
Övgüler
“Her Yas On Sek!z Ay Sürer muhte!em ve özgün b"r eser. 
H"ç beklenmed"k yönlere do#ru büyüyen bu sürükley"c" 

kayıp öyküsü sayes"nde Babb"tt a"les"n"n b"r hayranı oldum 
d"yeb"l"r"m. Hartnett, çok sayıda absürt durumu h"kâyen"n 
özünü y"t"rmeden ustaca "!lemey" ba!armı!. Bu k"tapla en 

sevd"#"m yazarlardan b"r" oldu.” 

–Kev"n W"lson, New York T!mes çok satanı  
The Fam!ly Fang’ın yazarı

“Hartnett’ın bu acay"p ve b"raz da s"h"rl" büyüme  
öyküsü "ç"n"z" ısıtacak. Gerçekten merak uyandıran 

b"r k"tap. Hartnett da kes"nl"kle tak"p ed"lmes" 
gereken b"r yazar.”

–He"d" W. Durrow, New York T!mes çok satanı  
The G!rl Who Fell from the Sky’ın yazarı

“Hüzün ve kara m"zahın bulu!tu#u sürükley"c" b"r kayıp ve 
a"le dramı öyküsü. Genç Elv"s Babb"tt ve tuhaf yol 

arkada!larının yas ve "y"le!me süreçler"nde dü!e kalka 
"lerlemeler"n" büyük b"r heyecanla "zled"m.”

–Beth Hoffman, New York T!mes çok satanları  
Sav!ng CeeCee Honeycutt ve Look!ng for Me’n"n yazarı

“Del"c" bakı!ları, vah!" do#allı#ı, kırılgan yüre#" ve 
ola#anüstü b"lgel"#"yle Elv"s; b"r kahramanda aradı#ınız her 
!eye ve çok daha fazlasına sah"p. B"r süper kahraman, hatta 
b"r süper-süper kahraman, sonsuzluk artı b"r! Yasla kend"ne 

özgü !ek"lde ba!a çıkmaya çalı!an b"r a"len"n sürükley"c" 
öyküsünü aktaran mükemmel b"r h"kâye anlatıcı.”

–Kell"e Wells, Fat G!rl, Terrestr!al’ın yazarı
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HER YAS
ON SEK!Z AY 

SÜRER 

ANNIE HARTNETT

Çeviren: Acar Erdo"an



Ann"e Hartnett Boston Halk Kütüphanes& Derne"& bünyes&ndek& M&-
saf&r Yazar Programı’nın 2013-2014 yılı yazarı olarak seç&ld&. Ayrıca 
Bread Loaf School of Engl&sh, McSweeney’s ve Ind!ana Rev!ew tara-
fından çe#&tl& ödül ve onur dereceler&ne layık görüldü. Alabama Ün&-
vers&tes&’nden kurgu edeb&yat alanında Güzel Sanatlar yüksek l&sansı, 
M&ddlebury College’s Bread Loaf School of Engl&sh’den de Sosyal 
B&l&mler yüksek l&sansı dereceler&n& aldı. Hâl&hazırda Boston’da Grub 
Street adlı ba"ımsız b&r yazar programında ders ver&yor. E#& ve Border 
Coll&e köpe"&yle b&rl&kte Rhode Island Prov&dence’da ya#ıyor.

Acar Erdo#an 1987 yılında !stanbul’da do"du. !stanbul Ün&vers&te-
s& S&yasal B&lg&ler Fakültes& Uluslararası !l&#k&ler bölümünden mezun 
oldu, ardından Marmara Ün&vers&tes& Yayıncılık Yönet&m& alanında 
yüksek l&sansını tamamladı. B&r süre k&tap ve derg& ed&törlü"ü yaptı. 
Ço"unlu"u çocuk k&tabı olmak üzere y&rm&den fazla k&tap çev&rd&. !n-
g&l&zce ve Fransızca b&l&yor.



Anneme ve babama... 
!k&n&z de çok &y& tav#anlarsınız.





