
Çeviren

Bige Turan Zourbakis

W H I T N E Y  G .

Makul
Şüphe



Makul Şüphe

• BIRINCI CILT •



9

GIRIŞ

Andrew 

New York, bütün kaybedenlerin yıkılan hayallerinden vazgeçip 
onları arkalarında bırakmak zorunda kaldıkları bir bok çuku-
rundan başka bir yer değildi. Yıllar önce ışıl ışıl parlayan göz 
kamaştırıcı ışıklar canlılığını yitirmiş ve bir zamanlar havada ya-
yılan o tazelik hissi, o umut doluluk çoktan uçup gitmişti. 

Bir zamanlar dostum sandığım herkes şimdi düşmanım ve 
“güven” kelimesi artık dağarcığımdan çıkarıldı. Basın yüzünden 
adım ve namım iki paralık oldu ve New York Times’ın bu sabahki 
manşetini okuduktan sonra, bu gecenin burada geçireceğim son 
gece olduğuna karar verdim. 

Beni uykularımdan uyandıran soğuk ter dökmelere ve kâbus-
lara artık katlanamıyordum ve her ne kadar kalbim ezilip yok 
edilmemiş gibi yapmaya çalışsam da göğsümde sızlayan ıstıraplı 
ağrının bir gün geçeceğinden şüpheliydim.

Bu şehre hakkını vererek veda etmek için en sevdiğim resto-
ranlardan yemek sipariş ettim, Broadway’de Satıcının Ölümü’nü 
izledim ve Brooklyn Köprüsü’nde bir puro tüttürdüm. Ayrıca 
Waldorf Astoria’nın çatı katı süitini ayırtmıştım ve şu anda ya-
takta arkama yaslanmış, bir kadın penisimi ağzına alırken inle-
yerek parmaklarımı onun saçlarına dolamış durumdaydım. 



10

Diliyle penisimin ucunu oyunbazca dürtüp, “Hoşuna gidiyor 
mu?” diye fısıldadı, bakışlarını kaldırıp suratıma bakarak. 

Cevap vermedim. Kafasını aşağı doğru ittirdim ve dudakla-
rını taşaklarıma bastırıp penisimi kavradığı ellerini yukarı aşağı 
hareket ettirirken nefesimi verdim. 

Son iki saattir kadını duvara dayayarak ve koltuğa zorla eğe-
rek becermiş, bacaklarını yatağa çivileyip alt kısmını yalayıp 
yutmuştum.

Gayet tatmin ediciydi –eğlenceliydi– ama biliyordum ki bu his 
kısacık sürecekti, zaten hiçbir zaman kalıcı olmuyordu. Bir hafta 
geçmeden kendime yeni birini bulmak zorunda kalacaktım. 

Erkekliğimi ağzının daha derinlerine aldıkça ben de sertçe 
saçlarını çektim, başı aşağı inip çıktıkça kasılıyordum. Zevk dal-
gaları vücudumda gezinmeye başladı ve bacak kaslarım kilitlen-
di, kendimi bırakmak zorundaydım ve geri çekilmesi için kadını 
uyardım. 

Hiç oralı olmadı. 
Dizlerimi tutup daha kuvvetli emdi, penisim gırtlağına de-

ğiyordu. Ona kenara çekilmesi için son bir şans verdim ama du-
dakları cinsel organımı sarmaya devam ettiğinden bana ağzının 
içine boşalmaktan başka seçenek bırakmadı. 

Üstüne de hepsini yuttu. 
Son. Damlasına. Kadar. 
Etkileyici… 
Nihayet geri çekilip dudaklarını yaladı ve yere doğru uzandı. 
“İlk kez yuttum,” dedi. “Sadece senin için yaptım.”
“Yapmamalıydın.” Ayağa kalkıp fermuarımı çektim. “İlk se-

ferini başkasına saklamalıydın.”
“Tamam. Şey, ee… Yemek söyleyelim ister misin? Televizyon 

seyrederek bir şeyler yer, sonra bir tur daha yaparız belki?” 
Kafam karışmış bir hâlde kaşımı kaldırdım. 
En sinir bozucu kısım buydu işte; en baştan “Tek yemek. Tek 

gece. Tekrarı yok,” koşulunu kabul eden kadının hayali bir bağ-
lantı kurmak istediği bu kısım. Her ne hikmetse bir çeşit kapanış 
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konuşması yapılması, az önce yaşananların “sadece seksten iba-
ret olmadığını” kanıtlayan yavan bir güvence verilmesi ve arka-
daş kalınması gerektiğini hissediyordu. 

Ama bu sadece seksten ibaretti ve hiç arkadaşa ihtiyacım 
yoktu. Ne şimdi ne sonsuza dek. 

“Hayır, teşekkürler.” Odanın diğer tarafındaki aynaya doğru 
gittim. “Başka bir yerde olmam gerekiyor.”

“Sabahın üçünde mi? Televizyon izlemeyi es geçip ikinci tura 
başlamak istiyorsan o da olur…”

Sinir bozucu sesine kulak tıkayarak gömleğimi iliklemeye 
başladım. İnternette tanıştığım hiçbir kadınla bütün geceyi ge-
çirmemiştim ve bu kadın da ilkim olmayacaktı. 

