Freya Grace için.

Onu, bir pazar ö¤le sonras›nda garajda buldum.
Falconer Soka¤›’na taﬂ›nd›¤›m›z›n ertesi günüydü.
K›ﬂ sona eriyordu. Annem tam bahar baﬂlarken taﬂ›nm›ﬂ olaca¤›m›z› söylemiﬂti. Garajda benden baﬂka
hiç kimse yoktu. Bir tek ben. Onlar evde Doktor Ecel’
le birlikte, bebek için tasalanmakla meﬂguldüler.
Karanl›¤›n içinde, çay kutular›n›n arkas›nda,
toz toprak içinde yat›yordu. Sanki ezelden beridir
oradaym›ﬂ gibiydi. O kadar pis, beti benzi atm›ﬂ ve
bir deri bir kemik kalm›ﬂt› ki, onu ölü sand›m. Bundan daha büyük bir yan›lg› olamazm›ﬂ. Bir süre
sonra onunla ilgili gerçe¤i ö¤renecektim –dünyada
ona benzer baﬂka hiçbir yarat›k olmad›¤› gerçe¤ini.
Oraya garaj diyorduk, çünkü emlakç› Bay Stone
öyle demiﬂti. Daha çok istimlak edilecek bir yere,
bir çöplü¤e ya da r›ht›mda y›k›p durduklar› eski
depolardan birine benziyordu. Stone bizi bahçeden
aﬂa¤› götürüp, kap›y› itti ve küçük el fenerini karanl›¤›n içine do¤ru tuttu. Onunla birlikte baﬂ›m›z›
uzat›p, kap›dan içeri bakt›k.
“Gözünüzde canland›rman›z gerek,” dedi. “Te-
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mizlenmiﬂ, kap›lar› yenilenmiﬂ ve çat›s› tamir edilmiﬂ olarak. ‹ki otoluk ﬂahane bir garaj getirin gözünüzün önüne.”
Aptal aptal s›r›tarak bana bakt›.
“Ya da sana göre bir yer, delikanl› –senin ve
arkadaﬂlar›n için, baﬂ baﬂa kalabilece¤iniz bir yer.
Ne dersin, ha?”
Baﬂ›m› çevirdim. Onunla muhatap olmak istemiyordum. Evin her yan›nda ayn› ﬂeyi yinelemiﬂti.
Hele bir gözünüzün önüne getirin. Neler yap›labilece¤ini hayal edin. Bütün bu süreç boyunca, burada y›llarca yaln›z baﬂ›na yaﬂam›ﬂ olan yaﬂl› adam›,
Ernie Myers’› düﬂünmüﬂtüm hep. Onu mutfaktaki
masan›n alt›nda bulduklar›nda, öleli neredeyse bir
hafta olmuﬂmuﬂ. Stone gözünüzde canland›r›n dedikçe, benim gözümün önüne gelen bu oluyordu.
Hatta, bir köﬂesinde kontrplak bir paravanla ayr›lm›ﬂ, eski, k›r›k bir klozet bulunan yemek odas›na
geldi¤imizde de ayn› ﬂeyi yineledi. Çenesini kapamas›ndan baﬂka bir ﬂey istemiyordum; ama o,
Ernie’nin sonunda merdivenleri ç›kamaz hale geldi¤ini f›s›ldad›. Yata¤› buraya taﬂ›nm›ﬂ ve yaﬂam›n›
kolaylaﬂt›rmak için bir de tuvalet yap›lm›ﬂt›. Stone,
sanki benim böyle ﬂeyleri ö¤renmemin do¤ru olmad›¤›n› düﬂünüyormuﬂcas›na bana bakt›. D›ﬂar›
ç›kmak, eski evimize geri dönmek istiyordum; ama
annemle babam hepsini dinliyorlard›. Önlerinde bü-
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yük bir macera varm›ﬂ gibi iﬂi sürdürdüler. Evi sat›n
ald›lar. Onu silip süpürmeye, boyay›p bezemeye baﬂlad›lar. Sonra bebek vaktinden çok önce geldi. Ve
art›k buradayd›k iﬂte.
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O pazar sabah› neredeyse içine girecektim garaj›n.
Kendi el fenerimi al›p içeri tuttum. Arka yola bakan
d›ﬂ kap› kanatlar› y›llar önce düﬂmüﬂ olmal›yd›; giriﬂ
kalaslar çak›larak kapat›lm›ﬂt›. Çat›y› taﬂ›yan kiriﬂler çürümüﬂ, çat› aﬂa¤› do¤ru bel vermiﬂti. At›lm›ﬂ
eﬂyan›n aras›ndan görülebilen döﬂeme parçalar› delik deﬂikti. Evdeki hurdalar› al›p götüren adamlar›n
garajdakileri de almalar› gerekiyordu; ama oraya
ﬂöyle bir göz att›ktan sonra risk primi verilse bile
içeri girmeyi reddetmiﬂlerdi. Eski çekmeceli dolaplar, k›r›k lavabolar, çimento torbalar›, duvarlara dayal›, Nuh Nebi’den kalma kap›lar, kumaﬂlar› eprimiﬂ
ﬂezlonglar vard› içerde. Kancalardan koca koca halat
ve kablo hevenkleri sark›yordu. Su borusu y›¤›nlar›, pasl› çivilerle dolu kocaman kutular yere yay›lm›ﬂt›. Her ﬂey toz ve örümcek a¤lar›yla kapl›yd›.
