
Çeviren

Ceren Gürein

SARAH HAYWOOD



7

AĞUSTOS



9

BİR

Ş A H S E N  K I N  T U TA N ,  bir anlaşmazlık üzerine kara kara dü-
şünen ya da diğer insanların gerekçelerini sorgulayan bir kadın 
değilimdir. Bir tartışmayı ne olursa olsun kazanmak zorunda 
da hissetmem. Fakat kaideler olduğu gibi istisnalar da mevcut. 
Bir insan diğeri tarafından sömürülürken elim armut toplamaz, 
tabii aynısı sömürülen kişi ben olduğumda da geçerli; adaletin 
yerini bulması için varımı yoğumu ortaya koyarım. Hâl böyle 
olunca, bu ay yaşanan olaylar bana acil ve nihai bir karar almak-
tan başka bir seçenek bırakmadı.

Annemi kaybettiğimizi bana haber veren kişi kardeşim 
Edward’dı. Saat daha beş buçuğu göstermesine rağmen çoktan 
ayaktaydım; kendimi kusmaya zorlamakla bulantıya katlanmak 
arasında kararsız bir şekilde klozetin tepesinde dikilip kalmış-
tım. Kusmak, bulantıyı birkaç dakikalığına dindirse de sonra-
sında o his geri gelecekti, bu yüzden bir fayda-maliyet analizi 
sonrası katlanmanın en iyi seçenek olduğuna karar verdim. 
Aynadaki huysuz yansımamı incelerken, mutfaktaki telefonun 
yükselen sesi duyuldu. Sabit hattımı arayan insan sayısı o kadar 
azdı ki annemle ilgili acil bir durum olduğunu hemen hissettim. 
Fakat sonra, ortada acil bir durumun olmadığı anlaşıldı. Hatta 
kardeşimin o kadar erken saatte aramış olmasının tek sebebi, 
beni hazırlıksız yakalamaktı. 

“Suze, benim, Ed. Sana bazı haberlerim var ve iyi olduğu söy-
lenemez. Bunun için oturmak isteyebilirsin.”
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“Ne oldu?”
“Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, Suze. Maalesef…”
“Edward, topla kendini. O, hastanede mi?”
“Suze, o öldü. Dün gece aramızdan ayrıldı. Saat ikiye kadar 

dışarıdaydım; bir arkadaşın evinde bira içiyordum. Odasının ışı-
ğı hâlâ yanıyordu, ben de kapıyı tıklatıp başımı içeri uzattım. 
Öylece yığılmasından direkt anlaşılıyordu. Doktor, ağır bir inme 
geçirdiğini söyledi. Aklım almıyor.”

Boğazıma tırmanan hissi bastırdım ve mutfak masasına otur-
dum. Masaya dağılmış birkaç ekmek kırıntısını elimin tersiyle 
toplamak için bir an durdum. 

“Suze… Suze?”
“Yetmiş sekiz yaşındaydı,” dedim en sonunda, “ve daha önce de 

iki kez inme inmişti. Sürpriz oldu denemez.” Duraksadım. Duy-
gularını paylaştığımı belirten bir şeyler söylemem gerektiğinin 
farkındaydım ama konu kardeşim olunca bunu rahatlıkla yapa-
mıyordum. “Fakat tabii ki onu o şekilde bulmak hoş olmamış-
tır,” diye ekledim. “Üzgünüm, şu an konuşacak zamanım yok, 
işe gitmek için hazırlanmalıyım. Sonra ararım. Ha, Edward?”

“Evet, Suze?”
“Lütfen bana Suze deme.”

Kırk beş yaşında, birçok insanın iki ebeveyninin de hâlâ hayatta 
olduğu bir yaşta öksüz kalmayı beklemiyordum fakat annemle 
babam ben doğduğumda otuzlu yaşlarının başlarındaydılar ve 
babam, şüphesiz ki ömrünü kısaltan bir karakter zayıflığına sa-
hipti. Annemi hayatının son yıllarında görmem gerektiği kadar 
görmedim. Proje Teslimi’nde çalışan (bir sürü karmaşık veriyi 
analiz eden ve performans üzerine geniş kapsamlı raporlar ya-
zan) bir devlet memuruyum ve büyük sayılar içeren küçük ya-
zılarla saatlerce boğuşmadığım zamanlarda, hayatımdaki diğer 
şeylere odaklanmamak için kendimi işe boğduğumu fark ettim.

