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Yavan bir gündü. Shuggie’nin zihni o sabah uçup 
gitmiş, bedenini aşağılarda amaçsızca dolanmaya terk et-
mişti. İçi boş vücudu, floresan lambalarının ışığında sol-
gun ve anlamsız bakışlarla rutin işleri kayıtsızca yerine 
getirirken, ruhu reyonların üstünde süzülüyor ve sadece 
yarını düşünüyordu. Yarın, hevesle beklemeye değer bir 
şeydi.

Shuggie, vardiyasına hazırlanırken sistemli bir yol iz-
lerdi. Tencerelerdeki tüm yağlı soslar ve ezmeler, temiz 
servis tepsilerine aktarılırdı. Kenarlara sıçrayan, hızla ka-
rarıp tazelik görüntüsünü bozabilecek tüm fazlalıklar si-
linirdi. Dilimli jambonlar, yapma maydanoz dalları eşli-
ğinde maharetle dizilir, zeytinler kıvamlı suları yeşil ka-
buğun üstünden mukus gibi süzülecek şekilde çevrilirdi.

Ann McGee sabah arayıp yine arsızca hastalık izni 
almış, Shuggie’yi hem kendi şarküteri reyonu hem de 
Ann’in et tezgâhıyla ilgilenmek gibi nankör bir işle baş 
başa bırakmıştı. Altı düzine çiğ tavukla güne güzel başla-
mak zaten mümkün değildi ama manzara, özellikle böy-
le bir günde, Shuggie’nin hayallerini büsbütün tatsızlaş-
tırıyordu.

Shuggie sanayi tipi şişleri soğuk, ölü kuşlara birer 
birer saplayıp hepsini düzgün bir sıra halinde dizdi. Gü-

Bir
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dük kanatları, küçük tombul göğüsleri üstüne çaprazlan-
mış tavuklar, kafasız bebekler gibi öylece duruyordu. Bir 
zamanlar bu intizam karşısında gurur duyardı Shuggie. 
Oysa metali yamru yumru pembe ete saplamak, işin ko-
lay kısmıydı; zor olansa aynısını müşterilere yapma dür-
tüsüne engel olmaktı. Müşteriler sıcak cam vitrinin önün-
de durup her bir hayvan ölüsünü inceden inceye tetkik 
ederlerdi. Kendilerince hep en iyisini seçerlerdi, ne de 
olsa bataryalı kafes sistemleriyle birbirinin aynısı tavuk-
lar üretildiğinden haberleri yoktu. Bu arada Shuggie 
avurtlarını ısırarak orada dikilip zoraki bir gülümsemey-
le bu kararsızlıklara göz yumardı. Ardından esas gösteri 
başlardı. “Sen bugün bize üç gö’üs, beş but, tek bi’ tane de 
kanat ver, evlat.”

Ya sabır. Neden artık kimse bütün tavuk istemiyor-
du? Shuggie böylece eldivenli ellerini tavuklara değdir-
memeye özen göstererek, çatallı maşayla hayvan ölüsünü 
alır, mutfak makasıyla (deriyi bozmadan) dikkatle parça-
larına ayırırdı. Işıklı ızgaraların önünde dikilmek, ahmak 
gibi hissettiriyordu ona kendini. Saç filesiyle kaplı kafası 
terliyor, tavuğun sırtını kör bıçaklarla ustaca kırmaya 
gücü yetmiyordu. Sırt kaslarından güç alıp bileğine daha 
iyi abanabilmek için hafifçe kamburunu çıkardı ve bun-
ları yaparken yüzünden gülümsemeyi eksik etmedi.

