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1

Evde doğum yapmak, ta 1860’a kadar kabul gören bir uy

gulamaydı. Bana söylendiğine göre, şimdilerde ulu tıp tan

rıları bebeğin ilk çığlıklarının bir hastanede, tercihen rağ

bet gören şık bir hastanedeki anestezi ortamında duyulma

sı gerektiğine hükmetmişler. Demek ki 1860 yazında ilk 

çocuklarının hastanede doğmasına karar veren genç Mr. 

ve Mrs. Button çifti bugün revaçta olan yön temden elli yıl 

önce davranmışlar. Bu kronolojik farkın, anlatmak üzere 

olduğum şaşırtıcı tarihçe üzerinde etkili olup olmadığı asla 

öğrenilemeyecek. 

Ben olanları anlatacağım ve karar vermeyi size bıraka

cağım.

Roger Button ailesinin, Baltimore’un savaş öncesi 

günlerinde toplumsal ve parasal açıdan gıpta edilen bir ko

numu vardı. Her Güneylinin bildiği gibi, insanlara Güney 

BENJAMİN BUTTON’IN 
TUHAF HİKÂYESİ
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Eyaletleri Konfederasyonu’ndaki yaygın soylular toplulu

ğunun üyesi olma hakkını veren Bu Aile’den ya da Şu 

Aile’den geliyorlardı. Bu, bebek sahibi olma köklü gelene

ğiyle ilk deneyimleriydi – Mr. Button da doğal olarak kay

gılıydı. Kendisinin dört yıl malum nedenden dolayı “Man

şet” lakabıyla tanındığı Connecticut’taki Yale Üniversi

tesi’ne gidebilsin diye doğacak çocuğun oğlan olmasını 

umuyordu. 

Mr. Button, o büyük olaya adanan eylül sabahı saat 

altıda uyandı, gergindi, giyindi, şık bir fular bağladı ve 

gece karanlığının bağrına yeni bir can katıp katmadığını 

öğrenmek için Baltimore sokaklarından hızla hastaneye 

yollandı.

Maryland Hanımefendiler ve Beyefendiler Özel Has

tanesi’ne varmasına yüz metre kala, aile hekimleri Doktor 

Keene’in, mesleğin yazısız ahlak kurallarına göre bütün 

doktorların yaptığı üzere, ellerini yıkıyormuş gibi ovuştu

rarak hastane merdivenlerden indiğini gördü.

Roger Button&Co. Toptan Hırdavat ve Nalburiye Şir

keti’nin başkanı Mr. Roger Button, o pitoresk dönemin 

Güneyli beyefendilerinden beklenen vakarı bir yana bıra

kıp doktorun yanına koştu. “Doktor Keene!” diye seslendi. 

“Ah, Doktor Keene!”

Doktor onu duydu, döndü, sert doktor suratına yayı

lan tuhaf bir ifadeyle Mr. Button’ın yaklaşmasını bekledi.

Mr. Button soluk soluğa doktorun yanına gelince, “Ne 

oldu?” diye sordu. “Kız mı oldu? Oğlan mı? Ne oldu?”

Doktor Keene sertçe, “Mantıklı olun,” diye kestirip 

attı. Biraz tedirgin ve gergin görünüyordu.
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Mr. Button, yalvarırcasına, “Çocuk doğdu mu?” diye 

sordu.

Doktor Keene kaşlarını çattı. “Yani, tabii, sanırım şöy

le ya da böyle doğdu sayılır.” Mr. Button’a gözlerinde yine 

tuhaf bir ifadeyle baktı.

“Karım iyi mi?”

“Evet.”

“Çocuğum oğlan mı kız mı?”

Doktor Keene bu sefer gerçekten öfkelenerek, “Yeter 

artık!” diye haykırdı. “Gidip kendiniz görün. Olacak iş de

ğil!” Son sözler ağzından neredeyse bir çırpıda çıktı, sonra 

arkasını dönerek, “Böyle bir vaka mesleki itibarıma halel 

getirir mi? Bunun gibi bir vaka daha olursa beni mahveder 

– herkesi mahveder,” diye mırıldandı.

Mr. Button, “Ne oldu?” diye ısrar etti. “Üçüz mü yoksa?”

