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I. Koltuk

Yukarıdan, üç yüz metreden, bir kartalın bakışından tuhaf bir manza-
ra… Hayli uzun bedenli, altı bacaklı, hantal bir böcek. 

Yüz elli metreye inildiğinde bir mutant görülüyor; üç başlı bir böcek 
bu. Her baş, gövdeyi ayrı bir yöne çekme derdinde. Önce belli bir yöne 
doğru ilerliyor, ardından –cadı tahtası üstünde üç el misali– bir o yana, 
bir bu yana gidiyor...

Otuz metreden, en çok sekiz katlı bir binanın tepesinden bakıldı-
ğında, her çift böcek bacağının insan başlarına sahip üç insan bedenine 
bağlandığı ve bu üç insanın da, bir şey taşıdığı anlaşılıyor. Görünüşe 
bakılırsa, bu bir mobilya. 

Üç metreden, koruyucu meleklerin mesafesinden, bu öykünün an-
latılacağı yerden ise, üç kişinin bir koltuk taşıdığı görülüyor. Kocaman, 
turuncu renkli, kumaş bir koltuk...

Thom üç beş parça eşyasını Tree’nin dairesine taşıdı. Yirminci yüzyıl 
başlarında inşa edilmiş yüksek tavanlı bu daire, görünüşe göre yetmişli 
yıllarda elden geçmiş, böylece tüm sevimliliğini yitirmişti. Thom kitap-
larını oturma odasına yerleştirdi; kendince evin dekorasyonuna biraz 
renk katmak istemişti. Kitaplar, odanın bir köşesinde çürüyen denizci 
sandıkları misali yerlerini aldı. 

Thom, sandalyesiz masasını odasının içinde bir oraya, bir buraya 
taşıyarak yerleştirmeye uğraşıyor, normal insanların genelde sahip ol-
duğu komodin, yatak ve diğer eşyaların yokluğunun yarattığı boşluğu 
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nasıl dolduracağını kestirmeye çalışıyordu. Arada sırada gözü, binalar 
arasındaki boşluğa bakan karşı pencereye kayıyor, onu gözetleyen biri-
nin olup olmadığına bakıyordu. Bir taraftan da hareketlerini gizlemeye, 
çok ilginç bir şeyler yapıyormuş gibi davranmaya çabalıyordu. Uzak bir 
ihtimal de olsa, karşı pencerede bekâr bir kız olabilirdi; kendine güveni 
normalin biraz altında, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen, hayli 
akıllı bir deve ilgi duyabilecek türden bir kız... 

Biraz mı? dedi Thom’un beyni.
“Evet, biraz” diye yanıtladı Thom, sertçe. Beyin, Thom’un sağ gö-

zünün üzerinde bir yerde, iki buçuk santim kadar içeride duran, bü-
yüklüğü tespit edilemeyen varlıktı. Baş ağrılarının kaynağı... Muppet 
Show’daki o her şeyi eleştiren yaşlı kuklalar gibiydi; çocuğundan utanç 
duyan bir aile büyüğünün gözünden, Thom’un her hareketini inceliyor-
du. Bazen mantıklı, bazen baba tavırlı yorumlarıyla, Thom’un bilincine 
arka koltuktan müdahale edip duruyordu.

Thom dizüstü bilgisayarını çıkardı, kablosuz bir sinyal yakaladı ve 
e-postalarını kontrol etmek için masasının önünde diz çöktü. “Dua edi-
yor mübarek” dedi beyin. “Biliyorum be” diye söylendi Thom.

Erik –Thom’un hayli heyecanlı bu yeni ev arkadaşıyla daha önce-
ki üç karşılaşmasında da olduğu üzere– kapıyı sonradan çalarak odaya 
daldı. Erik yirmi beş yaşlarındaydı; tarak girmez kara saçları olmasaydı, 
yakışıklı bile sayılırdı. 

Erik, kralın gelişini haber verircesine bağırarak, “Donut!” dedi. De-
vasa bir kutu donut, şimdi Thom’un göz hizasındaydı. 

“Ha” dedi Thom. “Ben bunları yiyemem. Süper görünüyorlar gerçi.”
“Yiyemez misin?”
“Buğdaylı hiçbir şey yiyemiyorum” dedi Thom, belki milyonuncu 

kez. Bunu her söylediğinde şaşkınlıkla karşılanırdı. “Sıkı bir diyetim var; 
yediğime içtiğime çok dikkat ederim.”

