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Anneme ve Nicholas’a



Yarın doğmuşum
bugün 
dün beni öldürmüş gibi 
yaşıyorum.
   Parviz Owsia



Birinci bölüm

Bugün



Yatak odası tuhaf. Tanıdık değil. Nerede olduğumu bilmi-
yorum, buraya nasıl geldiğimi de. Eve nasıl döneceğim, bil-
miyorum.

Geceyi burada geçirmişim. Bir kadın sesiyle uyandım –baş-
ta kadının benimle aynı yatakta olduğunu sandım, ama son-
radan anladım ki kadın haberleri okuyormuş ve bu saat alar-
mıymış– gözlerimi açtığımda da kendimi burada buldum. Ta-
nımadığım bu odada.

Gözlerim karanlığa alışıyor ve loş odada etrafıma bakıyo-
rum. Gardırop kapısına bir bornoz asılı –kadın bornozu, an-
cak benden çok daha yaşlı birine uygun– ve koyu renkli bir 
pantolon düzgünce katlanıp makyaj masasına dayalı iskem-
lenin sırtına konulmuş, bunların dışında gözlerim çok az şey 
seçebiliyor. Saatin alarmı biraz karmaşık gibi görünüyor, 
ama bir düğme buluyor ve alarmı susturmayı beceriyorum.

Tam o sırada arkamda kesik bir iç çekiş duyup yalnız ol-
madığımı fark ediyorum. Arkama dönüyorum. Çıplak bir ten 
ve aralara beyazlar karışmış siyah kıllar. Bir erkek. Sol ko-
lu yorganın dışına çıkmış ve yüzük parmağında altın alyans 
var. Oflamamak için kendimi zor tutuyorum. Demek sadece 
yaşlı ve saçı sakalı ağarmış değil, diye düşünüyorum, evli de 
üstelik. Evli bir adamla yatmakla kalmamışım, bunu bir de 
galiba onun evinde, karısıyla paylaştığı yatakta yapmışım. 
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Kendimi toplamak için tekrar yatıyorum. Kendimden utan-
mam lazım.

Karısı nerede acaba? Her an çıkıp geleceğinden endişelen-
meli miyim? Odanın öteki tarafından bağırdığını, bana kal-
tak dediğini canlandırıyorum zihnimde. Cadı kadın. Yılan 
gözlü. Kadın ortaya çıkarsa kendimi nasıl savunacağımı me-
rak ediyorum. Ama sanki yataktaki adamın hiç derdi değil 
bu. Yüzüstü döndü, horlamayı sürdürüyor.

Olabildiğince hareketsiz yatıyorum. Genellikle bu tür du-
rumlara nasıl düştüğümü hatırlarım, ancak bugün hatırlamı-
yorum. Bir partiye gitmiş olmalıyım veya bir bara ya da ku-
lübe. Epeyce dağıtmışım. Hiçbir şey hatırlayamayacak kadar 
dağıtmış. Parmağında alyans, sırtında kıllar olan bir adam-
la onun evine gidecek kadar dağıtmış. Yorganı mümkün ol-
duğunca dikkatle açıp yatağın kenarına oturuyorum. Önce 
banyoya gitmem gerek. Ayağımın hemen kenarındaki terlik-
leri giymiyorum –kocayla yatmak tamam da, başka bir kadı-
nın terliklerini asla giyemem– ve çıplak ayakla koridora çıkı-
yorum. Birden çıplaklığımın farkına varıyorum, yanlış bir ka-
pıyı açıp da bir ev arkadaşına veya ergenlik çağında bir gence 
toslayacağım diye korkuyorum. Banyo kapısının aralık oldu-
ğunu görünce içim rahatlıyor, içeriye girip kapıyı kilitliyorum.

Klozete oturuyorum, işimi görüyorum, sifonu çektikten 
sonra ellerimi yıkamak için lavaboya yöneliyorum. Sabuna 
uzanıyorum, ama bir şey yanlış. Başta ne olduğunu çıkara-
mıyorum, sonradan görüyorum. Sabunu tutan el benim eli-
me benzemiyor. Bu elin cildi kırışmış. Tırnakları ojesiz, etleri 
yenmiş ve biraz önce çıktığım yataktaki adamınki gibi bu el-
de de sade, altın bir alyans var.