Şanssız günündeyse maşa kayıp çıkar, tavuk pat diye 
düşer ve pütürlü zeminde kayıp giderdi. O durumda 
Shuggie özür dileyen tavırlarla mecburen işe baştan ko-
yulur ama kirli tavuğu asla ziyan etmezdi. Kadınlar arka-
larını dönünce tavuğu tekrar kavurucu sarı ışığın altına, 
kardeşlerinin yanına yerleştirirdi. Hijyene inanıyordu 
inanmasına ama bu küçük gizli zaferler de bir isyan baş-
latmasının önünü alıyordu. Hem buradan alışveriş ya-
pan erkek suratlı, peşin hükümlü ev kadınlarının çoğu 
da bunu hak ediyordu. Tepeden bakan tavırları yüzün-
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den Shuggie’nin ensesi sinirden kıpkırmızı kesiliyordu. 
Enikonu zorlayıcı günlerde ise bedeninden çıkan her çe-
şit salgı, tepsideki taramanın katmanları arasına karışı-
yordu. Bu burjuva zıkkımı nedense akıl sır almaz mik-
tarda satılıyordu.

Shuggie, Kilfeathers’da bir yılı aşkındır çalışıyordu. 
Planda bu kadar uzatmak yoktu aslında. Karnını doyurup 
haftalık kirasını ödeyecekti, onu işe alan tek yer de bu 
süpermarketti. Bay Kilfeather pinti piçin tekiydi. Dolgun 
bir yetişkin ücreti ödemek zorunda olmadığı kim varsa, 
dükkânı onlarla doldurmaya bayılırdı. Shuggie için, dü-
zensiz okul eğitiminin etrafına bu kısa vardiyaları serpiş-
tirmek kolay olmuştu. Hayallerinde ise hep yola devam 
azmi vardı. Kendini bildi bileli saç tarayıp saçla oynama-
ya meraklıydı. Zamanın uçup gitmesini sağlayan tek şey 
buydu. On altısına geldiğinde kendine, Clyde Nehri’nin 
güneyindeki kuaförlük akademisine gideceğine dair söz 
vermişti. Littlewoods kataloğundan kopyaladığı eskizleri, 
Sunday dergilerinden kopardığı sayfaları; esinlendiği ne 
var ne yoksa hepsini derlemiş, akşam dersleri hakkında 
bilgi almak için Cardonald’a gitmişti. Akademinin önün-
deki otobüs durağında yarım düzine kadar on sekizlik 
gence denk gelmişti. Hepsinin üstünde en yeni, en moda 
giysiler vardı ve hepsi gerginliklerini maskeleyen abartılı 
bir özgüvenle konuşuyorlardı. Shuggie biraz geriden yü-
rümüş, gençlerin kapıdan girişini izlemiş, sonra da dönüp 
aksi yöne giden otobüse yetişmek için karşıya geçmişti. 
Ertesi hafta ise Kilfeathers’da işe başlamıştı.

Shuggie sabah molasını, indirimli ürün sepetlerinde
ki hasarlı konservelere göz atarak geçirdi. Etiketi yırtılıp 
lekelenmiş ama tenekesi sağlam görünen üç İskoç somo-
nu konservesi buldu. Haftalık ücretinden kalanla, küçük 
alışverişinin parasını ödedi ve balık konservelerini eski-
miş okul çantasına yerleştirip çantayı dolabına kilitledi. 
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Ardından merdivenleri çıktı, personel kantinine girdi ve 
zahmetsiz yaz vardiyalarında çalışıp molalarda etrafları-
nı kalın ders notlarıyla donatarak kendilerini bir şey sa-
nan üniversitelilerin masasından geçerken umursamaz 
görün meye çalıştı. Bakışlarını orta mesafeye dikti ve kö-
şede, kasa görevlisi kızların –yanına değil ama– yakınına 
oturdu.

Kızlar dediği, orta yaşlı üç Glasgow’lu kadındı. Ele-
başları Ena, tırmık gibi ince, hislerini ele vermeyen, yağlı 
saçlı bir kadındı. Kayda değer bir kaşı yoktu ama Shug
gie’de haksızlık hissi uyandıran belli belirsiz bir bıyığı 
vardı. Ena, Glasgow’un bu yakası için bile sert biri olsa da 
haksızlığa uğramış insanlarda sıkça rastlanan iyilik ve cö-
mertliğe sahipti. Üçlünün en genci Nora, saçlarını sımsıkı 
geriye tarayıp lastik tokayla tuttururdu. Gözleri Ena’nın
kiler gibi küçük, bakışları keskindi ve henüz otuz üç ya-
şında, beş çocuk annesiydi. Grubun sonuncusu Jackie’ydi. 
Enikonu kadına benzemesiyle, diğer ikisinden farklıydı. 
İflah olmaz bir gıybetçi, iri cüssesi ve dolgun memeleriy-
le iri yastıklı divan gibi bir kadındı. Shuggie’nin en sevdi-
ği de oydu.

