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Patrick uyandığında rüya gördüğünü biliyor, ama ne 
gördüğünü hatırlamıyordu. Bilincin menzilinden az ön
ce çıkan, ama hızlı bir arabanın arkasından girdaba kapı
lan kâğıt kırpıkları gibi, varlığının emareleri hâlâ sezile
bilen bir şeyin izini sürme gayretinin tanıdık sancısı sap
landı içine.

Bir göl kıyısında cereyan etmişe benzeyen rüyaya ait 
müphem sahneler, önceki akşam Johnny Hall’la gittikle
ri bir Kısasa Kısas yapımıyla iç içe geçmişti. Yönetmenin 
oyun mekânı olarak bir otobüs garajını tercih etmesi 
bile, bir akşamda o kadar “merhamet” lafını işitmenin 
sarsıntısını hafifletememişti.

Yatak örtüsünü bir kenara atıp kalkmaya niyetlene
cek mecali ona kazandıran kısa bir heyecan dalgasıyla, 
bütün sorunlarının yanlış kelimeleri kullanmaktan kay
naklanıyor olabileceğini düşündü. Yaşadığı dünyada “ha
yırseverlik” sözü, kıskanç kocasının bir gölge gibi takip 
ettiği güzel bir kadın misali, ancak “yemek”, “komite” 
veya “balo” kelimeleriyle kullanılıyordu. “Şefkat”e kim
senin vakti yoktu, “müsamaha” da yetersiz bulunan ha
pis cezalarından şikâyet edileceği zaman daha çok boy 
gösteriyordu. Fakat Patrick sıkıntılarının bundan daha 
derine gittiğini biliyordu.

1
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Aynı anda iki ayrı yerde olma ihtiyacının bir ömür
lük serüveni onu yormuştu; hem bedeninde hem bede
ninden dışarıda, hem yatakta hem rustikte, hem damarda 
hem şırınga tüpünde, hem göz bandının gerisindeki göz
de hem göz bandına bakan gözde olmaya gerek duymuş
tu; çünkü bilincini yitirip gözlemlemeyi bırakmaya çalışa
rak, sonra da bilinçdışının kıyılarını müşahedeye ve ka
ranlıkları görünür kılmaya zorlanarak; her çabadan vazge
çerek, ama kayıtsızlığın tadını da huzursuzlukla kaçırarak; 
kelime oyunlarına kapıldıktan sonra çift anlamlılık mik
robundan tiksinerek; cümleleri ortadan bölüp “ama” kay
dının çevresinde döndürmeye teşne, ama kendi üstüne 
kapanmış olan dilini bir geko gibi açıp şaşmaz bir hünerle 
uzak bir sineği yakalamayı özleyerek; ironinin kendine 
dönük bozgunculuğundan çaresizce kurtulmayı ve ger
çekten söylemek istediğini söylemeyi arzuladığı halde, 
sadece ironinin verilebileceği anlamları kastederek.

Ayaklarını yataktan aşağı savuran Patrick, Bu akşam 
aynı anda iki yerde olmayı istemem de cabası, diye dü
şündü; çünkü hem Bridget’ın partisine gitmek hem de 
orada olmamak istiyordu. Ayrıca adı BossingtonLane 
olan insanlarla yemek yiyecek havada hiç değildi. Johnny’ 
yi arayıp onunla baş başa yemeye çıkacaktı. Numarayı 
çevirdi, ama çevirir çevirmez ahizeyi yerine koyup, biraz 
çay demledikten sonra tekrar aramaya karar verdi. Ahi
zeyi henüz bırakmıştı ki, telefon çaldı. Nicholas Pratt, 
Cheatley için yaptığı davete cevap vermemesinden do
layı onu azarlamak için arıyordu.

“Seni bu akşamki göz kamaştırıcı etkinliğe davet et
tirdiğim için bana teşekkür etmene gerek yok. Sevgili 
baban sayesinde ne kadar canlı bir sosyal hayatın oldu
ğunu görüyorum.”

“Sosyallikten başımı alamıyorum,” dedi Patrick.“Ama 
ona bakarsan Cheatley için aldığım davetin yolunu ben 
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beş başındayken Bridget’ı Lacoste’a getirerek sen açtın. 
Sosyetenin zirvesine onun hükmedeceği daha o zaman
dan belliydi.”

