündü Tom bir kez daha; eziyet altındaki
beyni atılıp böyle bir sözcük üretmişti, bu sözcüğe tutunmak istedi çünkü adamın polis olmasındansa sapık
olmasını tercih ederdi.
Tom adamın bir el hareketiyle barmeni ötelediğini
ve barın etrafından kendisine doğru yürüdüğünü gördü.
Yanında bitivermişti! Tom korkudan felç olmuş gibi adama baktı. En fazla on yıl verirler, diye düşündü Tom.
Belki de on beş yıl; ama iyi halden... O anda adamın
dudakları konuşmak için aralandı, Tom’un içine bir çaresizlik ve pişmanlık hissi çöktü.
“Pardon, siz Tom Ripley misiniz?”
“Evet.”
“Benim adım Herbert Greenleaf. Richard Green
leaf’in babasıyım.” Adamın yüzündeki ifadeden Tom’un
aklı karıştı, suratına bir silah doğrultmuş olsa bu kadar
şaşırmazdı. Adamın yüzünde gülümseyen, dostça ve
ümitli bir ifade vardı. “Siz Richard’ın arkadaşısınız değil
mi?”
Tom’un zihninde silik bir bağlantı oluştu. Dickie
Greenleaf. Uzun boylu sarışın bir adam. Tom’un hatırladığına göre epeyce paralı biriydi. “Ah, Dickie Greenleaf.
Tabii.”
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“Charles ve Marta Schriever’ı da tanıyorsunuzdur.
Ne de olsa bana sizden bahseden onlardı, sizin... ee... Bir
masaya mı geçsek?”
“Tabii,” dedi Tom uyumla ve içkisini eline aldı. Küçük salonun arkasındaki boş bir masaya yönelen adamı
takip etti. Şimdilik paçayı kurtardığını düşündü. Özgürdü! Kimsenin onu tutuklayacağı yoktu. Bu başka bir konuyla ilgiliydi. Konu her ne olursa olsun, hırsızlık, kanuna
aykırı bir şekilde posta adreslerini değiştirmek ya da adına her ne diyorlarsa, onunla suçlanmıyordu. Belki de
Richard’ın başı sıkışmıştı. Belki de Bay Greenleaf yardım
veya tavsiye istiyordu. Tom, Bay Greenleaf gibi bir babaya ne söylenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu.
“Tom Ripley olduğunuzdan tam olarak emin olamamıştım,” dedi Bay Greenleaf. “Sizi daha önce sadece bir
kez görmüştüm sanırım. Bir keresinde Richard’la birlikte bizim eve gelmemiş miydiniz?”
“Evet, galiba gelmiştim.”
“Schriever’lar da bana sizi tarif ettiler. Hep birlikte
size ulaşmaya çalışıyorduk çünkü Schriever’lar onların
evinde buluşmamızı istiyorlar. Birisi onlara ara sıra Green
Cage barına gittiğinizi söylemiş. Sizi ilk defa bu akşam
aramaya çıkmıştım; şanslıymışım.” Gülümsedi. “Geçen
hafta size bir mektup yazmıştım ama belki de mektubu
almadınız.”
“Hayır, almadım.” Marc postalarımı getirmiyor olmalı, diye düşündü Tom. Kahrolası herif. Belki de Dottie
Teyze’den bir çek gelmişti. “Bir hafta kadar önce taşındım,” diye ekledi.
“Ah, anladım. Mektupta fazla bir şey yazmamıştım.
Sadece sizi görmek ve konuşmak istediğimi yazdım.
Schriever’lar Richard’ı iyi tanıdığınızı söylediler.”
“Onu hatırlıyorum, evet.”
“Fakat artık onunla yazışmıyor musunuz?” Bay Green
leaf düş kırıklığına uğramış gibi görünüyordu.
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“Hayır. Son birkaç yıldır Dickie’yle görüşmedik.”
