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PATRICIA HIGHSMITH, 1921’deTeksas’tadoğdu,1927’deailesiyle
NewYork’ataşındı.Üniversiteeğitiminiburada,BarnardKoleji’nde
tamamladı.Highsmith,ülkesinindemokratikideallerineinanırdıama
Amerikanrüyasıonuderinbirhayalkırıklığınauğratacaktı.Suçişle-
mepsikolojisini,çiftkişiliksorununuişleyerekçarpıcıromanlarkur-
gulayanHighsmithçoksayıdaödülaldı.İlkromanıTrendeki Yabancılar, 
“Ripley”serisivebaşkayapıtlarıbirçokdefasinemayauyarlandı.Di-
ğereserlerininarasındaCarol, Ocak Ayının İki Yüzü, Edith’in Güncesi, 
Küçük g: Bir Yaz MasalıveKadın Düşmanları İçin Küçük Öyküler sayıla-
bilir.Highsmith,ömrününsononikiyılınıgeçirdiğiİsviçre’ninLocar-
nokentinde1995’te lösemiden hayatavedaetti.

SEÇKİNSELVİ,ÜsküdarAmerikanKoleji’nibitirdi.ÖğreniminiDil-
TarihveCoğrafyaFakültesi’ndesürdürdü.Tiyatro 70veEdebiyat 81 
dergileriniçıkardı.GünaydınveSabahgazetelerindeköşeyazarlığıyap-
tı.Milliyet Sanatdergisindetiyatroeleştirileriyazıyor.MGSMerkezive
YeditepeÜniversitesi’ndeeleştiridersiverdi.AsafÇiyiltepeÖdülü,
AydınÜstüntaşveÇevirmenlerDerneğiOnurÖdülüalanSelvi,1957’
denbaşlayaraktiyatro,felsefe,edebiyatdallarında168yapıtçevirdi.
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Bazı kitaplar yaşamları değiştirir. İşte bu da o kitaplardan 
biri. 

The Times gazetesinin geçenlerde yayımladığı dünyanın 
ilk elli gerilim yazarı listesinde Patricia Highsmith’in adı en üst 
sırada yer aldı. 1999 Oscar Ödülü’ne aday olan Yetenekli Bay 
Ripley filmi, yazarın kitaplarının daha da geniş bir okur yelpa-
zesiyle buluşmasına yol açtı. Ne var ki, en iyi yapıtlarından 
biri, ilk baskısında takma adla yayımlandığı için uzun yıllar 
görece bir karanlıkta kaldı.

Şimdi Carol olarak bildiğimiz roman, 1952’de The Price 
of Salt1 [Tuzun Bedeli] adıyla yayımlandı. Kitap Highsmith’in 
ilk romanı Trendeki Yabancılar’ın büyük başarısını izleyen yıl 
yazıldığı halde, yazarın yayıncısı Harper, lezbiyen ilişkiyi açık-
ça anlattığı gerekçesiyle kitabı reddetti. Roman daha sonra 
ufak bir yayınevi olan Coward McCann tarafından yayımlandı 
ve Highsmith’in tecimsel başarısını korumak amacıyla Claire 
Morgan imzasıyla basıldı. Yine de 1953’te yayımlanan kitap 
ABD’de bir milyona yakın bir satış rakamına ulaştı. 

Bu hiç de rastlantısal değildi. Carol yayımlandığında ede-
biyat alanında bir boşluğu doldurmaktan çok, şaşkınlıktan in-

1.Yorumcularyazarınbuadıverirken,dinselbirreferanslageridönemeyen
LutPeygamber’ineşinegöndermeyaptığını,Carol’ıneskiyaşamınadöneme-
yişinintuzunbedeliniödemekolduğunubelirtiyorlar.“Yeryüzününtuzusizsi-
niz.Amatuztadınıyitirirse,birdahaonanasıltuztadıverilebilir?Artıkdışarı
atılıpayakaltındaçiğnenmektenbaşkaişeyaramaz.”YeniAhit,“Matta”,5:13
(Ç.N.)

Önsöz
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sanların ağzını bir karış açık bıraktı. O tarihlerde lezbiyenlerin 
edebiyata yansıması, cinselliğe ağırlık veren ucuz romanlarda-
ki yürekler acısı durumda olan ya da skandal yaratan eşcinsel-
ler olmaktan öteye gitmiyordu. İki kadın arasındaki ilişkiyi 
vakur, erotik ve zarif bir dille anlatan roman, New York’un 
Üçüncü Bulvarı’ndaki bir şarküteride leoparla karşılaşmak ka-
dar egzotikti. Klişelere alışık sıradan okurlar merakla sarıldılar 
kitaba. Roman kulaktan kulağa yayılan büyük bir ün yaptı. 
Highsmith, aylarca haftada iki kez on-on beş koli dolusu hay-
ran mektubu aldığını açıkladı. 

