
C E N N E T İ M D E N 
 
 

B A K A R K E N

Alice Sebold

efil





OKUYUCULAR VE ELEŞTİRMENLER  

ALICE SEBOLD İÇİN NE DEDİLER

CENNETİMDEN BAKARKEN

“Büyüleyici... Sebold en akıl almaz konuları eğlendirerek, zekice 
ve adeta esrarengiz bir zarafetle ele alıyor... Cennetimden Bakarken 
çevredeki faciayı -bir çocuğun açıklanamayan kayboluşu, kede-
riyle yalnız kalan bir aile- alıp edebiyata dönüştürüyor.”

—Katherine Bouton, New York Times Book Review

“Sebold süreç ne kadar karmakarışık, kusurlu ve güzel olursa 
olsun bize, yaşamayı ve ölmeyi, bağlanmayı ve salıvermeyi öğre-
tiyor ve son sayfa çevirildikten sonra bile okuyucuların elinden 
bırakmakta zorlanacakları, acı verecek kadar güzel ve başarılı bir 
roman yaratıyor.”

—Paula L. Woods, Los Angeles Times

“Eğer bitiremeyecekseniz Cennetimden Bakarken’i okumaya baş-
lamayın. Kitap hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir dehşetle 
başlıyor, ama ümit edebileceğinizden çok daha güzel sona eri-
yor... Alice Sebold burada mucizevi bir şey yapmakta.

 —Ron Charles, Christian Science Monitor

“Vahşice güzel... Garip ve ilgi uyandıran bir roman.”
—Monica Wood, San Francisco Chromicle



“Bir ailenin sevgisi, zamanla acıya katlanması ve değişmesinin 
zekice izlenmiş portresi... Korkunç bir acının ve bir kaybın, sev-
giyle ve yavaş yavaş, istemeyerek ve parça parça razı olarak ke-
faretinin ödenebilmesi hakkında derinden etkileyici bir düşünce 
yazısı... Sebold’un başarıları: Bir yandan şiirsel ama bir o kadar da 
gerçekçi bir düz yazıda hem sıradan ve olağanüstü hem de bayağı 
ve tüyler ürpertici bir olguyu yakalayabilmesi; anne babalar ve ço-
cuklar arasındaki sevginin matematiğini içgüdüsel anlayışı; bir kız 
ve bir ailenin bastırılamamış pişmanlıkları ve umutlarını açıkça 
ortaya koyabilme yeteneği.” 

—Michiko Kakutani, New York Times

“Sebold bu harika ve tuhaf  ilk romanıyla toplum karşısına çık-
makla çok büyük bir risk alıyor. Sebold, bir varoş çocukluğunun 
sıradan eğlencelerinden esrarengiz mutluluk anlarına doğru ko-
layca kayarak çıkıyor... Çarpıcı bir başarı.”

—The New Yorker

“İşte hayal gücünü şaşırtıcı derecede harika ve ürkütücü yerlere 
taşıyarak, kurgunun, temel armağanını -imkanların sonsuzluğu-
nu- onurlandıran bir yazar.” 

—Karen Sandstorm, Cleveland Plain Dealer

“Susie Salmon yakın zamanda kurgunun yarattığı en büyüleyici 
karakterlerden biri. Sebold ustalıkla bir facia ve keder öyküsü 
meydana getirmiş... Biraz dedektif, biraz aile öyküsü, biraz bun-
ların gerisinde yatanlarla ilgili düşüncelerle Cennetimden Bakarken 
elinizden bırakamayacağınız bir edebi eser.” 

—Elaine Richardson, O

“Cennetimden Bakarken yalnızca sizin için yazıldığını sanmayı arzu 
edeceğiniz öykülerden biri.” 

