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Yıllar sonra, hepsi çoktan birer yetişkin olmuş ve ken-
di mutsuzluğuna düşmüşken, Arthur Friedland’ın oğul
larından hiçbiri, o öğleden sonra hipnozcuya gitme fikri-
nin aslında kimden çıktığını artık hatırlamıyordu. 

1984 yılıydı ve Arthur’un bir mesleği yoktu. Hiçbir 
yayınevinin basmak istemediği romanlarla ara sıra dergi-
lerde yayımlanan öyküler yazıyordu. Başka da bir şey 
yapmıyordu; fakat karısı göz doktoruydu ve para kazanı-
yordu. 

Yolda Arthur on üç yaşındaki oğullarıyla Nietzsche 
ve sakız markaları hakkında konuşmuştu; o günlerde si-
nemalarda oynamakta olan ve kurtarıcı bir robotun hikâ
yesini anlatan bir çizgi film hakkında tartışmışlar, Yoda’nın 
konuşma şeklinin tuhaflığı üzerine hipotezler oluştur-
muşlar, Superman’in Batman’den daha güçlü olup olma-
dığını irdelemişlerdi. Sonunda banliyö bölgesindeki sıra 
evlerden birinin sokağında durdular. Arthur iki kez kor-
naya bastı; birkaç saniye sonra bir evin kapısı açıldı. 

En büyük oğlu Martin son iki saattir pencere kena-
rında oturmuş, sabırsızlıktan ve can sıkıntısından patlaya-
rak onları beklemişti. Nefesinden pencerenin camı buğu-
lanmıştı ve Martin buğulu alanlara ciddi, gülümseyen ve 
koca ağızlı suratlar çizmişti. Camı her defasında tekrar ve 
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tekrar temizlemiş ve nefesinin onu yeniden sisle kapla-
masını izlemişti. Duvar saati tıklamış da tıklamıştı; neden 
bu kadar uzun sürmüştü ki? Yine bir araba, işte yine bir 
başkası ve yine bir tane ve yine onlar değildi işte .

Ansızın bir araba durdu ve iki kez korna çaldı. 
Martin koşarak koridordan, annesinin Arthur’u gör-

memek için çekildiği odanın önünden geçti. Arthur, an-
nesinin hayatından öyle uzun boylu düşünmeden hızla 
çıkalı on dört yıl olmuştu; fakat ona ihtiyaç duymadan 
var olabilmesi, annesine hâlâ acı veriyordu. Martin alt 
kattaki koridor boyunca koşarak basamaklardan indi ve 
öyle bir hızla sokağa fırladı ki, son sürat yaklaşan arabayı 
göremedi. Yanı başında acı fren sesleri duyuldu; ama bir 
anda kendini elleri başının üzerine kapanmış bir halde 
sürücü yanındaki koltukta buluverdi; kalbi bir anlığına 
daha ancak şimdi teklemişti.

“Tanrım,” dedi Arthur usulca. 
Martin’i neredeyse öldüren araba, kırmızı bir VW 

Golf’tü. Sürücü belki de böyle bir olaydan sonra hiçbir 
şey yapmadan durmak mümkün olmadığı için anlamsız-
ca kornaya bastı. Sonra da gaza basıp yoluna devam etti. 

“Tanrım,” dedi Arthur bir kez daha. 
Martin alnını ovalıyordu. 
“İnsan nasıl böyle aptal olabilir?” dedi arka koltukta-

ki ikizlerden biri. 
Martin sanki varlığı ikiye ayrılmış gibi hissediyordu. 

Burada oturuyordu ama aynı zamanda asfaltın üzerinde 
hareketsiz ve iki büklüm yatıyordu. Kaderi henüz hangisi 
olacağına tam olarak karar vermemiş gibi geliyordu ona; 
her ikisi de mümkündü ve bir an için onun da bir ikizi 
olmuştu – orada, dışarıda gitgide soluklaşan bir ikizi.