Carol kimi zaman, hatta bizzat Highsmith tarafından, 
mutlu sonla biten ilk lezbiyen romanı olarak tanımlanır. Bu-
nun fazlasıyla basit bir görüş olduğunu düşünüyorum, çünkü 
Carol aşkı için çok büyük bir bedel ödüyor. Carol’ın geleceğin-
de ne olursa olsun, bu ilişki hiçbir zaman katışıksız bir şükrana 
yol açmayacak. Carol’ın asıl önemi, lezbiyen kahramanlarının 
intihara, umutsuzluğa sürüklenmedikleri ya da iyi kalpli bir 
erkeğin sevgisinde teselli aramadıkları ilk ciddi edebiyat yapıtı 
olmasıdır. Konu lezbiyen bir aşk ekseninde ilerlese de kitap 
içine bir parça pişmanlık katılmış ucuz roman olarak göz ardı 
edilemez. Bütün önemli edebiyat yapıtları gibi bu da özel ola-
nın evrensele açıldığı kitaplardan biridir. Romandan bir alın-
tıyla açıklayalım: 

“Bir oyunu klasik yapanın ne olduğu söylenir Therese?”
“Klasik-” Kızın sesi kısık ve gergindi. “Bir klasik insanın te-

mel durumlarından birini konu alır.”
Highsmith, yukarıdaki kendi tanımıyla, işte tam da bunu 

yaptı. Bu kitap sınırlı bir konuyu işlemiyor. Carol hiç kuşkusuz 
erotik bir aşk öyküsü, ama aynı zamanda tipik bir Highsmith 
yapıtı. Özünde, karakterlerini ahlaki ikilemlere sürükleyen 
çarpıcı bir psikodrama. Bu kitabı yazarın diğer yapıtlarına bağ-
layan özelliği ise anlatım biçemi: Gergin, kaygılı ve belirsizlik-
lerle dolu; gerilim romanı izlenimi bırakıyor. Okumaya başla-
yınca romanın sonucunu tahmin etmek olanaksız. Ama bunun 
yanı sıra, roman arzunun, bağımlılığın ve kişinin duygularına 
göre davranma isteğinin incelikli bir analizi. Burada da High-
smith’in çoğu yapıtının temelindeki karşılıklı tutkuyla yakın-
laşmayı ve ahlaki karmaşayı görebiliyoruz.

Carol’ın esin kaynağı hakkında bildiklerimiz de, yazarla-
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rın kendi yaşamlarındaki ufak bir olaydan yola çıkarak onu 
ayrıntılı olarak geliştirdikleri ve sonunda tatminkâr bir anlatıya 
varıncaya kadar olasılıklarla oynadıkları yaklaşımın klasik bir 
örneğini sunuyor.

Highsmith de romanının kahramanı gibi, zamanında iki 
yakasını bir araya getirebilmek için büyük bir mağazanın 
oyuncak bölümünde geçici bir işe girmiş. Yüksek sosyeteden 
zarif bir hanımefendi çocuğuna oyuncak almak için mağazaya 
gelmiş ve Highsmith görür görmez vurulmuş ona. Eve gidince, 
romanın sekiz sayfalık bir taslağını kaleme almış. Mağazadaki 
ödeme makbuzundan kadının adresini bulmuş ve birkaç kez 
evine gitmiş. Olayın gerçeklik kısmı burada bitiyor. Yazarların 
iz süren avcı rolüne soyunması gerekmez – tutkularımızı kur-
guya dönüştürür ve aklımızı çelen şeytanları bir kalemde silip 
atarız. 

Ve biz okurlar, sahne tasarımcısı olmayı düşleyen, yeni 
nişanlanmış Therese Belivet ve kızına Noel armağanı oyuncak 
almak üzere mağazaya gelen, zorlu bir boşanma sürecinin san-
cıları içindeki Carol Aird’le tanıştırılıyoruz. Bir anda iki kadın 
arasında bir çekim kıvılcımı tutuşuyor, ama ikisi de nasıl tepki 
vereceğini kestiremiyor. Ellerinde olmadan yakınlaşıyorlar, ar-
kadaş olmaya çalışıyorlar, ne var ki daha köklü olan çekim gü-
cüne direnemiyorlar. Tehlike ve arzu ile flörtleşmeleri nere-
deyse dayanılmaz bir gerginlik yaratıyor.

Kızından zorla uzaklaştırılmasının acısını unutmaya çalı-
şan Carol, Therese’i birlikte bir yolculuk yapmaya ikna ediyor 
ve bu yolculuk sırasında abartılmayan bir erotizmle sevgili 
oluyorlar. Ancak, Carol’ın kocasının tuttuğu özel bir dedekti-
fin peşlerinde olduğundan haberleri yok. Ve hiç kuşkusuz sır-
larının ortaya çıkması o sırrın yok edilmesinin tohumlarını da 
içeriyor. En iyi gerilim öykülerinde olduğu gibi burada da elde 
etmeye değer ne varsa sonsuza kadar yitiriliyor.