Bir an ele bakakalıyorum, sonra parmaklarımı oynatıyo-
rum. Sabunu tutan elin parmakları da hareket ediyor. Nefe-
sim kesiliyor, sabun lavaboya düşüyor. Başımı kaldırıp ayna-
ya bakıyorum.
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Aynada bana bakan yüz benimki değil. Aynadaki saçlar 
gür değil ve normalde kestirdiğimden daha kısa kesilmiş, ya-
naklar ve çene altı sarkmış, dudaklar ince, ağız yerçekimi-
nin etkisinde. Küçük bir çığlık atıyorum, bıraksam korku fer-
yadına dönüşecek bastırılmış bir ses. Sonra gözleri fark edi-
yorum. Evet, onların çevresi de kırışmış, ancak diğer her şe-
ye rağmen bu gözler benim. Aynadaki kişi benim, ama yirmi 
yaş daha ihtiyar. Yirmi beş. Daha fazla.

Bu mümkün değil. Titremeye başlayıp lavabonun kenarı-
na sıkıca yapışıyorum. Gırtlağımda bir çığlık daha yükselme-
ye başlıyor ve bu kez boğuk bir iç çekiş olarak patlıyor. Tam ge-
riye çekilip aynadan uzaklaşırken onları görüyorum. Fotoğraf-
ları. Önümdeki duvara, aynaya yapıştırılmış. Resimler, arala-
rında yine yapıştırılmış, sararmış kâğıt parçaları, keçe kalemle 
yazılmış notlar var, hepsi nemli ve kenarları kıvrılmış.

Rastgele birini seçiyorum. Christine, yazıyor üzerinde ve 
bir ok fotoğraftaki beni –bu yeni beni, yaşlı beni– gösteriyor, 
fotoğrafta rıhtım tarafında bir banka oturmuşum, yanımda 
bir adam var. Her ikimiz de kameraya gülümsemişiz, el ele-
yiz. Yakışıklı, çekici bir erkek ve yakından bakınca onun ge-
ceyi birlikte geçirdiğim, biraz önce yatakta bıraktığım adam 
olduğunu görebiliyorum. Altına Ben adı yazılmış ve yanında 
da Kocan kelimesi var.

Tekrar keskin bir iç çekişle resmi duvardan çekip alıyo-
rum. Yok, diye düşünüyorum. Yok! Olamaz... Geri kalan re-
simleri inceliyorum. Hepsi benim ve onun resimleri. Birinde 
berbat bir elbise giymişim ve bir hediye paketini açıyorum, 
bir başkasında ikimiz de birörnek su geçirmez anoraklar giy-
mişiz, bir şelalenin önündeyiz, küçük bir köpek ayaklarımı-
zı kokluyor. Onun yanındaki fotoğrafta adamın yanına otur-
muş portakal suyu içiyorum, yandaki yatak odasında gördü-
ğüm sabahlığı giymişim.

Sırtımda soğuk fayansları hissedene kadar geri çekiliyo-
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rum. Ancak o zaman bellekle özdeşleştirdiğim bir anı kırın-
tısı düşüyor aklıma bir anlığına. Zihnim ona tutunmaya çalı-
şırken rüzgâra kapılmış küller misali uçup gidiyor. Ve yaşa-
mımda bir eski, bir önce olduğunu kavrıyorum, gerçi önce ne-
dir söyleyemem ve bir de şimdi var, ama bu ikisi arasında be-
ni buraya, bana ve ona, bu eve getiren uzun, sessiz bir boş-
luktan başka hiçbir şey yok.

••

Yatak odasına dönüyorum. Resim –yanında uyandığım 
adamla benim resmim– elimde hâlâ, onu gözümün önünden 
ayırmıyorum.

“Neler oluyor?” diyorum. Bağırıyorum, yaşlar yanaklarım-
dan süzülüyor. Adam doğrulup yatakta oturuyor, gözleri yarı 
açık. “Sen kimsin?”

“Kocanım” diyor. Uykulu, yüzünde en ufak bir can sıkıntı-
sı belirtisi yok. Çıplak vücuduma bakmıyor. “Yıllardır evliyiz.”