—U.S. News  World Report



“Aile ve gençlik, kayıp, aşk ve kefaret üzerine tüyler ürpertici 
düşünceler. Her sayfada şaşırtan ve ödüllendiren, yalın açılış 
satırlarından başlayarak dikkatleri çeken bir kitap... Cennetimden 
Bakarken’in parlak büyüsündeki ana etken Susie’nin sesi. Tutul-
mamış sözün, yarıda kesilen yaşamın sonsuza kadar genç, ama 
aynı zamanda iç acıtacak kadar gerçek sesi bu.”

 —John Marshall, Seattle Post-Intelligencer

“Ölü bir kızın, aynı kız tarafından, üstelik cennetten anlatılan 
öyküsünü yazmayı başarabilecek çok fazla yazar yoktur. Ama şa-
şırtıcı derecede güçlü bu romanda zeka, sevgi ve tam gerektiği 
kadar yürek var.”

 —Sara Nelson, Glamour

“Işık saçan bir ilk roman... Bir genç kadının asla büyüyemeyece-
ği halde yaşlanmasına, olgunlaşmasına tanık olduğumuz çoşkulu 
bir kitap.”

—Joy Press, Village Voice

“İlk olsun veya olmasın, pek az roman, Sebold’unki kadar ma-
haretli ya da ilgi çekici olabilir... O, bir ressam dikkatliliği ile 
korkunç ve mucizevinin birlikte varolabileceği ve de olduğu bir 
dünyanın resmini çizmiştir.”

 —Kristine Huntley, Booklist

“Ölülerin yaşayanlara söyleyebileceklerinin en dokunaklı ama 
aynı zamanda canlandırıcı bir şekilde düşlendiği böyle bir ro-
manı uzun zamandır okumamıştım... Sebold insanı hayrete dü-
şürüyor.”

—Marta Salij, Detroit Free Press 
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Babamın masasının üstündeki kar küresinin içinde kırmızı-
beyaz çizgili fular takan bir penguen vardı. Küçükken babam 
beni kucağına alır ve kar küresine uzanırdı. Karın tepede 
toplanması için onu baş aşağı çevirir, sonra hızla düzeltirdi. 
Penguenin çevresine karlar yavaşça inerken ikimiz izlerdik 
onu. Penguen orada yalnız, diye düşünür, onun için endişe 
ederdim. Bunu babama söylediğimde, “Merak etme, Susie,” 
demişti, “onun güzel bir yaşamı var. Kusursuz bir dünyanın 
tutsağı olmuş.”





B İ R

Benim adım Salmon’du1, balık adı gibi; ilk adım Susie. 
6 Aralık 1973’te öldürüldüğümde on dört yaşındaydım. Yet-
mişlerdeki kayıp kızların çoğu, gazetelerdeki fotoğraflarında 
bana benziyordu; soluk kahverengi saçlı beyaz kızlar. Bu, her 
ırk ve cinsten çocukların resimlerinin süt kartonları ya da 
günlük basında çıkmaya başlamasından önceydi. İnsanların 
bu gibi şeylerin olacağına inanmadıkları sırada ben hâlâ ora-
daydım.

Lise yıllığıma kız kardeşimin bana sevdirdiği bir İspanyol 
şairi, Juan Ramón Jiménez’den bir dize koymuştum. Şöyle 
diyordu: “Eğer sana şartlı bir kağıt verirlerse söylediklerinin 
aksini yaz.” Ben onu hem sınıftaki planlı çevreye olan nefre-
timi anlattığı hem de aptal bir rock grubunun lafı olmadığı ve 
beni edebiyat meraklısı gibi gösterdiği için seçmiştim. Satranç 
kulübü ve kimya kulübüne üyeydim ve Bayan Delminico’nun 
ev ekonomisi dersinde yapmaya çalıştığım her şeyi yakmış-

1  Salmon-somon balığı
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tım. En sevdiğim öğretmen, biyoloji öğreten ve kesmemiz 
gereken kurbağa ve kerevidesleri mumlu taslarında dans etti-
rip harekete geçiren Bay Botte’ydi. 