Ama Highsmith, 1952 yılında hayal bile edilemeyecek 
bir yaklaşımla sonuçta bir ölçüde de olsa mutluluk vaadiyle 
çıkıyor karşımıza. Highsmith burada biraz çelişkili duygular 
içinde kararsız gibi görünüyor. Yine de son derece inandırıcı. 
Kitapta bir gerilim romanı enerjisi, ama bir aşk hikâyesinin 
romantizmi var. Anlatım dili insafsız ve duygusuz, kıvrak ve 
açık seçik. Kitabın başından sonuna bodrum katındaki bir je-
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neratörün tekdüze vızıltısı gibi duyulan bir kaygı ve gerginlik 
havası seziliyor. Biçem, okuyucuyu güçlü bir biçimde kendine 
çekiyor. Bu, elinizden bırakıp bir kenara koyacağınız bir kitap 
değil; yorgunluktan yanan gözlerinizle, güm güm atan yüreği-
nizle gecenin geç saatlerine kadar okumaya zorluyor sizi.

Carol’ın öyküsü ve öykünün soluk kesen ritmi yanında 
bir başka etkileyici özelliği de 1950’lerin başında Amerikan 
toplumunun orta sınıfını yansıtması. Çok ayrıntılı bir anlatım 
olmasa da, Highsmith hem uzak hem tanıdık bir dünya kur-
mayı başarıyor. Arabalar ve içkiler, sigaralar ve moteller, giysi-
ler ve yemekler, emekçi sınıfın umutsuzluk veren renksiz ya-
şantısı, saygınlığın ardına gizlenen kinizm. Bütün bunlar, o 
dönemin aşinası olduğumuz kara filmleri kadar canlı ve açık 
seçik olarak kitapta yer alıyor.

Peki öyleyse bu kadar parlak ve başarılı bir yapıt neden 
bunca zaman ihmal edildi? İşin başında, işlediği konu yüzün-
den marjinalleştirilmişti. Başlangıçtaki göze çarpışını uzun za-
man sürdüremedi ve sonraki lezbiyen okur kuşakları kitabın 
farkına varmadı. Kitap Highsmith’in adıyla yeniden yayımlan-
sa kaderi çok farklı olurdu, ama bu da Naiad Press Yayınevi’nin 
kitabı 1991’de Highsmith’in kaleme aldığı bir “Sonsöz”le bir-
likte yayımladığı tarihe kadar gerçekleşmedi. 

Kitap, ikinci basımındaki ilk başarısından ve lezbiyenlerin 
beğenisinden sonra, 1980’ler ve ’90’lardaki ’50’ler ve ’60’ların 
ucuz romanları kadar bile değerli olmayan lezbiyen romanla-
rının çığı altında gömülüp gitti. Farklı bir biçimde gerilimli ve 
seksi olan bu yeni kitaplar, siyasal radikalizm ve feminizm or-
tamında cinselliklerini yeni keşfeden kadınlara hitap ediyordu. 

Son yıllarda bu değişti. İngiltere’de çok sayıda edebî de-
ğeri olan lezbiyen romanı yazılmaya başladı. Sarah Waters, Ali 
Smith, Jackie Kay, Jeanette Winterson gibi yazarlar ve Kraliyet 
Ödülü sahibi şair Carol Ann Duffy, edebiyatın, dışlanarak bir 
gettoya sürülmeden de cinsiyet ve cinsellik konularını irdele-
yebileceğini gösteriyorlar. Sonunda okuma atmosferi Carol 
için uygun bir noktaya ulaştı.

Highsmith gerilim romanları için hak ettiği övgüyü çok 
uzun bir süre alamadı. Onun çizdiği çelişkili ahlak ortamı, za-
manının çok ilerisindeydi. Highsmith’in yapıtlarının ilk yayım-
landığı dönemde insanlar güvence ve statüko peşindeydi. Kim-



15

se onun hayal gücünün uzandığı karanlık yerleri tanıyıp huzur-
suz olmak istemiyordu. Ama zaman değişti ve Highsmith so-
nunda hitap ettiği okur kitlesini buldu. Bu görüşümün yazarın 
diğer kitapları için olduğu kadar Carol için de geçerli olduğuna 
inanıyorum. Bu kitap, okunma zamanı kesinlikle gelmiş olan bir 
yapıttır.

Val McDermid, Ocak 2010





I
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Frankenberg Bonmarşesi’nin1 personel kafeteryası 
öğle vakti hıncahınç doluydu.