“Ölebilirdi,” dedi ikizlerden diğeri kuru bir sesle. 
Arthur başıyla onayladı. 
“Doğru ama değil mi? Yani Tanrı’nın onun için plan-
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ları varsa. Her ne ise işte. O zaman ona bir şey olması 
mümkün değil.” 

“Ama Tanrı’nın bir planı olmak zorunda değil. Bil-
mesi yeterli. Eğer Tanrı onun ezileceğini biliyorsa, ezile-
cektir. Eğer Tanrı ona bir şey olmayacağını biliyorsa, ona 
bir şey olmayacaktır.”

“Ama bu doğru olamaz. O zaman insanın ne yaptı-
ğının bir önemi kalmaz ki! Baba, burada hata nerede?”

“Tanrı yok,” dedi Arthur. “Hata bu.”
Hepsi sustu, sonra Arthur motoru çalıştırıp yola ko-

yuldu. Martin kalp atışlarının yeniden düzene girdiğini 
hissetti. Birkaç dakika daha; sonra hayatta olması ona 
yine gayet normal gelecekti. 

“Peki ya okul?” diye sordu Arthur. “Okul nasıl gidi-
yor?”

Martin babasına yandan baktı. Arthur biraz kilo al-
mıştı; o zamanlar daha kırlaşmamış olan saçları her za-
manki gibi dağınıktı, sanki daha önce hiç tarak görmemiş-
lerdi. “Matematikte zorlanıyorum, kalabilirim. Fransızca 
hâlâ sorun. Neyse ki İngilizce artık öyle değil.” Martin, 
Arthur’un ilgisini kaybetmeden olabildiğince çok şey söy-
leyebilmek için hızlı konuşuyordu. “Alman cada iyiyim. 
Fizik dersinde yeni bir öğretmenimiz var. Kimya her za-
manki gibi; ama deneylerle – ”

“Iwan,” diye sordu Arthur, “giriş biletleri yanımızda 
mı?”

“Cebinde,” diye cevap verdi ikizlerden biri ve Mar-
tin hiç değilse böylece ikizlerden hangisinin Iwan, hangi-
sinin Eric olduğunu öğrenmiş oldu.

Onlara dikiz aynasından baktı. Her zaman olduğu 
gibi şimdi de benzerliklerinde ona yanlış gelen bir şey var-
dı, abartılı ve doğaya aykırı bir şey. Oysa ancak birkaç yıl 
sonra aynı şekilde giyinmeye başlayacaklardı. Ayırt edile-
memekten keyif duyacakları bu evre ancak on sekiz yaşı-
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na geldiklerinde, kısa bir süre boyunca kimin kim olduğu-
nu kendilerinin bile tam olarak bilmediği bir dönemde 
sona erecekti. Bundan sonra da kendilerini vaktiyle kay-
betmiş de o gün bugündür diğerinin yaşamını yaşıyormuş 
gibi bir duyguya kapılacaklardı hep; tıpkı Martin’in aslın-
da o öğleden sonra o sokakta ölmüş olduğu şüphesinden 
hiçbir zaman tam olarak kurtulamayacağı gibi. 

“Salak gibi ne bakıyorsun?” dedi Eric. 
Martin arkasını döndü ve Eric’in kulağını yakalama-

ya çalıştı. Neredeyse onu yakalayacakken kardeşi kaçındı 
ve Martin’in kolunu tutup bastırarak yukarıya doğru 
büktü. Martin çığlık attı.

Eric kolunu bıraktı ve mutlu bir şekilde, “Birazdan 
ağlayacak,” dedi. 

“Domuz,” dedi Martin titrek bir sesle. “Salak domuz.”
“Doğru,” dedi Iwan. “Birazdan ağlayacak.”
“Domuz.”
“Sensin domuz.”
“Domuz sensin.”
“Hayır, sen.”
Sonra akıllarına daha fazla bir şey gelmedi. Martin 

gözyaşlarının akmayacağından emin olana kadar pence-
reden dışarıya baktı. Cadde kenarındaki vitrinlerde ara-
banın yansıması kayarcasına ilerliyordu: çarpık, uzamış, 
eğri büğrü bir yarım daire.