“Bu ne demek?” diye soruyorum. Kaçmak istiyorum, ama 
gidebilecek bir yer yok. “Yıllardır evliyiz. Bu ne demek?”

Ayağa kalkıyor. “Giyiver bunu” diyerek sabahlığı bana ve-
riyor, üstüme geçirirken bekliyor. Kendisine fazlasıyla büyük 
gelen bir pijama altıyla beyaz bir atlet giymiş. Bana babamı 
hatırlatıyor.

“Bin dokuz yüz seksen beşte evlendik” diyor. “Yirmi iki yıl 
önce. Sen...” Sözünü kesiyorum. “Ne?..” Yüzümden kanın çe-
kildiğini hissediyorum, tüm oda dönmeye başlıyor. Evin bir 
yerlerinde bir saat tiktak ediyor ve bu ses bana çekiç sesi ka-
dar yüksek geliyor. “Ama?..” Adam bana doğru bir adım atı-
yor. “Nasıl?..” Yumuşak bir sesle, “Christine, sen artık kırk 
yedi yaşındasın” diyor. Ona bakıyorum, bana hüzünle gülüm-
seyen bu yabancıya. Ona inanmak istemiyorum, söyledikleri-
ni duymak bile istemiyorum, ama o konuşmayı sürdürüyor. 
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“Bir kaza geçirdin” diyor. “Kötü bir kaza. Başından yaralan-
dın. Bazı şeyleri hatırlamakta zorlanıyorsun.”

“Ne gibi şeyleri?” diye soruyorum, aslında herhalde son 
yirmi beş yılı değil, demek istiyorum. “Neleri?”

Yeniden bana doğru geliyor, ürkmüş bir hayvanmışım gi-
bi bana yaklaşıyor. “Her şeyi” diyor. “Bazen yirmili yaşları-
nın başından itibaren. Hatta bazen bundan da öncesinden.”

Zihnim dönüp duruyor, tarihler ve yaşlarla uğulduyor. 
Sormak istemiyorum, ama sormam gerektiğini de biliyorum. 
“Ne zaman... Kaza ne zamandı?”

Bana bakıyor, yüzünde şefkat ve korku karışmış.
“Sen yirmi dokuz yaşındayken...”
Gözlerimi kapatıyorum. Zihnim bu bilgiyi reddetmeye ça-

lışırken bile, içimde bir yerlerde bunun doğru olduğunu bi-
liyorum. Ağlayan sesimi duyuyorum tekrar ve ben ağlarken 
bu adam, bu Ben kapı eşiğine, yanıma geliyor. Yanıbaşımda 
varlığını hissediyorum, kollarını belime dolarken kıpırdamı-
yorum, beni kendine çekmesine direnmiyorum. Beni kucaklı-
yor. Birlikte hafifçe ileri geri sallanıyoruz, bu hareket bir şe-
kilde bana tanıdık geliyor. Kendimi daha iyi hissetmemi sağ-
lıyor. İkimiz de bir iki dakikalığına suskun duruyoruz, son-
ra o konuşuyor. “Seni seviyorum Christine” diyor ve benim 
de onu sevdiğimi söylemem gerektiğini bilsem de söylemiyo-
rum. Bir şey demiyorum. Onu nasıl sevebilirim? O bir yaban-
cı. Hiçbir şey anlamlı gelmiyor. O kadar çok şey öğrenmek is-
tiyorum ki. Buraya nasıl geldim, hayatta kalmayı nasıl ba-
şardım? Ama nasıl soracağımı bilemiyorum.

“Korkuyorum” diyorum birkaç dakika sonra.
“Biliyorum” diye yanıtlıyor beni. “Biliyorum. Ama endişe-

lenme Chris. Ben sana bakarım. Ben sana hep bakacağım. 
İyi olacaksın. Güven bana.”

 
••
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Bana evi gezdireceğini söylüyor. Biraz daha sakinleşmiş 
hissediyorum kendimi, verdiği eski bir tişört ve külotu üstü-
me geçirip onların üstüne de tekrar bornozu giyiyorum. Kori-
dora çıkıyoruz. “Banyoyu görmüştün” diyerek yanındaki ka-
pıyı açıyor. “Burası çalışma odası.”