Ziyaretlerimin bu kadar seyrek olmasının bir diğer sebebi 
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ise Edward’ın tekrar annemle yaşıyor olmasıydı ve onunla ben 
–kibarca açıklayacak olursam– hayata aynı pencereden bakmı-
yoruz. Hatta birbirimizden kaçınmak adına epey bir çaba har-
cıyoruz. Kardeşim yaş olarak benden yalnızca iki sene küçük 
olsa da ergenliğinde son bulan duygusal ve psikolojik gelişme 
konusunda aramızda en az otuz yaş var. Belirtmem gerekir ki 
bu, teşhis edilebilir bir ruhsal bozukluğa sahip olmasından değil, 
iradesiz ve rahatına düşkün olmasından kaynaklanıyor. Ben gü-
vence altında bir kariyer ve istikrarlı bir yaşam tarzı için ter dö-
kerken Edward boş işler, anlamsız ilişkiler ve pejmürde daireler 
arasında sendeliyordu. Bu durumda, kırklı yaşlarına geldiğinde 
tıpış tıpış annemin yanına dönmesi pek şaşırtıcı olmamıştı. 

Yakın bir akrabanızın öldüğünün söylenmesi insanda şok etkisi 
yaratıyor – bu kişi yaşlı ve bir süredir rahatsız olsa bile; sessizce 
oturup düşüncelerimi toplamak için birkaç dakikaya ihtiyacım 
olduğunu fark ettim. Ben Londra’da, annemin cansız bedeniyse 
Birmingham’da olduğundan yapabileceğim pek bir şey yoktu. 
Bu yüzden, kalkıp işe gitmeye ve hiçbir şey olmamışçasına de-
vam etmeye karar verdim ya da bu sonu gelmeyen bulantıyla 
ne kadar öyleymiş gibi davranabilirsem artık. Ofiste kimseye 
annemin ölümünden bahsedemezdim. Koca bir yaygara ve ahla-
yıp vahlama cümbüşünü gözümde canlandırabiliyordum; vıcık 
vıcık kucaklamalar ve hiç tanışmadıkları, hatta varlığından bile 
habersiz oldukları birinin ölümü için takınılan kederli ifadeler. 
Pek benlik bir şey değildi.

İşyerimin yakınındaki metro istasyonundan çıkarken bir 
anda, yola henüz yeni dökülmüş olan asfaltı bile yumuşatmaya 
yetecek seviyeye ulaşmış bir sıcaklık yüzüme çarptı. Milim mi-
lim ilerleyen trafikten yükselen gürültüyle duman gittikçe arttı 
ve gün ışığının delici parlaklığı retinalarımı yaktı. Geniş bir açık 
planlı ofisin en sessiz köşesinde yer alan ve bir nevi sığınak gö-
revi gören masama ulaşır ulaşmaz vantilatörü açtım ve yüzüme 
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doğrulttum. Bir nebze canlandıktan sonra, her sabah yaptığım 
gibi masamın önüne sıraladığım kaktüslerle ilgilenerek birkaç 
dakika geçirdim. Çürük, pörsümüş ya da kuru görünen herhan-
gi bir kısım olmadığını saptadıktan sonra yumuşak bir boya fır-
çasıyla tozlarını aldım, gübredeki nem seviyelerinin doğru oldu-
ğundan emin oldum ve gün ışığına eşit bir şekilde maruz kalma-
ları için onları çevirdim. Tüm bu işlemler bittiğinde önüme bir 
dava dosyası açtım. Gelecek hafta sonunda daire başkanına sun-
mam gereken, özellikle zorlayıcı bir raporla boğuşmanın, birkaç 
saat öncesinde yaşananları aklımın ücra bir köşesine itelemeye 
yardımcı olacağını umuyordum.

