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Fox için





“Dışarıdan, açık bir pencereden içeriye bakan kişi, kapalı bir pence-
reye bakanın gördüğü kadarını göremez hiçbir zaman. Tek bir 
mumla aydınlanmış bir pencereden daha derin, daha gizemli, daha 
anlamlı, daha sinsi, daha göz kamaştırıcı bir şey yoktur. İnsanın gü-
neşin altında açıkça görebildiği, bir pervazın ardında olup bitenler 
kadar ilginç değildir hiçbir zaman. Bu karanlık ya da ışıklı karenin 
içinde yaşam yaşar, yaşam düşe dalar, yaşam acı çeker.”

Charles Baudelaire





yazarın notu

Bu kurgulanmış bir kitap değil. Sekiz yıl boyunca bu kitaptaki 
kadınlarla binlerce saat geçirdim; yan yana, telefonda, cep tele-

fonu mesajları ve e-postayla... İkisinin gündelik hayatlarını anlaya-
bilmek için yaşadıkları şehre taşınıp bir süre orada yaşadım. Burada 
bahsettiğim anların pek çoğunu deneyimlemek üzere orada bulun-
dum. Orada olmadığım sırada ya da geçmişte yaşanan olaylarda 
kadınların hafızalarına, günlüklerine ve iletişimlerine itimat ettim. 
Arkadaşları ve aile fertleriyle görüştüm, sosyal medya hesaplarını 
takip ettim. Ama çoğunlukla bu üç kadının bakış açısından uzaklaş-
madım.

Dava tutanaklarını ve yerel haber makalelerini kullandım, 
olayları ve zaman çizgisini muhabirler, hâkimler, avukatlar, iş arka-
daşları ve tanıdıklarıyla teyit ettim. Kısa mesajların, mektupların ve 
bazı e-postaların mevcut olmadığı bir önemli istisna dışında, alıntı-
ların neredeyse hepsi resmî belgeler, e-postalar, mektuplar, kayıtlar 
ile bu kadınlar ve kitapta yer alan diğer kişilerle yaptığım görüşme-
lerden... Söz konusu istisnada da yer verdiğim içerik, o kişinin –mu-
hatabı tarafından kabul edilmese de– defalarca, tekrar tekrar anlat-
tıklarına dayalı. 
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Bu üç kadının hikâyelerini yakınlık kurulabilirliği, yoğunluğu 
ve olaylar geçmişte yaşanmış olsa bile hâlâ onların yüreklerinde yer 
ettiği için seçtim. Sadece hikâyelerini bana kayıtlı olarak ve gizlisiz 
saklısız anlatmak isteyen kadınlarla konuştum. Birkaç şahıs araştır-
mamın orta yerinde açığa çıkmaktan korktuğuna karar vermiş olsa 
da, ben onları çoğunlukla kendilerine karşı dürüst olma becerilerine 
ve hikâyelerini, arzularını çırılçıplak ortaya çıkaracak şekilde anlat-
maya gönüllü olmalarına göre seçtim. Metinde diğer kişiler belirgin 
birer sese sahip değil çünkü hikâyeler bu kadınlara ait. Hemen he-
men bütün isimleri, yerleri ve henüz kamuya mal olmamış iki ola-
yın ayırt edici detaylarını değiştirerek, seslerini duyurmadığım kişi-
leri korumayı seçtim. Üçüncü hikâyede ise, aleni bir rol oynamayan 
ya da olay gerçekleştiği sırada reşit olmamış kişilerin isimlerini de-
ğiştirdim.

Bu hikâyelerin kadın ve arzu üzerine bazı hayati gerçekleri 
naklettiğine şüphem yok. Yine de nihayetinde hikâyelerinin sahibi 
bu üç özgün kadındır. Bütün hikâyelerin pek çok tarafı vardır, bu 
onlarınki...



Annem genç bir kadınken her gün işe gittiği yolda bir adam onun 
peşine takılır ve bir adım gerisinde mastürbasyon yapardı.

Annemin sadece ilkokul diploması ve orta kalite keten bulaşık 
bezlerinden müteşekkil bir çeyizi vardı ama güzeldi. Onu tarif et-
meye çalıştığımda hâlâ ilk aklıma gelen bu. Saçları Tirol Alpleri’nde 
bulabileceğiniz çikolataların rengindeydi ve onları hep aynı biçim-
de, tepeden kısa bukleler halinde toplardı. Teni, ailesinin diğer fert-
leri gibi zeytuni değil, ucuz altının açık pembe tonu gibi kendine 
özgü bir renkteydi. Gözleri alaycı, cilveli, kahverengiydi.

Bolonya’nın merkezindeki bir manavda, kasa başında dururdu. 
Moda mağazalarının bulunduğu semtin uzun, işlek caddesi Via San 
Felice’de çalışıyordu. Çalışmayan kadınlar için etrafta bir sürü 
ayakkabı dükkânı, kuyumcu, parfümeri, tütüncü ve giyim mağaza-
sı vardı. Annem işine giderken bu butiklerin önünden geçerdi. Ge-
çerken vitrinlerdeki kaliteli deri çizmelere ve ışıldayan kolyelere 
bakardı.

Ama bu ticari bölgeye gelmeden önce yaşadığı apartmandan 
çıkıp arabasız sokaklar ve dar yollardan, çilingir ve keçi kasabının 
önünden, idrarın keskin ve taşta biriken suyun karanlık kokusuyla 

önsöz
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dolu, kimsesiz revakların altından sessizce yürürdü. Adam onu bu 
sokaklarda takip ederdi.

Annemi ilk nerede gözüne kestirmişti? Herhalde manavda. 
Taze mahsulün bolluğuyla çevrelenmiş güzel bir kadın: Tombul in-
cirler, atkestanelerinden tepeler, güneşle dolu şeftaliler, rezenelerin 
parlak beyaz başları, yeşil karnabaharlar, üzerlerinde toprağın to-
zuyla domates salkımları, koyu mor patlıcanlardan müteşekkil pi-
ramitler, küçük ama ihtişamlı çilekler, pırıl pırıl kirazlar, şaraplık 
üzümler, Trabzon hurmaları – üzerine bir de çeşit çeşit hububat ve 
ekmekler, taralli, friselle1, baget ekmek ve satılık bakır tencereler, ku-
vertür çikolata kalıpları...

Adam altmışlarındaydı, koca burunlu, saçları seyrelmiş, çök-
müş avurtlarında ak düşmüş kirli sakallar... Bastonları ellerinde, 
günlük camminata’larını2 yapan bütün yaşlı adamlar gibi o da kep 
giyerdi.