Kravatımı düzeltirken aşağı doğru bakınca konsolun üstün-
de yıpranmış, pembe bir cüzdan gözüme ilişti. Cüzdanı elime 
alıp içini şöyle bir karıştırdım ve ehliyetinde yazan adın üzerin-
den parmağımla geçtim: Sarah Tate. 

Bu kadını hepi topu bir haftadır tanıyor olmama rağmen her 
zaman “Samantha” adına cevap vermişti. Ayrıca bana defalarca 
Grace Hastanesi’nde hemşirelik yaptığını söylemişti. Ehliyetin 
arkasında saklanan Walmart çalışan kartından çıkardığım kada-
rıyla, o kısmın da doğru olmadığını farz ediyordum. 

Omzumun üstünden arkaya, ipek çarşaflı yatakta sereserpe 
uzandığı yere baktım. Krem rengi teni süt gibi lekesiz ve pürüz-
süzdü; yay şeklindeki dudakları şişmişti. 

Yeşil gözleri benimkilerle buluşunca yavaşça doğrularak ba-
caklarını iyice açıp fısıldadı, “Kalmak istediğini sen de biliyor-
sun. Hadi kal…”

Penisim sertleşmeye başladı, kesinlikle bir posta daha yap-
maya hazırdı ama kadının gerçek adını görmek bu ihtimali sıfıra 
indirmişti. Bana yalan söyleyen birisinin yanında durmaya kat-
lanamıyordum, istediği kadar DD cup göğüsleri ve şahane bir 
ağzı olsun. 

Cüzdanı kucağına fırlattım. “Bana adım Samantha demiştin.”
“Peki. Yani?”
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“Adın Sarah’ymış.”
“Öyleyse ne olmuş?” Omzunu silkip eliyle beni yanına ça-

ğırdı. “İnternette tanıştığım erkeklere hiçbir zaman gerçek adımı 
söylemem.”

“Sadece beş yıldızlı otellerde onlarla yatarsın?”
“Gerçek adımı niye birden böyle önemser oldun?”
“Önemsemiyorum.” Kol saatime baktım. “Geceyi bu odada mı 

geçireceksin yoksa eve gitmek için taksi paranı vereyim mi?”
“Ne?”
“Sorum açık değil miydi?”
“Vay be… Vay anasını…” Kafasını iki yana salladı. “Bunu 

daha ne kadar sürdürebileceğini sanıyorsun?”
“Neyi sürdürebileceğimi?”
“Birisiyle bir hafta boyunca sohbet etmek, onunla yatmak ve 

bir sonrakine geçmek. Nereye kadar?”
“Sikim çalışmayana kadar.” Ceketimi giydim. “Taksi parası-

na ihtiyacın var mı yoksa kalıyor musun? Öğlen on ikide oda 
boşaltılmalı.”

“Biliyor musun, senin gibi erkekler, ilişkiden kaçanlar âşık 
oldu mu en fena vurulanlar oluyor?”

“Walmart’ta mı öğrettiler bunları?”
“Sırf geçmişinde birisi canını yaktığı için ondan sonra gelen 

kadınların hepsi de aynısını yapacak diye bir kural yok.” Du-
daklarını büzdü. “Muhtemelen o yüzden böylesin. Belki birisiy-
le doğru düzgün çıkmayı deneseydin daha mutlu olurdun. Onu 
yemeğe çıkarmalı ve cidden oturup dinlemelisin, içeri davet 
edilmeyi beklemeden onu kapısına kadar bırakmalı ve belki de 
sonundaki ‘hadi otele gidip yatalım’ kısmını tümden es geçme-
lisin.” 

Anahtarlarım nerede? Gitmem lazım. Hemen. 
“Şimdi görebiliyorum…” Çenesi duracağa benzemiyordu. 

“Günün birinde seksten fazlasını isteyeceksin ve istediğin kişi 
de en beklemediğin insan olacak. Sana boyun eğdiren birisi ola-
cak.”
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Buruşuk elbisesinin altında kalmış anahtarlarımı alıp iç geçir-
dim. “Taksi parası lazım mı?”

“Arabam var, göt herif.” Gözlerini devirdi. “Gerçekten nor-
mal bir diyalog sürdürmekten aciz misin? Seksten sonra birkaç 
dakika benimle konuşsan ölür müydün?”

“Konuşacak başka bir şeyimiz yok.” Odanın anahtarını yata-
ğın başucundaki komodine koyup kapıya doğru yöneldim. “Se-
ninle tanışmak güzeldi, Samantha, Sarah. Adın her ne haltsa. İyi 
geceler.”

“Siktir git!” 
“Üç kere yaptık, yetti de arttı. Ben almayayım, sağ ol.”
“Bir gün, yaşattığını yaşayacaksın, pislik!” diye bağırdı ben 

koridora adımımı atarken. “Karma az kaltak değildir!”
“Biliyorum,” dedim. “İki hafta önce becerdim onu…”
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Kontrat (isim):
Bir eylemi yapma ya da yapmama zorunluluğu doğuran,  

iki şahıs arasındaki anlaşma. 