Benimki, hukuk diploması olan biri için en heyecan verici iş-
lerden biri olmayabilirdi ama bana uyuyordu. Zamanında be-
nimle aynı sınıfta olan öğrencilerin çoğu hukuk müşaviri ya da 
avukat olmak için yollarına devam etmişti, bense gönlümü bir 
hükümet kariyerinin verdiği güvene kaptırmıştım: cömert ol-
masa bile öngörülebilir bir maaş skalası, idare eder bir emeklilik 
planı ve büyük hisse sahibi ortakların ya da oda başkanlarının 
kaprisine maruz kalmayacağım gerçeği. Diplomam, işim için 
hiçbir şey ifade etmese ve mesleki bir beceri kazansaydım sahip 
olacağım türden bir uzmanlığım olmasa da hukuka ve memuri-
yetin işleyişine dair engin bilgim, bir şikâyette bulunmam gerek-
tiğinde oldukça faydalı oluyordu.

Eğer meslektaşlarım olmasaydı ofis hayatı katlanılabilir 
olurdu. Fakat o gün, her zamankinden daha fazla efor sarf et-
memi gerektirecek bir sıkıntı ve rahatsızlıklar bütünüyle karşı 
karşıyaydım. Örneğin, diğerlerine göre daha tıknaz olan iş ar-
kadaşlarımdan birinin avuç içi kadar mutfağımızda mikrodal-
gaya atıp kahvaltı niyetine yemekten hoşlandığı dünden kalma 
Çin yemeğinin kokusu masama kadar geldiğinde saat daha on 
otuzu göstermiyordu. Boğazımda yükselen safrayı hissedebili-
yordum ve lavabo istikametinde depara kalkmaktan kaçınmak 
istiyorsam büyük, soğuk bir içeceğe ihtiyacım vardı. Kendimi su 
sebilinin oraya attığımda karşımda, karşılaşmaktan hiç hoşnut 
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kalmadığım, gür sakalında hâlâ kahvaltıda yediği bagetin kanıtı 
niteliğinde kırıntılar bulunan, aramıza yakın zamanda katılmış 
hevesli yönetici asistanı Tom’u buldum. Kendisi bir sonraki ra-
hatsızlık kaynağı olacaktı. 

“Hey, Susan! Tam da aradığım insan. Şey diyecektim, barda 
toplanıp eğlenmek ve olan biteni konuşmak için bir ofis Facebo-
ok grubu kurdum. Bana bir arkadaşlık isteği gönder de seni de 
gruba ekleyeyim.”

“Burada yenisin, değil mi?” diyebildim su lıkır lıkır bardağa 
dolarken. “Facebook kullanmadığımı herkes bilir.”

“Vay be, cidden mi? Peki insanlarla nasıl bağlantı kuruyor-
sun? Instagram’da var mısın ya da WhatsApp’te? Oralarda da 
grup kurabilirim.”

“Hiçbir yerde değilim. Telefon açmak ya da mesaj atmak ge-
nelde işe yarıyor.”

“Yani, bu olay annen için falan tamam, anlaşılabilir de sen üni-
versiteden ya da daha önceki okul hayatından eski arkadaşlarınla 
nasıl iletişim kuruyorsun? Sosyal yaşantını nasıl düzenliyorsun?”

Bununla uğraşacak havamda değildim. Nedense gözlerim 
acıyordu, belki de gözümü alan aydınlatma yüzündendi. Bir çır-
pıda, yıllar önce kısa süreli ilişkiler kurduğum insanlarla temas 
hâlinde olmak gibi bir arzumun olmadığını ve hayatımı oldukça 
yalın tuttuğumu açıkladım. Beni illa ofis partileri ya da işyerin-
deki önemli bir haber hakkında bilgilendirmeye mecbur hisse-
derse bana e-posta gönderebilirdi. Masalarımız arasındaki on 
beş adımlık mesafeyi katedip söylemesini de önerebilirdim fakat 
bu tür davranışları cesaretlendirmek istemezdim.