“Hayda… Kutlama bu be! Sabah gidip koşarız. Yakınlarda bir park 
var, haritada gördüm, yerini bulacağım. Şafakla kalkar, yumruklarımız-
la havayı döveriz.”

Thom ürperir gibi oldu. “Rejim diye değil; midemle alâkalı. Glü-âkalı. Glü-kalı. Glü-
ten intoleransım var, başka birtakım şeyler daha var... Kısacası buğ-
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day yiyemiyorum.”
“Glüten, ha?” Erik’in kaşları kalkmıştı. “Glutentag” dedi, zekice bir 

espri patlatma adına. “Peki, fikrini değiştirirsen donutlar mutfakta ola-
cak. Odan güzelmiş. Masayı da güzel yerleştirmişsin. Ne tür oyunlar 
var bunda?”

“Pek bir şey yok.”
Erik, hararetle başını sallayarak, “Peki kardeşim, görüşürüz” dedi. 

“Bir şey lazım olursa, oturma odasındayım.” 
Thom, sıçtık gibisinden arkasından baktı. Anlaşıldığı üzere ev arka-

daşları, seçilmiş insanlardan değildi.

kime: thom@sanchopanchez.net
kimden: richardd@shopstock.com
konu: kötü haber
Selam Thom,
Sana kötü haberlerim var. ShopStock, bu eko-
nomik şartlarda lokal bir süpermarketin in-
ternette yer almasının mantıklı olmayaca-
ğına karar verdi. Ehem. Sanki bilmiyorduk. 
Sonuç olarak, internet sitesi üzerinde ça-
lışan ekibin işine derhal son verme kararı 
aldılar.
Üzgünüm. Paraya ihtiyacın olduğunu biliyo-
rum. E-postayla bildirmek hoş değil tabii, 
ama seni tanıdığımdan böylesi daha iyi diye 
düşündüm. Sana iş bakmaya devam edeceğim. Ev 
arayışları nasıl gidiyor? Bir ara bir bira 
atalım; spamcilerin Dante’nin Cehennemi’nin 
neresine gireceğini konuşuruz.
Richard

Thom başını ellerinin arasına aldı. Son üç ayda yaşamı, elini azıcık 
tutunabildiği her sağlam daldan koparmaya niyetli görünen bir hortu-
ma dönüşmüştü. En azından başını sokacak bir yer bulmuştu. Midesi 
bulandı. İnternet sitesini açtı; yeni özgürlüğünü, “işten çıkarıldı” anla-
mına gelmeyecek şekilde nasıl ifade edeceğini düşündü. “Artık serbest 
çalışmaya müsaidim ;-)” diye yazdı, ardından salak sırıtma işaretini sil-
di. Sonra bütün satırı sildi.
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Üyesi olduğu pek çok insan kaynakları sitesinden biri için yazması 
gereken özet tanıtım metni içine dert oldu. Düşünürken, parmaklarını 
meşgul etmek amacıyla, “Profesyonelim (dişlerim hâlâ sağlam!)” yaz-
dı, “sağlam duran biriyim (artık otelde kalmıyorum!), işimin ehliyim 
(kung-fu* kodlamacıyım; eski kız arkadaşımın dönmesini sağlayacak 
kodu hâlâ yazamadım) ve motiveyim (insan yiyen canavarlar kadar ko-
camanım, iki kat da zekiyim).” Derken migreni tuttu; yazdıklarını kay-
detmeden bilgisayarını kapadı.

“Thom!” dedi Erik. “Otur bakalım, koca adam.”
Thom koltuğa, Erik ile Tree’nin arasına oturdu. Koltuk, mucizevî 

bir şekilde genişti; üçünü birden –Thom’un kişisel alan ihtiyaçlarını 
zorlamadan– alıyordu. Üstüne bir de rahattı. Adamı içine gömüyor, 
sürekli batıyor duygusu yaratıyordu. Televizyonda The Simpsons 
vardı. Reklam arasına kadar konuşmadılar. The Simpsons varken 
konuşulmazdı.

Tree, uzun bir tutam saçı kulağının arkasına sıkıştırdıktan sonra 
yerde duran balya teli makarasını eline aldı. Biraz tel çekti, karga-
burunla kesip bükmeye başladı. İncecik elleri müthiş bir beceriyle 
hareket ediyor, dümdüz teli hızlı büküşlerle top gibi bir şeye dönüş-
türüyordu. Derken avcunu açtı ve ortaya –Thom’un şaşkın bakışla-
rı altında– yedi santim boyutlarında, upuzun boynuzlu mükemmel 
bir at şekli çıktı. Bir tekboynuz. Thom koltukta göz gezdirdi; Tree teli 
saklayarak atı bir yerden çıkarmış olabilir miydi? Gülümseyerek be-
ğenisini gösterdi; ancak Tree oralı gözükmüyordu. 