Bu arada, ben Bay Botte tarafından öldürülmedim. Bura-
da her karşılaşacağınız kişinin sanık olduğunu düşünmeyin. 
Sorun bu işte. Asla bilmezsiniz. Bay Botte anma törenime, 
(neredeyse tüm lisenin olduğu gibi diye ekleyebilir miyim 
-asla bu kadar popüler olmamıştım.) gelmişti. Hasta bir ço-
cuğu vardı. Hepimiz bunu bilirdik, bu yüzden, onun bize gel-
meden çok önce eskimiş olan şakalarına, bazen onu mutlu 
etmek için gülerdik. Kızı benden bir buçuk yıl sonra öldü. 
Lösemiydi ama onu benim cennetimde hiç görmedim.

Katilim bizim semtten bir adamdı. Annem onun kenar 
çiçeklerini sever, babam arada bir onunla gübrelerden ko-
nuşurdu. Katilim, yumurta kabukları ve kahve telvesi gibi, 
annesinin kullandığını söylediği eski moda şeylere inanırdı. 
Babam adamın bahçesinin belki çok güzel olduğunu ama sı-
cak dalgası gelince leş gibi kokacağını söyleyerek gülerdi.

Ama 6 Aralık 1973’te kar yağıyordu ve ben okuldan çık-
mış mısır tarlasındaki kestirme yoldan geliyordum. Bizim 
buralarda günler kışın daha kısa olduğundan karanlıktı ve 
kırılmış mısır saplarının yürümemi nasıl zorlaştırdığını ha-
tırlıyorum. Kar minik ellerin kıpırdanmaları gibi yavaşça ya-
ğıyordu ve çok aktığı için ağzımı açmak zorunda kalıncaya 
kadar burnumdan nefes alıyordum. Bay Harvey’in durduğu 
yerden altı ayak ötede bir kar tanesinin tadına bakmak için 
dilimi çıkarmıştım.

Bay Harvey, “Sakın korkma!” dedi.
Karanlıkta bir mısır tarlasındaydım, doğal olarak kork-

muştum. Öldükten sonra havada nasıl hafif  bir kolonya ko-
kusu olduğunu düşündüm ama önemsememiş ya da yukarı-
daki evlerden birinden geldiğini sanmıştım.
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“Bay Harvey...” dedim.
“Sen Salmon’ların büyük kızısın, değil mi?” 
“Evet.”
“Ailen nasıl?”
Ailenin en büyük çocuğu ve bir fen yarışmasında birinci 

olmama rağmen büyüklerin yanında kendimi hiçbir zaman 
rahat hissetmezdim.

“İyiler,” dedim. Üşüyordum ama onun yaşının doğal oto-
ritesi, komşu olması ve babamla gübrelerden söz etmesi beni 
orada durdurdu.

“Arkada bir şey inşa ettim.” dedi. “Görmek ister misin?”
“Üşüyorum, Bay Harvey” dedim. “ve annem karanlık 

basmadan evde olmamı ister.”
“Karanlık oldu, Susie.” dedi.
Bunun garip olduğunu keşke o zaman anlasaydım. Ona 

adımı hiç söylememiştim. Sanırım babam çocuklarına bir 
sevginin kanıtı olarak gördüğü o utandırıcı öykülerinden biri-
ni anlatırken söylemişti, diye düşünmüştüm. Babam, konuk-
ların kullandığı aşağıdaki banyoya sizin üç yaşındaki çıplak 
bir resminizi asan babalardandı. Bunu, Tanrı’ya şükür, karde-
şim Lindsey’e yapmıştı. En azından ben o ayıptan kurtulmuş-
tum. Ama Lindsey doğduğunda çok kıskandığımı ve bir gün 
o öteki odada telefondayken -durduğu yerden beni görebili-
yordu- nasıl divanda o tarafa kaydığım ve bebek arabasındaki 
Lindsey’in tepesine işemeye kalktığımla ilgili bir öykü anlat-
mayı çok severdi. Bu öykü, kilisenin papazına, bir terapist 
olan ve bu konudaki yorumlarını duymak istediği komşumuz 
Bayan Stead’e ve “Susie çok yürekliymiş!” diyen herkese her 
anlatılışında beni utandırırdı.
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“Cesaret!..” derdi babam. “Durun size cesaret nedir anla-
tayım.” Ve hemen Susie - Lindsey’in - üstüne - işedi öyküsü-
nü anlatmaya başlardı.