Saat biri henüz geçmişti ve katlanabileceğimi umduğum be-
yaz ekmek ve tereyağından oluşan sandviçimi çöpe atıp bir yan-
dan da düşüncelerimi tekrar toparlamakta zorlanırken, otuzlu 
yaşlarındaki yeni bekâr iş arkadaşım Lydia’yı odanın çevresini 
arşınlarken görmemle sinirlerimin bozulması bir olmuştu. Nere-
deyse dakika başı bilekliğine bakıyordu. Kısa süreli molamdan 
önce yazdırdığım şekiller tablosunu analiz etmeye başlamam 
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gerekiyordu ancak meslektaşımın arazi ölçüm çalışmaları bunu 
imkânsız hâle getiriyordu. 

“Lydia, beni kasti olarak çileden çıkarmaya mı çalışıyorsun?” 
Masamın yanından dördüncü geçişinde kendime hâkim olama-
yıp bağırmıştım. 

Bana, doğum gününde hediye olarak bir aktivite takip bilek-
liği aldığını ve günlük on bin adımını tamamlamaya çalıştığını 
söyledi. Şimdi tekrar “piyasada” olduğuna göre forma girmesi 
gerekiyordu; açıkçası bu, bekâr kadınlar olarak paylaştığımız 
medeni hâli tarif etmek için tercih edeceğim bir kelime değil-
di. Beşinci kez yaklaşırken neden normal insanlar gibi dışarıda 
yürümediğini sordum. Anlaşılan yürüyemezmiş; o akşam bir 
randevusu olduğu için sokaklarda turlayarak ter ve kir içinde 
kalmak istemiyormuş. Altıncı geçişinde yaptığı şeyle fazlasıyla 
ilgilendiğimi ve katılmak isteyebileceğimi söyledi. Reddettim. 
Yedi numaralı tura geçtiğinde kadını boğazlamama az kalmıştı. 
Sessizliğe ve sakinliğe inanılmaz derecede ihtiyacım vardı, böy-
lece bu korkunç günü atlatmaya odaklanabilirdim. Merdivenleri 
inip çıkmayı denemesini önerdim; bu şekilde kalçalarındaki faz-
la kiloları iki kat daha hızlı yakardı. 

“Mesaj alındı, Susan,” dedi alaycı bir kahkahayla güzergâhı-
nı değiştirip kanatlı kapıları iterken. Derin bir oh çeken tek kişi-
nin ben olmadığıma emindim. 

Öğle ortası olmuştu ve günün en sinir bozucu iş arkadaşı unvanı 
için Lydia ile kapışan Tom masama yanaştı. Onu görmezden gel-
meye çalıştım fakat anlaşılan öylece dikilmeye ve varlığını fark 
ettirene kadar beklemeye kararlıydı. 

“Önümüzdeki ay bar bar dolaşıp içki içme konseptli bir hayır 
etkinliği düzenliyorum ve bana sponsor olur musun diye merak 
etmiştim,” dedi. “Yakın bir zamanda yirmi birinci yüzyıla katıl-
mayacağını düşünürsek sana bağış toplama linkini direkt olarak 
e-postayla gönderebilirim.”
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“Hangi hayır kurumu için bu?” diye sordum kalemimi elim-
den bırakırken. 

“Daha karar vermedim. Sadece hayatımla anlamlı bir şeyler 
yapmam gerektiğini biliyorum, o kadar. Pandalar için olabilir  
–pandaları çok severim– ya da küresel ısınmayı durdurmak için 
de olabilir çünkü şu anda baya önemsediğim bir konu. Gerçi 
çok fazla hayır işi yapacak konu var. İnsan nereden başlamalı?” 
Abartılı bir şekilde surat astı.

“Duyduğuma göre Felçliler Derneği oldukça iyi iş çıkarıyor-
muş,” dedim. Nedendir bilmem gözlerim tekrar yanmaya başladı. 

“Belki ama bu pek seksi değil. Her neyse, galiba arkadaşım 
geçen sene felç kurbanları için sakalını kesmişti. Ben farklı bir 
şey yapmak istiyorum.”

“Peki madem, bir karar verdiğinde gel öyle konuşalım,” de-
dim döner sandalyemi ondan uzaklaştırarak.