Bir gün onu takip etmiş demek ki, çünkü berrak bir mayıs saba-
hı annem apartmanın ağır kapısını karanlıktan ani aydınlığa çıkmak 
üzere açtığında –İtalya’da hemen hemen bütün apartman holleri 
karanlıktır çünkü ışıklar masraftan kısmak için zaman ayarlı yapıla-
rak karartılmış, güneş kalın taş duvarlar tarafından engellenmiştir– 
karşısında daha önce hiç görmediği o yaşlı adamı kendisini bekler-
ken bulmuştu. 

Adam gülümsedi, o da karşılık verdi. Sonra işe doğru yürüyü-
şüne başladı. Kolunda ucuz bir çanta, üzerinde baldırlarına uzanan 
bir etek vardı. Bacakları, o yaşta bile tuhaf biçimde kadınsıydı. Bu 
adamın kafasının içine girip, annemin bacaklarını nasıl gördüğünü 
ve takip ettiğini hayal edebiliyorum. Yüzyıllarca erkek nazarı altın-
da yaşamanın bir mirası olarak, heteroseksüel kadınlar diğer kadın-
lara çoğu zaman erkek gözünden bakar. 

Annem adamın peşindeki varlığını sokaklar boyunca, zeytinci 
ile Porto şarabı ve şeri satıcısının önünden geçerken de hissedebili-
yordu. Ama adam sadece takip etmekle kalmadı. Annem bir köşeyi 

1. Simit benzeri İtalyan hamurişleri. (Ç.N.)
2. (İt.) Yürüyüş. (Ç.N.)
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döndüğünde gözucuyla bir devinim yakaladı. O saatte taş sokaklar 
çıplaktı, şafağın diş ağrısıydı ve annem dönüp adamın uzun, ince, 
kalkık penisinin pantolonunun dışında olduğunu ve adamın onu 
hızla yukarı aşağı hareket ettirdiğini gördü. Gözleri istikrarla anne-
min üzerinde olduğundan, bel altında olup bitenler sanki bambaşka 
bir beyin tarafından idare ediliyor gibiydi. 

Annem o zaman korkmuştu ama olaydan yıllar sonra o ilk sa-
bahın korkusu alaycı bir komediye doğru ağarmıştı. Takip eden ay-
larda, adam haftanın birkaç günü apartmanın önünde belirmiş ve 
zamanla manavdan eve dönerken de ona eşlik etmeye başlamıştı. 
İlişkilerinin zirvesinde günde iki kez annemin peşindeydi. 

Annem öldü; bu yüzden artık ona günbegün neden buna izin 
verdiğini soramam. 

Onun yerine abime sordum; neden bir şey yapmadığını, kimse-
ye söylemediğini... 1960’ların İtalya’sıydı. Polis memurları şöyle 
derdi: Ma lascialo perdere, e un povero vecchio. E una meraviglia che ha il 
cazzo duro a sua età.

Zavallı ihtiyarı rahat bırak. Bu yaşta kaldırması bile mucize. 
Annem işe gidip işten dönerken bu adamın bedenine, yüzüne 

karşı mastürbasyon yapmasına izin vermişti. Bundan zevk alacak 
bir kadın değildi. Ama nereden emin olabilirim, annem ne istediğin-
den bahsetmezdi ki. Neden tahrik olduğundan, neyi itici bulduğun-
dan. Bazen kendi arzuları yokmuş gibi görünürdü. Cinselliği or-
manda bir izden ibaretti, uzun otlara basan çizmelerin imlenmemiş 
izleri. Babama ait çizmelerin. 

Babam kadınları eskiden cazip bulunan bir biçimde severdi. 
Doktordu, sevdiği hemşirelere şekerim, sevmediklerine tatlım derdi. 
Hepsinden öte annemi severdi. Anneme olan ilgisi, hatırladığımda 
beni hâlâ huzursuz edecek kadar belirgindi. 

Babamın arzusunu merak etmeme neden olacak bir durumla 
karşılaşmadım hiç; ama onun arzusunun kuvvetindeki, erkek arzu-
sunun kuvvetindeki bir şey beni cezbediyordu. Erkekler istemekle 
kalmıyordu. Erkekler ihtiyaç duyuyordu. Annemi her gün işe, işten 
de eve takip eden adam buna ihtiyaç duyuyordu. Devlet başkanları 
şanlarını oral sekse feda ediyordu. Bir erkek bütün hayatı boyunca 
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kurduğu her şeyi bir anda riske atabiliyordu. Güçlü adamların asla 
yakalanmayacaklarına inanacak kadar şişkin egolara sahip olduğu 
teorisine hiçbir zaman inanmadım. Daha ziyade arzunun yoğunlu-
ğunda, bir an, geri kalan her şeyin (aile, ev, kariyer) meniden daha 
serin ve seyrek bir küçük sıvı birikintisine doğru eridiğini düşünü-
yorum. Hiçliğe eridiğini. 

İnsan arzusu hakkındaki bu kitabı yazmaya başladığımda er-
kek hikâyelerinin daha çok ilgimi çekeceğini düşünmüştüm. Onla-
rın özlemlerinin. Bir kız uğruna, dizleri üzerinde, bir imparatorluğu 
alaşağı etmelerinin. Bu yüzden işe erkeklerle konuşarak başladım: 
Los Angeles’ta bir filozof, New Jersey’de bir okul öğretmeni, Was-
hington’da bir politikacı. İnsanın gözü bir Çin restoranının menü-
sünde nasıl durmadan aynı antreye kayarsa ben de aynı şekilde bu 
adamların hikâyelerinden kendimi alamıyordum. 

Yakışıklı bir adamın o kadar da güzel olmayan karısının onunla 
yatmak istememesiyle başlayan ve sönen tutku ile aşkın cılız azapla-
rını içeren filozofun hikâyesi, bel ağrısı için gittiği dövmeli masözle 
yatmak isteyen adamın hikâyesine dönüştü. Benimle Big Sur’e kaç-
mak istediğini söylüyor, diye mesaj attı aydınlık bir sabahın erken 
saatlerinde. Bir dahaki buluşmamızda, ben bir kahvecide karşısında 
otururken masözün kalçalarını tasvir etti. Evliliğinde kaybettikleri-
nin üzerine bu tutkusu değerli değil, tersine göstermelik geldi bana. 

Erkeklerin hikâyeleri birbirlerine sızmaya başladı. Bazı durum-
larda uzun süreli bir kur yapma söz konusuydu, bazen bu kur yap-
maların cinsel kandırmalara yaklaştığı da oluyordu ama hikâyeler 
çoğunlukla titrek orgazm patlamalarıyla son buluyordu. Orgazmla 
gelen bombardıman erkeklerin gazını kesiyor ama kadınlarda tam 
tersi oluyordu. Aynı olayı kadınların deneyimleyişinde giriftlik, gü-
zellik, hatta şiddet vardı. Bunlar ve daha fazlası yüzünden, piyeste-
ki kadın rolleri, benim gözümde Amerika’da özlemin neye benzedi-
ğini temsil eder oldu.