Duvarlardan s›va parçalar› dökülmüﬂtü. Bir yanda
küçük bir pencere vard›; ama çok pisti ve önünde
çatlam›ﬂ muﬂamba rulolar› duruyordu. ‹çerisi pas ve
küf kokuyordu. Tu¤lalar bile art›k yük taﬂ›yamayacak
hale gelmiﬂ gibi ufalanmaya baﬂlam›ﬂlard›. Sanki
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buras› bütünüyle miyad›n› doldurmuﬂtu; bir y›¤›n
halinde çökecek ve buldozerle al›p götürülecekti.
Bir köﬂede bir ﬂeyin g›c›rday›p se¤irtti¤ini duydum; sonra her ﬂey durdu ve içerisi ölüm sessizli¤ine büründü.
Garaja girme cesareti toplamak için bekledim.
Tam içeri dal›yordum ki, annemin bana seslendi¤ini duydum.
“Michael! N’ap›yorsun?”
Arka kap›dayd›.
“Oran›n güvenli oldu¤u kesinleﬂene kadar bekle demedik mi sana?”
Ad›m›m› geri çekip, ona bakt›m.
“Demedik mi, ha?” diye ba¤›rd›.
“Evet,” dedim.
“Öyleyse, oradan uzak dur! Tamam m›?”
Kap›y› itekleyince, tek menteﬂesi üstünde sallanarak aral›k kald›.
“Tamam m›?” diye hayk›rd›.
“Tamam,” dedim ben de. “Evet. Tamam. Tamam.”
“Derdimiz baﬂ›m›zdan aﬂk›nken, aptal garaj›n
tekinde aptalca ezilip kalman›n s›ras› m› sence?”
“Hay›r.”
“Oradan uzak dur öyleyse! Tamam m›?”
“Tamam. Tamam, tamam, tamam.”
Bunun üzerine ben bahçe dedi¤imiz o vahﬂi yere yollan›rken, o da ateﬂler içindeki bebe¤e döndü.
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ﬁahane olaca¤› varsay›lan bir baﬂka yer de bahçeydi. Banklar, masa ve sal›ncak olacakt› burada. Evin
yan›ndaki duvarlardan birine bir futbol kalesi resmedilecek; içinde kurba¤alar ve bal›klar yüzen bir
havuz yap›lacakt›. Ancak bunlar›n hiçbiri yoktu. Yaln›zca ›s›rganotlar›, devedikenleri, yabani otlar, tu¤la
k›r›klar› ve taﬂ y›¤›nlar› vard›. Milyonlarca karahindiba çiçe¤ine tekme at›p durdum.
Bir süre sonra, annem seslenip yeme¤e gelip
gelmeyece¤imi sordu; ben de hay›r dedim –bahçede kalacakt›m. O da bana bir sandviçle bir kutu kola
getirdi.
“Kusura bakma, her ﬂey berbat oldu¤u gibi,
sinirlerimiz de öyle,” dedi.
Koluma dokundu.
“Anl›yorsun ama, de¤il mi, Michael? De¤il mi?”
Omuz silktim.
“Evet,” dedim.
Bana yine dokundu ve içini çekti.
“Her ﬂey düzene girdi¤inde yine çok güzel olacak,” dedi.
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Evin duvar›na dayal› bir tu¤la y›¤›n›n›n üstüne
oturdum. Sandviçimi yiyip kolam› içerken daha önce
oturdu¤umuz Random Caddesi’yle Geveze ve Avanak gibi bütün eski arkadaﬂlar›m üﬂüﬂtü akl›ma.
ﬁu anda yukar› sahada gün boyu sürecek bir maç
yap›yor olmal›yd›lar.
O s›rada kap› zilinin sesini ve Doktor Ecel’in
geldi¤ini duydum. Ona Doktor Ecel diyordum; çünkü grileﬂmiﬂ bir surat›, siyah lekelerle dolu elleri
vard› ve gülmek nedir bilmiyordu. Bir keresinde bizim evden ç›karken, arabas›nda bir izmarit yakt›¤›n›
görmüﬂtüm. Kendisine Doktor Eckel diye hitap etmemi söylediler, onunla konuﬂmak zorunda kal›nca
öyle yap›yordum; ama o benim için Doktor Ecel’di
ve bu da ona çok daha iyi uyuyordu.
Kolam› bitirdim, bir dakika kadar bekleyip yine
garaj›n oraya gittim. Orada durup cesaretimi toplayacak ya da g›c›rt›lar› dinleyecek zaman›m yoktu.
El fenerini yakt›m, derin bir soluk al›p parmak uçlar›ma basarak do¤ruca içeri girdim.
Yerden h›zla küçük, kara bir ﬂey geçti. Kap›
bir süre gac›r gucur edip durdu. Fenerin ›ﬂ›¤› toz
bulutlar›n› ayd›nlat›yordu. Köﬂede bir ﬂeyin g›c›rday›p durdu¤unu duydum. Parmak uçlar›ma basa
basa biraz daha ilerlerdim; örümcek a¤lar›n›n aln›ma doland›¤›n› hissediyordum. Her ﬂey üst üste
dizilmiﬂti –eski mobilyalar, mutfak donan›mlar›, hal›