Bugünlerde ofisimdeki herkes bağış toplar oldu. Eskiden bu 
yılda bir, bilemedin iki kez yapılan bir şeydi fakat şimdi bu-hayır 
işi, şu-sponsorluk adına yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme, 
tırmanma, kaya inişi, doğa yürüyüşü, çamur yürüyüşü derken 
sürekli bir bağış silsilesine döndü. Sitem etmiyorum, anlıyor-
sunuzdur. Enerjilerini kendileri yerine başkalarının iyiliği için 
kullanan insanları yürekten tasvip ediyorum; tabii, beraberinde 
getirdiği sağlık yardımını ve erdemli insan izlenimini saymaz-
sanız. Bununla birlikte, bu etkinliklerin ayrılmaz bir parçası gibi 
görünen kişisel etkileşimlerin ofis verimliliği üzerinde cidden bir 
etkisi vardı. Buna aslında hevesli olmasam da bölüm müdürüm 
Trudy ile konuşmam gerektiğine karar verdim. Keşke zahmet 
etmeseydim; o da ayrıca gerilmeme sebep oldu. 

Trudy, departmana şu an düşünmek istemediğim kadar yıl 
önce, benimle aynı günde ve aynı seviyede katılmıştı. Başlarda, 
öğle arası olduğunda bir fincan kahveyle ya da işten sonra bir 
kadeh şarapla ona eşlik etmem için başımın etini yerdi ama çok 
geçmeden zamanını boşa harcadığını fark etti. O zamandan bu 
yana, Trudy tırnaklarıyla kazıyarak takım yönetiminin baş dön-
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dürücü yüksekliklerine ulaştı, hem de bu sırada dört kez doğum 
iznine ayrılarak. Bu dönemsel araların nihai ürünlerinin fotoğ-
rafları tüm tavşan dişli, çilli suratlı ihtişamıyla dikkat çeken bir 
biçimde masasında sergilendi. 

Sandalyesinde geriye doğru yaslanıp anlayışlı bir ifadeyle 
gülümserken ona verimlilik açısından iş arkadaşlarımızın ha-
yır işlerini tanıtabileceği, sponsor edinebilecekleri ve gerçek, 
elle tutulur nakit para toplayabilecekleri, her ay bir kez olmak 
üzere bu işlere özel bir zaman tahsis edilmesinin ne kadar man-
tıklı olacağını açıkladım. Komik olmaya çalıştığını düşündüğüm 
Trudy, bana her ay bir kez performans artırıcı önerilerimi sun-
maya izinli olduğum özel bir zaman tahsis edilmesinin verimli-
lik açısından daha mantıklı olacağını söyledi. O kıkırdadı; bense 
sessizdim. Belki de tepkisi karşısındaki memnuniyetsizliğimi 
hissetmişti çünkü ifadesi neşeliden endişeliye dönüştü. İyi olup 
olmadığımı, sırayla herkesin yenik düştüğü yaz nezlesini kapıp 
kapmadığımı sordu. Bir kutu dolusu mendili uzattığı sırada bir 
mazeret uydurup odasından çıktım. 

Altı otuz. Tek ses, elektrikli süpürgenin uzaktan gelen vızıltısıy-
dı; şimdi boş olan ofise yaklaştıkça daha da yükseliyordu ve zap-
tedilemeyen düşünceler tekrar beynime akın ediyordu. Romen 
temizlikçimiz Constanta kapıyı açıp oflaya poflaya içeri girdi-
ğinde bilgisayarımı kapatıp telefonumu çantama koyuyordum. 
Her zamanki sohbetimiz için kendimi hazırladım. 