Ama anlaşılan babam Bay Harvey’e bizden ya da Susie-
Lindsey’in-üstüne-işedi öyküsünden söz etmemişti.

Bay Harvey daha sonra sokakta anneme rastladığında: 
“Korkunç, korkunç trajediyi işittim. Kızınızın adı neydi, bir 
kez daha söyler misiniz?’

“Susie” demişti annem, bu adın ağırlığının, yaşamının geri 
kalan bölümünde yeni ve çeşitli şekillerde acıtmayı sürdüre-
ceğini bilmeden, safça bir gün azalacağını umarak.

Bay Harvey ona herkesin söylediği gibi, “Umarım o piçi 
yakalarlar. Kaybınız için çok üzgünüm.” demişti.

O sırada ben cennette, kollarımı bacaklarımı bir araya 
yerleştiriyor ve onun küstahlığına inanamıyordum. “Adamın 
hiç utanması yok.” dedim giriş danışmanım Franny’ye. “Ke-
sinlikle!” dedi, düşüncesini böyle basitçe belirterek. Benim 
cennetimde öyle fazla zırvalama yoktu.

Bay Harvey, bunun bir dakika filan süreceğini söylediği 
için, liseye gidenlerin hiçbirinin kestirme olarak orayı kul-
lanmadığından mısır saplarının pek azının kırıldığı tarlanın 
içlerine doğru onu izledim. Küçük erkek kardeşim Buckley 
neden o civardan kimsenin tarladaki mısırları yemediğini sor-
duğunda annem, oradaki mısırların yenmeyeceğini söylemiş-
ti. “Mısır atlar içindir, insanlar için değil” demişti. “Köpek-
ler de yemez mi?” diye sormuştu Buckley. “Hayır.” demişti 
annem. “Dinozorlar?” diye sormuştu Buckley... Ve böylece 
sürüp gitmişti.

Bay Harvey, “Küçük bir gizlenme yeri yaptım.” dedi.
Durdu ve bana doğru döndü.
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“Bir şey görmüyorum.” dedim. Bay Harvey’in bana garip 
bir şekilde baktığının farkındaydım. Bebeklik şişmanlığından 
çıktığımdan beri bana o şekilde bakan yaşlı erkekler olmuştu 
ama ben mavi parka ve sarı bol paçalı pantolonlarımı giy-
diğim zaman benim için çıldırmıyorlardı. Gözlükleri küçük, 
altın çerçeveli ve yuvarlaktı ve gözleri onların üzerinden beni 
izliyordu.

“Daha dikkatli bakmalısın Susie.” dedi.
Ben daha dikkatli olup oradan çıkıp gitmek istiyordum, 

ama yapmadım. Neden yapmadım? Franny bu soruların bir 
yarar sağlamadığını söyledi, “Gitmedin, hepsi bu işte. Bunun 
üzerinde düşünüp durma. Bir yararı olmaz. Sen öldün ve 
bunu kabul etmek zorundasın.”

Bay Harvey, “Bir daha dene.” dedi ve yere çömelip top-
rağa vurdu.

“O nedir?” diye sordum.
Kulaklarım donuyordu. Bir Noel’de annemin bana ördü-

ğü ponponlu ve zilli rengarenk başlığı takmamış, parkamın 
cebine tıkmıştım.

Onun yanına gidip yeri tekmelediğimi hatırlıyorum. Za-
ten çok sert olan toprak donunca daha da sertleşmişti.