Altı yıl sonra…  
Durham, Kuzey Carolina 

Andrew 

Şu anda karşımda oturan kadın, yalancının daniskasıydı. 
Göz kanatacak kadar çirkin, gri bir kazak ve kırmızı ekose 

etek giymişti; saçları sanki bir kutu pastel boyayla boyanmışa 
benziyordu. İnternet sitesindeki fotoğrafta gördüğüm C cup gö-
ğüslü, kelebek dövmeli, dolgun, pembe dudaklı sarışın kadınla 
uzaktan yakından alakası yoktu. 

Bu randevuyu kabul etmeden önce kanıt olarak ondan üç ayrı 
fotoğraf istemiştim: en yakın tarihli bir gazeteyi tutarken, duda-
ğını ısırırken ve üstünde adının yazdığı bir tabelayı tutarken. 
Ondan bunları istediğim zaman kahkahalarla gülüp bana “gör-
düğü en paranoyak insan” olduğumu söylemişti ama hepsini 
yapmıştı. Ya da ben öyle sanmıştım. Ona gerçek adımı söylemek 
dışında –gerçek ismimi vermeyi yıllar önce bırakmıştım– yüzde 
yüz dürüsttüm ve aynısını karşımdakinden de bekliyordum. 

“Eh, artık baş başa kaldığımıza göre…” Birdenbire gülümse-
yerek ağzının içinin metal ve lastik dolu olduğunu ortaya çıkar-
dı. “Sonunda seninle şahsen tanışmak çok güzel, Thoreau. Bugün 
nasılsın?”

Buna harcayacak vaktim yoktu. “Profil fotoğrafındaki kız 
kim?” diye sordum. 

“Ne?”
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“Profil fotoğrafındaki kız kim?”
“Ah… Şey, o ben değilim.”
“Hasiktir, şaka yapıyorsun.” Gözlerimi devirdim. “Bir man-

ken mi tuttun? Bir sürü stok görsel satın alıp fotoşop mu yaptın?”
“Pek sayılmaz.” Sesini alçalttı. “Kendiminki yerine o fotoğrafı 

kullanırsam benimle konuşma ihtimalin artar diye düşündüm.”
Kadını tekrar şöyle bir süzdüm, parmak eklemlerindeki garip 

tekboynuz ve bileğinin içindeki, “Aşkın gözü kördür” dövmele-
rini yeni fark ediyordum. 

“Gerçekten tanıştığımız zaman ne olacağını bekliyordun?” Bu 
bokluk beynimi sulandırıyordu. “O gün geldiğinde ne olacağını 
hiç düşündün mü? Söylediğin kişi olmadığını fark ettiğim zaman?”

“Senin de fotoğrafının sahte olacağını düşünüyordum aslın-
da,” dedi. “Gerçekten sen gibi görüneceğini hiç bilmiyordum, 
anlarsın ya? İlk kez Date-Match’te bana gerçeği söyleyen bir 
adamla tanışıyorum. Bence bu bir işaret.”

“Hayır, değil.” Başımı iki yana salladım. “Peki ya model? O 
fotoğrafları çekmesini nasıl sağladın?”

“Model değildi ki. Oda arkadaşım o.” Ayağa kalkmamla be-
raber gözleri kocaman oldu. “Bir saniye! Sana telefonda söyledi-
ğim her şey gerçekti. Siyasetle ilgileniyorum ve hukuk okumayı, 
sansasyonel davaları takip etmeyi seviyorum.” 

“Hangi üniversiteden mezunsun?”
“Hukuk fakültesi olarak mı?” Kız kaşını kaldırdı. “Yok yok, 

hukuk fakültesi tarzı hukuk değil. Daha çok SVU’nun bütün bö-
lümlerini izledim, bütün John Grisham kitaplarını okudum tarzı 
hukukla ilgiliyim.”

Derin bir nefes vererek cüzdanımdan birkaç banknot çıkarıp 
masaya koydum. Bu kızla yeterince vakit kaybetmiştim. 

“Hoşça kal, Charlotte.” Özrünün geri kalanını duymazdan ge-
lerek yürüyüp gittim. 

Vale arabamı kapının önüne getirir getirmez binip gazladım. 
Bu işin de iyice boku çıktı… 
Aynı durum bu ay altıncı sefer başıma geliyordu ve bir insan 
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muhtemelen yüz yüze görüşeceği bir randevu öncesi neden böy-
le yalan söylerdi anlamıyordum. Hiç mantıklı değildi. 

Sinirim bozuk bir hâlde sokağın başındaki dükkandan bir şişe 
viski aldım ve bu sonuncu yalancıyı da sayfamdan engellemeyi 
aklımın bir köşesine not ettim. Durham’da yatıp kalkacağım ka-
dınları tüketmişim gibi hissediyordum. Aynı zamanda, şehir de-
ğiştirip sıfırdan başlamam gerektiğini de hissediyordum; seneler 
öncesinden kalma o soğuk terler geri dönmüştü ve kâbuslara az 
kaldığını biliyordum. 

Daireme adım atar atmaz kendime üç shot viski koyup kafa-
ya diktim. Sonra üç tane daha doldurdum. 