Onuncu ya# günümdü. Annem&n uykusunda yürürken neh-
re g&rmes&nden tam altı ay önceyd&. O sabah annem tav#an 
pastamı yaktı. “Bu yıl #ansın yaver g&tmeyecek gal&ba,” ded& 
omzumu tutup. Espr& m& yapıyordu, anlamamı#tım. Tav#anın 
yüzü ve kulakları kömür g&b& s&ms&yah olmu#tu.

Annem ne zaman yen& b&r ba#langıç ya#asak bunu b&r pas-
tayla kutlamamız gerekt&"&n& söylerd&. Bu, &ster b&r do"um 
günü olsun &ster okulun &lk günü veya gün dönümü... Tav#an-
lar her durumda &y& #ans get&r&rm&#. Tav#an pasta, &k& taraflı 
alüm&nyum b&r kalıbın &ç&nde p&#&r&l&r ve ortaya üç boyutlu 
b&r pasta çıkar. !#&n muc&zes& de buradadır zaten: Pasta dört 
pat&s&n&n üstünde durur. E"er üzer&ndek& karı#ım da &y& yapıl-
mı#sa neredeyse gerçek b&r pamuk kuyruklu tav#an yed&"&n&z& 
dü#üneb&l&rs&n&z.

“Yen&s&n& yapamaz mısın?” d&ye sordum. Onuncu ya#ımın 
dokuzuncudan daha kötü geçmes&n& &stem&yordum.

Annem oralı olmadı: “B&r #ey olmaz, yanmı# tost da sev&-
yorsun zaten.”

Ama pastanın üstünü kalın b&r krem peyn&r tabakasıyla 
kaplayınca keyf&m yer&ne geld&. Artık yanmı#, s&yah kısımları 
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görünmüyordu. Pastayı süslemesine ben de yardım ettim. 
Gözler için kırmızı Red-Hot #ekerlerinden kullandık.

 “Tam b&r Yen& Zelanda beyaz tav#anı oldu!” ded&m he-
yecanla. Yen& Zelanda beyaz tav#anı orta boylu, alb&no b&r 
tav#an türüdür. Ama anavatanları Yen& Zelanda de"&l Meks&-
ka’dır. Makyaj f&rmaları onları deneylerde kullanır.

!nternette foto"raflarını bulup anneme gösterdi"imde, 
“Küçük ara#tırma as&stanım ben&m,” ded& bana. Bana hayvan-
lar hakkında çok #ey ö"retm&# olsa da bazen annem&n onları 
gerçekten sev&p sevmed&"&nden em&n olamıyordum. Gerç& 
Border Coll&e c&ns& köpe"&m&z Boomer’ı da dokuz yıl önce 
b&r barınaktan alıp get&ren de oydu. Get&rmeden önce baba-
ma sormamı#tı b&le. D&"er yandan Auburn Ün&vers&tes&’nde 
yüksek l&sans yaparken hayvanlar üzer&nde deneyler yaptı-
"ı olmu#. Tav#an pastayı keserken de her sefer&nde gülerd&. 
Hamurun tam ortasına hep yarım kavanoz ahududu reçel& 
koyardı. Böylece pastayı kest&"&n&zde tabak sahte tav#an kanı 
&ç&nde kalırdı.

Tav#ana meyan kökünden bıyık yaparken bana, “Bu yıl ne 
d&leyeceks&n?” d&ye sordu. Annem d&lek konusunu çok c&dd&ye 
alırdı.

 “B&lmem,” ded&m.
Aslında ablamın bana daha &y& davranmasını d&lemey& dü-

#ünüyordum. Ama mumları üfleme zamanı geld&"&nde d&lek 
tutmayı unuttum.