“Tahta o.” dedi Bay Harvey. “Girişin çökmesini önlüyor. 
Onun dışında hepsi topraktan yapılmıştır.”

“Nedir bu?” diye sordum. Artık ne üşüyor ne de bana 
bakışını garip buluyordum. Sanki fen dersindeydim, merak 
ediyordum.

“Gel de gör.”
İçeri giriş zordu, bu kadarını ikimiz de içeri girince itiraf  

ettik. Ama ben, eğer canı ateş yakmak isterse dumanı çekme-
si için nasıl bir baca yaptığına o kadar şaşırmıştım ki deliğe 
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giriş çıkışın sıkıntılı olması aklıma bile gelmiyordu. Ayrıca 
kaçmakta deneyimli olmadığımı da ekleyebilirsiniz buna. En 
kötü kaçışım, babası cenaze levazımatçılığı yapan garip gö-
rünüşlü bir çocuk olan Artie’dendi. İçinde mumyalama ilacı 
olduğunu söylediği bir enjektörü yanında taşımaktan hoşla-
nırdı. Defterlerine, ucundan koyu renkli sular damlayan en-
jektör resimleri çizerdi.

“Muhteşem!” dedim Bay Harvey’e. Fransızca dersinde 
okuduğumuz Notr Dame’ın Kamburu olabilirdi. Umurumda 
değildi. Tümüyle değişmiştim. Doğal Tarih Müzesi’ne yaptı-
ğımız günlük gezide gösterilen kocaman iskeletlere aşık olan 
kardeşim Buckley olmuştum. Muhteşem sözcüğünü ilk okul-
dan beri kullanmamıştım.

Franny, “Bir bebeğin elinden şekerini almak gibi” dedi.

* * *
O deliği sanki dünmüş gibi görebiliyorum hâlâ ve dündü 

zaten. Yaşam bizler için hiç sona ermeyen bir dündür. Küçük 
bir odaydı; çizmelerimizin ve yağmurluklarımızın durduğu, 
annemin çamaşır ve kurutma makinelerini üst üste koyarak 
içine yerleştirmeyi başardığı, evimizdeki depo odası kadardı. 
Ben neredeyse ayakta durabiliyordum, ama Bay Haryev eğil-
mek zorundaydı. Orayı kazarken iki yana birer sıra yapmıştı. 
Hemen oturdu oraya.

 “Çevrene bak.” dedi.
Şaşkınlık içinde bakındım, onun başının üstünde kibritler, 

bir sıra pil ve odadaki tek ışığın -benim üzerimdeyken yüz 
hatlarını görmemi zorlaştıran ürkütücü bir ışık- kaynağı, pille 
çalışan bir floresan lamba koyduğu topraktan kazılmış bir raf  
vardı.

Rafın üzerinde bir ayna vardı, bir traş bıçağı ve traş kremi. 
Bunun garip olduğunu düşündüm. Bunu evinde yapmıyor 
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muydu? Ama sanırım çok güzel iki katlı bir evi olan ve yal-
nızca yarım mil ötede bir yer altı odası inşa eden bir adamın 
herhalde biraz kaçık olduğunu düşünmüştüm.

Babamın onun gibi adamları çok güzel bir tarifi vardı: 
“Adam tam bir tip, hepsi bu.” derdi.

Onun için ben de herhalde, Bay Harvey’in bir tip olduğu-
nu düşünüyordum ve odayı sevmiştim; orası sıcacıktı, bunu 
nasıl yaptığını, aletlerin nasıl işlediğini ve böyle bir şey yap-
mayı nereden öğrendiğini bilmek istiyordum.