Kadının arzusu da pek tabii erkeğinki kadar kendinden emin 
ve ısrarcı olabilir; benim ilgim de tuttuğunu koparmaya yönelik, 
kontrol edebileceği bir sonucun peşindeki arzu karşısında sönmeye 
başlamıştı. Öte yandan arzunun kontrol edilemediği, kurguyu arzu 
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nesnesinin belirlediği hikâyelerde büyük bir azamet ve acı vardı. 
Bisikletin pedalını ters yönde çevirmek gibi, azap dolu, beyhudeydi 
ve nihayetinde insan kendini tamamen farklı bir âlemde buluyordu. 

Bu hikâyeleri bulmak için ülkeyi otomobille altı kez kat ettim. 
Çoğunlukla kendimi Medora, Kuzey Dakota gibi bir yerde buluyor-
dum. Bir tost, bir kahve ısmarlıyor, yerel gazeteyi okuyordum. Ma-
ggie’yi böyle buldum. Kendisinden de genç kadınların orospu, şişko 
amcık dediği bir genç kadın. Evli lise öğretmeniyle ilişki yaşadığı 
iddia ediliyordu. Anlattığı hikâyede şaşırtıcı olan, cinsel birleşme-
nin olmamasıydı. Anlattığına göre adam ona oral seks yapmış, Mag-
gie’nin onun kot pantolonunun fermuarını açmasına izin verme-
mişti. Ama Maggie’nin en sevdiği kitap, Alacakaranlık’ın içine cart 
sarı not kâğıtları yapıştırmıştı. İki talihsiz âşığın ebedî bağını anla-
tan pasajların yanında, kendi ilişkileriyle paralellikler kurmuştu. 
Genç kadını etkileyen, onu bulutların üzerine çıkaran, bu notların 
sayıları ve ayrıntılarıydı. Derin bir hayranlık duyduğu öğretmeni-
nin kitabı okuduğuna, okumak bir yana, vampir âşıklar üzerine bir 
ders veriyormuşçasına engin yorumlar yazmaya zaman ayırdığına 
inanamıyordu. Maggie’nin, kokusunu çok sevdiğini bildiğinden, 
sayfalara parfümünü sıktığını anlatıyordu. Bu notları alıp böyle bir 
ilişkiyi deneyimledikten sonra bir anda ilişkinin sona erdiğini gör-
menin geride bıraktığı derin boşluğu tahayyül edebiliyordum.

Maggie’nin hikâyesi karşıma işlerin iyice berbat hale geldiği nok-
tada çıktı. Cinselliği ve cinsel deneyimleri korkunç şekilde yok sayılan 
bir kadın olmasından etkilendim. Hikâyenin başka bir versiyonu, onu 
çok farklı değerlendiren bir jürinin karşısındayken ben olup bitenleri 
onun gözlerinden anlatacağım. Hikâyesinin bir kısmı okura fazlasıyla 
tanıdık bir soru yöneltecek: Kadınların hikâyelerine ne zaman, neden, 
kimdir inanan ve ne zaman, neden ve kimler inanmaz? 

• • •
Erkekler tarih boyunca kadınların kalplerini muayyen bir şekil-

de kırmışlardır. Kadınları severler ya da yarı-severler, sonra bıkıp 
haftalar ve aylarını sessizce kendilerini sıyırmakla geçirirler; kuy-
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ruklarını kapılarının eşiğinden içeri çeker, kurulanır ve bir daha da 
aramazlar. O esnada kadınlar bekler. Ne kadar çok âşıklarsa ve ne 
kadar az seçenekleri varsa o kadar uzun beklerler, parçalanmış bir 
telefon ve parçalanmış bir suratla geri döneceğini: Özür dilerim, can-
lı canlı gömdüler beni ve tek düşündüğüm sendin, aslında telefon 
numaranı kaybettim, beni canlı canlı gömen adamlar çaldı ve seni 
terk ettiğimi düşünmenden korktum ve üç yıldır telefon rehberlerini 
karıştırıyorum ve işte sonunda buldum seni. Kaybolmadım, hissetti-
ğim her şey öylece çıkıp gitmedi. Bunun ne kadar acımasız, vicdan-
sız, imkânsız olacağını düşünmekte haklıydın. Evlen benimle.

Anlattığına göre Maggie, öğretmeninin işlediği iddia edilen suç 
yüzünden mahvolmuştu ama terk edilen kadınların nadiren sahip 
olduğu bir şeye sahipti: Yaşının ve eski âşığının mesleğinin ona tah-
sis ettiği bir kudrete. Ülkenin kanunlarının ona bu kudreti temin 
ettiğine inanıyordu. Ama sonunda öyle olmadı.

Bazı kadınlar bekler çünkü aksi halde yavaş yavaş yok olma 
tehlikesi vardır. O adam, o anda, arzu edebileceğine inandığı yegâ-
ne insandır. Sorun ekonomik olabilir. Devrimlerin, insanların kadın-
lara yapılan baskılar hakkında makalelerden ziyade Country Living1 
yemek tarifleri paylaştıkları yerlere ulaşması çok uzun zaman alır.

Yıllardan beri öpülmemiş Indiana’lı ev hanımı Lina, kocasını 
terk etmek için bekledi çünkü onsuz var olabilecek parası yoktu. 
Indiana’nın nafaka yasaları onun için erişilebilir değildi. Ardından 
başka bir adamın karısını terk etmesini bekledi. Ardından bir süre 
daha bekledi. 

Ülkemizde rüzgârın estiği yön bizi kendi hayatımızdaki yeri-
mizi sorgulamak zorunda bırakıyor. Kadınlar çoğu zaman diğer ka-
dınların onları tasvip etmesi için bekliyor çünkü onlar da kendileri-
ni ancak böyle tasvip edebiliyor. 

Şık bir restoran sahibi olan Sloane başka erkekleri sikerken ko-
casının onu izlemesine izin veriyor. Bazen yatakta iki çift oluyor 
ama çoğunlukla kocası onu izliyor, video üzerinden ya da canlı, bir 
başka erkekle. Sloane güzel. Kocası onu başka erkekleri sikerken iz-
lerken yatak odası penceresinin ardında herkesin gıpta ettiği okya-

1. Yemek tarifleri, ev dekorasyonu gibi içerikleri olan Amerikan yaşam tarzı dergisi. (Ç.N.)
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nus kıyısına dalgalar vuruyor. Yolun aşağısında yulaf ezmesi ren-
ginde Cotswold koyunları. Cleveland’da tanıştığım bir eş değişti-
renler grubu bağlamında üçlü ilişkiyi iğrenç ve aşağılık olarak de-
ğerlendiren bir arkadaşım, Sloane’un hikâyesini aydınlatıcı, saf ve 
kendine yakın buldu. Empati kurmak için bizi harekete geçiren de 
bu; kendimize yakın bulmak... 