Uzun masalarda hiç yer kalmamıştı ve kasanın ya-
nındaki tahta turnikelerin ardında bekleyenlerin sayısı 
giderek artıyordu. Tepsiye yemeklerini almış olanlar, sı-
kışacak bir yer ya da kalkmak üzere olan birini bulabil-
mek için masaların arasında gezinip duruyorlardı, ama 
hiç yer yoktu. Duvarları çıplak salonda tabakların, san-
dalyelerin, konuşmaların, ayaklarını sürüyenlerin sesleri 
ve turnikelerin tıkırtısı tek bir kocaman makinenin gü-
rültüsü gibi çınlıyordu.

Therese, “Frankenberg’e Hoş Geldiniz” broşürünü 
önündeki şekerliğe dayamış, gergin bir tavırla yemeğini 
yiyordu. Geçen hafta personel eğitimi kursunun ilk gü-
nünde o kalın broşürü baştan aşağı okumuştu, ama ya-
nında okuyacak başka bir şey yoktu ve personel kafeter-
yasında otururken dikkatini bir yere odaklamanın da 
gerekli olduğunu düşünüyordu. O yüzden tatil olanakla-
rını, yani Frankenberg Bonmarşesi’nde on beş yıl çalışan-

1. Bonmarşe, Fransızca bonmarché sözcüğünden dilimize girmiştir. Belirli
ürünlerisatanbirmağazayadaAVMdeğil,içindehertürlügiyim,süseşyası,
oyuncakvb.satılanbüyükmağazaanlamındadır.(Ç.N.)

1
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lara tanınan üç haftalık tatil hakkını yeniden okurken bir 
yandan da günün spesiyal sıcak yemeğini –griye çalan bir 
dilim rosto, üzerine et suyundan kahverengi sos konmuş 
bir topak patates püresi, bir öbek bezelye ve küçük bir 
karton kâsede bakla– yiyordu. Frankenberg Mağazası’nda 
on beş yıl çalışmanın nasıl olacağını hayal etmeye çalıştı 
ama başaramadı. Broşürde “Yirmi Beş Yıllıkların” dört 
hafta tatil yapacağı yazıyordu. Ayrıca Frankenberg yazın 
ve kışın izin yapacak olanlara kamp olanağı da sunuyor-
du. Therese, bir kiliseleri ve doğacak bebekler için bir 
doğumevleri de olmalıydı diye düşündü. Mağazanın yö-
netim sistemi öylesine hapishane kurallarına benziyordu 
ki, Therese zaman zaman bu sistemin bir parçası oldu-
ğunu düşündükçe ürküyordu. 

Sayfaları hızlı hızlı çevirdi ve büyük, siyah harflerle 
yazılmış iki sayfayı kaplayan yazıyı gördü: “Siz Franken-
berg Kumaşından mısınız?”

Therese salonun öbür ucundaki pencerelere baktı 
ve başka şeyler düşünmeye çalıştı. Yirmi dolara gördüğü 
cüzdandan daha iyisini bulamazsa, Richard’a Noel ar-
mağanı olarak Saks’taki o güzelim siyahlı kırmızılı Nor-
veç tarzı süveteri almayı düşündü. Gelecek pazar Kelly’ 
lerle birlikte hokey maçı izlemek için West Point’e gitme 
olasılığını düşündü. Karşıdaki kare biçimi pencere şeyin 
tablosuna benziyordu – kimindi? Mondrian. Köşedeki 
pencerenin küçük, kare biçimindeki bölmesi beyaz bir 
göğe açılıyordu. Pencereden ne bir kuş giriyordu içeriye 
ne de uçuyordu dışarıya. Bonmarşede geçen bir oyuna 
ne tür dekor yapmak gerekirdi? Therese yeniden gerçeğe 
döndü.

Richard, “Senin durumun çok farklı,” demişti ona. 
“Sen birkaç hafta içinde oradan çıkacağına kesinlikle ina-
nıyorsun, ötekiler inanmıyor.” Richard, Therese’in ertesi 
yaz Fransa’da olabileceğini söylemişti. Olacağını. Richard 
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onun kendisiyle birlikte gitmesini istiyordu, Therese’in 
gitmesini engelleyecek hiçbir şey de yoktu. Hem Ric hard’ 
ın arkadaşı Phil McElroy, Therese’e gelecek ay bir tiyatro 
topluluğunda iş ayarlayabileceğini de yazmıştı. Therese 
henüz Phil’le tanışmamıştı, ama onun iş ayarlayabileceği-
ne pek inanmıyordu. Eylülden beri New York’ta çalmadı-
ğı kapı bırakmamış, sonra al baştan her yere başvurmuş, 
ama iş bulamamıştı. Çiçeği burnunda bir stajyer tiyatro 
dekoratörüne kış ortasında kim iş verirdi? Gelecek yaz 
Richard’la Avrupa’da olmak, onunla kaldırım kafelerinde 
oturup Arles’da yürüyerek Van Gogh’un resmini yaptığı 
yerleri bulmak, mola verip resim yapacakları yerleri Ri-
c hard’la birlikte seçmek olasılığı da hiç gerçek görünmü-
yordu. Bonmarşede çalışmaya başladığı son birkaç gün 
içinde bu olasılık daha da gerçekdışı gibi geliyordu.