Ama üç gün sonra Gilbert’lerin köpeği dirseğimi bulup, 
ona takılmış bir mısır koçanıyla eve getirdiğinde, Bay Har-
vey orayı kapatmıştı. Ben bu sırada geçiş yapıyordum. Onun 
terleyerek odun desteğini yok ettiğini, dirseğim dışında diğer 
vücut parçalarımla tüm kanıtları torbaya koyduğunu göreme-
miştim. Ben dünyada olup bitene bakmak için yeteri kadar 
güç toplayıp ortaya çıktığımda her şeyden çok ailem için en-
dişeleniyordum.

Annem ön kapının yanında bir iskemlede ağzı açık otu-
ruyordu. Yüzü şimdiye kadar hiç görmediğim kadar beyaz-
dı. Mavi gözleri öylece bakıyordu. Babam durmadan hareket 
ediyordu. Ayrıntıları bilmek ve mısır tarlasını polislerle bir-
likte taramak istiyordu. Hâlâ Len Fennerman adlı ufak tefek 
dedektif  için Tanrı’ya şükrederim. Babamı kasabaya götürüp 
arkadaşlarımla dolaştığımız yerleri göstermesi için ünifor-
malı iki memur atamıştı. Üniformalılar birinci gün boyunca 
babamı bir alış veriş merkezinde oyalamışlardı. Kimse, on 
üç yaşında ve yeteri kadar büyük olan Lindsey’e ya da dört 
yaşında ve doğru söylemek gerekirse asla anlamayacak olan 
Buckley’e, söylememişti.

Bay Harvey içecek bir şey ister miyim diye sordu. Böyle 
demişti. Ben eve gitmem gerektiğini söyledim.
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“Kibar ol ve bir kola iç,” dedi. “Eminim başka çocuklar 
içerdi.”

“Hangi başka çocuklar?”
“Ben burayı buralardaki çocuklar için yaptım. Bir çeşit 

klüp evi olur diye düşündüm.”
Buna o zaman bile inandığımı sanmıyorum. Yalan söyle-

diğini, ama bunun acınacak bir yalan olduğunu düşünmüş-
tüm. Yalnız olduğunu sanmıştım. Sağlık dersinde onun gi-
bileri okumuştuk. Hiç evlenmemiş olan, her gece donmuş 
yiyecekler yiyen ve reddedilmekten çok korktukları için eve 
hayvan bile almayan adamlar. Ona acımıştım.

“Peki,” dedim. “Bir kola içerim.”
Bir süre sonra, “Sıcak gelmiyor mu sana, Susie?” dedi. 

“Neden parkanı çıkar mıyorsun?”
Çıkardım.
Bundan sonra, “Çok güzelsin, Susie.” dedi.
“Teşekkürler.” dedim, arkadaşım Clarissa ile böyle şeyle-

rin midemizi bulandırdığını düşünmemize rağmen.
“Erkek arkadaşın var mı?”
“Hayır, Bay Harvey.” dedim. Kolamın, hayli çok olan geri 

kalanını yuttum ve “Benim gitmem gerek, Bay Harvey.” de-
dim. “Burası güzel bir yer, ama gitmem gerek.”

Ayağa kalktı ve kararlı bir şekilde kamburunu çıkararak altı 
adım attı. “Gideceğini neden düşündüğünü bilmiyorum.”

Bu bilgiyi almış olmamak için konuştum: Bay Harvey bir 
tip değildi. Kapının önünü kapattığı için midemi bulandırıyor 
ve içimi buz gibi yapıyordu.

“Bay Harvey, gerçekten eve gitmem gerek.”
“Elbiselerini çıkar.”
“Ne?”
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“Elbiselerini çıkar, hâlâ bakire olup olmadığını kontrol 
etmek istiyorum.”

“Bakireyim, Bay Harvey.” dedim.
“Emin olmak istiyorum. Annenle baban bana teşekkür 

edecek.”
“Annemle babam mı?”
“Onlar yalnız iyi kızları isterler.” dedi
“Bay Harvey,” dedim, “lütfen bırakın gideyim.”
“Gitmiyorsun, Susie. Sen artık benimsin.”
O zamanlar fitness2 pek moda değildi; aerobik3 ancak bir 

sözcüktü. Kızlar yumuşak olmalıydılar ve ancak sevici olduk-
larından kuşkulandığımız kızlar ipe tırmanırdı.