Shuggie, kızların yakınına oturduğunda, Jackie’nin 
takıldığı son erkekle ilgili destanın sonunu yakalamıştı. 
Bu kadınların yanında iyi niyetli bolca candan lak lak, 
daima garantiydi. Şimdiye dek Shuggie’yi iki defa bingo 
gecesine davet etmişlerdi ve onlar içki içip kahkahalarla 
ulurken Shuggie, evde yalnız bırakılamayan ergenler gibi 
ortalarına oturmuştu. Beraberkenki rahatlıkları hoşuna 
gitmişti Shuggie’nin. Gövdeleriyle onu kuşatmaları, iki 
yanına yaslanan etlerinin yumuşaklığı. Ona takılıp dur-
maları, hoşuna gitmişti. İtiraz eder görünse de saçını gö-
zünün önünden çekmeleri, parmaklarını yalayıp onun 
dudak kenarını silmeleri... Shuggie bu kadınlar için bir 
tür erkeksi ilgi kaynağıydı. Henüz on altısını üç ay geç-
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mesinin ise bir önemi yoktu. La Scala tarzı bingo masası-
nın altından her biri en az bir kez elini Shuggie’nin aleti-
ne sürtmeye yeltenmişti. Kazara olamayacak kadar uzun 
ve yoklayıcı dokunuşlardı bunlar. Kaşsız Ena için iş, nere-
deyse kutsal bir savaşa dönüşecekti. Kadın içkiye kendini 
ne kadar kaptırırsa, o kadar arsızlaşıyordu. Yüzüklü par-
maklarıyla alttan her sıyırıp geçişinde, tombul dilini dişle-
rinin arasına kıstırıp yakıcı bakışlarını Shug gie’nin profili-
ne dikiyordu. Shuggie sonunda utançtan parladığında Ena 
“cık cık” demiş, Jackie ise masanın üstünden iki pound’luk 
banknotu ağzı kulaklarında, muzaffer Nora’ya doğru 
uzatmıştı. Ortada bir hüsran vardı, orası kesin, ama ka-
dınlar, sarhoşlukları arttıkça bunun kesin bir reddediş ol-
madığına kanaat getirmişlerdi. Bir tuhaflık vardı oğlanda, 
bu da en azından merhamet edebilecekleri bir şeydi.

Shuggie karanlıkta oturmuş, kiralık odasının duvar-
larından ulaşan düzensiz horultuları dinliyordu. Kimi 
kimsesi olmayan yalnız adamları duymazdan gelmeye 
ça lışıyor ama yapamıyordu. Çıplak bacakları sabah se-
rinliğiyle tartan1 mavisine dönüşünce, ısınmak için ince 
bir havluya sarınıp havlunun kenarlarını ısırmaya başla-
dı. Ağzındaki bu gıcırtı onu biraz yatıştırdı. Süpermarket 
yevmiyesinden kalanları sehpaya dizdi. Bozuklukları ön
ce değerine, sonra yenilik ve parlaklığına göre sıraladı.

Yan odadaki pembe suratlı adam gıcırdamayla uyan-
dı. Daracık yatağında hatur hutur kaşınıp yataktan çık-
ma iradesi için içli bir dua etti. İki ayağı, okkalı bir kasap 
eti gibi gümbürtüyle yere indi ve seslere bakılırsa, küçü-
cük odadan koridora ayaklarını sürüyerek büyük gayret-
le geçti. Bilindik kilitleri el yordamıyla açıp her daim 

1.İskoçlaraözgüekoseli,yünlübirkumaş.(Ç.N.)
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