“İki yıldır Avrupa’daydı. Schriever’lar sizden övgüyle söz ettiler ve Richard’a yazarsanız onun üzerinde etkili olabileceğinizi söylediler. Onun eve dönmesini istiyorum. Burada sorumlulukları var; fakat şu sıralar annesiyle benim ona söylediklerimize kulak asmıyor.”
Tom şaşırmıştı. “Schriever’lar tam olarak size ne
söyledi?”
“Belli ki biraz abartmışlar ama Richard’la sizin yakın
arkadaş olduğunuzu söylediler. Baştan beri onunla yazıştığınızı düşünmüş olmalılar. Görüyorsunuz ya, artık
Richard’ın pek fazla arkadaşını tanımıyorum...” Tom’un
bardağına şöyle bir göz attı, ona en azından bir içki ısmarlamak istiyor gibiydi ama Tom’un bardağı doluydu.
Tom, Dickie Greenleaf’le birlikte Schriever’ların
evindeki bir kokteyle gittiğini hatırlıyordu. Belki de
Greenleaf’ler, Schriever’larla kendisinin olduğundan
daha yakındılar; Tom, Schriever’ları hayatında en fazla
üç-dört kez görmüştü çünkü. Son görüşmelerinde Charley Schriever’ın gelir vergisini düzenlemesine yardım
etmişti. Charley televizyon yapımcısıydı ve serbest işlerinden elde ettiği gelirleri yüzüne gözüne bulaştırmıştı.
Tom rakamlarla oynayıp onun gelir vergisini düşürünce
Charley, Tom’un bir dâhi olduğunu düşünmüştü. Belki
de Tom’u Bay Greenleaf’e bu yüzden tavsiye etmişti,
kim bilir. Charley, o akşama bakarak Bay Greenleaf’e
Tom’un zeki, mantıklı, son derece titiz, dürüst ve yardımsever biri olduğunu söylemiş olabilirdi. Ama bunda
yanılıyordu.
“Richard üzerinde etkili olabilecek ona yakın birini
tanıyor musunuz peki?” Bay Greenleaf bu soruyu üzülerek sormuştu.
Buddy Lankenau vardı ama Tom böyle bir işi ona
devretmek istemiyordu. “Üzgünüm ama tanımıyorum,”
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dedi Tom başını olumsuz anlamda sallayarak. “Richard
neden eve dönmüyor?”
“Orada yaşamayı tercih ediyormuş. Ama annesi şu
anda oldukça hasta... Neyse, bu ailevi sorunlarla canınızı
sıkmayayım.” Elini düzgünce taranmış, seyrekleşmiş ve
kırlaşmış saçlarının arasından geçirdi; endişeli bir hali
vardı. “Resim yapıyormuş. İstiyorsa resim yapabilir, bunun bir sakıncası yok ama ressam olacak yeteneğe sahip
değil. Oysa tekne tasarımında çok yetenekli, keşke bu
konuya yönelseydi.” Garson yanlarına gelip de ne istediğini sorunca, “Viski soda lütfen. Dewar olsun,” dedi. “Siz
bir şey ister misiniz?”
“Hayır, teşekkürler,” dedi Tom.
Bay Greenleaf, Tom’a özür dilercesine baktı. “Richard’
ın arkadaşları arasında beni dinleyen bir tek siz oldunuz.
Diğerleri onun hayatına karıştığımı düşündüler.”
Tom bunu anlayabiliyordu. “Keşke yardımcı olabilseydim,” dedi kibarca. Dickie’nin parasının bir tekne imalatı şirketinden geldiğini hatırlamıştı. Küçük yelkenli tekne imalatı yapan bir şirketti. Hiç şüphesiz babası onun
eve dönüp aile şirketini devralmasını istiyordu. Tom, Bay
Greenleaf’e belli belirsiz gülümseyip içkisini bitirdi. Tom
iskemlesinin ucunda oturuyordu, kalkmak üzereydi fakat
masanın diğer yanında oturan adamın düş kırıklığı elle
tutulacak kadar somuttu. “Avrupa’nın neresinde yaşıyor?”
diye sordu Tom, aslında onun nerede yaşadığının kendisi
için zerre kadar önemi yoktu.