Mağazada neyin sinirini bozduğunu biliyordu. Ri-
c hard’a anlatmaya kalkışabileceği cinsten bir şey değildi 
bu. Bildiği kadarıyla onu sürekli huzursuz eden, mağaza-
ya odaklı şeylerdi. Onu, yapmak istediklerinin, yapabile-
ceklerini yapmaktan alıkoyan amaçsız faaliyetler, anlam-
sız işler –para çantalarıyla, palto sayımlarıyla ilgili kar-
maşık işlemler, hatta insanların mağazaya istedikleri ka-
dar hizmet vermesini engelleyen kart basma sistemi– hiç 
kimsenin birbiriyle iletişim kuramadığı ve herkesin yan-
lış bir düzlemde yaşadığı; o yüzden de anlam, ileti, sevgi, 
kısacası yaşamın içerdiği her ne varsa hiçbir zaman ifade 
edilemediği duygusu. Bu durum, söyledikleri başının 
üzerinden geçip giden, hiçbir zaman hiçbir duygu uyan-
dırmayan tutarsız şeylerden söz eden insanlarla masalar-
da, kanepelerde yapılan konuşmaları anımsatıyordu. Bi-
rine içtenlikle yaklaşmak istendiğinde de baştan savma 
olduğuna inanılmayacak kadar kusursuz bir basmakalıp-
lıkla konuşan, maske gibi donuk suratlarla karşılaşmak. 
Ve mağazada her gün aynı suratları ya da insanın konu-
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şabileceği veya hiç konuşamayacağı yeni suratları gör-
mekle daha da büyüyen yalnızlık. Yoldan geçen otobü-
sün penceresinden bir kez görülen ve en azından bir 
daha da görülmeyecek olan o konuşurcasına bakan yüz 
gibi değil.

Therese her sabah kart basmak için kuyrukta bekler 
ve farkında olmadan daimi işçilerle geçici işçileri birbi-
rinden ayıran bakışlarla çevresini süzerken nasıl olup da 
kendini burada bulduğuna şaşırıyor –tabii ki iş ilanını 
görüp gitmişti, ama bu, yazgıyı açıklamıyordu– ve dekor 
tasarımı yerine bundan sonra çalışacağı işin ne olacağını 
merak ediyordu. Yaşamı bir dizi zikzaklardan oluşuyor-
du. On dokuz yaşında kaygılar içindeydi.

Rahibe Alicia sık sık, “İnsanlara güvenmeyi öğren-
melisin Therese. Bunu unutma,” derdi. Therese de sık 
sık, hem de epey bir sıklıkta bunu uygulamaya çalışırdı.

“S” sesli sözcüklerin ıslıksı sesiyle rahatlayarak, “Ra-
hibe Alicia,” diye usulca mırıldanırdı.

Therese boşları toplayan çocuğun yaklaştığını gö-
rünce, yeniden sandalyesinde doğruldu ve çatalını eline 
aldı.

Rahibe Alicia’nın kemikli ve güneş vurduğunda 
pem be taş gibi kızaran yüzünü, kolalı mavi giysisinin gö-
ğüs hizasındaki kabarıklığını gözünün önüne getirebili-
yordu. Rahibe Alicia’nın koridorun köşesini dönen, ye-
mekhanede çinko kaplı masaların arasında dolaşan iri, 
kemikli gövdesi. Bin ayrı yerde, ufak mavi gözleriyle 
There se’i diğer kızların arasından seçen ve Therese’in 
kesinlikle bildiği gibi ona ötekilerden farklı gözle bakan, 
ama ince, pembe dudakları hep bir çizgi halinde sımsıkı 
kapalı duran Rahibe Alicia. Therese, sekizinci doğum 
gününde Rahibe Alicia’nın ince kâğıda paketlenmiş el 
örgüsü yeşil eldivenleri, hiç gülümsemeden, tek söz söy-
lemeden kendisine verişini gözünün önüne getirebili-
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yordu. Çizgi halindeki dudaklarıyla ona aritmetikten 
geçer not almasını söyleyen Rahibe Alicia. Therese’in 
aritmetikten geçip geçmemesi başka kimin umurunday-
dı? Rahibe Alicia California’ya gittikten sonra Therese 
yeşil eldivenleri okuldaki metal dolabının en alt gözünde 
yıllarca saklamıştı. İnce beyaz kâğıt kırışıp yırtılmadan 
eski bir kumaş gibi yumuşamış, ama Therese eldivenleri 
hâlâ giymemişti. Sonunda da eldiven giyilemeyecek ka-
dar ufaldı.