Her gün peşinden gelen bir adamın kendisine bakarak mastür-
basyon yapmasına izin veren bir anneden geldiğim gerçeğini aklı-
ma getiriyorum, bana yapılmasına müsaade ettiğim bütün o şeyleri 
aklıma getiriyorum; bu kadar korkunç değil belki ama büyük resme 
bakınca o kadar farklı da değil. Sonra erkeklerden şimdiye kadar ne 
çok şey istediğimi getiriyorum aklıma. Bu istemenin ne kadar bü-
yük bölümünün kendimden istediklerimden, hatta diğer kadınlar-
dan istediklerimden geldiğini ve âşığımdan istediğimi düşündükle-
rimin ne kadarının annemden ihtiyaç duyduklarımdan geldiğini... 
Çünkü duyduğum hikâyelerin pek çoğunda kadınlar üzerinde asıl 
etkiye sahip olan erkekler değil, diğer kadınlar. Birbirimizi pasaklı, 
kirli, orospu, sevilmeyen, çirkin hissettirmeye muktediriz. Nihaye-
tinde iş korkuda bitiyor. Erkekler bizi korkutabiliyor, başka kadınlar 
bizi korkutabiliyor ve bazen bizi korkutanları o kadar kafamıza ta-
kıyoruz ki ancak yalnız kaldığımızda orgazm olabiliyoruz. İsteme-
diklerimizi istiyormuş gibi yapıyoruz ki ihtiyaçlarımızın karşılan-
madığını kimseler görmesin. 

Annemi korkutan erkekler değildi. Yoksulluktu. Bana bir hikâ-
ye daha anlattı. Nasıl anlattığının net detaylarını hatırlayamıyorum 
ama beni karşısına oturtmadı. Roze şarap ve tuzlu kraker eşliğinde 
anlatmadı. Daha çok şöyle oldu: Mutfak masasında Marlboro’lar 
tüttürülüyor, açık pencere sayısı sıfır, dizimizin dibindeki köpek, 
dumandan gözlerini kırpıştırıyor. Annem muhtemelen cam masayı 
siliyordu. 

Tam babamla tanışmadan önce görüştüğü zalim bir adam hak-
kında bir hikâye. Annemin beni meraklandıran ve korkutan bazı 
sözleri vardı. Bunlardan biri zalim.

Yoksulluk içinde büyümüştü, leğenlere işemiş, sözümona renk-
lerini açacağı için çillerine idrar sürmüştü. O, iki kız kardeşi, annesi 
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babası tek göz odada yaşıyorlardı. Uyurken yağmur suyu tavandan 
yüzüne damlardı. Verem olmuş, iki yılını bir sanatoryumda geçir-
mişti. Ziyaretine hiç kimse gelmemişti, çünkü kimsede oraya kadar 
gidecek para yoktu. Babası üzüm bağlarında çalışan bir ayyaştı. Er-
kek kardeşlerinden biri daha bir yaşına gelmeden ölmüştü. Annem 
sonunda kendini kurtarıp şehre atmıştı ama bunun hemen öncesin-
de, şubatın gırtlağında, annesi hastalanmıştı. Mide kanseri. Mahalle 
hastanesine yatmıştı, yatış o yatış. 

Bir gece kar fırtınasında sulu sepken kar kaldırım taşlarını dö-
ver ve annem bu zalim adamın yanında iken, annesinin ölmek üze-
re olduğu ve sabaha çıkmayacağı haberini almıştı. Zalim adam onu 
arabasıyla hastaneye götürürken korkunç bir kavgaya tutuşmuşlar-
dı. Annem ayrıntı vermedi, sadece sonunda kendini gecenin karan-
lığı ve tipinin ortasında, mucur emniyet şeridinde bulduğunu söy-
ledi. Buz tutmuş, bomboş yolda arabanın farlarının gözden kaybo-
luşunu izlemişti. Sonunda annesini görememişti. 

Bugün hâlâ, o bağlamda zalim sözcüğünün ne anlama geldiğin-
den emin olamıyorum. Adam annemi dövdü mü, cinsel saldırıda mı 
bulundu bilmiyorum. Onun dünyasında zalimliğin bir tür cinsel 
tehdit içerdiğini varsaydım hep. En korkunç tasavvurlarımda adam, 
annesinin öldüğü gece onu yatağa atma peşinde. Annemden fayda-
lanmaya çalışırken resmediyorum adamı. Ama annemde bu zalim 
adamın değil, sefalet korkusunun izi kalmıştı. Hastaneye gitmek 
için bir taksi çağıramamış olmanın. Eylemlilikten yoksun olmanın. 
Kendi imkânlarına sahip olmamanın. 

Babam öldükten bir yıl kadar sonra, bir günü ağlamadan geçi-
rebilmeyi becerebildiğimizde, ona interneti kullanmayı öğretmemi 
istedi. Hayatında bilgisayar kullanmamıştı. Bir cümleyi tuşlamak 
acı dolu birkaç dakikaya mal oluyordu. 

Ekran karşısında geçen bir günün ardından, ne istiyorsan bana 
söyle dedim ona. İkimiz de sabrımızın sonuna gelmiştik.

Söyleyemem, dedi, bunu kendi başıma yapmam lazım. 
Neyi? diye sordum. Her şeyini görmüştüm, bütün faturalarını, 

yazdığı notları, aniden öldüğü takdirde bulmam için hazırladığı 
notu bile... 
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Bir adamı bulmam lazım, dedi sessizce. Babandan önce tanıdı-
ğım bir adamı.

Şoke oldum, hatta kırıldım. Annemin ilelebet babamın dulu 
olarak kalmasını istiyordum. Anne baba mefhumunun sağlam kal-
masını istiyordum, ölümden sonra bile, annemin mutsuzluğu paha-
sına olsa bile... Annemin arzularını bilmek istemiyordum. 

Bu üçüncü adam, dev bir mücevher imparatorluğunun sahibi, 
anneme o kadar âşıktı ki, annemle babamın evlenmesine engel ol-
mak için nikâhın ortasında kendini kiliseye atmıştı. Annem çok 
uzun zaman önce bana yakut ve pırlanta bir kolye vermişti, kendisi 
için ne kadar değerli olduğunu yalanlamak için elinden çıkarıyor 
gibiydi. Ona bilgisayarı kendi kendine çözebileceğini söyledim ama 
o bu işi beceremeden hastalandı. 