!#te o do"um günü pastamın kulakları, burnu ve kuyru"u 
yanmı# bir hâlde fırından çıktı"ı yıl, annem& b&ze plast&k b&r 
torba &ç&nde get&rd&ler. Küller& elektr&k süpürges&n&n torbasın-
da b&r&ken gr& tozlara benz&yordu. Bo"ulmadan öncek& ak#am 
son b&r pasta hamuru daha yapmı#tı. Karı#ımını sabah döker&z 
dem&#t&. O kötü ba# a"rılarından b&r& ba#lamı# ve erkenden 
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yata"a g&tm&#t&. Pasta tezgâhın üstünde, açıkta kalmı#tı. Ertesi 
gün 21 Haziran’dı ve pastayla yaz gün dönümünü kutlayacak-
tık. Aslında annem&n ölümü de b&z&m &ç&n yen& b&r ba#langıç 
oldu deneb&l&r. Hem L&zz&e &le ben hem de babam ve Boomer 
&ç&n... Mutlu b&r ba#langıç de"&ld& tab&&. Y&ne de ev&m&zde ya-
#anacak bazı de"&#&mler&n ba#langıcı olmu#tu. Babam b&r #e-
k&lde bu duruma alı#mamız gerekt&"&n& söyled&: “Ya batarsın ya 
çıkarsın,” ded&. Dey&m duruma cuk oturmu#tu. Annem duysa 
kes&n gülerd&. Espr& anlayı#ı hep b&r acay&pt& zaten.

Gerç& bo"ularak ölmen&n gülünecek b&r tarafı yoktu. Balık-
lar tarafından yenmen&n de öyle... Yan& tamamını olmasa da 
bazı yerler&n& neh&rdek& balıklar yem&# olmalıydı. Suda ölen 
canlıları balıkların yed&"&n& okumu#tum. Babama sordu"um-
da konuyu kapatmamı söylem&#t&. Yakılmadan önce ölüsünü 
görmem&ze de &z&n vermed&.

Annem&n bu #ek&lde bas&t b&r kaza sonucu ölmes& bana pek 
normal gelm&yordu. Normalde h&ç böyle bas&t hatalar yap-
mazdı. Sonuçta b&r b&l&m &nsanıydı ve b&l&m &nsanları d&kkat-
s&z olmazdı. Ölüm #ekl& de ona h&ç uymuyordu. B&r gar&pt& 
yan&. Bence böyle ölmemel&yd&. Rehberl&k ö"retmen&m bu 
h&sler&m&n &nkâr a#amasının bir parçası oldu"unu söylemi#ti. 
Bu, b&r&n& kaybetmen&n ardından ya#anan normal b&r duyguy-
mu#. Ama aradan aylar geçmes&ne ra"men hâlâ &ç&mdek& #üp-
he g&tmem&#t&. Mutlaka b&r #eyler& atlamı# olmalıydık. 

Yanmı# tav#an konusu mesela... O da çok bas&t b&r hatay-
dı. Annem o ak#am ben& yatırırken pasta &ç&n özür d&lem&#t&. 
“Tadı dü#ündü"ümden daha kötü oldu,” dem&#t&.

“Olsun,” dem&#t&m. “Gelecek yıl daha &y&s& olur. Hatta haf-
taya dolunay var, onu kutlarız.”

“Canım kızım. Neyse, had& bakalım küçük bayku#, uyku 
vakt&!”
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“Bayku#lar geceler& uyumaz k&,” dem&#t&m. Alabama’da 
yaygın olarak bulunan dört bayku# türü vardır. Bazen an-
nemle gün do"madan kalkıp ç&zg&l& bayku# aramaya çıkardık. 
!nsanlar genell&kle bayku#ları b&lgel&k sembolü olarak görür. 
Romalıların onlara kötü ruhlu yaratıklar olarak baktıkla-
rını okumu#tum. Bayku#ların bebekler&n kanlarını &çt&"&ne 
&nanırlarmı#.

Esk& Roma’da yanmı# pastaya da kötü b&r &#aret olarak ba-
karlardı em&n&m. Hatta belk& de sonradan olacakları öngöre-
b&l&rlerd&: anneme ve sonra da ablam L&zz&e’ye olanları yan&. 
Tam b&r felaketler s&ls&les& b&z& bekl&yordu.





I. BÖLÜM
1-6 ay arası



Annem&n cesed&, a"ustos ayında evden otuz k&lometre uzakta, 
Goat Rock’tak& baraja takılınca bulundu. Neh&rde sürüklene-
rek eyalet sınırını geç&p Georg&a’ya g&rm&#. Bu yüzden babam 
onu Freedom’a ger& get&reb&lmek &ç&n fazladan b&r sürü evrak 
doldurmak zorunda kalmı#. Freedom, Alabama eyalet&nde 
ya#adı"ımız kasabanın adı. Bazen annem&n bo"ulmadan önce 
kaç k&lometre yüzdü"ünü merak ed&yorum. Nefes&n& suyun 
altında çok uzun süre tutab&l&rd& ve uykusunda çok &y& yüzerd&.