Telefonumu karıştırdım ve o günkü e-postalarımı kontrol et-
tim; müvekkil müracaatları, Date-Match’ten başka sohbet istekle-
ri ve bu cumartesi buluşmam gereken seksi sarışından bir mesaj. 

Konu başlığı şöyleydi, 
Dürüstlük her şeydir, değil mi? 

Mesajı açmadan önce bir shot daha devirdim, cumartesi yeri-
ne bu gece buluşmayı önermesini diledim. 

Değildi. Kahrolasıca bir makale yazmıştı. 

Selam Thoreau. Biliyorum bu cumartesi buluşmamız lazımdı ve inan 
bana bunu iple çekiyordum ama benimle ben olduğum için ilgilendiğini, 
sadece dış görünüşüm yüzünden konuşmadığını kesin olarak bilmem 
lazım. Bu sitede bir sürü acayip tiple tanıştım, sırf fotoğrafımı beğenip 
mesaj atıyorlar ve buluşunca da sadece seks istiyorlar. Seni temin ederim 
ki ben söylediğim kişiyim ama alelade seksten daha tatmin edici bir 
şeylerin peşindeyim. Direkt bir ilişkiye başlamak ya da yoğun bir romantizm 
yaşamak zorunda değiliz ama en azından öncesinde bir dostluk kurabiliriz, 
değil mi? Seni görmek için sabırsızlanıyorum o yüzden hâlâ tanışmak 
istiyorsan haber ver.

–Liz
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Hemen profilime tıkladım ve hâlâ aynı şeylerin yazdığından 
emin olmak için “Ne Arıyorum” kutucuğunu açtım: “Alelade 
seks. Ne fazlası. Ne eksiği.” 

O satırlar oraya süs olsun diye konmamıştı ve özellikle kalın 
harflerle yazılmıştı. 

Kadının mesajına geri dönüp cevap yolladım. 

Seninle tanışmakla artık ilgilenmiyorum. Her ne arıyorsan onu bulmakta iyi 
şanslar. 

–Thoreau

Hemen cevap gönderdi. 

Sen ciddi misin?

Bir arkadaşın daha olsa kötü mü olur? “Sadece arkadaş” olamaz mıyız?

–Liz

İmkânı yok. 

–Thoreau

Siteden çıkıp kızı engelledim. 
Bir shot daha mideme indi ve geri kalan e-postalarımı karış-

tırdım, bu şehirde arkadaş saydığım tek kişiden gelen mesajı gö-
rür görmez açtım. Alyssa. 

Konu: Kurumuş Sik 

Evet, şu anda sana bu e-postayı atmamın sebebi ne kadar acılar içinde 
olduğunun aklıma gelmesidir... Bir süredir, birileriyle yatıp kalkmandan 
bahsetmedik ve kaygılanıyorum. Hem de bayağı. Aslında kadın 
yoksunluğuna oturup AĞLADIM… Bir sürü kadının sana sahte resimler 
göndermesine ve ciddi taşak ağrısı yaşatmasına üzüldüm. Önümüzdeki 
haftalara hazırlık maksadıyla yatırım yapman gerektiğini düşündüğüm 
birinci sınıf bir losyonun internet adresini ekliyorum. 
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Sikin hep dualarımda. 

–Alyssa

Gülümseyip cevap yazdım. 

Konu: Cvp: Kurumuş Sik 

Sikimin hâline üzüldüğün için teşekkürler. Gerçi senin HİÇBİR ZAMAN 
birileriyle yatmaktan bahsetmediğin göz önüne alınırsa bence Örümcek 
Ağı Bağlamış Kuku daha ciddi bir hastalık. Evet, birçok kadının bana 
fotoğrafını yolladığı doğru ama senin hiç yollamamış olman çok üzücü, 
değil mi? Ben sana benimkini yollamaya ve sonunda da talihsiz hastalığına 
derman olmaya dünden razıyım. 

Sikimin dualarında olduğunu söylediğin için sağ ol. 

Ağzında olmasını yeğlerdim. 

–Thoreau 

Aynen bu şekilde, gecem on kat güzelleşmişti. Alyssa ile hiç-
bir zaman şahsen tanışmasak da ve konuşmalarımız telefon ara-
maları, e-posta ve kısa mesajlarla kısıtlı olsa da onunla aramda 
güçlü bir bağ hissediyordum. 

Anonim ve çok özel bir ağ aracılığıyla tanışmıştık – Avukat-
Sohbet. Profil resimleri, anasayfa paylaşımları yoktu, sadece me-
saj panoları vardı. Her kullanıcının profilinde cinsiyetini göste-
ren bir logo ve temel bilgilerin yazılabildiği küçük bir profil ku-
tusu yer alıyordu – sadece isim, yaş, kaç yıldır avukat olduğun, 
yüksek ya da düşük profilli statün gibi şeyler. 

Her kullanıcı e-posta ile şahsen davet edilmiş, “garanti” avu-
kattı. İnternet sitesinin kurucularına göre, “eşsiz ve kusursuz bir 
destek sistemi kurabilmek için Kuzey Carolina’da görev yapan 
bütün avukatların referanslarını baronun lisans kayıtlarıyla kar-
şılaştırarak kontrol etmişlerdi.” 