Annemin cinselliğini ve bazen onu nasıl kullandığını aklıma 
getiriyorum. Küçük şeyler, evden çıkmadan ya da kapıyı açmadan 
önce makyaj yapması... Bu bana her zaman ya güç ya da zaaf gibi 
göründü ama kendine ait, çarpan bir kalbi olduğunu asla düşünme-
dim. Ne büyük hata. 

Bir adamın, arkasında günlerce mastürbasyon yapmasına bir 
kadının nasıl izin verebildiğini hâlâ merak ediyorum. Geceleri ağlı-
yor muydu acaba diye merak ediyorum. Belki de o yapayalnız ihti-
yar adama ağlıyordu. En çıplak anlarımızda kim olduğumuza dair 
gerçeği, arzunun nüanslarında aramak lazım. Ben, erkekler ve diğer 
kadınlar hüküm vermeden önce idrak edebilsinler diye kadın arzu-
sunun ateşini ve acısını kaydetmek üzere yola çıktım. Çünkü haya-
tımızın sıradan anlarıdır sonsuza kadar gidecek, bize kim olduğu-
muzu söyleyecek, biz onların nasıl bizimle hiç alakaları olmadığını 
itinayla düşünedururken komşularımızın ve annelerimizin kim ol-
duklarını söyleyecek olan. Bu, üç kadının hikâyesidir.





Savaşa gider gibi hazırlanıyorsun o sabah. Makyajın savaş boya-
ların. Nötr renklerde, dumanlı gözler. Kalın kirpikler. Gülkuru-

su allık, ten rengi dudak. Saçların geniş dalgalar halinde, kabarık. 
Aynaların karşısında, saçını ve makyajını kendin yapmayı öğren-
din, fonda Linkin Park ve Led Zeppelin. Kontur ve aksesuvar işini 
doğuştan bilen, tel tokaları gizlice gömerek lehine kullanan kızlar-
dansın.

Dolgu topuklu bot, tayt ve şeffaf kimono bluz giyiyorsun. Kar-
şısındakinin artık çocuk olmadığını bilsin. 23 yaşındasın.

Elbette onun seni istemesini istiyorsun hâlâ, kaçırdığına yansın. 
Sonradan, akşam yemeğinde otururken kalçandaki kemiğin tebes-
sümünü düşünmekten alamasın kendini.

Altı yıl önce daha küçüktün, küçük ellerini seviyordu senin. O 
zamanlar onun elleri senin içinde kanat çırpardı. Çok şey değişti. 
Baban öldü. Ağustosta yakınlardaki bir mezarlıkta bileklerini kesti. 
Ona babanı anlatırdın, anne babanla olan sorunlarını anlatırdın. Bi-
rinin nasıl ötekini bir bardan kaldırdığını biliyordu. İkisi de sarhoş 
ama biri daha beter. Şimdi anlar gibine geliyor, babanın üzerindeki 
toprağa tıpırdayan yağmura nasıl dertlendiğini. Aşağıda ıslanıyor 

maggie
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mudur? Onu neden bu soğuk, yağmurlu karanlıkta bıraktığını me-
rak ediyor mudur? Ölüm, mahkeme salonunda olup bitenleri hü-
kümsüz kılmaz mı? Ölüm bütün bu diğer saçmalıkları, polisleri ve 
avukatları bile hükümsüz bırakmaz mı? Bir şekilde, bir yerde, hâlâ, 
sadece ikiniz yok musunuz?

Cass County Bölge Mahkemesi’ne abin David’le beraber gidi-
yorsunuz, yolda birkaç sigara paylaşıyorsunuz. Üzerindeki koku-
nun bir kısmı, dumanla kaplı temiz banyo kokusu. Sigara içmenden 
nefret ettiği için ona yalan söylüyordun. Anne babanın içtiği sigara-
ların dumanının saçlarına ve lacivert kapüşonlu sweatshirt’lerinin 
dokusuna sindiğini söylüyordun. Katolik inzivasında onun için bı-
rakacağına yemin ettin. Seni tamamen hak ediyordu o, vermek iste-
mediğin kısımlarınla beraber.

Onun bugün gelmemesini sağlayabilirdin. Avukatların dediği-
ne göre, orada olmaya hakkı olduğu halde. Zaten küçük bir parçan 
onun orada olmasını istiyordu. Hatta polise gitmenin bir sebebi de 
sana tekrar yüzünü göstermesini sağlamaktı. Çünkü herkes bilir ki, 
sevgili kendini kapatır, seninle buluşmayı reddeder, diş fırçasını 
geri istemez, koşu ayakkabısına ihtiyaç duymaz, e-postana cevap 
vermez ve mesela senin fare kapanı acınla uğraşmaktansa çıkıp ken-
dine yeni koşu ayakkabıları almayı tercih ederse insanın organları 
donduruluyormuş gibi olur. O kadar soğuktur ki nefes alamazsın. 
Altı yıldır Maggie’den uzak durdu. Ama bugün gelecek, ayrıca du-
ruşmaya da gelecek, öyleyse bunu yapma sebeplerinden birinin bu 
sayede onu altı defa daha görecek olman olduğu söylenebilir. Bu 
durum, ancak bir insanın seni sadece ortadan kaybolmak suretiyle 
nasıl mahvedebileceğini bilmeyenlere tuhaf gelebilir.

Onu arzulamaktan endişe ediyorsun. Karısının endişeli olup 
olmadığını merak ediyorsun. Karısını evde hayal ediyorsun, çocuk-
larıyla ilgilenmiyor, gözü saatte.

Arabayı park edip içeri girmeden bir sigara daha içiyorsun. Dı-
şarıda hava sıfır dereceye yakın ama soğukta sigara içmek güzel. 
Fargo bazen yeni başlangıçlar gibi hissettiriyor. Otobanda hızla ge-
çip giden gümüş kamyonlar. Kamyonların tanımlı varış noktaları 
vardır, yerinde durmak zorunda olan koordinatları. Ama sen trenle-
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ri daha güzel bulursun, daha özgür. Bir nefes çekiyorsun, ciğerlerin 
buzla doluyor. 

Odaya önce sen giriyorsun. Allah’a şükür. Sen ve David ve sav-
cı, Jon ve diğer savcı Paul. Bütün bu adamları ilk adlarıyla düşünü-
yor ve onlara da öyle hitap ediyorsun. Onlar sınırlarını aştığını dü-
şünüyor. Onlar aslında seni temsil etmiyor, Kuzey Dakota eyaletini 
temsil ediyorlar. Savcıların sırtını kolladığı falan yok. Gölgeni kollu-
yorlar demek daha doğru olur. 

Mahkeme kâtibi içeri giriyor. 
Sonra O içeri giriyor. Avukatıyla, Hoy adında, şık sayılabilecek 

bir bok. 
O karşına oturuyor. Eskiden okulda giydiği kıyafeti giyiyor. 