“İyi akşamlar Susan. Bugün nasılsın?”
“Harika,” diye yalan söyledim. “Sen?”
“İyi, iyi. Ben hep iyi. Sen ofisteki son insan mı?”
“Her zamanki gibi.”
“Ah, sen çok çalışkan, Susan, benim gibi. Diğer miskin aylak-

lar gibi değil.”
Masamın oraya geldi ve sır verircesine kulağıma eğildi, sıcak 

nefesini kulağımda hissedebiliyordum.
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“Orada oturan. Kirli mendiller atıyor yere. Salya sümük dolu 
mendiller. Iyk. Ve şuradaki. Bardaklar öylece masasında bıra-
kıyor; hepsi kalın, yağlı ruj tabakayla kaplı. Neden mutfak geri 
götürmüyor? Dolabın yarımcası onun. Eskiden temiz masa ya-
pardım onun için, artık ben uğraşmıyor. Annesi değilim. Büyük 
bebekler.” Doğruldu. “Ee, Susan, hâlâ koca yok sende?” Başkası 
olsaydı ona kendi işine bakmasını söylerdim ama onunla aynı 
konuşmayı her gün yapıyorduk ve artık repliklerimi öğrenmiş-
tim. Ona herhalde şaka yaptığını söyledim. 

“Çok mantıklı kadın. Erkekler! Para kazanmak için kölelik 
ediyoruz, sonra eve gel ve orada da kölelik et! Onlar iş bittiğinde 
ne yapar? Dinlenir ve hizmet bekler ya da kim bilir maaşı alıp 
nereye kaybolur ve cepleri boş döner. Benim kendi kocam, Ghe-
orghe, kayboldu, duman gibi – puf. Yetiştirecek dört kızla bıraktı 
beni. Hepsi evli şimdi, onların kocalar da işe yaramaz. Üç temiz-
lik işim var, onlara para gönderebileyim diye. Onlara parkelerin 
altına saklamalarını diyorum.”

“Senin gibi bir anneye sahip oldukları için şanslılar,” diye 
belirttim toplu taşıma kartım orada mı diye cebimi yoklayıp 
vantilatörü kapatırken. Duraksadım; kelimeler bugün bir başka 
hissettiriyordu. 

Constanta’nın gözlerinin içi gülüyordu. “Biz aynı, sen ve ben. 
Hayattan ne istediğimizi ve nasıl alacağımızı biliyoruz. Umur-
samıyor biz insanlar ne düşünür diye. Sen iyi bir insan, Susan.”

Yanağımı sıkmak için hamle yaptı ama böyle bir fiziksel te-
mastan kaçındığımı hatırladı, sonra da elektrikli süpürgesini 
fişe takmak için odanın diğer tarafına yöneldi. Ofis binasından 
ayrılırken bir kez daha kaldırımdan yükselen sıcağın saldırısına 
uğradım ama iş arkadaşlarımın amansız hücumlarına rağmen 
gün boyu bu denli arsızlığa katlanmayı başardığım için kendim-
le gurur duyuyordum. Hiç kimse o sabah neler yaşandığını tah-
min edemezdi. Gerçi genelde de başkalarına karşı duygularımı 
gizlemekte zorluk çekmiyorum. Yeteneklerimden biri olduğunu 
göreceksiniz.
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Eve vardığımda Edward’ı aradım. Onunla aynı gün içinde ikinci 
kez konuşuyor olmak ve bunu medeni bir şekilde yapmak tuhaf-
tı. Şartlar, görmezden gelinemeyecek boyuttaki farklılıklarımızı 
bir tarafa bırakıp el ele vermemizi gerektiriyordu, en azından 
cenaze töreni gerçekleşene ve miras konusu halledilene kadar. 
Cenazeyi kaldıracak kişilerin ayarlandığını ve törenin şimdilik 
ertesi hafta cuma günü düzenleneceğini bildirdi. Bir yakma töre-
ni, dedi. Buna hiçbir itirazım yoktu; neden insanlar aile bireyleri-
nin cansız bedenlerinin nemli toprağın altında çürümesini ya da 
sanki ölenlerin ruhu yollarını gözleyip çene çalmayı beklercesine 
mezar taşına tünemiş gibi sık sık gidecekleri bir mabet isterler 
hiç anlamam. Neyse, güzel; aynı fikirdeydik.

“Bir vasiyet bıraktığını sanmıyorum,” dedim. “Hiçbir şeyden 
bahsetmedi. Sadece evin satılma süreci ve aramızda paylaştırıla-
cak birikimler olacak. Bunlarla ben ilgilenirim.”