Doktor, “Hayır, üçüz değil,” diye kestirip attı. “Daha

sı, gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ayrıca benden 

başka bir doktor bulun. Sizi dünyaya kendi ellerimle getir

dim, delikanlı, kırk yıldır aile doktorunuzum, ama artık 

bitti! Bir daha ne sizi görmek isterim ne de ailenizden baş

ka birini! Hoşça kalın!”

Sonra sertçe arkasına döndü, kaldırımın kenarında 

bekleyen faytonuna bindi ve hızla uzaklaştı.

Mr. Button afallamış bir halde, tepeden tırnağa titre

yerek kaldırımda kalakaldı. Ne gibi korkunç bir şanssızlık 

olmuş olabilirdi? Maryland Hanımefendiler ve Beyefendi

ler Özel Hastanesi’ne girme hevesini birden kaybetmişti – 

yine de bir an duraksadıktan sonra kendini zorlayarak 

merdivenlerden çıkıp kapıdan girdi.
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Giriş salonunun elle tutulacak kadar kasvetli ortamın

da, masa başında bir hemşire oturuyordu. Mr. Button mah

cubiyetten yutkunarak kadının yanına gitti.

Hemşire gülümseyerek başını kaldırdı. “Günaydın.”

“Günaydın, şey, ben Mr. Button.”

Bu adı duyunca hemşirenin yüzüne bir dehşet ifadesi 

yayıldı. Ayağa fırladı, kaçıp gidecekti sanki, ama zorla ken

dini toplayabildi. 

Mr. Button, “Çocuğumu görmek istiyorum,” dedi.

Hemşire küçük bir çığlık attı. “Ah – tabii!” dedikten 

sonra histerik bir tonla sözünü sürdürdü. “Yukarıda. He

men üst katta. Çıkın – yukarı çıkın!”

Hemşire parmağıyla üst katı işaret etti. Soğuk terler 

döken Mr. Button sendeleyerek döndü ve ikinci kata çık

maya başladı. Oraya gelince, elinde bir tasla yanına yakla

şan hemşireye, “Ben Mr. Button,” diyebildi zar zor. “Gör

mek istiyordum, yani–”

Çat! Tas yere düştü, merdivenlere doğru yuvarlandı. 

Çat! Çat! Tas, gelen beyefendinin neden olduğu genel deh

şet havasına ayak uydururcasına metodik bir biçimde basa

maklardan yuvarlanmaya devam etti.

“Çocuğumu görmek istiyorum!” Mr. Button neredeyse 

haykırır gibi konuşuyordu. Yığılıp kalmak üzereydi.

Çat! Tas birinci kata indi. Hemşire kendini topladı, 

Mr. Button’a son derece küçümseyen bir ifadeyle baktı.

Alçak sesle, “Peki Mr. Button,” dedi. “Pekâlâ! Bu sabah 

bu olayın bizi ne duruma düşürdüğünü bir bilseniz! Ger

çekten olacak iş değil! Bu olaydan sonra hastanenin itibarı 

yerine gelmeyecek...”
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Mr. Button alçak sesle, “Hadi çabuk!” dedi. “Daha faz

la dayanamayacağım!”

“Öyleyse şöyle buyurun, Mr. Button.”

Mr. Button kendini sürükleyerek hemşirenin peşi sıra 

yürüdü. Uzun bir koridorun sonunda, çeşitli ağlamalarla 

inlemelerin yükseldiği bir odaya geldiler, sonraları bu oda 

“ağlama odası” diye adlandırılacaktı. İçeriye girdiler. Oda

da yarım düzine tekerlekli beşik sıralanmış halde, her biri 

başucunda bir isimlikle, duruyordu.

Mr. Button, soluk soluğa, “Benimki hangisi?” diye 

sor du.

Hemşire, “Şuradaki!” dedi.

Mr. Button’ın gözleri kadının işaretparmağını izledi 

ve şunu gördü. Kocaman beyaz bir battaniyeye sarınmış, 

yaklaşık yetmiş yaşlarında bir adam zorla sığıştığı beşikte 

oturuyordu. Seyrelmiş saçları neredeyse bembeyazdı, çe

nesinden de pencereden giren rüzgârda tuhaf bir biçimde 

öne arkaya sallanan uzun, duman rengi bir sakal sarkıyor

du. Adam ölgün, feri kaçmış gözlerinde şaşkın bir ifadeyle 

bir şeyler sorar gibi Mr. Button’a bakıyordu.