Doğrusu bence bu ağ boktandı ve orada tanıştığım birkaç ka-
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dınla yatmış olmasaydım daha ilk aydan üyeliğimi iptal eder-
dim. 

Yine de bir “Alyssa”dan “Tavsiyeye İhtiyacım Var” başlık-
lı yeni bir mesaj gelince önceki sonuçları tekrar alma amacıyla 
çabalamadan edememiştim. Önce profilini okudum –yirmi yedi 
yaşındaydı, hukuktan bir sene önce mezun olmuştu, kitap oku-
mayı seviyordu– sonra da kolları sıvadım. 

Niyetim hukukla ilgili sorularına cevap vermek, yavaş yavaş 
muhabbeti daha kişisel bir alana çekmek ve tipini görebilmek 
için Date-Match’e üye olmaya onu ikna etmekti. Ama o diğer ka-
dınlara benzemiyordu. 

Bana sürekli mesaj atıyordu ve profesyonel konular dışına hiç 
çıkmıyordu. Çok genç ve tecrübesiz bir avukat olduğundan en 
basit konularda bile tavsiye istiyordu: yasal dava özeti düzelt-
mesi, iddianame doldurma ve kanıt sunma. Beş kez sohbet et-
tikten sonra ve üç saatlik bilgilendirme seanslarından bunalınca 
ondan telefonunu istedim. 

Hayır, dedi. 
“Neden?” diye yazdım. 
“Çünkü kurallara aykırı.”
“En az bir kuralı çiğnememiş bir avukatla daha tanışmadım.”
“O zaman iyi bir avukat değilsin demek. Artık sohbet edecek 

başkasını bulurum. Teşekkürler.”
“O davayı yarın kaybedeceksin.” O, muhabbet odamızı kapa-

tamadan yazıverdim. “Ne yaptığın hakkında hiçbir fikrin yok.”
“Sana numaramı vermediğim için bana bu kadar mı kızgın-

sın? On iki yaşında mısın nesin?”
“Otuz ikiyim ve telefon numaran umurumda değil. Numara-

nı istememin sebebi, seni arayıp yolladığın dava özetinin yazım 
yanlışlarıyla dolup taştığını ve kapanış savının sanki hukuk fa-
kültesi birinci sınıf öğrencisi yazmış gibi olduğunu söylemekti. 
O kadar çok hata var ki oturup hepsini burada tek tek yazama-
yacağım.”

“Dava özetim o kadar kötü değil.” 
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“Ama o kadar da iyi değil.” Sohbet sayfamızdan çıkış yapa-
madan evvel telefon numarası ekranda belirdi, altında da kısa 
bir paragraf yazılıydı: “Arayıp bana yardım edeceksen, tamam. 
Eğer numaramı daha sonra beni bir randevulaşma sitesine üye 
olmaya ikna etmek için kullanacaksan, o zaman unut gitsin. Ben 
bu ağa sadece kariyerimle ilgili destek almak için katıldım, hepsi 
bu.”

Mesajına uzun uzun baktım, acaba hiçbir çıkarım olmadan 
ona yardım etmesem mi diye düşündüm ama nedense onu ara-
dım. Yaptığı bütün hataları ona teker teker düzelttirdim, birkaç 
cümleyi sildirdim ve hatta dava özetinin formatını değiştirdim. 

Tam ona veda edip telefonu kapatmak üzereyken çok garip 
bir şey oldu. Bana, “Senin günün nasıl geçti?” diye sordu.

“Dava özetinde yer almıyor,” dedim. “Sadece avukatlık zım-
bırtıları hakkında konuşmak istiyordun, unuttun mu?”

“Fikrimi değiştiremez miyim?”
“Hayır. Kapat.” Hattın kesilme sesini duymayı bekledim ama 

onun yerine kahkaha sesi geldi. Eğer bu kadar gırtlaktan çıkan 
seksi bir ses olmasaydı telefonu ben kapatırdım ama elimden bı-
rakamıyordum. 

“Üzgünüm,” dedi Alyssa hâlâ kahkaha atarak. “Seni bozmak 
istememiştim.”

“Bozulmadım ki. Kapat hadi.”
“Canım istemiyor.” Sonunda gülmeyi kesti. “Sana yolladığım 

o ters mesajdan dolayı özür dilerim… Aslında burada tanıştığım 
ve tüm sorularıma cevap veren tek adam sensin. Şu anda meşgul 
müsün? Konuşabilir misin?”

“Ne hakkında?”
“Senin hakkında, hayatın hakkında… Her gün sana sıkıcı 

avukatlık soruları sorup durdum, sen ise gayet sabırlı davrandın 
o yüzden… arkadaş olacaksak bu defalığına o kadar da sıkıcı 
olmayan bir şeylerden bahsetmek hakkımız, değil mi?”

Arkadaş mı? 
Cevap vermekte tereddüt ettim, özellikle de “o kadar da sıkı-
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cı olmayan” konulara seks dahilmiş gibi durmadığı ve “arkadaş” 
kelimesini bu kadar kolay telaffuz ettiği için. Ama gel gör ki za-
ten seks yapmadığım bir başka gecenin ortasında olduğumdan 
onunla havadan sudan sohbet etmeye başladım. Sabahın beşine 
kadar Alyssa ile en sıradan konuları konuştuk – günlük hayatla-
rımız, en sevdiğimiz kitaplar, Alyssa’nın geç yaşta profesyonel 
balerin olma hayali. 