Biri şekerliği yerinden oynattı, şekerliğe dayalı bro-
şür masanın üstüne düştü.

Therese karşısında kahvesini karıştıran, telaşla titre-
yerek ekmeği koparıp yarısını kendi tabağındakinin aynısı 
sosa batıran tombul, geçkin kadın ellerine baktı. Eller çat-
laktı, eklem yerlerindeki paralel çizgilerin arası kirden si-
yahlaşmıştı, ama sağ elde göze çarpan pürüzsüz yeşil taşlı, 
gümüş filigranlı bir yüzük, sol elde altın alyans ve tırnak-
ların dibinde kırmızı oje kalıntıları vardı. Therese, elin bir 
çatal dolusu bezelyeyi yukarıya doğru kaldırışını izledi; 
suratın neye benzediğini bilmek için bakmasına gerek 
yoktu. O yüz, Frankenberg Bonmarşesi’nde çalışan elli 
yaşlarındaki bütün öteki kadınların yüzü gibi bitmek bil-
meyen bir yorgunluk ve gerginliği yansıtan, görüntüyü 
büyülten ya da ufaltan gözlüğün ardından bozuk gözle-
riyle bakan, yanaklarındaki allığın alttaki griliği örtemedi-
ği bir yüzdü. Therese başını kaldırıp bakamadı.

“Siz yenisiniz, değil mi?” Tiz ve duru, neredeyse tat-
lı bir sesti.

Therese, “Evet,” diyerek başını kaldırdı. Yüzü hatır-
ladı. Bitkinliği Therese’e bütün öteki suratları çağrıştıran 
yüzdü. Therese’in bir akşam altı buçukta, mağaza boşal-
dıktan sonra, şişmiş ayaklarının yükünü biraz hafiflete-
bilmek için ellerini geniş mermer tırabzanın üstünden 
kaydırarak asma kattan inerken gördüğü kadındı. There-
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se, öyleyse hasta değil diye düşünmüştü, dilenci de değil, 
sadece burada çalışıyor.

“Alışabildiniz mi bari?”
Kadın gözlerinin ve ağzının kenarlarındaki aynı ür-

kütücü kırışıklarla gülümsüyordu ona. Şimdi gözleri ger-
çekten canlı canlı ve oldukça sevecen bakıyordu. 

Therese dudaklarını yaladı. “Evet, teşekkür ederim.”
“Burayı seviyor musunuz?”
Therese başını sallayarak olumladı.
“Bitirdiniz mi?” Beyaz önlüklü bir delikanlı başpar-

mağını bastırarak kadının tabağını tuttu.
Kadın titrek bir el hareketiyle onu uzaklaştırdı. Di-

limlenmiş şeftali konservesi tabağını önüne çekti. Kaşı-
ğın her yukarı kalkışında kadının ağzına attığının dışında 
kalan şeftali parçaları minik, turuncu balıklar gibi kaşık-
tan aşağı kayıp düşüyordu. 

“Ben üçüncü katta süveter reyonundayım. Eğer ba-
na bir şey sormak isterseniz” –kadın sözleri kesilmeden 
ya da oradan ayrılmadan önce bir mesaj vermeye ça lışı-
yormuş gibi huzursuz bir tavırla konuşuyordu– bir ara 
yukarıya gelip benimle konuşun. Adım Mrs. Robichek, 
Mrs. Ruby Robicheck, beş kırk dört.”

Therese, “Çok teşekkür ederim,” dedi ve kadının çir-
kinliği bir anda kayboluverdi; çünkü gözlük camının ar-
kasındaki kızıl-kahverengi gözlerin yumuşak bir ifadesi 
vardı ve Therese’le ilgileniyordu. Therese, kalbinin birden 
canlanmış gibi attığını hissetti. Kadının masadan kalkışını, 
kısa, tıknaz gövdesini turnikenin arkasında bekleyen kala-
balıkta kayboluncaya kadar izledi. 

Therese, Mrs. Robichek’in yanına gitmedi; ama her 
sabah dokuza çeyrek kala çalışanlar binaya girerken ona 
bakındı, asansörlerde ve kafeteryada onu aradı. Kadına 
hiç rastlamadı, yine de mağazada aranacak birinin bu-
lunması iyiydi. Dünya kadar fark yaratıyordu bu. 