Mr. Button’ın duyduğu dehşet bir anda öfkeye dönüş

tü. “Çıldırdım mı ben?” diye kükredi. “Bu iğrenç bir hasta

ne şakası mı?”

Hemşire ciddi ve sert bir edayla, “Bize hiç de şaka gibi 

gelmiyor,” dedi. “Sizin çıldırıp çıldırmadığınızı bilemem – 

ama şu gördüğünüz kesinlikle sizin çocuğunuz.”

Mr. Button’ın alnındaki soğuk terler bir misli arttı. 

Gözlerini yumdu, sonra açıp bir daha baktı. Yanlışlık yok

tu, yetmiş yaşında bir adama –bacakları oturduğu beşiğin 
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kenarlarından aşağıya sarkan, yetmiş yaşında bir bebeğe– 

bakıyordu.

Moruk uysal bir edayla bir ona baktı, bir ötekine, son

ra birden çatlak, ihtiyar sesiyle, “Sen benim babam mı

sın?” diye sordu.

Mr. Button ve hemşire şiddetle irkildiler.

Moruk, “Çünkü eğer babamsan,” diye huysuzca sür

dürdü sözünü; “Beni buradan çıkarmanı istiyorum – ya da 

en azından daha rahat bir beşik getirmelerini sağla.”

Mr. Button öfkeyle patladı: “Tanrı aşkına, nereden 

çıktın sen? Kimsin?”

Aynı mızmız ses, “Kim olduğumu tam olarak söyleye

mem,” dedi, “çünkü dünyaya geleli ancak birkaç saat oldu, 

ama soyadım kesinlikle Button.”

“Yalan söylüyorsun! Sahtekârın tekisin sen!”

Moruk bitkin bir halde hemşireye döndü. Cılız bir ses

le, “Yeni doğan bir çocuğa ne de güzel bir karşılama,” diye 

yakındı. “Ona yanıldığını söylesenize lütfen.”

Hemşire ciddiyetle, “Yanılıyorsunuz Mr. Button,” de

di. “Bu sizin çocuğunuz, bunu kabullenmek zorundasınız. 

Onu olabildiğince çabuk eve götürmenizi rica ediyoruz, 

mümkünse bugün.”

Mr. Button kulaklarına inanamayarak, “Eve mi?” dedi.

“Evet, onu burada tutamayız. Anlıyorsunuz ya!”

Moruk, “Buna çok sevindim,” diye mızırdandı. “Burası 

daha sakin ortam arayan bir ufaklığın tutulacağı yer değil. 

Harala güreleden saatlerdir gözüme uyku girmedi. Yiyecek 

bir şeyler istedim,” bu noktada adamın sesi tiz bir protesto 

tonuna yükseldi, “getire getire bir şişe süt getirdiler!”
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Mr. Button oğlunun yakınındaki bir sandalyeye çöküp 

yüzünü elleriyle kapadı. Dehşet içinde, “Aman Tanrım!” 

diye mırıldandı. “Herkes ne diyecek? Ne yapacağım?”

Hemşire, “Onu eve götüreceksiniz,” diye diretti. “Hem 

de derhal!”

İşkence çeken adamın gözlerinin önüne, şehrin kala

balık sokaklarından yanında bu hilkat garibesiyle yürüyü

şü geldi. “Yapamam. Yapamam,” diye sızlandı.

Sokaktaki insanlar onunla konuşmak için duracaklar

dı, onlara ne söyleyecekti? Bunu, bu yetmişliği onlara ta

nıştırmak zorunda kalacaktı: “Oğlumu takdim edeyim, bu 

sabah doğdu.” Sonra o moruk battaniyesine sarınacak ve 

yollarına devam edecekler, hareketli, kalabalık dük kân

ların, köle pazarının önünden geçeceklerdi –Mr. Button bir 

an oğlu için keşke siyah olsaydı, ona bile razıydım diye dü

şündü– sonra meskenlerin olduğu bölgeye gelecekler, ma

halledeki lüks evlerin ve huzurevlerinin önünden geçecek

lerdi...