“Napoli’nin güneyinde, Mongibello adlı bir kasabada yaşıyor. Bana söylediğine göre kasabanın bir kütüphanesi bile yokmuş. Zamanını yelken yaparak ve resim çizerek geçiriyor. Orada bir ev aldı. Richard’ın kendine ait
bir geliri var – fazla bir şey değil ama İtalya’da yaşamasına yetiyor anlaşılan. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama
orada ne bulduğunu anlayabilmiş değilim.” Bay Green
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leaf cesaretle gülümsedi ve garson viski sodasını getirdiğinde, “Size bir içki ikram edebilir miyim Bay Ripley?”
diye sordu.
Tom kalkmak istiyordu. Ama adamı yeni gelen içkisiyle yalnız bırakmak da istemiyordu. “Olur, teşekkür
ederim,” dedi ve bardağını garsona uzattı.
Bay Greenleaf bundan memnun olmuştu. “Charley
Schriever bana sigorta işinde olduğunuzu söyledi,” dedi.
“Bir süre önce öyleydi. Ben...” İç Gelirler Dairesi’nde
çalıştığını şimdi söylemek istemiyordu. “Şu sıralar bir
reklam ajansının muhasebe departmanında çalışıyorum.”
“Öyle mi?”
İkisi de bir süre bir şey söylemedi. Bay Greenleaf
acınası bir ifadeyle Tom’un gözünün içine bakıyordu. Ne
diyebilirdi ki? Tom içkiyi kabul ettiğine pişman olmuştu.
“Bu arada bizim Dickie kaç yaşında oldu?” diye sordu.
“Yirmi beş.”
Benimle aynı yaşta, diye düşündü Tom. Dickie orada
gününü gün ediyordu. Bir geliri, bir evi ve teknesi vardı.
Neden eve gelecekti ki? Dickie’nin yüzü hafızasında biraz daha canlandı: Kocaman bir gülümsemesi vardı, sarıya çalan saçları dalgalıydı, şanslı insanlara mahsus mutlu
bir ifadesi vardı. Dickie şanslıydı. Oysa kendisi yirmi beşinde ne yapıyordu? Günlük yaşıyordu. Banka hesabı
yoktu. Şimdi de hayatında ilk kez polislerden kaçıyordu.
Matematiğe kafası basıyordu. Bunun için neden kimse
ona para ödemiyordu ki? Bütün kasları gerilmişti, parmaklarının arasında tuttuğu kibrit kutusunun yamulduğunu, yassılaştığını fark etti. Canına tak etmişti, çok sıkılmıştı artık! Keşke barda yalnız başına oturuyor olsaydı.
Tom içkisinden büyük bir yudum aldı. “Bana adresini verirseniz Dickie’ye seve seve yazarım,” dedi çabucak.
“Beni hatırlayacaktır herhalde. Bir keresinde Long Island’
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da bir hafta sonu partisine gitmiştik beraber. Dickie’yle
ben çıkıp midye toplamıştık, kahvaltıda herkes o midyeleri yemişti.” Tom gülümsedi. “Bazılarının midesi bozuldu, çok iyi bir parti değildi. Ama Dickie’nin o hafta sonu
Avrupa’ya gitmekten bahsettiğini hatırlıyorum. Tam da
ondan sonra...”
“Hatırlıyorum!” dedi Bay Greenleaf. “Richard’ın burada geçirdiği son hafta sonuydu. Bana midyelerden söz
etmişti.” Bay Greenleaf biraz yüksek bir sesle güldü.
“Sizin eve de birkaç kez gelmiştim,” diye sözüne devam etti Tom, artık havaya girmişti. “Dickie odasında bir
masanın üzerinde duran gemi modellerini göstermişti
bana.”