Bir sessizlik. “Aslına bakarsan bir vasiyet yazdı, Suze. Yakla-
şık birkaç hafta önce. Radyoda bir programda herkesin bir vasi-
yeti olması gerektiğini duydu. Ona ihtiyacı olmadığını düşün-
düğümü söyledim ama nasıl biri olduğunu biliyorsun.” Ses to-
nunun savunmacı gelmeye başladığını hatırlıyorum yoksa şimdi 
düşününce mi fark ediyorum?

“Gerçekten mi? Bana hiçbir şey söylemedi.”
Annemizin ölümünü bildirmek için çoktan hukuk müşavir-

leriyle iletişime geçmişti ki bu, hayattaki becerileri at yarışına 
kupon yapmaktan ve pizza sipariş etmekten ibaret olan karde-
şim için kayda değer derecede işe yarar bir davranıştı. 

“Vasiyeti inceleyip bize geri dönüş yapacaklarını söylediler. 
Her şeyi onlara bırakıyorum. Bu tür şeylerden pek anlamam.”

O hafta işte epey yoğun olacaktım, bu yüzden yapmamam 
gerektiğini bilsem de Edward’a güvenmek zorunda kalmıştım. 
Ona ölümün kütüğe nasıl geçirileceğine dair detaylı talimatlar 
verdim; anma töreni için toplanılabilecek uygun mekânların bir 
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listesini yaptım ve haber verilmesi gereken aile dostlarının bilgi-
leri için onu annemin rehberine yönlendirdim. Ona tüm bunları 
becerebilecek mi diye sorduğumda küçümseyerek güldü.

Edward’la konuşmamız saat dokuzda bitti. Tüm gün kahvaltı 
niyetine ağzıma attığım iki tane Rich Tea marka bisküvi dışında 
hiçbir şey yememiştim ve başım dönüyordu. Bana yetecek ka-
dar pilav yaptım ve gittikçe artan bulantıyı yenmek için masaya 
oturdum. Avluya açılan Fransız pencereler aralıktı; üst kattaki 
yeni doğmuş bebeğin ulumaları ve yan komşunun çöpünden ge-
len leş gibi bir koku içeri giriyordu. Şöyle açıklayayım, Güney 
Londra’da, dönüştürülmüş bir Viktoryen sıraevin zemin katın-
da bir dairede yaşıyorum. Ev sahibi satmaya karar verene karar 
on yılı aşkın bir süre kiracısıydım, bu süre boyunca depozitosu 
için üç kuruşluk devlet memuru maaşımdan yeteri kadar birik-
tirmiştim. Şimdi ise bir mülk sahibiyim, hatta daha da önemlisi 
muazzam bir ipotek sahibi. 

Çatalı ağzıma götürmek için tüm irademi kullanırken kom-
şumun, kiremit rengi fayansımda büyük bir özenle tüylerini te-
mizleyen tıknaz sarmanı Wilson’ı izledim. Genellikle kedilere 
bayılan biri değilim; park hâlindeki arabaların altına kaçmala-
rından ya da dostça yaklaştığınızda korkulukların arasından sı-
vışmalarından hoşlanmıyorum. Ancak Winston bir istisna. Ona 
yaklaştığınızda olduğu yerde kalır ve ilgiye doyana kadar onu 
okşayıp sevmenize katlanır; doyduğundaysa esner, gerinir ve 
acele etmeden yol alır. Ne kimseden korkusu vardır ne de bi-
rine yaranma çabası. Bana Kipling’in çocukken favorilerimden 
biri olan “Kendi Başına Yürüyen Kedi” hikayesini anımsatıyor. 
Hatırlıyorum da babam, daha aklı başında olduğu zamanlarda 
beni kucağına oturtur ve İşte Öyle Hikayeler’in yıpranmış bir cil-
dinden okurdu. Winston’ı izlerken o kitabın şu an nerede oldu-
ğunu merak ettim. Muhtemelen çocukluğumun geçtiği evin çatı 
katında bir yerde, unutulmuş bir kutunun içindeydi; bu da bana 
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satış için yapılması gereken temizlik işini hatırlattı. Şu anki du-
rumumda düşüncesi bile bunaltıcıydı. 