Tab&& cesed& bulunmadan önce de öldü"ünü b&l&yorduk. 
Bütün yaz boyu bunu h&ssetm&#t&k, özell&kle de ev&n hemen 
a#a"ısında, Chattahoochee Nehr& kıyısında yüzücü gözlük-
ler&n& yerde bulmamızdan sonra... Genell&kle nehre hep ora-
dan g&rerd&. O haz&ran ayında neh&r yükselm&#t& ve çok hızlı 
akıyordu.

Emn&yette &k& memur babamı b&r odaya götürüp sorguya 
aldılar. Annem& onun öldürüp nehre atmadı"ından em&n ol-
mak &stem&#ler. $üphel& olarak görüleb&lece"&m&z ne ben&m 
ne de L&zz&e’n&n aklına gelm&#t&. Sonuçta olay ya#analı &k& yıl 
oldu; #&md& on &k& ya#ındayım, yan& o sırada henüz on ya-
#ındaydım. L&zz&e de on be# ya#ındaydı. Hem dı#arıdan ba-
kan herkes onun k&mseye zarar veremeyecek kadar tatlı b&r& 

1.
Haziran, Temmuz, A"ustos
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oldu"unu dü#ünürdü. Onu &y& tanımıyorlardı tab&&. Pol&s me-
muru b&raz tanımı# g&b&yd&.

“Üzgün de"&l m&s&n?” d&ye sordu memur L&zz&e’ye b&r men-
d&l uzatıp. L&zz&e a"lamıyordu.

“B&l&yorduk zaten,” ded& L&zz&e omuz s&lkerek.
“Nasıl b&l&yordunuz?”
Bunu söylerken parma"ını L&zz&e’ye uzatmı#, neredeyse 

burnundan dürtecekt&.
“O b&z&m annem&z,” ded& L&zz&e, eller&n& bel&ne dayayıp. 

“Sen!n annen ölse bunu h&ssetmez m&s&n?”
Bu açıklama yeterl& olmu# olmalıydı çünkü b&z& bıraktılar. 

Annem&n ölümünü de kayıtlara kaza olarak geç&rd&ler.
“Do"ru düzgün soru#turmadılar b&le,” d&ye mırıldandım. 

Ama babam susmamı söyled&.
Freedom Emn&yet Müdürlü"ü’nün ne dedi"i önemli 

de"ildi çünkü bana göre bu dosya kapanmamı#tı. Eve dönün-
ce b&r &pucu bulmak &ç&n her yer& taradım.

Babam, “O b&r uyuryüzerd& zaten. Sonunda bo"uldu &#te,” 
d&ye açıklamaya çalı#tı. “Ba#ka ne bulmayı umuyorsun k&?”

Oysa açıklı"a kavu#mamı# çok #ey vardı. Mesela annem&n 
bo"uldu"u gece rüyasında ne gördü"ünü çok merak ed&yor-
dum. Acaba c&"erler& suyla doldu"unda uyanmı# mıydı yok-
sa öldü"ünde hâlâ uykuda mıydı? Rüyası renkl& m&yd& yoksa 
kapkaranlık sudan ba#ka b&r #ey görmed& m&?

Emn&yetten ayrıldı"ımızda annem&n tutuldu"u adl& tıbba g&t-
t&k. Babam, L&zz&e &le ben& bekleme odasında bırakıp morga 
g&rd&. B&rkaç dak&ka sonra el&yle gözler&n& s&lerek yanımıza gel-
d&. G&tmeden b&rkaç evrak daha doldurması gerekt&"&n& söyled&.
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O g&der g&tmez ablam el&mden tuttu"u g&b& ben& kor&dora 
soktu. Annem&z& görmek &st&yorsak acele etmel&yd&k. !çer&de 
“Y&yecekle G&r&lmez” ve “Foto"raf Çekmek Yasaktır” yazan 
b&r sürü tabela vardı. Buna ra"men L&zz&e b&r el&yle ben& tutu-
yor, d&"er el&yle de telefonuyla foto"raf çek&p duruyordu.