Tree, aynı makaradan, bu sefer bir hortum yaptı ve dik durabil-
mesi için ucunu yeşil halıya sapladı. Halıdan ovada, hortum çıkmış-
tı. Tekboynuzu da halıya, boynuzu hortumu ortadan delecek şekilde 
yerleştirdi. Minyatür bir savaş, sanki…

“Yel değirmenlerine saldırır gibi” dedi Thom, Tree’yi irkiltmeye 
yetecek yükseklikte bir sesle.

Erik yapıta baktı. “Eh” dedi. “Burada hepimizin yaptığı bu.” Coş-
* “Kung-fu” günümüz bilişim argosunda çok çalışan, hızlı düşünebilen ve işini iyi bilen 
programcılar için kullanılıyor.
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kuyla bıyıklarını sıvazladı.
“Öyle” dedi Tree.
“Durum budur” dedi Erik.
Thom beyninin, eşek anırması misali, sessizliğe salabileceği söz-

cükleri engellemek için, diliyle dişlerini saydı. Yirmi yedi? Sahiden 
tek sayı olabilir miydi?

“İşsiz kaldım” dedi, pantolonundan çıkan bir ipliği çekerek. “Az 
önce haber aldım.”

“Olsun, kardeş!” dedi Erik, Thom’un omzuna sinir bozucu bir 
yumruk indirerek. “Aramıza hoş geldin. Sabah koşusundan sonra La-
bor Ready’e* gidelim mi? Günlük paran garanti, daha iyisi can sağlığı. 
Senin gibilere bayılırlar orada.”

“Koşma kısmından pek emin değilim.”
“Kollarımızı açıp zıplarız sadece o zaman.”
“Labor Ready kısmından da emin değilim.”
“Ben çalışmaktan hiç haz etmem” dedi Tree. Dizlerini ince bede-

nine doğru çekip, kollarıyla sardı.
Erik’le Thom, nasıl yani gibisinden Tree’ye bakıyordu.
“Çim biçmek dışında.”
“Kışın ortasındayız, amigo. Daha beş ay biçecek çim bulamayacaksın.”
Tree düşünceli görünüyordu. “Bir şeyler çıkar belki.”
“Zengin bir kız arkadaş bul kendine. Esas bilet o” dedi Erik.
“Kız arkadaş” lafını duyunca, Thom’un midesine ağrılar saplandı; 

güneş altında fazlaca durmuş tezek misali, üstünde metan tüten tür-
den... Karnını tutarak, “Kız arkadaşım beni terk etti” deyiverdi, sonra 
da geğirdi.

Hiçbirinin ne diyeceğini bilemediği, uzun bir sessizlik yaşandı.
“Benim hiç kız arkadaşım olmadı” dedi Tree.
“Ne acınası zavallılarız ama!” dedi Erik.
Thom kıkırdadı. Kıkırtı ivme kazanarak gülüşe döndü, derken kar-

nını tutup katılarak gülmeye başladı. Diğer ikisi de, bir anlık şaşkınlığın 
ardından, kahkahalara katılarak, ta ciğerlerinin dibinden, gözlerinden 
* Labor Ready: İnşaat işi ve benzeri çeşitli günlük işler sağlayan kuruluş. Türkçe’ye “Hazır İş” 
olarak çevrilebilir. 



BENJAMIN PARZYBOK

6

yaşlar boşanıncaya kadar güldüler. 

Birisi tutup da dairenin kapısının kullanım grafiğini çıkartmaya kalksay-
dı, ortaya, aşağı doğru inen bir eğri çıkardı; bu da, haftanın sonuna ge-
lindiğinde, kapının başlangıçtan iki kat daha az kullanıldığı gösteriyordu.

Dairenin çekim gücü üçlüyü, muazzam bir kara delik misali, içine 
içine çekiyordu. Dışarıya doğru atılacak her bir adım, bir öncekinden 
daha zor geliyor, geçen her günle birlikte daha bir başarısızlığa uğruyor-
du. Birbirlerine alıştıklarından ve dış dünyada onları bekleyen herhangi 
bir şey de olmadığından, fazla direnç gösteremediler –dairenin koridor-
larında takılıp kaldılar. 