Birkaç gün sonra tekrar konuştuk ve bir ayın sonunda gün 
aşırı sohbet ediyorduk. 

Bir shot viskiyi daha yuvarlayıp telefonumun ekranında ara-
ma düğmesine bastım ve onun o yumuşak sesini duymayı bek-
ledim.

Açmadı. Mesaj göndermeyi düşündüm ama o sırada aklıma 
çarşamba akşamı saat dokuz olduğu geldi, bu gece zaten hiç ko-
nuşamayacaktık. 

Prova… Çarşamba geceleri hep bale provasına ayrılmıştı… 

“Bay Hamilton?” Sekreterim ertesi sabah odama girdi. 
“Efendim, Jessica?”
“Bay Greenwood ve Bay Bach bugünkü yeni stajyer mülakatı-

nın bir sonraki turuna katılmak isteyip istemediğinizi soruyor.” 
“İstemiyorum.”
“Tamam…” Aşağı bakıp not defterine bir şeyler karaladı. “En 

azından özgeçmişlere baktınız mı? Bugün CV’leri on beşe indir-
mek istiyorlar.”

İç geçirip bana geçen hafta verdiği özgeçmiş tomarını önü-
me çektim. Hepsini okuyup üstlerine çoğunlukla, “Geç”, “Kesin 
Geç” ve “Bunu okumak içimden gelmiyor,” gibi notlar almıştım. 
Geri kalan başvuruların hepsi Duke Üniversitesi’ndendi ve bil-
diğim kadarıyla maaşlı stajyerler için hukuk fakülteleri ve ön li-
sans programlarından öğrenci kabul eden tek firmaydık. 

“Başvuruların hiçbiri beni etkilemedi.” Kâğıtları çalışma ma-
samda ileri doğru ittim. “Tüm özgeçmişler bu kadar mı?”
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“Hayır, efendim.” Yanıma yürüyüp daha kalın bir tomarı 
masama koydu. “Tüm özgeçmişler işte bu. Bu sabah sizin için 
yapabileceğim başka bir şey var mı?”

“Kahvemi getirmek dışında mı?” Masamın ucunda duran 
boş kupamı işaret ettim. Getirmesini sürekli hatırlatmaktan nef-
ret ediyordum; sabahları taze bir kahve içmeden kendime gele-
miyordum. 

“Çok affedersiniz. Hemen getiriyorum.”
Bilgisayarımı açtım ve e-postalarımı karıştırıp önem sırasına 

göre dizdim. Elbette Alyssa’nın en son e-postası en üste yerleşti. 

Konu: Aş Kendini

Bu sabah çocukça bir espriyle, evinin kapısının önünde birikmiş beyaz 
tozun fotoğrafını yolladığın için teşekkürler. Gerçekten takdir ettim ama 
seni temin ederim ki vajinamın içi şu anda böyle GÖRÜNMÜYOR. 

Hoş seni hiç ilgilendirmez ama ihtiyaçlarımı doyurmak için iki günde bir 
birisiyle yatmak zorunda değilim. ÇOK ÇEŞİTLİ aletler tarafından gayet 
GÜZEL tatmin ediliyorum. 

–Alyssa 

Konu: Cvp: Aş Kendini 

Sana iki fotoğraf yolladım. Birisi beyaz tozdu, birisi de kuruyan bir gölde 
ölen hayvanlardı. İkinci resim daha mı doğru bir tespit olmuş yoksa? 

Vajinanın ihtiyacı olan tek alet benim dilim. İstediğin zaman burada ve 
ÇOK ÇEŞİTLİ biçimlerde çalışıyor. 

–Thoreau

“Buyurun, Bay Hamilton.” Jessica birden kahvemi masama 
koydu. “Bir şey sorabilir miyim?”

“Hayır, soramazsın.”
“Ben de öyle düşünmüştüm,” dedi, sesini alçaltıp gözlerimin 
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içine bakarak. “Biliyorum pek profesyonelce olmayacak ama 
önümüzdeki ay galada bana eşlik edecek birisine ihtiyacım var.”

“O zaman önümüzdeki ayki galada sana eşlik edecek birisini 
bul.”

“Siz o kişi olur musunuz diye sormaya çalışıyordum işte…”
Gözlerimi kırpıştırdım. Bu “Asla olmaz” cevabını çok dikkat-

lice dillendirmenin bir yolunu bulmak zorundaydım. 
Jessica üniversiteyi yeni bitirmişti – benim için fazla gençti, 

burada sırf dedesi bu şirketi kurduğu için çalışıyordu ve ona 
vermek isteyeceğimden çok daha fazlasını arıyordu. Öğle arala-
rında, yirmi beş yaşına gelmeden önce evlenmek istediğini söy-
lediğine defalarca kulak misafiri olmuştum. Anlaşılan ayrıca altı 
çocuklu bir ev kadını olmak ve banliyöde yaşamak istiyordu. 