Çok mücadele ettim. Bay Harvey’in beni incitmesini ön-
lemek için elimden geldiğince mücadele ettim, ama elimden 
geldiği kadarı yetmiyordu; yetmek ne kelime ona yakın bile 
değildi ve kısa sürede, üstümde gözlüklerini dövüşürken kay-
betmiş, soluyan ve terleyen adamla ben toprakta, toprağın 
içinde yatıyordum.

O zaman o kadar canlıydım ki. Dünyadaki en kötü şeyin 
üstümde terleyen bir adamla sırt üstü yatmak olduğunu dü-
şünmüştüm. Toprağın altında tuzağa düşmüştüm ve nerede 
olduğumu bilen hiç kimse yoktu.

Annemi düşündüm.
Annem fırınının üstündeki saate bakıyor olmalıydı. Bu 

yeni bir fırındı ve üstünde bir saat olmasından çok hoşla-
nıyordu. “Her şeyi dakikasına kadar zamanlayabiliyorum.” 
demişti fırınları umursamayan kendi annesine.

2 Fitness-sağlık, dirilik için spor

3 Aerobik-düzenli jimnastik hareketleri
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A l i c e  S e b o l d

Merak edecekti ama geç kaldığım için meraktan çok 
kızgın olmalıydı. Babam arabasıyla garaja girerken, ona bir 
kokteyl hazırlayarak koşturacak ve kızgın bir yüz takınacaktı 
“Liseyi bilirsin.” diyecekti. “Belki de bir İlkbahar Eğlencesi-
dir.” “Abigail,” diyecekti babam, “kar yağarken nasıl İlkbahar 
eğlencesi olur?” Bunu başaramayınca, annem mutfağa dalıp 
kendine de bir yudum şeri alırken, Buckley’i odaya getirip, 
“Babanla oyna.” diyecekti.

Bay Harvey dudaklarını benimkilere bastırmaya başladı. 
Yağlı ve ıslaktılar ve ben çığlık atmak istedim ama çok korku-
yordum ve dövüşmekten yorgun düşmüştüm. Hoşlandığım 
biri tarafından bir kez öpülmüştüm. Adı Ray’di ve Hintliydi. 
Aksanı vardı ve esmerdi. Ondan hoşlanmamam gerekiyordu. 
Clarissa onun yarı inik göz kapaklı iri gözleri için, “ucube-
delik” derdi, ama hoş ve akıllıydı ve sanki kendisi çekmiyor-
muş gibi yaparak benim cebir sınavında kopya çekmeme yar-
dımcı olurdu. Yıllık için resimlerimizi vermemizden bir gün 
önce beni dolap odasında öpmüştü. Yaz sonunda yıllık çıkın-
ca, onun resminin altında standart “Kalbim kime aittir?” e, 
“Susie Salmon’a” diye cevap vermiş olduğunu gördüm. Sa-
nırım onun planları vardı. Dudaklarının çatlamış olduklarını 
hatırlıyorum.

“Yapmayın, Bay Harvey.” demeyi başardım ve o bir söz-
cüğü durmadan söyledim. Yapmayın, dedim. Ve birçok kez de 
lütfen dedim. Franny ölmeden önce neredeyse herkesin “lüt-
fen” dediğini söylemişti.

“Seni istiyorum, Susie.” dedi.
“Lütfen.” dedim. “Yapmayın.” dedim. Bazen onu “Lüt-

fen yapmayın” ya da “Yapmayın lütfen”le birleştirdim. Bu 
çalışmayan bir anahtarın açması için ısrar etmek ya da sizi 
aşıp tribünlere giden bir topun ardından, “Yakaladım, yaka-
ladım, yakaladım.” diye bağırmak gibiydi.


