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Cuma ö¤leden sonras› oldu¤u için son otobüste
on befl çocuk kadard›k. Arkalarda bir yerde Ste-
phen’›n yan›nda oturuyordum; beni daralt›p du-
ruyordu.

“Haydi, Nora. Ben sana karnemi gösterdim.
Matematikte seni geçip geçmedi¤imi merak edi-
yorum. Sen kaç ald›n, göstersene! Haydi!”

“Hay›r,” dedim. “Hay›r diyorsam, hay›rd›r.
Karnemi zarftan ç›karmayaca¤›m. Her gün oku-
la gitmek, orada oturmak ve istendi¤inde s›nav-
lara girmek, testleri yan›tlamak zorunda kald›m.
Ama notlar›ma ne zaman bakaca¤›ma ben karar
verebilirim ve flu anda da bakmak niyetinde de¤i-
lim. Pazartesi günü gel sor.” 
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Stephen benim en iyi arkadafl›m –Ama o bu-
nu onaylar m› bilmem. Kankalar›ndan biri oto-
büste olsayd›, benim yan›ma bile yaklaflmazd›.
Beflinci s›n›ftaki bir o¤lan›n en iyi arkadafl›n›n
k›z olmas› hofl karfl›lanmaz –Evrenin en ilkel dü-
flüncelerinden biri herhalde. ‹nsan›n en iyi arka-
dafl›, en sevdi¤i ve ayn› flekilde sevildi¤i kiflidir.
Stephen’la ikimizin durumu da böyleydi iflte. K›z
o¤lan meselesi de¤ildi. Gerçekti, hepsi bu. 

Stephen ›srarc›yd›. Son on hafta boyunca
derslerinde zorlanm›fl, akl›n› notlara takm›flt›. Do-
lay›s›yla karnem konusunda çenesini bir türlü tu-
tamad›. Sürdürdü de sürdürdü. Otobüsün eve var-
mas› da yirmi dakikay› buluyordu. “Haydi, Nora.
Haks›zl›k bu. Sen benim kaç ald›¤›m› biliyorsun,
ben seninkini bilmiyorum. Notlar›n› görmek isti-
yorum. Haydi, versene.”

Bir baflka gerçek: Bazen hay›r, sonsuza kadar
hay›r anlam›na gelmez. Bizim dura¤a bir blok ka-
dar kalm›flt› ama, Stephen’›n s›zlanmalar›na art›k
bir saniye daha katlanamayacakt›m. Üstelik, dil-
bilgisi notumu ölesiye merak ediyordum asl›nda.
Öteki derslerden ald›¤›m notlardan emindim, ama
dilbilgisinde çuvallam›fl olabilece¤imi düflünüyor-
dum. Sonunda karnemi s›rt çantamdan çekip ç›-
kard›¤›m gibi Stephen’›n eline flaklatt›m. Zarf›n
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üstünde tam ad›m›n yaz›l› olmas›na bile ald›rma-
d›m: Nora Rose Rowley. 

“‹flte,” dedim. “Dünyan›n en rahats›z edici in-
san› olma ödülün.”

Stephen, “Tamaaam!” diyerek üç saniye için-
de notlar› zarftan ç›kar›verdi.

Surat› sarard›, a¤z› bir kar›fl aç›k kald›. Sanki
nutku tutulmufltu. Ya da solu¤u kesilmiflti. Sonun-
da geveleyerek, “Bu olanaks›z, Nora! Do¤ru ola-
maz! Bayan Noyes... ve Bayan Zhang... ve herkes!
Yanl›fl bu notlar!” dedi.

fiaflk›nl›¤›n›umursamad›m.“Dilbilgisindenkaç
alm›fl›m, yaln›zca onu söyle bana,” dedim.

Stephen gözlerini sayfan›n alt›na kayd›rd› ve,
“Sana... sana 3 vermifl,” dedi.

“Kahretsin!” Önümüzdeki koltu¤a bir tekme
savurdum.“Tahmin etmifltim! Berbat bir 3 –Amma
aptalm›fl›m!”

Stephen’›n, notlar›m› görmek için yalvard›¤›-
na bin piflman oldu¤u surat›ndan belliydi. Yutkun-
du. “fiey... Nora? Bunu söylemek istemezdim, ama
öteki notlar›n›n hepsi–”

Sözünü kestim. “Ne olduklar›n› biliyorum.”
Stephen’›n kafas› iyiden iyiye kar›flm›flt›.

“Ama... ama ötekilerin ne oldu¤unu biliyorsan,”
dedi, “dilbigisinden ald›¤›n 3’e niye bozuluyor-
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sun ki? Çünkü ötekilerin hepsi ... 2! Her fleyden
2 alm›fls›n! Hepsi 2 –Bir tek o 3 d›fl›nda.”