Bir başka deyişle, tam anlamıyla kafayı yemişti. 
“Ee, ne diyorsunuz?” Gülümsedi. 
Gözlerimi devirmemeye çalıştım. “Jessica…”
“Evet?” Gözlerinden umut fışkırıyordu. 
“Dinle, hayatım. İkimizin bu ofis dışında herhangi bir ilişki 

kuruyor olması çok uygunsuz kaçmakla kalmayacağı gibi aynı 
zamanda ben senin aradığın erkek değilim. Hem de hiç. Güven 
bana.”

“Tek geceliğine bile mi?”
“Benim kitabımda bu ‘tek gecelik’ tabiri senin kesinlikle kar-

şılayamayacağın beklentileri içeriyor. O yüzden hayır. Git de işi-
nin başına dön.”

“‘Tek gece’ bir nevi seks şifresi mi?”
“Neden hâlâ odamdasın?”
“Seks yaparsak kimseye söylemem,” diye fısıldadı. “Aslında 

ilk tanıştığımızdan beri bunun fantezisini kuruyorum. Ayrıca bir 
kız arkadaştan hiç telefon gelmediğine göre boşta olduğunuzu 
varsayıyorum.”

“Değilim.”
“Bir keresinde siz tuvaletteyken yanlışlıkla içeri girmiştim… 

Aletiniz en az yirmi santim vardır.”
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Ne, nasıl yani? 
Bu sohbeti telefonuma kaydedip dedesine e-posta atmama 

beş saniye vardı. 
“Çok iyi sakso çekerim,” dedi. “Liseden beri yapıyorum. Sak-

so çektiğim bütün erkekler bana ağzımın şahane olduğunu söyle-
miştir.” Dudaklarını ısırdı. 

“Yere kuvvetli yapıştırıcı mı dökülmüş? O yüzden mi hâlâ 
orada dikiliyorsun?”

“Eğer gala gecesinde kavalyem olsaydınız ve iyi vakit geçir-
seydik, sonuna kadar gideceğim ilk erkek olurdunuz.” Kızara 
bozara yumurtladı. “Ben hâlâ bakireyim, aşağı tarafta yani.”

“O zaman kesinlikle senin adamın değilim.” Gözlerimi devir-
dim. “Şimdi Bay Greenwood’u arayıp biricik torunu hazır sabah 
kahvemi getirmişken aletimi de ağzına almak istiyor demeden 
önce odamdan çık.” 

Jessica şoka girdi, yanakları kıpkırmızı kesilip çabucak kapı-
ya yürüdü. Sonra omzunun üstünden bakıp bana göz kırptı –göz 
kırptı diyorum– sonra odadan çıktı. 

Ânında ajandama not aldım: Yeni bir sekreter bul, yaşça daha 
büyük ve evli olsun… 

Gelen kutumu düzenlemeyi bitiremeden telefonum çaldı. 
Alyssa. 

“Meşgulüm,” diye açtım. 
“O zaman neden telefonu açtın?”
“Çünkü sesimi duyunca ıslanıyorsun.”
“Çok komik.” Güldü. “Sabahın nasıl geçiyor?”
“Tipik. Sekreterim bu ay üçüncü defa bana asıldı.”
“Yine mi çikolatalar eşliğinde, ‘Sen ve ben birbirimize aitiz’ 

notu yolladı?”
“Hayır, ağzına almayı teklif etti.”
“Ne?” Alyssa şok olmuş bir ses çıkardı. “Dalga geçiyorsun!”
“Maalesef hayır. Onun üstüne bir de bana bekâretini vermek 

istediğini söyledi. Söylemeye gerek bile yok, çok yakında onun 
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yerine yeni birisini alacağım. Sizin ofisten daha iyi bir firmada 
çalışmak isteyen var mı acaba? Maaşının iki katını vereceğim.”

“Benim firmamın sizinkinden daha iyi olmadığını nereden 
biliyorsun?”

“Çünkü sürekli arayıp davalar hakkında benden tavsiye isti-
yorsun, hem de saçma salak davalar hakkında. Sizin firma daha 
iyi olsaydı sorman gerekmezdi.”

“Her neyse.” Alyssa homurdandı. “Online randevulaşma va-
gonundan tüydün mü bari?”

“Vagon? Tüymek?” Bu kızın Güneyli benzetmelerini hiç anla-
yamıyordum. “Bu ne demek şimdi?” 

“Ah, tanrım…” İç geçirdi. “Şu demek, dün akşamki rande-
vunla ilgili son gelişmeleri benimle paylaşmadın, yani tahmi-
nimce tam bir fiyaskoydu, bu durumda bir aydan uzun süredir 
kimseyle yatmamış oluyorsun. Kendi çapında bir rekor olmalı 
senin için.”

“Öyle.”
“Tavsiye ister misin?”
“Ofisime gelip bana şahsen söylemeyi düşünmüyorsan, ha-

yır.” Gülümsedim. 
“Hayır, teşekkürler. Tavsiye demişken cuma akşamı yardımı-

na ihtiyacım var.”
“Neyle ilgili?”
“Bayağı büyük bir dava kaptım. Daha bütün belgeleri ince-

lemedim ama altından kalkamayacağımın şimdiden farkında-
yım.”