L&zz&e daha önce h&ç el&m& tutmamı#tı. Yan& en azından 
hatırlayab&ld&"&m yakın geçm&#te yapmadı. B&z, o klas&k kız 
karde#lerden de"&ld&k. L&zz&e’n&n sevd&"& tek #ey, evden g&zl&-
ce çıkıp arkada#larıyla b&ra &çmekt&. B&rkaç kere de telefonda 
arkada#larıyla ormanda mantar yemekten bahsett&"&n& duy-
mu#tum. Ormanda hang& mantarın yen&p hang&s&n&n yenme-
yece"&n& nasıl b&l&yordu acaba?

Durdu"umuz yerden annem&n kafasının üstünü göreb&l&-
yorduk. Yüzü ve vücudu beyaz bir örtüyle kaplıydı. Saçları 
yattı"ı demir masanın kenarından #elale gibi sarkıyordu. 
Açıkçası vücudunun geri kalanını görmek istemiyordum, 
Lizzie istese bile. Nehirdeki balıkların bedenine ne yaptı"ını 
bilmek istemezdim. Göz dokusunun çok yumu#ak ve kolay 
yenebilir oldu"unu okumu#tum. Kenarda duran sarı temizlik 
kovasına do"ru e"ilip ö"ürdüm.

“Buraya çocuklar g&remez!”
Odaya beyaz önlüklü b&r adam g&rm&#t&. El&nde m&n&k me-

tal b&r bıçak vardı. “Anne-babanız nerede s&z&n?”
“Annem&z bu,” ded& L&zz&e, örtünün altını &#aret ed&p.
El&mle a"zımı s&ld&m.
“B&z de çıkıyorduk zaten,” ded& L&zz&e. Telefonuyla son b&r 

foto"raf daha çekt& ve “Had& gel!” d&yerek ben& el&mden tutup 
dı#arı çıkardı.

Eve dönerken arabada çekt&"& foto"raflara baktık. Ço"u 
morgun zem&n&ndek& ye#&l fayanslardan &barett&. Ama son 
foto"rafta annem&n kafasının üstünü çekeb&lm&#t&. Kafatası-
nın üzer&nde b&r kırık oldu"unu göreb&l&yorduk. Neh&rde b&r 
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kayaya çarpmı# olmalıydı. Belk& de sudayken b&r nöbet geç&r-
m&#t&. Bu, o kadar &y& b&r yüzücü olmasına ra"men bo"ulma-
sını açıklayab&l&rd&.

Daha önce sadece b&r defa nöbet geç&rm&#t& ve tekrarla-
masını beklem&yorduk. Ama belk& de tekrarlamı#tı &#te! Ne 
olursa olsun o gece ne oldu"unu b&r #ek&lde ö"renmem ge-
rek&yordu. Annem olmadan her geçen gün daha bel&rs&z ve 
ürkütücüydü sank&.

Babam adl& tıp raporunda nöbet g&b& b&r #eyden bahse-
d&lmed&"&n& söyled&. Otops&lerde böyle #eyler bell& olurmu#. 
“Maalesef bu b&r g&zem olarak kalacak,” ded&. “Tal&hs&z b&r 
kaza &#te.” Bunu duymak h&ç de &ç&m& rahatlatmıyordu.

L&zz&e’ye, “Korkuyor musun?” d&ye sordum. 
Uyurgezerl&k genet&k b&r #eym&#. Yüzde ell& &ht&mal-

le çocuklara da geçeb&l&rm&#. Yan& ya bende ya da L&zz&e’de 
çıkabilirdi. Piyango Lizzie’ye vurdu. Uykusunda yürümeye 
daha ben do"madan ba#lamı#. O yüzden evde iki ki#inin 
uykuda yürümesine alı#kındık. Sık sık gecen&n b&r yarısında 
uyanıp L&zz&e’n&n tıkırtılarını ve annem&n kor&dorda b&r &ler& 
b&r ger& adımlarını duyardım. Uykuda yürürken h&ç b&rb&rle-
r&ne bula#mazlardı ya da en azından ben&m gördü"üm kada-
rıyla öyleyd&. “Geceler& b&rb&rler&ne çarpmadan uçan yarasalar 
g&b&ler,” derd& babam.