25

Therese hemen her sabah çalıştığı yedinci kata ge-
lince bir an durup belirli bir oyuncak trene bakıyordu. 
Tren asansörlerin yakınındaki masanın üzerinde duru-
yordu. Oyuncak reyonunun arka bölümünde yerde yü-
rüyen tren kadar büyük ve güzel değildi, ama tekerlek 
pistonlarından büyük trenlerde olmayan bir öfke saçılı-
yordu. Trenin, ucu kapalı oval rayların üzerinde kıstırıl-
mış olmaktan duyduğu gazap ve hayal kırıklığı Therese’i 
büyülüyordu. Tren karton tünele körlemesine dalarken 
Hırrrrrr! diye haykırıyor, tünelden çıkarken Hırrrrrr! di-
ye nara atıyordu. 

Therese sabah asansörden indiğinde de, akşam işi bit-
tiğinde de tren sürekli çalışıyordu. Genç kız, trenin, her 
gün çalıştırma düğmesine basan ele lanet okuduğunu 
hissediyor; dönemeçleri dönerken burnunun sarsılma-
sında, düz raylarda vahşice ileri atılmasında, çılgın ve 
nafile bir gayretle zorba bir efendinin peşinden koştuğu-
nu görebiliyordu. Pencerelerde sert profilleri görünen 
minik insan figürlerinin oturduğu üç pulman vagonu, 
gerçek olmayan kömürlerle dolu, minyatür boyutta ger-
çek keresteden üstü açık bir yük vagonu, dönemeçlerde 
dışarıya doğru savrulan ve annesinin eteğine yapışan ço-
cuk gibi hızla giden trene takılmış bir personel vagonu 
vardı. Tren, hapsedildiği yerde çıldırmış bir şeye, zaten 
ölmüş olduğu için hiç eskimeyecek bir şeye benziyordu; 
tıpkı Central Park Hayvanat Bahçesi’ndeki kafeslerinde 
dönüp duran zarif, çevik ayaklı tilkilerin bitmez tüken-
mez karmaşık ayak izleri gibi. 

Bu sabah Therese trenin yanından hemen ayrılıp ça-
lıştığı oyuncak bebek reyonuna gitti.

Saat dokuzu beş geçe büyük kare biçimindeki oyun-
cak bölümü canlanıyordu. Uzun masaların üzerindeki 
yeşil örtüler kaldırılıyor, mekanik oyuncaklar topları ha-
vaya atıp tutmaya başlıyor, nişancılık bölümündeki gale-
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riler açılıyor ve hedefler dönüyordu. Çiftlik hayvanları 
masasında ciyaklamalar, gıdaklamalar, anırmalar gırla gi-
diyordu. Therese’in arkasında, yüzü asansörlere dönük 
duran ve gün boyu trampet çalan devasa kurşun askerin 
o usandırıcı tat-tra-tat-tra-tat ritmi başladı. Sanat ve el 
sanatları masasından yükselen oyun hamurunun taze 
kokusu, Therese’e küçüklüğündeki okulun el sanatı sını-
fını, bir de okul bahçesinde, demir parmaklıkların arasın-
dan burnunu uzatıp bakmaya çalıştığı ve gerçekten biri-
nin mezarı olduğu söylenen tonozu anımsatıyordu. 

Oyuncak bebek reyonunun şefi Mrs. Hendrickson, 
raflardaki bebekleri alıp bacakları iki yana açık olarak 
cam bankoların üzerine oturtuyordu.

Therese, bankonun başında durup çantasındaki bank-
notları ve bozuklukları sayan Miss Martucci’ye merhaba 
dedi, ama kadın yaptığı işe öylesine kendini kaptırmıştı 
ki, onun selamına ancak ritmik bir biçimde öne arkaya 
salladığı kafasını biraz daha fazla sallayarak karşılık ver-
di. Therese de kendi para çantasındaki yirmi sekiz dolar 
elli senti sayıp bir kâğıda not ettikten sonra kâğıdı satış 
makbuzları zarfına koydu, parayı da değerlerine göre ya-
zarkasanın çekmecesindeki bölmelere yerleştirdi.

Artık ilk müşteriler asansörlerin kapısından çıkıyor, 
oyuncak bölümüne gelenlerin yüzünde her zaman beli-
ren o şaşkınlıkla bir an duralıyor, sonra bankoların ara-
sında gidip gelmeye başlıyorlardı.

Bir kadın Therese’e, “Altını ıslatan bebekleriniz var 
mı?” diye sordu.

Bir kadın, “Bu bebeği istiyorum, ama sarı elbiseli ol-
sun,” diye elindeki bebeği Therese’e doğru itti, Therese 
de dönüp stok rafından kadının istediği bebeği çıkardı. 