Pazartesi sabahı Thom, parlak giysileri içinde Portland sokaklarındaydı. 
Elinde, Ruby, Python, Perl, XML, PHP, SQL, C++ gibi son moda teknik 
terimlerle dolu özgeçmişi vardı. Şehir merkezinin koridorlarında dolaş-
tı; rotası üzerinde hem yeni kurulmuş internet siteleri, hem de oturaklı 
teknoloji şirketleri vardı –şirketler ya hepten kapanmış, ya kent dışına 
taşınmış, ya da “fırtınayı atlatmaya çalışıyor”du. Büyüme potansiyeli 
olduğunu tahmin ettiği firmalar ise, onun gibi aşırı bol pantolon gi-
yen, iki lafı bir araya getiremeyen, hepsine tepeden bakan ShopStock 
eskilerini değil, kapanmış teknoloji şirketlerinden boşa çıkan, ağzı laf 
yapan, sıkı görünüşlü tipleri arıyordu. Şaşkın bir edayla sarfedilen, “Bu-
rada İngiliz Edebiyatı mastırı yaptığınız yazıyor; maalesef biz Bilgisayar 
Mühendisliği’nde uzman birini arıyoruz” cümlesi, defalarca kullanıldı. 
Çoğu üniversitede şirketlerin ihtiyaç duyduğu becerilerin hâlâ öğretil-
memesi bir yana, Thom’un becerileri bizzat yazılımı yaratan hareketin 
bir parçası olmasından geliyordu. Ancak Thom, buna dikkat çekecek 
tiplerden değildi. Şundan da bahsetmeyi ihmal etti; yasadışı sayılacak 
birtakım işlere bulaştığından hukuki sorunlar yaşamıştı –ki bu aslında, 
bilgisayarlar konusunda ne denli uzman olduğunu ortaya koyacak tür-
den bir bilgiydi. 

Pazartesi günü Tree, muhtemelen ya Neden buradayız? sorusuna yanıt 
bulmak, ya da “yaradılış mı, evrim mi” meselesine kafa yormak adına, 
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maymun, balık, hominid gibi çeşitli tel figürler yapıp halının üstüne yer-
leştirdi. Hepsine, belli mesafe ve açılardan hayran hayran baktı. Ancak 
tam anlamıyla tatmin olamamıştı. Sıranın başına eklemek üzere, tel-
den balık yapan, daha büyük, insanımsı bir figür yaptı. Yatak odasın-
dan plastik ambalajında duran İncil’ini aldı; sonra ambalajı açmadan 
geri yerine bıraktı. Ardından açılır kapanır yatağının altından, çılgınca 
karakalem karalamalarla dolu, spiral telli bir defter çıkardı. Hep yaptı-
ğı üzere, el yazısını incelemeye koyuldu; bunun kendi yazısı olduğuna 
hayret ediyordu. Gündüz kullandığı el yazısından amma da farklıydı. 
Son beş rüyasını tekrar tekrar okudu. Önceki yüz küsur rüyanın hiçbiri, 
son birkaç bin yılda geçmemişti. Şimdi de bu rüyalar çıkmıştı. Defteri-
ni kapadı, bir saat kadar gözlerini sabit bir noktaya dikip, öylece baktı 
–o kayıp saatte ne yaptığını sonradan hatırlamayacaktı. Birkaç giysi-
sini katladı, ardından tel heykellerinden bazılarını yeniden düzenledi; 
kafasında senaryolar yazdı, ev arkadaşlarının heykellerini yapıp seriye 
ekledi. Bulaşığı yıkadı ve sonra, koca bir tencere bezelye çorbası pişirip 
Erik’le Thom’un eve dönmesini beklemeye koyuldu. Üç kez telefon çal-
dı. Her açışında, karşı taraf konuşmadan telefonu kapadı.

Erik günün ilk saatini doğaçlama aletlerle –spatula, sirke (hiç işe yara-
mış mıdır sirke?) ve bir soya sosu şişesi– tıkadığı tuvaleti açmaya çalışa-
rak geçirdi. İçinden çıkanlara kendisi bile hayret ediyordu. 