İçeriye bakıyorum. Cam bir masanın üzerinde bilgisa-
yar olduğunu tahmin ettiğim bir şey var, ama saçma dere-
cede küçük görünüyor, oyuncak gibi. Onun yanında metalik 
gri bir dosya dolabı, onun üstünde de bir duvar takvimi var. 
Her şey düzgün, düzenli. “Ara sıra burada çalışıyorum” diye-
rek kapıyı hafifçe çekiyor. Koridora geri dönüyoruz, başka bir 
kapıyı açıyor. Bir yatak, bir komodin, bir gardırop. Uyandı-
ğım odanın neredeyse tıpatıp benzeri. “Bazen burada uyuyor-
sun” diyor, “içinden öyle gelirse. Ama genellikle tek başına 
uyanmak hoşuna gitmiyor. Nerede olduğunu çıkartamayınca 
panikliyorsun.” Başımı sallıyorum. Yeni bir daireyi inceleyen 
kiracı adayı gibi hissediyorum kendimi. Belki bir ev arkada-
şı. “Haydi, aşağıya inelim.”

Onun ardından aşağıya iniyorum. Bana oturma odası –kah-
verengi bir kanepe ve onunla uyumlu iskemleler, televizyon ol-
duğunu söylediği duvara asılı düz bir ekran– ile yemek odası 
ve mutfağı gösteriyor. Hiçbiri tanıdık değil. Hiç mi hiçbir şey 
hissetmiyorum, büfenin üstünde ikimizin çerçevelenmiş bir 
fotoğrafını gördüğümde bile. “Arka tarafta bir bahçe var” de-
yince mutfaktan bahçeye açılan cam kapıdan dışarıya bakı-
yorum. Hava yeni aydınlanmaya başlamış, gökyüzünün ge-
ce karanlığı koyu maviye dönmüş, büyük bir ağacın ve kü-
çük bahçenin uzak köşesinde duran bir kulübenin karaltıla-
rını seçebiliyorum, ama pek bir şey göremiyorum. Dünyanın 
hangi kısmında yaşadığımızı bile bilmediğimi fark ediyorum.

“Neredeyiz?” diye soruyorum.
Arkamda duruyor. İkimizin de camda yansıyan aksini gö-

rebiliyorum. Ben. Benim kocam. Orta yaşlı.
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“Kuzey Londra” cevabını veriyor. “Crouch End.”
Bir adım geri atıyorum. Panik yükselmeye başlıyor. “Tan-

rım” diyorum. “Yaşadığım yeri bile bilmiyorum...”
Elimi tutuyor. “Merak etme. Her şey yoluna girecek.” Yü-

züne bakmak için, nasıl, her şeyin nasıl yoluna gireceğini ba-
na söylemesini beklemek için ona dönüyorum, ama söylemi-
yor. “Sana kahveni yapayım mı?”

Bir anlığına ona içerliyorum, ama sonra, “Evet. Evet lüt-
fen” diyorum. Çaydanlığı dolduruyor. “Sütsüz lütfen” diye ek-
liyorum. “Şekersiz.”

“Biliyorum” diyor bana gülümseyerek. “Kızarmış ekmek 
de ister misin?”

Başımı evet anlamında sallıyorum. Hakkımda çok şey bi-
liyor olmalı –benim kendi hakkımda bildiğimden bile çok 
şey– ne var ki yine de tek gecelik bir ilişkinin sabahı gibi ge-
liyor bunlar bana: Bir yabancıyla onun evinde kahvaltı eder-
ken oradan kaçmak, eve dönmek için hızlı bir bahane bulma-
nın planlarını yapmak.

Ama bu farklı. Güya burası benim evimmiş.
“Otursam iyi olacak galiba” diyorum. Başını kaldırıp ba-

na bakıyor.
“Gidip oturma odasında otur” yanıtını veriyor. “Birazdan 

bunları getiririm.” Başımı sallayıp mutfaktan çıkıyorum.