Therese kadının ağzının ve yanaklarının annesinin-
kilere benzediğini fark etti; koyu pembe allığın altında 
hafifçe çıkık elmacıkkemikli yanakların arasında dikey 
çizgilerle dolu ince, kırmızı dudaklar.
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“Su içip-çiş yapan bebeklerin hepsi bu boyda mı?”
Tezgâhtarlık becerisine hiç gerek yoktu. İnsanlar 

Noel’de armağan etmek için bir bebek istiyordu, her-
hangi bir bebek. Bütün mesele mavi yerine kahverengi 
gözlü bir bebek bulmak için eğilip kutuları karıştırmak; 
aranılan bebeğin stokta olmadığına inanıyorsa, isteğini 
öfkeyle yerine getiren Mrs. Hendrickson’dan anahtarıyla 
bir vitrini açmasını rica etmek; alınan bebeği, paket taşı-
yan çocuklar ne kadar sık gelirlerse gelsinler yine de sü-
rekli büyüyen, sürekli yükselen paketleme bankosunda-
ki kutuların üstüne koymak için bankonun arkasındaki 
boşluğa geçmekten ibaretti. Reyona hemen hemen hiç 
çocuk gelmezdi. Bebekleri Noel Baba, umutsuz bir surat 
ve pençeye dönmüş ellerle temsil edilen Noel Baba geti-
rirdi. Therese, yine de hepsinin, genellikle en küstah 
olan, en büyük ve en pahalı bebekleri, gerçek saçlı ve 
yedek elbiseli bebekleri alelacele satın alan vizon ve sa-
mur kürklü kadınların pudralı, donuk yüzlerinin arka-
sında bile bir derece iyi niyet olmalı diye düşünüyordu. 
Sıralarını bekleyen, belirli bir bebeğin fiyatını usulca so-
ran ve üzüntüyle başlarını sallayıp giden yoksullarda ise 
kesinlikle sevecenlik vardı. Sadece yirmi beş santimlik 
bir bebek için on üç dolar elli sent ha.

Therese onlara, “Alın bunu, gerçekten çok pahalı, 
ama ben size veriyorum. Frankenberg Bonmarşesi’nin 
ruhu bile duymaz,” demek isterdi. 

Oysa ucuz kumaş mantolu kadınlar, pejmürde kaş-
kollara sarınmış çekingen erkekler, hayıflanarak öteki 
bankolara baka baka asansörlere yürüyüp gitmiş olurlar-
dı. İnsanlar bebek almak için gelmişse, başka bir şey iste-
mezlerdi. Taş bebek özel bir Noel armağanıydı; neredey-
se sahici, gerçek bir bebeğe en yakın şeydi. 

Hemen hemen hiç çocuk gelmezdi, ama arada bir 
annesinin ya da babasının sıkı sıkıya elinden tuttuğu kü-
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çük bir kız, nadiren de küçük bir oğlan görünürdü. The-
rese kıza seveceğini sandığı bebekleri gösterirdi. Sabırlı 
davranırdı, sonunda bebeklerden biri çocuğun yüzünde 
bir değişim yaratır, oraya gelmenin bütün amacı onu 
bulmakmış gibi bir tepkinin ifadesi belirir ve genellikle 
de çocuk elinde o bebekle giderdi.

Bir akşam iş çıkışında Therese, sokağın karşısındaki 
kahve ve çörek satılan kafede Mrs. Robichek’e rastladı. 
Eve gitmeden bir fincan kahve içmek için sık sık giderdi 
oraya. Mrs. Robichek, dükkânın arka bölümünde, kavisli, 
uzun bankonun ucuna oturmuş, çöreği kahvesine batıra-
rak yiyordu.

Therese kızları, kahve kupalarını ve çörekleri yarıp 
yol açarak kendini kadının yanına attı. Mrs. Robichek’in 
dirseğinin dibine gelince, nefes nefese, “Merhaba,” deyip 
oraya gelmekteki tek amacı bir fincan kahveymiş gibi 
bankoya döndü.

Mrs. Robichek öylesine kayıtsızca, “Merhaba,” dedi 
ki, Therese kırılıverdi.

Bir daha da kadının yüzüne bakmaya cesaret ede-
medi. Yine de omuzları birbirine değecek kadar yakın 
oturuyorlardı. Therese kahvesinin yarısına gelmişken, 
Mrs. Robichek yine kayıtsızca, “Ben Independent metro-
suna bineceğim. Ama bu kalabalıkta buradan çıkabile-
cek miyiz diye merak ediyorum,” dedi. Sesi sıkıntılıydı, 
mağazanın kafeteryasında karşılaştıkları günkü gibi de-
ğildi hiç. Şimdi Therese’in merdivenden inerken gördü-
ğü kamburu çıkmış yaşlı kadın gibiydi.

Therese onun içini rahatlatmak için, “Tabii çıkarız,” 
dedi.

Kalabalığı iterek ikisine de yol açtı. Kendisi de Inde-
pendent metrosuna binecekti. Mrs. Robichek’le birlikte 
metro girişindeki ağır ağır ilerleyen kalabalığa yanaştılar 
ve atık borusundan aşağı yuvarlanan çöp taneleri gibi ya
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