Düğmeli gömlek, kravat, kumaş pantolon. Tuhaf. Yani, takım elbise 
giymesini bekliyordun. Daha şık ve ciddi bir şeyler. Bu kıyafet onu 
yeniden bilinir kılıyor. Şu son birkaç yılda acaba yanıldım mı diye 
düşünüyorsun. Sessizliğini kayıtsızlık olarak almıştın ama belki o 
da uhrevi dertlerle debeleniyordu, tıpkı senin gibi. Üçüncü çocuğu 
olmuş, öyle duydun ve zihninde salıncak setlerini, al yanaklı karısı-
nı ve sen kendinden nefret ederek buz banyolarında tir tir titrerken 
herkesin hayata gebe olduğunu hayal ettin. Ağırlaştın, makyajın da 
ağırlaştı, katmanları arttı. Ama bütün o zaman boyunca o ölüyordu, 
belki. Seni özlüyordu. Kendini, bir şair gibi on yıllar sürecek bir par-
çalanmışlığa bırakıyordu. Salıncak paslanmış. Orta sınıf çiti, hapsi-
nin sınırlarını belirliyor. Karısı gardiyan. Çocuklar... Sebebi onlar. 
Onlar uğruna mutsuz, sensiz kalmayı seçti. 

Çok kısa bir an, sevdiği küçük ellerinle –onları hâlâ seviyor mu-
dur? Ellere duyulan aşk öldüğünde nereye gider?– ona uzanmak, 
yüzünü ellerinin arasına alıp, hassiktir, sana ihanet ettiğim için üz-
günüm, feci derecede kırılmıştım ve kızgındım ve hayatımdan yıl-
lar çaldın, demek istiyorsun. Yaptığın olağan bir şey değildi ve şim-
di buradayım işte. Bak bana. Savaş boyalarımı sürdüm ama altında 
yaralıyım ve korkuluyum ve azgınım ve bezginim ve sana âşığım. 
15 kilo aldım. Okuldan birkaç kere atıldım. Babam kendini öldürdü. 
Bütün bu ilaçları alıyorum, bak çantama, ilaç dolu. İhtiyar bir kadı-
nın ilaçlarına sahip bir kızım. Nefesleri esrar kokan oğlanlarla çık-
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mam gerekirken kurban kostümümü tümüyle kuşanmışım. Parti 
malzemeleri mağazasında ceylan askılarının yanında asılıyım. Bana 
hiç cevap yazmadın.

Neredeyse, az kalsın uzanıyorsun ona, özür dilemek için oldu-
ğu kadar, yalvarmak için de, sana baksın, seninle ilgilensin diye. Hiç 
kimse seninle onun ilgilendiği gibi ilgilenmiyor. Sen biliyorsun nasıl 
ilgilendiğini seninle. Hiç kimse onun dinlediği gibi dinlemiyor. Bü-
tün o saatler. Bir baba, koca, hoca ve en iyi arkadaşın gibiydi.

Gözleri masadan ayrılıp seninkilerle buluşuyor. Gözleri soğuk, 
kara ve ölü. Küçük bilyeler, parlak ve sert ve hatırladığından daha 
yaşlı. Aslında bu gözleri hiç hatırlamıyorsun. Eskiden aşk ve şehvet 
doluydu gözleri. Dilini, ağzında ikinci bir dil istermiş gibi emerdi. 

Artık senden nefret ediyor. Bariz. Onu sıcacık evinden, üç çocuğu-
nun ve mezara kadar yanından ayrılmayacak karısının yanından bu-
raya sen getirdin. Onu dışarı, ocak ayının iblis karına, bu köhne odaya 
çıkardın ve kazandığı ne varsa hepsini, anne babasının biriktirdikleri-
ni de, bu şık ve neşesiz avukata harcatıyorsun, hayatını mahvetmeyi 
planlıyorsun. İnşa ettiği ne varsa hepsini. Sabahın yedisinin havasız 
genişliğinde, açma butonuna bastığı her Fisher-Price1 aktivite masası-
nı. Senin yüzünden bir evi satıp başkasını almak zorunda kaldı. 

Aaron Knodel, şu an Kuzey Dakota’da Yılın Öğretmeni; bütün 
eyalette mesleğinin en iyisi kabul ediliyor. Ve işte sen, derbeder ucu-
be, ayyaş dölü, intihar çocuğu, daha önce de yaşlı adamlarla, ordu 
mensuplarıyla, Amerika’nın namuslu adamlarıyla olup başlarını 
derde sokan şu kız, işte yine sen, yuva yıkan şıllık, Yılın Öğretme-
ni’ni yerinden etmeye çalışan. Sana doğru keskin bir nefes veriyor. 
Yumurtalı bir nefes. 

Gayet net olan bir başka şey: Artık önemsemeyi bırakmalısın. 
Derhal. Bırakmazsan bu odadan hiç çıkamayabilirsin. Kalbinin so-
nunu arıyor ve inanılmaz bir şekilde onu buluyorsun. Kendine ve 
Tanrı’ya duyduğun şükran başını döndürüyor. Hayatta doğru olanı 
yaptığını hissettiğin kaç gün olmuştur? Bugün onlardan biri. Belki 
de yegâne olanı. 

1. Eğitici oyuncaklar üreten Amerikan markası. (Ç.N.)
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Hâlâ onunla yatmak isteyeceğini düşünüyordun. Onu internet-
te sapık gibi takip ettin. Bugünlerde sapıkça bile sayılmıyor bu. Bil-
gisayarını açtın mı hortlaklar yığılıveriyor. Yerel gazetelerdeki yala-
ka yazıları önleyemiyorsun. Facebook’ta, eski âşığının eldiven aldı-
ğı mağazanın reklamı çıkıyor karşına. Gördüğün son resimler içini 
cız ettirdi, mazide kalan şehvetin sancısı... Ama şimdi burada otu-
rurken hiçbir şey yok. Sıkı, ufak ağzı. Kusurlu cildi. Dudakları şeh-
vetli değil, kuru, dikkat dağıtıyor. Hasta gibi duruyor, sanki zama-
nını muffin yiyip, kahve ve kola içerek, cereyan yapan bir bodrum-
da duvara karşı somurtarak geçirmiş gibi. 

Günaydın, diyor avukatı. Sert, büyücü saçından yapılmış gibi 
duran bıyığıyla dehşetengiz Hoy. Savcı muhtemelen mahkemede 
kabul edilmeyeceğini söylediği halde, müvekkilinin yalan makine-
sinden başarıyla geçtiğini basına duyurmayı ihmal etmedi. 