“Annen nasıl?” diye sordu Arthur. 
Martin duraksadı. Buna ne cevap verebilirdi ki? Ar

thur bu soruyu daha en başında, yedi yıl önce, ilk tanış-
tıklarında da sormuştu. Babası ona çok burnu havada 
ama yorgun ve sanki zihnen orada değilmiş gibi de gel-
mişti, çevresinde hafif bir sis bulutu var gibiydi. Bu ada-
ma karşı çekingenlik hissetmiş; ama aynı zamanda nede-
nini bilmese de ona acımıştı da. 

“Annen nasıl?” demişti bu yabancı adam ve Martin 
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onun gerçekten de, yüzünü hiç görmeksizin hep aynı si-
yah yağmurluğuyla rüyalarında sıkça karşılaştığı o adam 
olup olmadığını düşünmüştü. Fakat Martin aslında bir 
babasının olmamasından ne kadar keyif aldığını ancak 
dondurmacıdaki o gün, kaşığını çikolata soslu meyveli 
kabına batırıp çıkarırken fark etmişti. Örnek teşkil ede-
cek biri yoktu, kendinden önce gelen biri yoktu, yük de 
yoktu; sadece bir gün belki ortaya çıkacak birinin belli 
belirsiz hayali. Bu kişi o muydu yani? Dişleri pek düz-
gün değildi, saçları dağınıktı, yakasında bir leke vardı, 
elleri de yıpranmış görünüyordu. Başka herhangi biri 
olabilecek bir adamdı bu; sokaktaki, trendeki, herhangi 
bir yerdeki onca insandan biri gibi görünen bir adam. 

“Tam olarak kaç yaşındasın?”
Martin yutkunmuş ve sonra da cevap vermişti: yedi.
“Ve bu da senin bebeğin mi?”
Babasının ona Frau Müller’i sorduğunu anlaması bi-

raz zaman almıştı. Onu hep yanında taşırdı, kolunun al-
tında, hiç düşünmeksizin. 

“Adı ne?”
Martin, bebeğin adını söyledi.
“Tuhaf bir isim.”
Martin, ne cevap vereceğini bilememişti. Frau Mül

ler’in adı hep buydu; bu onun adıydı. Burnunun aktığını 
hissetti. Etrafına bakındı ama annesi artık görünürde de-
ğildi. Arthur içeri girer girmez, sessizce dondurmacıdan 
çıkmıştı.

Martin sonradan o günü ne kadar düşünürse düşün-
sün, konuşmalarını hafızasının karanlığından çıkarmak 
için ne kadar çabalarsa çabalasın, becerememişti. Bu belki 
de bu sohbeti zihninde önceden çokça canlandırmış ol-
masından ve gerçekten birbirlerine söyledikleri şeylerin 
yıllar boyunca uydurduğu şeylerle karışıp kaynaşmasın-
dan kaynaklanıyordu: Arthur ona bir işinin olmadığını ve 
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hayatını, hayat hakkında düşünmekle geçirdiğini gerçek-
ten söylemiş miydi, yoksa bu cevabı Martin babası hak-
kında daha fazla şey öğrendikten sonra ve bunun tek uy-
gun cevap olduğuna ikna olduğu için mi biliyordu? Peki 
ya Arthur’un onu ve annesini neden yalnız bıraktığı soru-
suna, tutsaklığa, küçük yaşama, vasata ve ümitsizliğe tes-
lim olan biri, başkalarına yardım edemez, kanser olur, 
kalbi yağ bağlar, uzun süre yaşayamaz ve daha nefes alır-
ken bedeni çürüyüp gider, diyerek mi cevap vermişti ger-
çekten? Arthur’dan yedi yaşında birine böyle bir cevap 
vermesi rahatlıkla beklenebilirdi; oysa Martin’in bu soru-
yu sormuş olması, pek olası görünmüyordu. 