Ardından hazırlandı. Bıyıklarını kesti, elli kez şınav çekip, üstüne, 
hatırlayabildiği ne kadar Tai Chi hareketi varsa, hepsini yaptı. Kabarık 
saçlarını örtmek için başına bir beyzbol kepi geçirdi. İpek bir gömlek 
giyip, gözde semt Otuz Üçüncü Cadde’ye doğru yola koyuldu; bakalım 
gün neler gösterecekti? Otuz Üç ile Flanders’ın köşesinde genç bir kadın 
duruyordu; nerede olduğu, nereye gideceğini bilmez bir hali vardı. Erik 
bu durumu kendisini tanıtmak ve yön tarif hizmetlerini sunmak için bir 
fırsat saydı. Çok geçmeden Wisconsinli kızla kahve içiyor, özellikle La-
tin Amerika’ya vurgu yaparak, Üçüncü Dünya ülkelerindeki havayolu 
güvenliğinden bahsediyordu. Saat dördü bulduğunda Erik’in çenesinde 
ruj izleri ve cebinde, kızın, mutlaka beraber görmeleri gerektiğini söy-
lediği “üç günlük yemekli tiyatro performansı” biletleri için verdiği elli 
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sekiz dolar vardı.
Yalnız kaldığında Forest Park’a gitti ve yaptığı eşeklik için kendini 

cezalandırmak amacıyla, yarım saat kadar, ıslak toprakta tökezleyerek, 
bağıra çağıra çalıların içinde koştu. Ayakkabılarına ve pantolonuna çü-
rük yapraklar yapıştı. Çalılarla yüzünü yeterince dövdüğüne kanaat ge-
tirdikten sonra markete uğradı; bir kasa ucuz bira alıp, günün kazancını 
ev arkadaşlarıyla birlikte kutlamak üzere eve döndü.

Gece olduğunda üçlü koltuğa gömülmüş, Erik’in biraları ve Tree’nin 
patlamış mısırları eşliğinde televizyon izliyordu. O sırada kader de ağla-
rını örüyor; hepsinin kaderini, bir daha çözülmesi mümkün olmayacak 
şekilde birbirine doluyordu. Koltuk, dünyanın dört bir yanındaki diğer 
tüm koltuklar gibi, gecenin geç saatlerine has büyüsünü devreye sok-
muştu. Artık yabancılık hissetmiyorlardı –başka açılardan olmasa dahi, 
en azından fiziksel açıdan yan yana olmaktan rahattılar. 

Çarşamba günü Thom, İngiliz Edebiyatı mastırını öne çıkartacak şekilde 
özgeçmişini baştan aşağı değiştirdi; bir yandan da teknoloji sektöründe-
ki işverenlere sövüp duruyor, tuvaletten çıkamazlar inşallah diyerek, 
lanet okuyordu. Özgeçmişinden elli adet kopya basıp günün ilk yarısını, 
araştırma asistanları arayan hukuk firmalarına, kıdemsiz editör arayan 
gazetelere, metin editörü arayan şirketlere –açıkcası, ona kulak verecek 
herkese– kendisini anlatarak geçirdi. İnsan azmanı gövdesini bürodan 
büroya taşıdı. Kapı eşiklerini doldurdu, masaların üstüne eğildi, sekre-
terleri korkuttu. Bir parça başarılı olmayı diledi ki, annesine gerçek bir 
şeyler anlatabilsindi; ona gönderdiği e-postaların kurgu boyutu giderek 
artıyordu. Öğlen ikiyi vurduğunda eve döndü; artık daha fazla insanla 
konuşmaya katlanamazdı. 

Tree’yi mutfakta turta pişirirken buldu. Genç, hippi, tel bükme us-
tası bir Martha Stewart* bu, diye düşündü Thom; evi titizlikle çekip 
çeviriyordu. 

Tree, işine kendisini öyle bir kaptırmıştı ki, tezgâhın kenarına den-
* ABD’nin en ünlü “yaşam gurusu”; dergisi, TV programları ve kitapları aracılığıyla Amerikalı 
kadınlara evlerini, bahçelerini, yemeklerini ve eşyalarını güzelleştirmenin yollarını anlatıyor.
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gesizce bıraktığı tabakları Thom, onun bakmadığı bir sırada içeri doğru 
iteleyerek kırılmaktan son anda kurtardı. 

“Buğdaysız” dedi Tree, beş dakika kadar süren bir sessizliğin ardından.
“Vaaay. Sağ ol be Tree. Ama benim için bunu yapmana gerek yoktu.”
“Yemek yapmak hoşuma gidiyor. Nasıl gitti, çıktı mı bir şeyler?”
“Pek sayılmaz. Yirmi kadar el sıktım, özgeçmişlerin hepsini dağıttım. 