Hoy’un bıyığındaki yargıyı görebiliyorsun. Sana kendini bu-
günkü gibi kış sabahlarında arabası çalışmayan, eğitimsiz bir bok 
parçası gibi hissettiren tiplerden. 

Kayıtlara geçirilmek üzere tam adınızı söyleyin lütfen, diyor. 
Mahkeme kâtibi tuşlara basıyor, abin David seninkine uyumlu 

nefes alıp veriyor, sen tam adını yüksek sesle söylüyorsun. Maggie 
May Wilken, diyorsun. Uzun, uzun uzadıya düşünülmüş saçını sa-
vuruyorsun. 

İlk turdaki sorular sen farkına varmadan gardını gevşetme 
amaçlı. Hoy sana ablan Melia ile Washington eyaletinde geçirdiğin 
zamanı soruyor; Melia ve ordudaki kocası Dane –Hawaii’de ziyaret 
ettiğin akrabaların bunlar– ama şimdilik Washington’da yaşadıkları 
dönem hakkında sorular soruyor. Bu Aaron’dan sonraydı. Zira ha-
yatın bu şekilde bölünebilir. Aaron’dan önce ve Aaron’dan sonra. 
Babanın intiharından önce ve sonra olarak da bölünebilir ama dü-
rüst olman gerekirse her şeyi başlatan Aaron’dı. 

PlentyOfFish adlı tanışma sitesini soruyor. Washington’dayken 
oradan birkaç erkekle buluşmuştun ama bu avukat sanki bir kutu 
bira için bedenini satmışsın gibi davranıyor. Onun gibi adamların 
senin uymak zorunda olduğun kanunları koyma gücü olduğunu 
biliyorsun. Tanışma sitelerinden arka sayfa ilanları gibi söz eden 
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adamlar. Sanki sen kendi uyluklarının arasından görünen yüzünün 
fotoğraflarını çeken bir kızmışsın gibi. 

Gerçekte o siteden birkaç ezik herifle buluştun. Hüzünlüydü, 
hiç kimseyle yatmadın, bedava içki bile içmedin. Utanıyorsun. Bu, 
insanların Instagram’a özendirmek için fotoğraf koymalarından ön-
ceydi. Bu, yeni çağın ilk ve yavaş zamanlarıydı. Hoy telaffuz etmeyi 
bile bilmediği bir site hakkında da soru soruyor. O ne? diyorsun. O 
da, Bilmem ama siz bu siteye girdiniz mi, diyor, sen de, Hayır, o ne 
bilmiyorum, diyorsun. Sen de bilmiyorsun ki dingil, diye düşünü-
yorsun. Ama resmiyeti yüzünden ona ters düşmeye çekiniyorsun. 
Karısı ve çocuklarının, insanın ruhunu paramparça edebilecek iğne-
li eleştirilerden kaçmak için ona düzenli olarak yalan söylemeyi öğ-
rendiklerine eminsin.

Babanla sürekli kavga etmenizi soruyor. Biricik baban, yağmur 
ve toprağın altında. O zamanlar çok kavga ediyordunuz, bunu söy-
lüyorsun. Ne hakkında kavga ediyordunuz, diyor Hoy, sen de, Her-
hangi bir şey, diyorsun. Sakınmadan söylüyorsun, bu ne anlama 
gelirse gelsin, ne düşünmelerine sebebiyet verirse versin.

Kardeşlerini soruyor, nasıl erkenden evi terk ettiklerini. O za-
man bilmiyordun, yeminli keşif ifadesinin tam da bu olduğunu. 
Sana karşı davayı senin kelimelerinle kuruyorlar. Ne zorlu şartlarda 
olduğunu gösteriyorlar. Belki nasıl da hafifmeşref bir kız olduğunu. 
Bütün bu arkadaşlık sitelerinde, bütün bu kardeşlerle; çiftleşen iki 
ayyaş, yani ana baban bütün bu çocukları peydahlayıp ülkenin dört 
bir yanına saçılmaya bırakmışlar, onlar da yol açtıkları karışıklıkla-
rın üzerinden dalgaların üzerindeki sörfçüler gibi yeni eyaletlere 
kaymışlardı. Batı Fargo’nun mutena tarafında yaşamıyorsun sen; 
cazip, sade tonlarda, tertiple dolanan hortumu ve kimsenin sulama-
yı unutmadığı çimleri olan bir evde yaşayan Kuzey Dakota’da Yılın 
Öğretmeni Bay Knodel’in aksine, daha düşük taraftansın. 

Bu sırada ona bakıyorsun. Ve o zamanı düşünüyorsun. Ve şöyle 
düşünüyorsun: Ya zaman hiç ilerlememiş olsaydı? Yine orada olabi-
lirdin. Herkesin temiz, herkesin hayatta olduğu zamanda. Ya senin 
ellerin ve onun elleri hâlâ arkadaş olsalardı. Hoy diyor ki, üçüncü 
sınıftan önce de Bay Knodel’le yakın olduğunuzu ifade ettiniz. 
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Doğru, diyorsun.
Bu nasıl oldu, diyor Hoy.
Bunun cevabını iyice düşünüyorsun. Zihin gözünü yumuyor-

sun. Ve işte öylece, oradasın. Şimdiki zamanının kara ölümünden, 
mazinin hatırı sayılır cennetine dönmüşsün. 

Maggie’nin kaderi bir öğleden sonra, davulsuz zurnasız teşrif edi-
yor. Dünya üzerinde insanı mahvetmeye muktedir her şey gibi par-
mak uçlarında, sessizce geliyor.

Ondan bahsedildiğini duymuştu. Bazı kızlar ne kadar seksi ol-
duğundan bahsediyordu. Parlak, koyu renk saçlarının ön tarafında 
minik bir kanat, daimi selam verir şekilde jölelenmiş. Koyu renk, 
tılsımlı gözler. İnsana soğuk Kuzey Dakota sabahlarında bile okula 
gitme arzusu veren öğretmenlerden. Adı, yarattığı heyecan dolayı-
sıyla koridorlarda ancak bir fısıltı halinde söyleniyordu. 

Bay Knodel.
Maggie birinin cazibesi hakkında başkalarının sözüne inanacak 

bir tip değildi. Sırf uyum sağlamak için milletin fikriyle hareket ede-
cek de değildi. Arkadaşlarına göre dilinin kemiği yok. Buna gülüyor 
ama onların tarafında olduğu için gizli bir memnuniyet duyuyorlar. 
Bir adama işi dışarıda halledemeyeceğine göre, “Bu işi dışarıda hal-
ledelim,” demeye hiç kalkışmamasını söyleyebilecek bir tip. 