Sandalyemde arkaya yaslandım. “Eğer o kadar büyük bir da-
vaysa bu gece belgeleri benim evime getir. Seve seve üstünden 
geçmene yardım ederim. Kategorize etmek benim uzmanlık ala-
nımdır.”

“Hah! İyi denemeydi ama hiç sanmıyorum.” Davası hakkın-
da konuşmaya devam etti ama yarım kulak dinliyordum. Benim-
le şahsen tanışmak istememesi ve ne zaman lafını etsem konuyu 
hemen kapatışı bana hâlâ garip geliyordu. 
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“Ayrıca…” Hâlâ geveliyordu. “Muhtemelen o değişiklikler 
için araştırma yapmam gerekecek. Hiç emin değilim…”

“Seninle neden şahsen tanışamadığımın gerçek sebebini söy-
le.” Lafını kestim. 

“Ne?”
“Altı aydır konuşuyoruz. Neden buluşmak istemiyorsun?”
Sessizlik. 
“Soruyu tekrar etmem mi gerek?” Ayağa kalkıp kapıya yürü-

düm ve kilitledim. “Beni anlamadın mı?” 
“AvukatSohbet sitesinin kurallarına aykırı…”
“Siktir et AvukatSohbet’i.” Gözlerimi devirdim. “Birbirimize 

telefon numaramızı vermemiz de, iki salak ergen gibi davranıp 
geceleri telefon başında boşalmamız da yasak ama bunlara hiç 
itirazın yok.”

“Hiçbir zaman boşalmamı sağlamadın…”
“Bana yalan söyleme.”
“Olmadı.”
“Yani geçen hafta, ağzıma oturmanı istiyorum böylece du-

daklarımın her tarafına boşalana kadar seni yalayıp yutabilirim 
dediğimde kesik kesik nefes alma numarası yapıyordun, öyle mi?”

Derin bir nefes aldı. “Hayır ama…”
“Ben de öyle düşünmüştüm. Neden yüz yüze buluşamıyo-

ruz?”
“Çünkü arkadaşlığımız bozulur, bunu sen de biliyorsun.”
“Bilmiyorum.”
“Aynı kadınla hiçbir zaman iki kere beraber olmadığını ken-

din söyledin, birisiyle bir kere yatınca işin bitiyor.”
“Daha önce hiç arkadaşlarımdan biriyle yatmadım.”
“Çünkü ben senin tek arkadaşınım.”
“Farkındayım ama…” Durdum. Herhangi bir savunmam 

yoktu. 
Bir süre sessizlik hâkim oldu ve yeni bir sav öne sürmeye ça-

lıştım. 
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Önce Alyssa konuştu. “Saçma sapan bir seks uğruna arkadaş-
lığımızı bozmayı gerçekten hiç istemiyorum.”

“Birden fazla saçma sapan seks yapacağımızı temin ederim.”
Hatta Alyssa’nın hafifseyen, uçarı kahkahası duyuldu ve dış 

görünüşünü hayal etmeye çalışarak iç geçirdim. Neden bilmi-
yordum ama son birkaç haftadır kahkahasını yüz yüzeyken de-
neyimlemeyi arzuluyordum. 

“Biliyor musun,” diye devam etti, “yüksek profilli bir avuka-
ta göre ağzın bayağı bozuk.”

“Daha ne kadar bozabildiğimi görsen şaşardın.”
“Çoktan tecrübe ettiğimden daha da mı bozuk?”
“Çok daha bozuk hem de.” Bu arkadaşlığı kurduğumuzdan 

beri, günün birinde şahsen tanışma umuduyla dikkatlice adım 
atıyordum ama madem tanışmayacaktık, kendimi tutmanın bir 
anlamı yoktu. “Herhalde bu gece seninle konuşuruz.”

“O arada kendine birisini bulmazsan. Arayacağını biliyo-
rum.”

“Tabii ki arayacağım.” Güldüm. “Alyssa senin gerçek adın 
mı?”

“Evet ama eminim Thoreau senin gerçek adın değil. Bir zah-
met bana adını söyleyecek misin artık?”

“Aklını başına devşirip seni görmeme izin verdiğin zaman 
söyleyeceğim.”

“Bunun peşini bırakmayacaksın, değil mi?” Yine kahkaha 
attı. “Ya seninle tanışmak istemeyişimin gerçek nedeni çirkin ol-
mamsa?”

“İçimden bir ses çirkin olmadığını söylüyor.”
“Peki ya öyleysem?”
“Seni ışıkları kapatıp becerirdim.”
“Ben ışıklar açıkken severim.”
“O zaman kafana bir kesekâğıdı geçirirdim.”
“NE?!” Kahkahadan kırıldı. “Çok salaksın! Of, şu anda mü-

vekkilim kapımı çalıyor. Kapatmam lazım. Sonra arayabilir mi-
yim?”
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“Her zaman.” Gülümseyerek telefonu kapattım. Derken ka-
fama dank etti. 

Hasiktir ya… Bu sorular ne zaman başlasa sıvışmanın bir yolunu 
buluyordu… 