“O zamanlar öyle önemli bir durumu fark edemeye
cek kadar yaramazdın sen. Victoria Caddesi’ndeki evde 
kavalkemiğime çok fena bir tekme attığını hatırlıyorum. 
Mübarek anneni üzmemek için acımı nasıl saklayacağı
mı şaşırarak holde aksayarak dolaşmıştım. Annen nasıl, 
bu arada? Onu bugünlerde hiç göremiyoruz.”

“Şaşırtıcı, değil mi? Partilere gitmek yerine yapacak 
daha iyi şeyler olduğunu düşünüyor sanki.”

Nicholas bilgelikle, “Onu her zaman biraz tuhaf 
bulmuşumdur,” dedi.

“Bildiğim kadarıyla on bin şırıngalık bir sevkıyatı 
Polonya’ya götürüyor. İnsanlar muhteşem bir iş yaptığını 
söylüyorlar, ama ben hâlâ iyiliğin evde başladığını düşü
nüyorum. Şırıngaları doğruca evime getirerek kendini 
böyle bir yolculuktan kurtarabilirdi.”

“Bu işleri geride bıraktığını sanıyordum,” dedi Nic
holas.

“Geride, önde. Şu gri alanda ikisi birbirine karışabi
liyor.”

“Otuz yaşında birine göre melodram gibi konuşu
yorsun.”

Patrick, “Eh,” diye iç geçirdi. “Her şeyden vazgeçtim, 
ama yerine hiçbir şey koymadım.”

“Kızımı Cheatley’ye götürerek yeni bir başlangıç 
yapabilirsin.”

Amanda Pratt’a tahammül edemeyen Patrick, “Kor
karım yapamam. Bir başkasının arabasıyla geleceğim,” 
diye yalan söyledi.

“Hımm, pekâlâ, nasıl olsa BossingtonLaneler’de onu 
göreceksin. Biz de partide görüşeceğiz.”

Patrick, Cheatley’ye birkaç sebepten gitmek istemi
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yordu. Biri Debbie’nin orada olacak olmasıydı. Yıllarca 
onu başından atmaya çalıştıktan sonra bir anda bunu ba
şarmış ve başarısından şaşkına dönmüştü. Debbie’yse 
uzun süren ilişkilerinden sonra aşkını nihayete erdirdiği
ne hiçbir şeye olmadığı kadar sevinmiş görünüyordu. 
Patrick onu tabii ki suçlayamazdı. Telaffuz edilmemiş 
özürlerle sancıyordu içi.

Babasının ölümü üstünden sekiz yıl geçmiş ve 
Patrick’in gençliği ellerinin arasından akıp gittiği halde 
yerini olgunluğun, nefret ve deliliğin keder ve mecalsiz
likle gölgelenmesi haline “olgunluk” denmeyecekse eğer, 
herhangi bir olgunlaşma emaresi doldurmamıştı. Seçe
nek bolluğunun ve çatallaşan yolların hissiyatı yerine, 
kaçırılan gemilerin uzun listesini tefekkürle geçirilen bir 
rıhtım ıssızlığı gelmişti. Yattığı birkaç klinik onu uyuştu
rucudan kesmiş, geride komutanlarını yitirmiş ordula
rınkine benzer hedefsiz bir çapkınlık huyu ve parti mü
davimliği kalmıştı. Müsriflik ve sağlık giderleriyle eriyen 
serveti onu yoksulluktan hâlâ koruyabiliyor, ama can sı
kıntısını atmaya da yetmiyordu. Daha geçenlerde, artık 
bir işe girmesi gerektiğini dehşetle fark etmişti. O yüz
den de okuyup avukat olmaya çalışıyor, mücrimlerin 
hapse düşmesini önlemeye çalışarak hiç olmazsa biraz 
eğlenebileceğini umuyordu.