Sonunda, o gün, ikinci ve üçüncü dersin arasında, adam kori-
dorda yürürken Maggie ona şöyle bir bakıyor. Üzerinde bej panto-
lon, düğmeli gömlek ve kravat var. Yıldırım çarpmış gibi falan ol-
muyor. Hayatınızdaki en önemli kişi olacak insanı ilk görüşünüz 
çoğu zaman büyük olay olmaz. Arkadaşlarına, Tamam tatlı da, 
abartıldığı kadar değil, diyor.

Çekici erkek öğretmen pek yok. Aslında hiç yok. Bay Knodel’le 
birlikte üç biraderleri oluşturan iki genç erkek öğretmen daha var: 
Bay Murphy ve Bay Krinke. Birbirleriyle yakın oldukları gibi, öğ-
rencilerle de SMS gibi türlü şekillerde bağlantı kuruyor bu üçlü. 
Özellikle de koçluk yaptıkları öğrencilerle. Bay Murphy ve Bay 
Knodel öğrenci kongresi, Bay Krinke ve Bay Knodel de konuşma ve 
münazara koçluğu yapıyorlar birlikte. Okuldan sonra Spitfire 
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Bar&Grill, Applebee’s, TGI Friday’s gibi tahtada dizili bira servisi 
yapılan restoranlarda takılıyorlar. Maç seyredip bira içiyorlar. Öğ-
lenleri okulda Bay Knodel’in odasında erkek yemeği dedikleri ye-
meği yiyorlar. Fantezi futbol tartışırken kulüp sandviçlerinden bü-
yük, imtinasız ısırıklar alıyorlar. 

Üç biraderin esas volisi Bay Knodel. 1.78 boyunda, 85 kilo, kah-
verengi saçlar, kahverengi gözler. Geleneksel anlamda iyi bir av sa-
yılmaz çünkü evli ve çocuklu. 40 yaş altı öğretmen havuzunun en 
cazip elemanı olması nedeniyle iyi bir av. Las Vegas’a gidemiyorsa-
nız Foxwoods’a1 gidersiniz.

Lise birin ikinci sömestrinde Maggie’nin edebiyat öğretmeni 
Bay Knodel. Maggie derste ilgili. Dik oturuyor, el kaldırıyor, gülüm-
süyor, derse zamanında geliyor. Dersten sonra konuşuyorlar. İyi bir 
öğretmenin yapması gerektiği gibi gözlerine bakarak dinliyor onu. 
Taşlar yerlerine oturuyor. Kızlar futbol liginin yarı finallerinde Batı 
Fargo, Fargo South’a karşı oynadığında koç, Maggie’yi arıyor. Kız 
küçük bir kuş gibi tir tir titriyor. Koç ona ihtiyaçları olduğunu söy-
lüyor. Sonunda kaybediyorlar ama Maggie sayesinde kıl payı olu-
yor bu. Hava taze, gün güneşli, şöyle düşündüğünü hatırlıyor: 
Bunu ve ne istersem onu yapmak için önümde koca bir hayat var. 

Odasının duvarında Mia Hamm ve Abby Wambach’ın2 poster-
leri var. Annesi ona yatak başı yerine bir kale ağı boyuyor. Maggie, 
David Beckham’a âşık. Kalbinin en cüretli odacıklarından üniversi-
teye tam burs almak geçiyor. Geçmişindeki oğlanlar, okul dansları 
ve dedikoduların ötesini, insanların sadece kızları futbol oynarken 
görmeye geldiği dev stadyumları düşünüyor. Çocukluk hayallerini 
aynen koruduğu ama artık onları bir yetişkinin potansiyeline yasla-
yabileceği o sarp kayalıkta duruyor.

Lise birin homecoming3 akşamı Maggie ve arkadaşları maça ga-
zoz şişeleri içinde içki götürüyor, ardından ailesi şehir dışında olan 

1. Bir kumarhane zinciri. (Ç.N.)
2. Amerikalı kadın futbolcular. (Ç.N.)
3. (İng.) Yuvaya dönüş. Okulların eski mezunlarının da katıldığı, maç ve dans gibi etkinliklerin 
düzenlendiği mezuniyet töreni. (Ç.N.)
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bir çocuğun evine gidip içmeye devam ediyorlar. Kafayı bulunca 
karınları acıkıyor ve arabayla bir aşevini andıran Perkins’e1 gidiyor-
lar. Kırmızı suratlı müşterileri ve sigaradan öksürüp duran garson-
ları olan ruhsuz bir yer ama gençseniz ve kafanız iyiyse gece yarısı 
atıştırmak için üstüne yok. Gençken yaptığı hiçbir şey insana o ka-
dar hüzünlü görünmüyor. 

Uzakta bir tren çufluyor. Maggie hayat dolu, gelecekteki tren 
yolculuklarını, Fargo’dan parlak kariyerlere ve gökdelenli şehirler-
deki şık dairelere doğru alacağı tek yön bileti düşünüyor. Önünde 
belirsiz ama pek çok yöne gidebilecek bir hayat uzanıyor. Astronot, 
rap yıldızı ya da muhasebeci olabilir. Mutlu olabilir.

Hoy, edebiyat sınıfındaki diğer öğrencileri ve yakın arkadaş çevreni 
soruyor. Melani, Sammy, Tessa, Liz ve Snokla’yı sayıyorsun. 

Snokla? diyor. Dondurmalı tatlı adı gibi. Kız mı bu?
Kız, diyorsun. 
Soyadının Solomon olduğunu düşündüğünüz kişi mi bu? diyor.
Hoy bunu küçümseyen bir tavırla söylüyor. Ardından Aaron 

konuşuyor, ilk defa. Ağzını senin her tarafına dokunduran ve bir 
gün sırf bunu değil, varlığını kabul etmeyi de bırakan adam altı yıl-
dan sonra şimdi ilk kez konuşuyor.

Bu yanlış, diyor başını sallayarak. Soyadının Solomon olduğu 
doğru değil demek istiyor. Haklı olduğu başını sallamasından belli. 
Zekânın ötesinde bir şey bu. Kaç tane leş kadınla yatarsa yatsın cin-
sel hastalık kapmayacak adamlardan o. Panayırı kolunda birkaç 
ucuz pofuduk hayvan olmadan terk etmeyecek adamlardan. Kolları 
muzaffer maviler ve pembelerle dolu olacak.

Hoy, Soyadının Solomon olduğunu düşündüğünüz kişi bu mu? 
diyor. 

Anlaşılan değilmiş, diyorsun. Yüzüne ateş basıyor. Bir zaman-
lar ona âşıktın ama o senin için şimdi ve her zaman bir otorite figürü 
oldu. Bir keresinde senin için erkekliğini tıraşladığını söylemişti, ne 
dediğini anlamadığın için kendini salak gibi hissetmiştin.

1. Bütün gün kahvaltı servisi veren bir kafeterya zinciri. (Ç.N.)
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