Elli kopya. Rekor falan kırmışımdır herhalde. Siyasi parti broşürü dağı-
tıyormuşum gibi geldi. Ki, son birkaç gündür e-postayla yolladıklarımı 
saymıyorum. Er ya da geç, birisini beni işe alacak kadar korkutacağım.”

“Hâlbuki senin gibi pek çok beceriye sahip birinin sorun yaşama-
ması lazım.”

“Değil mi! Maalesef iş bulmak için, beceriden fazlası söz konusu.”
Tree başıyla onayladı. “Belki birkaç gün ara vermelisin.”
“İyi olurdu tabii. Ama herhalde kirasını ödeyen biriyle yaşamayı ter-

cih edersiniz” diyerek gülümsedi Thom. Ufak mutfakta, Tree’nin ayakal-
tından çekilebileceği bir köşe buldu kendine. 

“O kadar önemli değil.”
Thom, Tree’ye baktı; kesme tahtasından unları temizlemesini, ölçü 

kaplarını yıkamasını, yeri süpürmesini izledi. Tree bazen bir elfi andırı-
yordu: ufak tefek, bir tür yarı-insan. Bazen Thom, Tree’yle konuşurken, 
bambaşka konulardan bahsediyorlarmış duygusuna kapılıyordu. “El-
bette önemli” dedi. “Kira ödeme günü yaklaşıyor.”

“Rüyamda o meselenin hallolacağını gördüm ben.”
Thom kahkahasını bastırdı. “Şahane. Bilinçaltı desteğe asla hayır de-

mem. Maaşımın bahsi geçti mi rüyanda?”
“İş bulmana gerek yok. O yüzden birkaç gün ara ver dedim.”
Telefon çaldı, Thom açtı. Karşıdan tık sesi geldi.
“Kapadı mı?” diye sordu Tree.
“Galiba.”
“Birisi bizi takip ediyor.”
“Ne?” Thom, vücudunu aniden basan kaşıntıyı dindirmek için aynı 

anda birkaç yerini birden kaşımaya davrandı. Ne diyordu bu herif? Bey-
ni, makul bir karşılık verecek durumda değildi. O an, keşke bir bilgisayar 
projesi üzerinde çalışıyor olsaydım diye düşündü. Mantıklı, tek başına 
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oturup sorun çözdüğü türden bir iş. Bizzat onun yarattığı, sonuçlarını 
görebileceği, insanlarla iletişimin öngörülemez garipliklerinden uzak 
bir iş... Thom, Tanrı’nın kesin bir programcı olduğunu düşünüyordu; 
sistem hatası verip duran kodu yazdıktan sonra, eseriyle –insanlar– baş 
edemeyip, ortadan tüymüştü. 

Konuyu değiştirme umuduyla, “Koltuğun arkasında duran hey-
kelleri gördüm” dedi. “Gerçekten süperler. Bunlarla bir şey yapmaya 
çalışmalısın.”

“Son derece net rüyalar görüyorum. Ve bazen gerçek oluyorlar” dedi 
Tree.

Thom, bu sözlere ne karşılık vereceğini bilemeyince, devam etti. 
“Cumartesi pazarına götürebilirsin. Kesin satarsın. Ufak bir tezgâh edi-
nirsin.” Thom’un beyninde aniden şimşekler çaktı; Tanrı’nın ihtiyacı 
olan buydu işte! Her şeyden önce bir kalite-kontrol bölümü yaratma-
sı gerekirdi. İnsan doğasında düzeltilmesi gereken pek çok programsal 
hata vardı.

“Rüyamda iş konusunda endişelenmemen gerektiğini gördüm. O 
yüzden boşu boşuna zaman harcamanı istemem.”

“Ne gördün rüyanda?” diye sordu Thom, iç çekerek. 
“Rüyalarımı anlatmayı sevmem.”
Thom gözlerini kırpıştırdı. “Turta şahane kokuyor” dedi sonunda. 

“Gidip biraz çalışacağım. Bu arada Erik’in iş arayışı ne durumda acaba? 
Haber var mı?”

“Onun da iş bulmasına gerek yok aslında.”
Thom başını salladı. Tabii, diye geçirdi içinden.
Pişen turtanın kokusu, Thom’un odasında mutfakta olduğundan 

daha bir yoğundu sanki. Ağzı sulanarak dizüstü bilgisayarını açtı. İki 
muhtemel işverenden e-posta gelmişti; eleman alımını durdurmuşlardı. 
İnsanlarla iletişime geçme tehdidine karşılık, turta yeme olasılığını de-
ğerlendirdi ve mutfağa geri döndü.