Birkaç dakika sonra Ben de arkamdan geliyor. Bana bir 
defter veriyor. “Bu bir anı defteri” diyor. “İşine yarayabilir.” 
Defteri ondan alıyorum. Defter, eskitilmiş deri gibi durması 
planlanan ama öyle görünmeyen plastikle kaplı ve uçları ge-
lişigüzel fiyonk yapılmış kırmızı kurdeleyle sıkıca bağlanmış. 
Ben, “Birazdan dönerim” diyerek odadan çıkıyor.

Kanepeye oturuyorum. Defterin ağırlığını kucağımda his-
sediyorum. Ona bakmak bile başkasının mahremiyetine giz-
lice burnunu sokmak gibi geliyor. İçinde ne olursa olsun be-
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nim hakkımda olduğunu, bana kocam tarafımdan verildiğini 
hatırlatıyorum kendime.

Fiyongu açıp defterin sayfalarını rastgele çeviriyorum. Be-
nimle Ben’in bir resmi, çok daha genç görünüyoruz.

Defteri hırsla kapatıyorum. Ellerimi cildinin üzerinde gez-
diriyorum, sayfaları yelpaze gibi açıyorum. Bunu her gün ya-
pıyor olmalıyım.

Hayal bile edemiyorum bunu. Bir anlığına korkunç bir ha-
ta olduğundan emin oluyorum, ama böyle bir şey olamaz ki. 
Kanıtlar burada, yukarıdaki aynada, önümdeki defteri okşa-
yan ellerin kırışıklıklarında. Bu sabah uyandığımda olduğu-
mu sandığım kişi değilim.

Ama o kimdi? diye düşünüyorum. Ben ne zaman bir ya-
bancının yatağında uyanan ve sadece kaçmayı düşünen o ki-
şi olmuştum? Gözlerimi kapıyorum. Sanki boşlukta yüzüyo-
rum. Hiçbir yere bağlı olmayan ve kaybolma tehlikesi altın-
da biri.

Bir şeye tutunmam gerekiyor. Gözlerimi kapatıp bir şeye, 
herhangi bir şeye, somut bir şeye odaklanmaya çalışıyorum. 
Hiçbir şey bulamıyorum. Ömrümün bu kadar yılı, diye düşü-
nüyorum. Kayıp.

Derin bir nefes alıyorum. Bu kitap bana kim olduğumu 
anlatacak, ama onu açmak istemiyorum. Henüz değil. Bura-
da bir süre oturmak istiyorum, bomboş duran tüm geçmişim-
le birlikte. Arafta, olasılık ile gerçek arasında dengede. Geç-
mişimi keşfetmekten korkuyorum. Neleri başarıp neleri ba-
şaramadığımdan.

Ben geri gelip önüme bir tepsi koyuyor. Kızarmış ekmek, 
iki kahve fincanı, bir sütlük. “İyi misin?” diye soruyor. Başı-
mı evet anlamına sallıyorum.

Yanıma oturuyor. Tıraş olmuş, pantolonla gömlek giymiş 
ve kravat takmış. Artık babam gibi durmuyor. Şimdi bankada 
ya da bir büroda çalışıyormuş gibi görünüyor. Fena değil, diye 
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düşünüyorum, ama sonra bu düşünceyi kafamdan atıyorum.
“Her günüm böyle mi?” diye soruyorum. Bir tabağa ekmek 

koyup üzerine tereyağı sürüyor.
“Hemen hemen” diyor. “Biraz ister misin?” Başımı iki ya-

na sallıyorum, o da ekmekten bir ısırık alıyor. “Öyle görünü-
yor ki uyanıkken bilgiyi aklında tutmayı başarıyorsun” di-
yor. “Ama, sonra, uyuduğun zaman bu bilginin büyük kısmı 
yok oluyor. Kahven iyi mi?”

Başımı sallıyorum. Ben defteri elimden alıyor. “Bu tür bir 
anı defteri” diyerek defteri açıyor. “Birkaç yıl önce bir yangın 
geçirdik, eski fotoğrafların ve eşyaların birçoğunu kaybettik bu 
yüzden, ama burada hâlâ birkaç şey var.” İlk sayfayı işaret edi-
yor. “Bu senin diploman” diyor. “Burada da mezuniyet günün-
de çekilmiş fotoğrafın var.” İşaret ettiği yere bakıyorum; resim-
de gülümsüyorum, güneşten gözlerimi kısmışım, siyah bir cüp-
pe ve altın rengi püskülü olan bir kep giymişim. Hemen arkam-
da takım elbiseli ve kravatlı bir adam var, başını yana çevirmiş.