Hukuk okuma kararı onu bir videocudan On İki Öf-
keli Adam’ı kiralayacak kadar ileri götürmüştü. Birkaç 
gününü yukarı aşağı adımlayıp hayalî tanıkları aşağılayıcı 
sözlerle ezerek ya da bir anda mobilyaların üstüne doğru 
eğilip, tahkir derecesi giderek şiddetlenen bir üslupla, “O 
zaman açıklayın bakalım, o gece...” diyerek, ama sonra 
sinip kendi çapraz sorgusunun kurbanına dönüp drama
tik hıçkırıklara boğularak geçirmişti. Bunun yanında Hu-
kuk Kavramı, Haksız Fiiller Kitabı ve Hukukta Taksir gibi 
kitaplar almıştı ki, bunlar şimdi kitaplığı içinde onun dik
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katini çekmek için Putların Alacakaranlığı ve Sisifos Söy-
leni gibi eski gözdelerle rekabet ediyordu.

Patrick yıllar önce uyuşturucu bağımlılığından kur
tuldukça, her daim aklı başında olmanın neye benzeme
si gerektiğini anlamaya başlamıştı: fasılasız bir bilinç ala
nı, iliği çekilmiş bir kemik gibi boş ve loş, beyaz bir tü
neldi bu. Gayet sıradan işlerin ortasında, ısıtıcıdaki su 
kaynar veya kızartma makinesinden ekmek dilimleri 
fırlarken bir pişmanlık heyelanına kapılır ve, “Ölmek is
tiyorum, ölmek istiyorum, ölmek istiyorum,” diye ho
murdanırken buluyordu kendini.

Bu arada geçmişi, mumyalanmayı bekleyen bir ce
set gibi önünde uzanıyordu. Her gece vahşi kâbuslarla 
uyanıyordu; tekrar uyumaya korkarak terden ıslanmış 
yatağından çıkıp şafağın söktüğü gökyüzü zehirli mantar
ların altındaki kirli solgun renge kavuşana kadar sigara 
içiyordu. Ennismore Gardens’daki dairesi, kafasında dur
madan dönen vahşet makaralarının gölgeli bir dışavuru
muna benzer şiddet filmlerinden geçilmiyordu. Sürekli 
halüsinasyonun eşiğinde olarak, yutkunan bir boğaz gibi 
hafifçe dalgalanan bir zeminde yürüyordu.

En kötüsü de, uyuşturuculara karşı mücadelesinde 
başarı kazandıkça, bunun babasına benzememe mücade
lesini nasıl perdelediğini görmeye başlamasıydı. Herkesin 
sevdiği şeyi öldürdüğü iddiası, bir erkeğin hemen hemen 
kesin olarak nefret ettiği şeye dönüşmesinin yanında, ona 
göre ancak kaba bir tahmin olabilirdi. Gerçi hiçbir şeyden 
nefret etmeyen insanlar da vardı elbet, ama onlar Patrick 
için akıbetleri tasavvur edilemeyecek kadar uzak kimse
lerdi. Babasının anısı onu hâlâ hipnotize ediyor ve gayri
ihtiyari bir taklitçiliğin uçurumuna doğru bir uyurgezer 
gibi sürüklüyordu. Alaycılık, kurum, gaddarlık ve ihanet, 
onlara varlık veren fenalıklar kadar tiksindirici gelmiyor
du ona. O fenalıkları kibre çevirecek bir makineye dönüş
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mekten başka çaresi var mıydı? Sinirsel enerjinin ışınları 
bir cezaevi avlusundaki fener huzmeleri gibi içinde dört 
döner ve hiçbir düşüncenin kaçmasına, hiçbir sözün ser
best bırakılmasına izin vermezken gardını nasıl indirebi
lirdi?

Cinselliği kovalamak, şu veya bu vücuda hayranlık 
beslemek, orgazm olmanın –uyuşturucu kafasına göre 
çok daha cılız olan ve çok daha emek isteyen, ama so
nuçta geçici bir çare olduğu için iğne yapmak gibi sürek
li tekrar edilen– küçümen hazzı... Hepsi gayet zorlayıcı 
hareketler, ama asıl önemli olan, bunların sosyal yansı
malarıydı; yani hamile bırakma, hastalık kapma, keşif 
yapma tehlikesi, kalleşlik, hırsızlığın zevki, normalde son 
derece sıkıcı şartlardan doğan gerilimler ve huzuru, nar
kotiklerin ahtapotça sarmalayışının yakınlığı ve itimadı
nı verecek canlı bir varlığı belki de bulabileceği bir yer 
olarak özgüveni yüksek arkadaş çevrelerine girmenin 
cinsellikle iç içe geçme biçimi.