Hemşire, “Hadi! Toplayın artık kendinizi!” diye çıkıştı.

Moruk birden söze karıştı: “Bana bakın, sırtımda bu 

battaniyeyle eve kadar yürüyeceğimi sanıyorsanız, çok ya

nılıyorsunuz.”

“Bebekler her zaman battaniyeye sarılır.”

Moruk kötü kötü gülerek, küçük, beyaz bir kundak çı

kardı. Titrek bir sesle, “Bakın!” dedi. “Benim için bula bula 

bunu hazırlamışlar.”

Hemşire resmî tavrıyla, “Bebekler her zaman bununla 

kundaklanır,” dedi.

Moruk, “İyi işte,” dedi; “iki dakika içinde bu bebeğin 
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üstünde hiçbir şey olmayacak. Bu battaniye fena halde ka

şındırıyor. En azından bana bir çarşaf verebilirler.”

Mr. Button telaşla, “Battaniyeyi örtün! Örtün!” dedik

ten sonra hemşireye döndü. “Ne yapacağım?”

“Şehre inip oğlunuza birkaç parça giysi alın.”

Mr. Button’ın oğlunun sesi merdivenlerden aşağı izle

di babasını: “Bir de baston al, baba. Bir baston istiyorum.”

Mr. Button hastanenin dış kapısını güm diye kapattı...

2

Mr. Button, Chesapeake Manifatura Mağazası’ndaki tez

gâh tara günaydın dedikten sonra endişeli bir tavırla, “Oğ

luma kıyafet almak istiyorum,” dedi.

“Çocuğunuz kaç yaşında, efendim?”

Mr. Button boş bulunup düşünmeden cevap verdi: 

“Yaklaşık altı saatlik.”

“Bebek eşyaları arka reyonda.”

“Bilmem, sanmıyorum – ondan tam olarak emin deği

lim. O şey, yani oğlum, olağanüstü büyüklükte bir çocuk. 

Görülmemiş... bir büyüklükte.”

“O reyonda en büyük boy çocuk giysileri var.”

Mr. Button umutsuzluk içinde ağırlığını bir ayağından 

öbürüne vererek, “Erkek çocukların reyonu nerede?” diye 

sordu. Tezgâhtarın utanç verici sırrının kokusunu almış ol

duğundan kuşkulanıyordu.
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“Hemen şurada.”

“Bilmem ki...” Mr. Button tereddüt ediyordu. Oğluna 

yetişkin giysileri alma fikri iğrenç geliyordu. Eğer çok bü-

yük bir çocuk takımı bulsa, o korkunç sakalı kesebilir, ak 

saçları kahverengiye boyar, böylece beterin beterini gizler, 

özsaygısını ve pekâlâ Baltimore toplumundaki konumunu 

korumuş olurdu. Tabii, Mr. Button mağazayı suçladı he

men – bu gibi durumlarda mağaza suçlanır.

Tezgâhtar merakla, “Oğlunuzun kaç yaşında olduğu

nu söylemiştiniz?”

“O, şey, on altı yaşında.”

“Ah, özür dilerim. Altı saat dediniz sandım. Genç re

yonunu yandaki koridorda bulacaksınız.”

Mr. Button perişan bir halde dönüp yürüdü. Sonra 

gözleri parlayarak durdu, vitrindeki mankeni işaret etti. 

“İşte!” diye haykırdı. “Bunu alacağım, mankenin üzerinde

kini.”

Tezgâhtar boş gözlerle baktı. “Ama olmaz ki,” diye iti

raz etti, “bu çocuk giysisi değil. Olsa bile, zaten bu kıyafet 

balosu için. İsterseniz siz giyebilirsiniz!”

Müşteri asabi bir tonda, “Hemen paketleyin şunu,” 

dedi. “İstediğim tam da bu işte.”

Afallamış tezgâhtar denileni yaptı.

Mr. Button hastanenin bebek odasına gidince paketi 

fırlatırcasına oğlunun önüne attı. “Al işte sana kıyafet!” 

Moruk paketi açtı ve içindekileri şaşkın bakışlarla 

süzdü.

“Bana biraz gülünç göründü,” diye mızırdandı. “Alay 

konusu olmak istemem...”



20



21