Babası ancak üç ay sonra tekrar gelmişti. Bu sefer 
Martin’i arka koltuğunda hayalete benzeyen iki erkek 
çocuğun bulunduğu bir arabayla evden almıştı; ilk anda 
Martin onları optik bir yanılsama sanmıştı. Buna karşılık 
bu ikisi onu kısa bir süre büyük ama sonrasında daha çok 
ölçülü sayılabilecek bir merakla incelemişti; çift olmala-
rının getirdiği muammanın esiri olmuşçasına tümüyle 
kendilerine odaklanmışlardı.

“Hep aynı şeyleri düşünüyoruz.”
“Karmaşık şeyler olsa bile. Tastamam aynı şeyleri.”
“Biri bize bir şey sorduğunda aklımıza aynı cevap 

gelir.” 
“Cevap yanlış olsa bile.”
Sonra ikisi de bir ve aynı ses tonuyla gülmüş ve 

Martin ürpermişti. 
O günden itibaren babası ve erkek kardeşleri onu 

düzenli olarak almaya gelmişlerdi. Lunaparktaki hızlı 
trenlere binmiş, uyuşuk balıklı akvaryumları ziyaret et-
miş, şehir kenarındaki ormanlarda gezintiler yapmış, ço-
cuk çığlıkları ve güneş ışıklarıyla dolu klor kokulu ha-
vuzlara yüzmeye gitmişlerdi. Arthur’un kendini zorladı-
ğı belli oluyordu hep, hiçbir zaman aklı tam olarak orada 
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değildi; ikizler de sırf mecbur olduklarından geldiklerini 
saklamakta pek başarılı olamıyorlardı. Martin bütün bun
ları net bir şekilde görebiliyordu, yine de hayatının en 
güzel öğleden sonralarıydı bunlar. Son defasında Ar thur 
ona kenarları döndürülebilen rengârenk bir küp hediye 
etmişti, piyasaya yeni çıkmış bir oyuncaktı bu. Martin 
bununla saatlerce vakit geçiriyordu artık, günlerini bu-
nunla geçirebilirdi, o kadar deli olmuştu buna. 

“Martin!”
Martin arkasına baktı. 
“Uyuyor musun?”
Bir kez daha vurup vurmamayı düşündü ama sonra 

vazgeçti. Bir şey fark etmeyecekti nasılsa; Eric daha güç-
lüydü. 

Tüh, diye düşündü Eric; Martin’e bir tokat patlat-
mak istemişti. Aslında ona karşı bir şeyi yoktu. Sadece 
ağabeyinin bu kadar güçsüz, sessiz ve korkak olması onu 
kızdırıyordu. Ayrıca yedi yıl önce anne ve babalarının 
önemli bir şey söylemek üzere bir akşam onları oturma 
odasına çağırdıkları o an nedeniyle de ona hâlâ kızgındı. 

“Boşanıyor musunuz?” diye sormuştu Iwan. 
Anne ve babaları dehşetle başlarını sallamış ve, “Ha-

yır, hayır, gerçekten öyle bir şey yok, hayır!” demişlerdi. 
Arthur da onlara Martin’in varlığından bahsetmişti. 

Eric o kadar afallamıştı ki, hemen bunu komik bul-
muş gibi davranmaya karar vermişti; ama tam da bir nefes 
alıp gülmeye yeltendiğinde, Iwan yanında kıkırdamaya 
başlamıştı. Aynı anda hem bir hem de ikiyseniz ve tek bir 
düşünce bile sırf birinize ait değilse, böyle oluyordu işte.

“Bu bir şaka değil,” demişti Arthur. 
Ama neden ancak şimdi söyleniyor, diye sormak is-

temişti Eric. Ama Iwan yine ondan önce davranmıştı: 
“Neden ancak şimdi söyleniyor?”

Bazen bazı şeyler zordur, diye cevaplamıştı Arthur. 
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