Annem&n kayboldu"u gece L&zz&e uykusunda yürüyüp 
banyoya g&rm&# ve küvette kıvrılıp kalmı#tı.

“Korkuyor musun?” d&ye tekrar sordum. !lk sefer&nde soru-
mu duymamı# g&b&yd&.

Telefonunu &nd&r&p yüzüme baktı: “Neyden korkuyor 
muyum?” 

“Ölmekten.”
“Böyle #eylerden konu#mayın,” ded& babam. “K&mse 

ölmüyor.”
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“Ba#ka k&mse ölmüyor,” d&ye mırıldandım. Çünkü böyles& 
daha do"ruydu. Ama konuyu daha fazla uzatamazdım, babam 
kızab&l&rd&. Kamyonet&n camına kafamı dayayıp nefes&mle b&r 
bu"u olu#turdum. Sonra da sank& kamyonet&n &ç&nde bo"ulu-
yormu#um g&b& tutab&ld&"&m kadar uzun süre nefes&m& tutma-
ya çalı#tım. Denemes& e"lencel&yd& aslında.

L&zz&e annem&n aks&ne uykusunda yüzmüyordu. Klas&k uyur-
gezerler g&b& yürüyordu sadece. Yan& tehl&kel& görünmüyor-
du. $&md&ye kadar yaptı"ı en acay&p #ey, evdek& ç&çekler&n 
üzer&ne &#emek olmu#tu. Bunu da ne zaman yapsa Boomer 
havlaya havlaya ortalı"ı aya"a kaldırırdı. Ev&n &ç&ne &#emen&n 
“kötü köpek” davranı#ı oldu"unu b&l&rd&. B&r keres&nde annem 
L&zz&e’y& saksılardan b&r&ne çömel&rken yakalayıp foto"rafını 
çekt&. Sonra sabah kahvaltıda ona göster&p güldü. L&zz&e’ye 
üzülmemes&n& söyled&m ve d&#& alfa kurtların da tıpkı erkek 
alfalar g&b& bölgeler&n& &#eyerek &#aretled&kler&nden bahsett&m.

“Salak salak konu#mayı kes!” d&ye tısladı L&zz&e.
“Aldırma sen ona,” ded& annem bana. “Olanları hatırlama-

dı"ı &ç&n utanıyor sadece.”
Annem sık sık bu hatırlamama kısmının uyurgezerl&"&n 

en kötü tarafı oldu"unu söylerd&. Rüyaları çok önemserd&. 
Onların geçm&# hayatlarımıza açılan kapılar olduklarını dü-
#ünürdü. B&r ara b&r rüya günlü"ü tutmaya çalı#tı. Ama sadece 
yatakta kaldı"ı gecelerde gördü"ü rüyaları hatırlıyordu. Gece 
uykusunda yürürse sabah kalktı"ında z&hn&nde rüyaların dol-
durmu# olması gereken yer&, koca b&r bo#luk alıyormu#.

!lk evlendiklerinde babam annemi gece uykusunda 
yüzdü"üne inandırmak için onu videoya çekmek zorunda 
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kalmı#. O zamanlar nehre çıplak girermi# ve saçları sabaha 
kurumu# olurmu#.

Babam anneme ne zaman öncek& gece nehre g&rd&"&n& söy-
lese ısrarla, “Ben öyle #eyler yapmam,” d&yerek &nkâr ederm&#. 
Sonunda babam ona çekt&"& v&deo kaydını gösterm&#. V&deo-
da uykusunda kelebek st&l& yüzdü"ünü görünce çok #a#ırmı#. 
Çünkü normalde öyle yüzmey& &y& beceremezm&#.

“Esk& hayatımda yüzücüymü#üm demek k&,” dem&#.
Babam annem&n ün&vers&te doktorası oldu"unu ve re-

enkarnasyon g&b& #eylere &nanmasının mantıklı olmadı"ını 
söylerm&#. Ancak annem&n kız olmama ra"men bana Elv&s 
Presley’&n adını vermes&n&n sebeb& de reenkarnasyona &nan-
masıymı#. Babam &sm&m& &lk ba#ta pek sevmem&# ama do"um 
sert&f&kamı &mzalama a#amasında orada olmadı"ı &ç&n mü-
dahale edemem&#. Babam her yıl &# &ç&n halı fuarına g&derd&, 
ben de onun evde olmadı"ı sırada erken do"mu#um. Gerç& 
ben Elv&s’&n b&r kız &ç&n b&le fena b&r &s&m olmadı"ını dü#ü-
nüyordum. Hem bütün ö"retmenler&m &sm&m& nasıl telaffuz 
edecekler&n& b&l&yorlardı.