Sigara paketine uzanırken telefon tekrar çaldı.
“Ne haber?” dedi Johnny.
“Tartışmaların havada uçuştuğu gündüz düşlerin

den birine dalmışım. Kendi başıma laf dalaşına girmekle 
zekâmı ispat edebileceğim fikrine nereden kapıldığımı 
bilmiyorum, ama hiç olmazsa bir kere bir şeyi kavrasam 
iyi olurdu.”

“Kısasa Kısas gayet tartışmalı bir oyundu.”
“Biliyorum,” dedi Patrick. “Sonunda insanların ‘yar

gılama ki, yargılanmayasın’ esasına göre bağışlayıcı ol
maları gerektiğini kuramsal olarak kabul ettim zaten, 
ama bunun duygusal bir dayanağı yok, en azından oyun
da yok.”

“Kesinlikle. Kötü davranmak, kötü davranışları ba
ğışlamak için yeterince iyi bir sebep olsaydı hepimiz te
peden tırnağa asalet kesilirdik.”
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Patrick, “İyi de hangi sebep yeterince iyi?” diye sordu.
“Tam adamına sordun. Artık olayların herhangi bir 

sebep olmaksızın olduğu veya olmadığı ve onları hızlan
dırmak için elimizden pek de bir şeyin gelmediği konusu 
aklıma giderek daha çok yatmaya başladı.” Fakat Johnny 
bunu daha şimdi düşünmüştü ve doğruluğundan hiç de 
emin değildi.

Patrick, “Bütün mesele olgunlukta,” diye homur
dandı.

“Evet, kesinlikle, o da bambaşka bir oyunun konusu.”
“Yataktan çıkmadan önce hangi oyuna katılacağına 

karar vermek önemli.”
“Bu akşam gideceğimizi daha önce kimsenin duydu

ğunu sanmıyorum. BossingtonLane’ler kim ki?”
Patrick, “Yemeğe seni de mi çağırdılar?” diye sordu. 

“Arabanın motorunu otoyolda bozmamız gerekecek 
herhalde. Yemeği de otelde yeriz. Uyuşturucu olmadan 
yabancıların karşısına çıkmak çok zor.”

Patrick’le Johnny artık sadece ızgara yiyecekler yi
yip madensuyu içseler de bu, eski varoluşlarına köklü bir 
nostalji beslemelerine engel değildi.

Johnny, “Ama partilere malzemelerimizle gittiği
mizde tuvaletlerin içinden başka bir şeyi göremiyorduk,” 
diye işaret etti.

“Biliyorum,” dedi Patrick. “Bugünlerde tuvalete git
tiğimde kendi kendime, ‘Burada ne işin var? Uyuşturucu 
almıyorsun artık, kendine gel!’ diye söyleniyorum. As
lında çişimi yapmak için oraya gittiğimi ancak paldır 
küldür dışarı çıktıktan sonra hatırlıyorum. Aklıma gel
mişken, Cheatley’ye birlikte gidelim mi?”

“Olur tabii, ama üçte gitmem gereken bir bağımlılar 
buluşması var.”

“O toplantılara nasıl dayanıyorsun, anlamıyorum. 
Feci tiplerle dolu değil mi orası?”
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“Tabii ki öyle, ama aynısı kalabalık yerlerin hepsi 
için geçerli,” dedi Johnny.

“En azından bu akşamki davete gitmek için Tanrı’ya 
inanmam gerekmiyor.”

Johnny, “Gerekseydi de eminim sen bir yolunu bu
lurdun,” diye güldü.“Bir yanınla yabancı olduğun uslu 
davranışların ıstakoz sepetine, üstelik de o davranışlara 
methiye düze düze girmek zorunda kalıyorsun.”

“İkiyüzlülük seni bunaltmıyor mu?”
“Neyse ki bunun için bir sloganları var: ‘Yapamıyor

san da yapıyormuş gibi yap.’”
Patrick bir öğürtü çıkardı. “İhtiyar Denizci’yi1 bir 

düğün davetlisi gibi giydirmenin sorunu çözeceğini san
mam.”