“Onlar sadece çocukken yaptığı modeller!” Bay
Greenleaf neşeyle ışıldıyordu. “Size yaptığı maketleri
gösterdi mi? Peki ya çizimlerini?”
Göstermemişti ama Tom heyecanla, “Evet!” dedi.
“Elbette gösterdi. Mürekkepli kalemle yaptığı çizimler.
Bazıları büyüleyiciydi.” Tom onları hiç görmemiş olmasına rağmen her bir çizgisi, cıvatası ve vidası etiketlenmiş
olan teknik çizimleri zihninde canlandırabiliyor, Dickie’
nin gülümseyerek onları kendisine gösterdiğini hayal
edebiliyordu; bu konuda daha dakikalarca konuşabilir ve
Bay Greenleaf’i coşturabilirdi ama kendini tuttu.
“Evet, Richard’ın o konularda yeteneği vardır,” dedi
Bay Greenleaf tatminkâr bir havayla.
“Bence de,” diyerek ona katıldı Tom. Can sıkıntısı
şimdi bir vites daha atmıştı. Tom bu duyguyu çok iyi
bilirdi. Bazen partilerde de böyle olurdu ama genellikle
de istemediği biriyle yemeğe çıkmışsa bu duyguyu yaşar,
gece uzadıkça uzardı. Belki bir saat daha böyle manyakça kibar davranmaya devam edebilirdi ama ondan sonra
içinde bir şeyler infilak edince koşa koşa kapıdan çıkıp
gidebilirdi. “Şu sıralar çok müsait değilim yoksa oraya
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seve seve gidip Richard’ı ikna edebilirdim. Belki de onu
etkileyebilirdim,” dedi Tom, sırf Bay Greenleaf’in duymak istediği şey bu olduğu için.
“Eğer gerçekten böyle düşünüyorsanız... yani, Avru
pa’ya seyahat etme planınız var mı, bilmiyorum.”
“Hayır, böyle bir planım yok.”
“Richard arkadaşlarından hep etkilenmiştir. Eğer siz
ya da onu tanıyan bir başkası işinden izin alabilirse,
Richard’la konuşması için o kişiyi Avrupa’ya ben de gönderebilirim. Bence buna değer, oraya benim gitmemden
daha iyi olur. İşinizden izin almanız mümkün olur muydu acaba?”
Tom’un bir anda yüreği pır pırlandı. Düşünüyormuş gibi bir hava takındı. Bu bir fırsattı. İçinde bir şey
bu fırsatın kokusunu almış, beyninden önce harekete
geçmişti. Şu an işsizdi. Yakın zamanda şehirden ayrılması gerekebilirdi zaten. New York’tan gitmek istiyordu.
“İzin alabilirim belki,” dedi dikkatlice ve aynı düşünceli
ifadeyle; onu gitmekten alıkoyabilecek binlerce küçük
engeli tek tek hesap ediyormuş gibi davranıyordu.
“Eğer olur da giderseniz, hiç söylememe gerek yok,
ben elbette sizin bütün masraflarınızı karşılarım. Bunu
ayarlayabilir misiniz gerçekten? Mesela bu sonbaharda?”
Zaten eylülün ortasına gelmişlerdi. Tom, Bay Green
leaf’in küçükparmağındaki, arması epeyce silinmiş yüzüğe baktı. “Ayarlayabileceğimi sanıyorum. Richard’ı
yeniden görmek isterim – özellikle de bir yardımım dokunacaksa.”
“Dokunur tabii! Bence sizi dinler. Onu çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama neden eve dönmesi gerektiğini
ona iyice anlatırsanız, bunu sırf onun iyiliği için söylediğinizi anlayacaktır.” Bay Greenleaf arkasına yaslanıp
Tom’u onaylarcasına süzdü. “Mesela Jim Burke’le karısı
–Jim benim ortağım olur– geçen sene tekne seyahatin
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