“Elv&s har&ka,” derd& annem. “Ben&m kızım kral.”
“Onun tek gar&p yönü &sm& sayılmaz zaten,” dem&#t& L&zz&e 

b&r keres&nde.
L&zz&e’n&n adı da Kral&çe I. El&zabeth’den gel&yordu. Gerç& 

annem onu I. El&zabeth’&n yen&den do"mu# hâl& olarak gör-
mem&#t&. Sadece L&zz&e’n&n bebekken Kral&çe El&zabeth g&b& 
uzun b&r alnı varmı#, o yüzden adını öyle koymu#. Gerç& sonra 
saçları uzayınca alnı normale dönmü#. Böylece L&zz&e, hep 
L&zz&e olmu#. K&mse ona El&zabeth demez. Bazen annem 
onun, a&les&n& baltayla öldürdü"ü söylenen L&zz&e Borden’&n 
ruhunu ta#ıyor olab&lece"&n& ve babamla d&kkatl& olmaları ge-
rekt&"&n& söylerd&.
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Ama annem ben&m Elv&s Presley’&n ruhunu ta#ıdı"ıma 
em&nd&. Rock and Roll kralı &le do"um günler&m&z aynıydı: 8 
Ocak. Bu da annem &ç&n yeterl& b&r del&ld&. Gerç& Elv&s çok 
uzun zaman önce ölmü#tü ama annem&n ded&"&ne göre bazı 
ruhlar yen& b&r bedene g&rmeden önce b&r süre beklerm&#. 
“Mola almak g&b&,” derd&.

Annem reenkarnasyonla &lg&l& b&ld&kler&n& medyumu Ba-
yan Ida’dan ö"renmi#ti. !kisi her cuma telefonla konu#urlar-
dı. Bayan Ida &le h&ç tanı#mamı#tım. Annem&n ded&"&ne göre 
ya#landıkça agorafob&kle#m&#. Yan& evden çıkmaya korkar 
hâle gelm&#, o yüzden b&z& z&yaret edem&yormu#.

“Bu duruma &y& gelecek b&r kr&stal& yok muymu#?” d&ye sor-
mu#tu babam.

Bayan Ida annem&n b&r gün kend&n& öldürece"&n& öngör-
mü#tü. Uzun yıllar önce, annem&n kahve falında görmü#. O 
zamanlar Ar&zona’da “Bayan Ida’nın Kr&stal Ma"azası” d&ye 
b&r yer &#let&yormu#. Annemle de orada tanı#mı#lar. O sırada 
b&z henüz do"mamı#tık.

Babam bu “ruhan& saçmalıkları” d&kkate almamamız ge-
rekt&"&n& dü#ünürdü. Fakat annem Bayan Ida’nın önsez&ler&-
n&n genell&kle do"ru çıktı"ını ve görmezden gelemeyece"&m&-
z& söylem&#t&. Belk& de hazır olmamızı &stem&#t&, b&lem&yorum. 
Her ne kadar en azından ona &ht&yaç duymayacak kadar bü-
yümem&z& bekler d&ye ümit etsek de L&zz&e de ben de anne-
m&n b&ze b&r gün &nt&har etmeye n&yetl& oldu"unu söylemeye 
çalı#tı"ını dü#ündük.

Gerç& adl& tıp raporu b&r kaza dem&#t&, &nt&har de"&l. Bu 
yüzden Bayan Ida’nın öngörüsünün do"ru çıkmadı"ı sonu-
cuna varmı#tık. Tab&& o zaman aklımıza gelmed& ama aslında 
kend&n&z& kazara öldüreb&lmen&z&n pek çok yolu var. Bo"ul-
mak da bu sayısız yöntemden sadece b&r&.