“Kahretsin!” dedim yeniden. “fiu dilbilgisi!”
Stephen çabas›n› sürdürdü. “Ama... ama dil-

bilgisi en iyi notun,” dedi ve kendini ikna etmek
istercesine, “... çünkü 3, 2’den daha iyidir, öyle
de¤il mi?” diye sordu.

Bafl›m› sallad›m ve söylemem gerekenden
fazlas› kaçt› a¤z›mdan. “Her zaman de¤il,” dedim.
“2 almaya çal›fl›yorsan, 3 daha iyi olmaz.”

Bu, Stephen’› iyice afallatt›. Ben de konu-
nun üzerinde daha fazla kafa yormas›n› istemi-
yordum. Karnemi çekip alarak, “Peki, sen kaç
ald›n dilbilgisinden?” diye sordum.

Asl›nda sorunun yan›t›n› biliyordum, çünkü
Stephen’›n karnesini zaten görmüfltüm. Üstelik,
onun en iyi dersi dilbilgisi olmufltur hep.

Stephen, “Ben... 5 alm›fl›m,” dedi.
“Peki, almaya çal›flt›¤›n not bu muydu?”
Gözlerini k›rp›flt›rd›; ard›ndan, “fiey... evet,

san›r›m,” dedi.
“O zaman almaya çal›flt›¤›n notu alm›fls›n,

çok iyi. Harika bir not, Stephen.”
“fiey... teflekkürler.” 
Köflede otobüsten inip, evlerimize do¤ru yü-

rümeye bafllad›k. Stephen bir daha a¤z›n› açmad›.
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Notlar›m için kayg›land›¤› belliydi. Tam da
ona göre –baflkalar› için kayg› duymak. Bu yüz-
den, Stephen’›n yan›nda, benim gibi onu göze-
tecek birinin olmas› iyi bir fleydi.

Çünkü ben o 2’leri bilerek alm›flt›m. Bütün o
2’leri almay› hedeflemifltim. Ve o 2’ler bafl›ma bü-
yük bela açacakt› herhalde.

Ama bunu dert etmiyordum.
Bütün o 2’leri Stephen için alm›flt›m ben.
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Odam “darmada¤›n›k”t›. Annemin kurallar› gere-
¤i akflam yeme¤inden önce “her taraf› düzene
sokmam” gerekiyordu. “Yoksa...” 

Ama temizlik falan yapmak gelmiyordu içim-
den. Ya da yeterince korkmam›flt›m. O yüzden,
yata¤›m›n üstüne uzan›p düflünmeye bafllad›m.
S›k s›k yapt›¤›m gibi. Ve darmada¤›n›k bir oda-
n›n sorunlar›m›n en hafifi oldu¤unu bütün aç›k-
l›¤›yla kavray›verdim. Bu bir gerçekti. 

Gerçekleri oldum olas› severim. Çünkü ger-
çekler de¤iflmez. Hem, bazen onlardan nefret et-
memin nedeni de bu, san›r›m. 

Uzun zamandan beri, kendime iliflkin ger-
çekler keflfedip duruyorum. Sanki beni ben ya-
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panlar›n neler oldu¤unu, yani bana ait gerçekle-
ri çözmek için y›llard›r deney yapm›fl gibiyim.

Keflfetti¤im gerçeklerden biri flu: Bende unut-
kanl›¤›n tersi söz konusu. San›r›m, unuttu¤um
hiçbir fley yok. Geriye do¤ru her fleyi an›msaya-
biliyorum. Biberondan bebek mamas› içerken an-
nemin üstüm kirlenmesin diye çenemin alt›na s›-
k›flt›rd›¤› yumuflak, mavi bezin kokusunu an›m-
sayabiliyorum. Befli¤imde birlikte uyudu¤um bez
palyaço bebe¤in flapkas›ndaki k›rm›z› beneklerin
her birini an›msayabiliyorum –tam on iki benek.
Oyun park›m›n plastik zemininin beyazl› sar›l›
baklava desenini de, difllerimi ç›kar›rken kemir-
di¤im o bisküvilerin tad›n› da an›msayabiliyorum.
Bunlar›n hepsini an›ms›yorum. 

‹flte, yata¤›mda öylece uzan›rken, herkesin
t›pk› benim gibi oldu¤unu sand›¤›m zamanlar›
an›msad›m –Çünkü bafllang›çta bana öyle geliyor-
du. Kendimle baflkalar› aras›ndaki fark› ay›rt ede-
miyordum. Herkesin de t›pk› benim gibi düflünüp,
benim gibi hissetti¤ini, benim gibi gördü¤ünü sa-
n›yordum. Ama gerçek bu de¤ildi. 

fiu andaki düflünce biçimim, mesela! Bana ait
bir baflka gerçek de bu. Sürekli yap›yorum bunu
–bu tür çözümlemeleri yani. Hep böyleydim ben.

Derken, zihnim içerdi¤i dosyalama sistemi-
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