“Sahiden iyi kokuyor.”
“Pişti. Keseyim mi bir dilim?”
“Tabii, tabii, evet.” Thom, Tree’nin rüyaları hakkında söylediklerini 

* Yi Çing: Değişimler kitabı. Çin klasik metinlerinin en eskisi, bilgelik ve kehanet kitabı.
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düşündü. Demek ki rüyalarının gerçekleştiğini düşünüyordu bu çocuk, 
ya da gerçekleşen rüyalar görüyor ve bunlardan bahsetmek istemiyordu. 
Olabilirdi tabii. Eski kız arkadaşı amatör bir Yi Çing* kâhiniydi; Thom, 
kızın okuma sonrası çıkardığı tavsiyelerin aksine davrandığında fena 
fırça yerdi. Gelecekte olacakları rüyada görmek mümkündü tabii. Thom 
bir an için, bunun olabileceğine gerçekten inanmak istedi. Ardından, bu 
çabayı sürdüremeyeceğini hissetti.

Tree’nin önüne yerleştirdiği tabakta, üzerinde dumanı tüten, şahane 
bir dilim turta duruyordu.

“Harika” dedi Thom. “Yemek yapmayı nereden öğrendin?”
“Bir komünde büyüdüm ben. Tüm işler sırayla bölüşülürdü. Senin 

gibi herşeyi yiyemeyen birkaç kişi vardı.”
Thom başını salladı. Komüne dair başka bir şey duymak istememe-

sine rağmen dayanamayıp sordu: “Ne tür bir komün?”
“Bilindik tür.” Tree arkasını döndü.
Thom, Tree’nin ensesinin kızardığını gördü. Delikanlının konuyu 

uzatmak istemediğini anladı. Sözünü ettiği komün, bir tür kült müydü 
acaba? 

“Ee, başka ne söyleyebilirsin şu rüya hakkında peki?”
Tree, heyecan içinde Thom’a dönüp, müjde verircesine, “Hep bera-

ber bir yolculuğa çıkacağız” dedi.  
Öylesine söylemiyordu bunu, gerçekten inanıyordu. “Hadi ya?” 

Thom’un midesinde sıcak baloncuklar patlamaya başladı; özür dileye-
rek banyoya yollandı. O sırada Erik hızla ön kapıdan içeri daldı. Thom 
şaşırdı; Erik’in bıyığı geri uzamıştı. 

“Saklayın beni, saklamalısınız beni. Burada değilim. Yokum ben.”
“Yok musun?” Sorunun son yarısı, geğirtiyle karışık çıkmıştı. 
“Beni tanımıyorsun. Hayatında görmedin.”
Thom memnuniyetle, “Seni hiç görmedim bile” diyerek banyoya git-

ti. Kapıyı güvenle kapadıktan sonra aynaya baktı, kaşlarını kaldırarak 
dışarıdan gelen patırtıyı dinledi ve sonra, banyonun içinde kendi gazlı 
patırtılarını çıkardı. Nasıl o kadar hızlı uzamıştı Erik’in bıyığı? Kendisi 
anca haftada bir tıraş oluyordu; Erik’inki iki günde uzayıvermişti.

Öfkeli bir bağırtının ardından, Thom’un rahatlıkla ciyaklama sınıfı-
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na sokabileceği türden bir ses duyuldu. Yüzünde sıkabileceği bir şeyler 
aradı. Gözlerini gözbebeklerine dikip uzun uzun baktı. Bu sırada dışa-
rıdan gelen gürültüler de artmıştı. Ne olup bittiğine bakması gerektiğini 
düşündü.

Beyefendi görünüşlü bir adam, cep çakısını Erik’in boğazına daya-
mıştı. Adam kırklı yaşlardaydı; vücuda tam oturan model, keten bir 
gömlek giymişti. Avantaj onda görünüyordu. Eşikte, Erik’e karşı öfke ile 
kara sevda arasında bocalayan genç bir kadın duruyordu. Thom atıldı; 
adamın bileğini yakalayıp, çakıyı yere düşürene kadar sıktı.

Erik çakıyı kaptı, öne atıldı ve bağırdı: “Bitirelim işlerini!”
“Kimsenin işini bitirmiyoruz” dedi Thom. Koluyla Erik’i engelliyor-

du. Adam Thom’a bakıp, kapıya doğru geriledi. “Neler oluyor Erik?”
“Dinleme onu” dedi eşikteki kadın.
Adam bileğini ovuşturdu. “Unutalım gitsin Sherry” dedi.
Thom Erik’e baktı. Beriki omuzlarını silkti.
“Anlaşılan, her şeyi unutuyoruz” dedi Erik. “Bana uyar. Olan olmuş. 