“Bu sen misin?” diye soruyorum.
Ben gülümsüyor. “Hayır. Seninle aynı zamanda mezun ol-

madım. O sırada hâlâ öğrenciydim. Kimya okuyordum.”
Başımı kaldırıp ona bakıyorum. “Ne zaman evlendik?” di-

yorum.
Dönüp bana bakıyor, elimi tutuyor. Cildinin sertliğine 

şaşırıyorum, herhalde gençliğin yumuşaklığına alışkınım. 
“Doktoranı bitirdikten sonraki yıl. Birkaç yıldır çıkıyorduk o 
sırada, sonra sen –biz– ikimiz de senin eğitimin tamamen bi-
tene kadar beklemek istedik.”

Mantıklı, diye düşünüyorum, gerçi benim karakterime uy-
mayacak kadar mantıklıymış gibi geliyor bana. Onunla ev-
lenmeye can atıp atmadığımı merak ediyorum.

Ben zihnimi okumuş gibi, “Birbirimize çok âşıktık” dedik-
ten sonra ekliyor, “hâlâ âşığız.”

Ona söyleyebilecek makul bir şey bulamıyorum. Gülümsü-
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yorum. Kucağındaki deftere bakmadan önce kahvesinden bir 
yudum alıyor. Birkaç sayfa daha çeviriyor.

“Mezun olduktan sonra birkaç işe girdin. Sekreterlik, sa-
tış, öylesine işler. Gerçekten ne yapmak istediğini bildiğin-
den emin değilim. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra öğret-
menlik eğitimi aldım. Birkaç yıl sıkıntı çektikten sonra terfi 
ettim, sonra, buradayız işte.”

Oturma odasına göz gezdiriyorum. Şık, rahat. Tam or-
ta sınıf. Şöminenin üstündeki duvarda çerçeveli bir orman 
manzarası var, şömine rafında saatin yanında küçük biblolar 
duruyor. Dekorasyona yardımcı olup olmadığımı merak edi-
yorum.

Ben konuşmayı sürdürüyor. “Yakınlardaki bir lisede öğ-
retmenlik yapıyorum. Artık bölüm başkanıyım.” Bunu hiçbir 
gurur belirtisi olmadan söylüyor.

“Ya ben?” diye soruyorum, gerçi aslında gelebilecek tek ce-
vabı biliyorum. Elimi sıkıyor.

“Çalışmayı bırakmak zorunda kaldın. Kazadan sonra. Ça-
lışmıyorsun.” Hayal kırıklığımı hissetmiş olmalı. “Çalışmak 
zorunda değilsin. Benim maaşım yeterli. İdare ediyoruz. Du-
rumumuz iyi.”

Gözlerimi kapatıyorum, elimi alnıma götürüyorum. Bu 
kadarı çok fazla geliyor ve bir an çenesini kapatmasını dili-
yorum. Zihnimde kavrayabileceğim şeylerin bir sınırı var gi-
bi geliyor bana ve daha da eklemeye devam ederse en niha-
yetinde patlayacağım.

Peki tüm gün ne yapıyorum? diye sormak istiyorum, ama 
yanıttan korktuğumdan bir şey söylemiyorum.

Ben ekmeğini bitirip tepsiyi tekrar mutfağa geri götürü-
yor. Döndüğünde üzerinde bir palto var.

“İşe gitmek zorundayım” diyorum. Gerildiğimi hissediyo-
rum.

“Merak etme” diyor. “İyi olacaksın. Seni arayacağım. Söz 
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veriyorum. Bugünün öteki günlerden farklı olmadığını unut-
ma. Her şey yolunda gidecek.”