Edward’ı birkaç gün sonra ona verdiğim görev listesindeki iler-
lemesini kontrol etmek için aradığımda, telefon aşırı denebilecek 
kadar uzun bir süre çaldı. Edward’a ait olmayan bir ses “Mer-
ba?” diye gevelediğinde kapatmak üzereydim. Duraksadım, 
yanlış numarayı çevirdiğim için özür diledim ve konuşmayı bi-
tirdim fakat hemen ardından hızlı aramadan annemin numarası-
nı tuşladığımı hatırladım. Anında geri aradım. Yine aynı laubali 
selamlamayla karşılaştım.

“Az önce de aramıştım. Orası Greenlerin evi mi? Patricia Gre-
en’in –merhum Patricia Green’in– ve oğlu Edward’ın?”

“Evet, öyle.”
“Ben, Edward’ın ablası Susan. Onunla konuşmak istiyorum, 

derhal.”
“Ah, Susan. Evet, ee… doğru. Bakayım buralarda mı.”
Bir dizi homurdanmanın ardından anormal derecede neşeli 

bir ses geldi. “Selam Suze, nasıl gidiyor?” 
“Edward, o adam kim ve neden annemizin telefonunu o açı-

yor?”
“Bizim Rob, ya. Ona kendini toplayana kadar birkaç hafta ya-

nımda kalabileceğini söylemiştim. Seyahatten yeni döndü. Çok 
iyi çocuktur.”

“Ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Annemizin evin-
de yabancıların kalmasını istemiyorum. Ona gitmesi gerektiğini 
söyle. Kadın öleli beş dakika oldu ve ev onun değerli eşyalarıyla 
dolu.”

“Bak, Suze…”
“Susan.”
“Bak, Rob’u üniversiteden beri tanırım. Yıllar önce birkaç kez 

karşılaşmıştınız hatta. Şu anda biraz yardıma ihtiyacı var. Ben 
zor zamanlardan geçerken o bana destek oldu, şimdi de ben ona 
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oluyorum. Onu kapı dışarı edemem; gidecek hiçbir yeri yok.” 
Kardeşimin içki arkadaşlarına olan sadakati göz yaşartıcıydı. 

Birmingham’a gittiğimde bu meselenin bizzat peşine düşme-
ye karar verdim. Bu Rob kişisini sokaklara geri yollamam uzun 
sürmezdi. Konuşmayı daha acil bir konu olan cenaze düzenle-
melerine getirdim. Edward bana anma töreni için toplanılacak 
mekânı hallettiğini duymaktan memnun olacağımı söyledi; The 
Bull’s Head adlı bir barın arka odasını kiralamıştı. 

“İstersek kendi yiyeceğimizi getirebiliyoruz, ayrıca hesaba 
yazdırabiliyorsun,” dedi, sesinden kendiyle gurur duyduğu an-
laşılıyordu.

Ona bunun tamamen uygunsuz olduğunu, rezervasyonu 
derhal iptal etmesi gerektiğini açıkladım. “Annem alkol karşıtı 
bir insandı. Buluşmanın bir barda olacağını duysa dehşete ka-
pılırdı.”

“Saçmalık. Alkol karşıtı falan değildi. Zaman zaman bir ka-
deh şeri ya da zencefilli bira içmeyi severdi. İnsanların iyi vakit 
geçirdiğini bilmek isterdi, tıpkı The Bull’s Head’de yapacakları 
gibi. Kibar bir sohbet eşliğinde süslü porselen fincanlarda çay 
içilmesini istemezdi.”

“Tam olarak bunu isterdi. O tür bir insandı. Ellilik birayı dikip 
parti yapacak bir kadın değildi.”

“Ama olacak olan bu, Suze; herkes iyi zaman geçirecek ve 
onun hakkında komik anılarından konuşacaklar ve isterlerse de 
biraz dağıtacaklar. Beğenmiyorsan defolup gidersin.”