İlk taşı günahsızlar fırlatsın.” Çakıyı hâlen indirmemişti. 
“İlk taşı atsın... Fırlatsın değil, atsın denir. Ayrıca durumun şahadetle 

bir ilgisi yok bence.” Thom, Sherry’ye doğru bir bakış fırlattı. Sorumlu-
luk sahibi biri gibi görünmeye çalıştı; bunu başarmak için uyguladığı 
yöntem ise gülümsemek ve daha bir dik durmak oldu. 

Sherry bir an için gözlerini yumdu. Tekrar açtığında, gözleri yaşlarla 
doluydu.

“Pazartesi günü sokakta tanıştık. Hoş birine benziyordu. Beraber 
kahve içip, uzun uzun konuştuk ve ardından o... Şey, birlikte bir şeyler 
yapalım dedik. İyi birine benziyordu. Kenti bilmediğimden, hoş biriyle 
tanışmak güzel olur diye düşündüm.” Hıçkırıklara boğulmak üzere olan 
Sherry, derin bir iç çekti, sonra yaşlı adama baktı. Ardından tek bir nefes-
te, “Bir tiyatro gösterisi olduğunu duymuş, ona gideriz diye konuştuk ve 
nerede buluşacağımızı kararlaştırdık. Ona biletin parasını verdim çünkü 
burada başka ne yapacaktım ki, ve o da gelmedi” dedi. “Sonra onu so-
kakta gördük; babama durumu anlatmıştım. Bizi görünce kaçtı, peşine 
düştük ve babamla kavgaya tutuştular ve… Sonra da sen çıktın ortaya.”

“Haaa.” Thom, keşke banyodan hiç çıkmasaydım diye geçirdi içinden.
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Tree, uykulu gözlerle geldi. Thom bir an için Tree’nin, oğlunu ilk mü-
sameresinde seyreden anneler misali, ona el sallayacağından korktu.

Thom bir of çekti. “Erik?”
“Biletleri gidip alacaktım ama… Alacaktım, ciddiyim.”
“Aslında hâlâ tiyatroya gitmek isterim” dedi Sherry, biraz tereddüt 

ederek. Bir ayağı önde, kapıya yaslandı. Erik’e gülümsedi, Erik de ona el 
salladı. Muhtemelen on yedisinde bile değildi; belki takdirlik öğrenci-
lerdendir, diye düşündü Thom. Şehrin havasına uymak için makyajını 
değiştirmişti kendince; ancak hem saçı, hem de kıyafetleri sırıtıyordu. 

“Hayır, gitmeyeceksin” dedi babası.
“Peki, tamam. Şu çakıyı artık geri versen Erik?” dedi Thom. İki defa 

yutkundu. “Parayı da.”
“Para bende değil” dedi Erik, kımıldamadan.
“Bende biraz var” dedi Tree. Herkes, odasına doğru yollanan Tree’nin 

ardından bakakaldı. O da az sonra, elinde ufak bir desteyle geri geldi. 
Çakıyı Erik’ten alıp babaya, parayı da Sherry’ye uzattı.

Sherry’nin babası, “Sağolun. Daha fazla canınızı sıkmayacağız” de-
yip, Erik’e ters bir bakış savurdu.

Kapanan kapının ardından, kimse yerinden oynamadı. Zaman dur-
muştu sanki; dışsal çatışmalardan içsel çatışmalara geçiş anı... Oyun-
cular yerlerini aldı, yeni tartışma ve açıklamalar fokurdamaya başladı. 
Tree’yle Thom, Erik’e döndü.

“Alacaktım biletleri.”
“Sana inanıyorum ben” dedi Tree.
Erik’in gözü bir an için Tree’ye takıldı. Kendine güveni yerine gel-

mişti; açıklamaya devam etti. “Bilet kalmamıştı. Kızı aramaya gittim 
ama bulamadım.”

Tree başıyla onayladı, Thom ise bir şey söylemedi.
“Bıyığı kılık değiştirmek için mi taktın?” diye sordu sonunda.
“Ne?” Erik, işaret parmağını üst dudağını kaplayan kürkün üzerinde 

gezdirdi.
“Bıyık gerçek yani?”
“Çok hızlı uzuyor.”
Thom, başını sallayarak Tree’ye döndü. “Ne kadar verdin kıza?”