“Ama...” diye başlıyorum.
“Gitmem gerek” diyor. “Kusura bakma. Gitmeden önce ih-

tiyaç duyabileceğin bazı şeyleri göstereceğim sana.”
Mutfakta hangi şeyin hangi dolapta durduğunu göste-

riyor, buzdolabında öğleyin yiyebileceğim dünden kalan ye-
mekleri gösteriyor, bir de duvara asılı silinebilir pano ve bir 
iple bağlanmış siyah keçeli kalemi gösteriyor. “Bazen bura-
ya senin için mesaj bırakırım” diyor. Düzgün, birbirine eşit 
büyük harflerle cuma kelimesini, altında da Çamaşır? Yürü-
yüş? (Telefonu al!) TV? yazdığını görüyorum. Öğle yemeği’nin 
altına buzdolabında akşamdan kalma somon balığı olduğunu 
yazmış ve yanına Salata? diye eklemiş. En altına da altıda 
evde olacağını yazmış. “Ayrıca ajandan da var” diyor. “Çan-
tanda. Defterin arkasında önemli telefon numaraları ve ad-
res yazıyor, olur da kaybolursan diye. Bir de cep telefonu...”

“Bir ne?” diye soruyorum.
“Telefon” diyor. “Kordonsuz. Her yerde kullanabilirsin. 

Evin dışında, her yerde. Çantanda duruyor. Dışarıya çıkar-
san yanına almayı unutma.”

“Olur” diyorum.
“Tamam” diyor o da. Kapının yanından eski püskü bir deri 

çanta alıyor. “O halde çıkıyorum.”
“Tamam” diyorum. Söyleyecek başka ne olabilir, bilemi-

yorum. Kendimi çocuk gibi hissediyorum, okula gönderilme-
miş, ana babası işe gidince evde yalnız bırakılmış bir çocuk. 
Hiçbir şeye dokunma dediğini hayal ediyorum. İlacını alma-
yı unutma.

Yanıma geliyor. Beni yanağımdan öpüyor. Onu durdur-
muyorum, ama öpmüyorum da. Ön kapıya yöneliyor ve tam 
kapıyı açacakken arkasına dönüyor. Bana bakarak, “Ah!” di-
yor. “Neredeyse unutuyordum!” Sesi birden zoraki çıkıyor, 
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heyecanı yapmacık gibi. Sesinin doğal çıkması için aşırı çaba 
gösteriyor; söyleyeceği şeyi bir süredir hazırladığı çok açık.

Sonunda korktuğum kadar kötü bir şey çıkmıyor. “Bu ak-
şam tatile çıkıyoruz” diyor. “Hafta sonu için. Yıldönümümüz, 
bu yüzden bir şeyler ayarlamam iyi olur diye düşündüm. 
Olur mu?”

Başımı sallıyorum. “Kulağa hoş geliyor” diyorum.
Gülümsüyor, rahatlamış görünüyor. “Dört gözle beklene-

cek bir şey, ha? Biraz deniz havası? İkimize de iyi gelir.” Ka-
pıya dönüyor, açıyor. “Seni daha sonra ararım” diyor. “Nasıl 
olduğunu sorarım, olur mu?”

“Olur” diyorum. “Ara. Lütfen.”
“Seni seviyorum Christine” diyor. “Bunu asla unutma.”
Kapıyı çekip çıkınca ben de dönüyorum. Tekrar eve giriyo-

rum.

••

Daha sonra, kuşluk vakti. Bir koltukta oturuyorum. Bula-
şıklar yıkanmış ve bulaşıklıkta düzenli bir şekilde duruyor, 
çamaşırlar makinede. Kendimi bir şeylerle meşgul ediyorum.

Ama şimdi boşluk hissediyorum. Ben’in söylediği doğru. 
Hafızam yok. Hiçbir şey yok. Bu evde daha önce gördüğümü 
hatırladığım tek bir şey yok. Ne ayna çevresinde ne de önüm-
deki anı defterinde çekildiği anı hatırlamayı tetikleyen tek 
bir fotoğraf yok, bu sabah karşılaştığımızdan beri olanlar dı-
şında Ben’le hatırlayabildiğim tek bir an yok. Zihnim tama-
men bomboş.

Gözlerimi kapatıyorum, bir şey üzerinde yoğunlaşmaya 
çalışıyorum. Herhangi bir şey üzerinde. Dün. Geçen Noel. 
Herhangi bir Noel. Düğün törenim. Hiçbir şey yok.