“Bu öyle değil, daha çok bir oda dolusu İhtiyar De
nizci’nin kendi partilerini vermek istemeleri gibi bir şey.”

“Tanrım. Düşündüğümden de kötüymüş.”
Johnny, “Düğün davetlisi gibi giyinmek isteyen sen

sin,” dedi. “Başını duvarlara vurup bağımlılık işkencesin
den kurtulmak için yakardığın son sefer, Henry James’in 
malum cümlesini aklından çıkaramadığını söylememiş 
miydin? Neydi? ‘Dışarıda yemeyi müzmin bir alışkanlık 
haline getiren biri olarak 1878 kışında yüz elli davete 
icabet etti’ mi ne?”

“Hımm.”
“Her neyse, uyuşturucu almamak sana zor gelmiyor 

mu?”
“Tabii ki zor geliyor; siktiğimin kâbusu gibi,” dedi 

Patrick. Tedaviye karşı metaneti temsil ediyordu ya, ma
ruz kaldığı baskıyı abartma fırsatını kaçırmazdı.

“Ya gri alanda nefes almayı unutmuş olarak uyanı

1.İngilizşairSamuelTaylorColeridge’in(1772-1834)ünlü“TheRimeofthe
AncientMariner”(“İhtiyarDenizcininEzgisi)şiirinegöndermeyapılıyor.(Ç.N.)
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rım ve ayaklarım o kadar uzaktadır ki, hava yolculuğunu 
göze alamam,” diye fısıldadı, “ya da kellelerin ağır çekim
de uçurulduğu, dizkapaklarının yoldan gelip geçenlerce 
çalındığı ve benim hiç de hayır demeyeceğim bir karaci
ğer için köpeklerin kavga ettiği sonu gelmez sahnelerden 
biridir bu. İç hayatımı film yapsam kamuoyu kaldıra
maz. Anneler, ‘İnsan Eti’ni geri verin de ailemiz doğru 
dürüst eğlenebilsin!’ diye feryat ederler. Üstelik bütün 
bu güzelliklere, başıma gelen her şeyi unutacağım ve 
gördüğüm her şeyi yitireceğim korkusu var; Bıçak Sır-
tı’ndaki android ne diyordu: ‘Yağmurda gözyaşları gibi.’”1

Patrick’in bu nutka ait satırları prova etmesini çok du
yan Johnny, “Tabii, tabii,” dedi. “Ne duruyorsun o zaman?”

Patrick, “Gurur ve korkuyla karışık bir şey yüzün
den,” dedi ve ardından konuyu çabucak değiştirerek, 
Johnny’ye toplantının ne zaman sona ereceğini sordu. 
Patrick’in evinden saat beşte çıkmayı kararlaştırdılar.

Patrick bir sigara daha yaktı. Johnny’yle konuştukla
rı onu germişti. Niye, “Gurur ve korkuyla karışık bir şey 
yüzünden,” demişti? En iyi arkadaşının yanında bile bir 
şeye heves göstermenin havasını bozacağını mı düşünü
yordu? Niye yeni duyguları eski konuşma alışkanlıkla
rıyla susturuyordu? Başkaları bunu anlayamazdı belki, 
ama artık kendi hakkında düşünmekten ve anılarını eşe
lemekten vazgeçmeyi, düşüncelerinin içe ve geriye dö
nük seyrini durdurmayı her şeyden çok istiyordu. Zin
cirlerini koparıp daha geniş bir dünyaya açılmak, bir 
şeyler öğrenmek, dişe dokunur bir şeyler yapmak isti
yordu. Hepsinden öte, ebeveyn olmanın ucuz maskesini 
kullanmadan çocukluğu geride bırakmak istiyordu.

1. İnsan Eti ya da Teksas Katliamı (TheTexasChainsawMassacre),1974’te
TobyHooper’inyönettiğiABDyapımıkorkufilmi;Bıçak Sırtı (Blade Runner),
1982’deRidleyScott’unyönettiğiABDyapımıbilimkurgufilmi.(Ç.N.)
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