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SON R A N E OLUYOR?

Koridorda, müdüriyet kapısının önünde parlak kırmı-
zı, plastik bir sandalye dururdu. Öğrencilerin “Elek-
trikli Sandalye” dediği bu sandalyede bir salı sabahı, 
dokuz on beşte Alec Spencer oturuyordu.

Alec, Bald Ridge İlköğretim Okulu’ndaki yılları 
boyunca sıklıkla Elektrikli Sandalye’yi boylamıştı. 
Beşinci sınıfın ortalarından beri sayısını tutamaz ol-
muştu artık. O sabahki ziyareti, altıncı sınıfta müdü-
riyete ilk yollanışıydı... Ancak o gün de okulun açıl-
dığı ilk gündü, yani Alec altıncı sınıf öğrencisi olarak 
kırk beş dakikasını bile doldurmuş değildi henüz.

Öğrencilerin Elektrikli Sandalye’yi boylamala-
rının yüzlerce nedeni olabilirdi, çoğu da oldukça 
klasikti: Bir öğretmene saygısızca karşılık vermek, 
zorbalık etmek, itişip kakışmak, birine vurmak, ka-
feteryada yiyecek fırlatmak... gibi nedenler.

Ama Alec özel bir vakaydı. Elektrikli Sandalye’ye 
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oturtulduğu her sefer, aslında genellikle öğretmen-
lerin hoşuna giden bir şeyi yaparken yakalanmıştı: 
Okumak. Neyi ya da nasıl okuduğu değil, sorun da-
ima nerede ve ne zaman okuduğuydu.

Belki de küçükken saatlerce ona kitap okuyan 
anne babasındaydı kabahat. Ya da Denizci Köpek ’te, 
ya da Aç Tırtıl ’da ya da Şapkalı Kedi  ’de. Ancak, ken-
dini bildi bileli Alec’in kitaplara bayıldığına şüphe 
yoktu. Bir kere okumaya başladı mı, kitabı yarılama-
lıydı, çünkü ortasına gelinmişse, hikâyenin sonuna 
da gidilirdi mutlaka. Ve her ne olursa olsun Alec, 
okudukça hep sonrasını bilmek isterdi.

O günkü durum tipik bir örnekti. Tam yirmi da-
kika öncesinde, Alec ilk resim dersindeyken, Bayan 
Boden herkese kâğıt kalem dağıtıp, “Hepinizden, bu 
elma dolu kâsenin bir eskizini yapmanızı istiyorum, 
ama kâğıda adınızı yazmayın. Beş dakika sonra es-
kizleri toplayıp duvara asacağım ve üzerlerinde ko-
nuşacağız. Tamam mı ? Başlayın lütfen,” demişti.

Sınıfın öbür köşesinden bakınca, Alec kâğıdının 
üstüne eğilmiş, canla başla çalışıyor gibi görünüyor-
du. Ama Bayan Boden yanına yaklaştığında, Alec’in 
–geçmiş yıllarda da çoğu kez olduğu gibi– bir kita-
ba yumulmuş okumakta olduğunu fark etmişti. Do-
layısıyla da onu hemen müdüriyete yollamıştı.

İkinci ders zili çaldı ve müdüriyetin önündeki 
koridor çocuklarla doldu. Elektrikli Sandalye’de otur-
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manın en berbat yanlarından biri de buydu; Bayan 
Vance’in ofisine yollanmışsanız, bütün okulun bun-
dan haberi olurdu.

Ancak Alec, Elektrikli Sandalye’de yalnızca otur-
muyor, bir yandan da kitap okuyordu. Yüce Kral diye 
bir romandı ve Alec hayalinde, elinde kılıç, başka-
rakterle birlikte koşturarak bir krallık uğruna savaş-
maktaydı. Zil sesi, çocukların uğultusu, konuşma ve 
kahkaha seslerinin hepsi Alec için, başka bir odada-
ki televizyondan geliyor gibiydi.

Ama aniden, yüksek bir ses dikkatini çekti.
“Hey, bir koku alıyor musunuz ?”
Alec başını kitaptan kaldırmasa da, bu sesi ta-

nıdı. Kent Blair’ın sesiydi bu; onunla aynı sokakta 
oturan, eskiden arkadaş olduğu bir oğlanın. Kent, 
bu günlerde çok popüler ve çok sinir bozucuydu; 
Alec’in başı ne zaman derde girse, Kent hep çok gü-
lerdi. İlk resim dersinde aynı sınıftaydılar, böyle çı-
kagelmesi tesadüf müydü ? Hayır, değildi.

Alec gözlerini kitaptan ayırmamak için kendi-
ni zorladı, ama Kent’in iki oğlanla birlikte bir buçuk 
metre kadar ilerisinde dikildiğinin farkındaydı. Kent 
bağıra bağıra konuşarak, abartılı hareketlerle havayı 
koklayıp duruyordu.

“Püf ! Almıyor musunuz bu kokuyu gerçekten ?”
Oğlanlardan biri, “Bence makarna kokuyor. Ka-

feteryadan geliyor,” dedi.
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Kent yavaşça Alec’e doğru dönüp, onu yeni fark 
ediyormuş gibi yaptı. “Aaah ! Bakın !” Parmağıyla işa-
ret etti. “Alec Spencer Elektrikli Sandalye’de oturu-
yor ! Burdan mı geliyormuş o koku ? Kitapkurdu kı-
zartması ! Çaktınız mı ?”

Öteki oğlanlar hemen ona katıldılar. “Evet, yaa ! 
Kitapkurdu kızartması !”

Alec başını kitaptan kaldırıp kaşlarını çattı. O da 
tam onlara hakaret yağdıracakken, oğlanların üçü de 
gülmeyi kesip hızla uzaklaştı.

Sol tarafında bir hareket hisseden Alec dönüp 
baktı. Bayan Vance odasının kapısını açmıştı.

“Şimdi içeri gelebilirsin, Alec.”

EY VAH!

Bayan Vance’in masasının önündeki sandalye, kori-
dordaki Elektrikli Sandalye’nin aynısıydı: Siyah metal 
ayaklı, sert kırmızı plastikten. Alec, birinci sınıftayken 
sandalyenin ona ne kadar büyük göründüğünü, üs-
tünde oturduğu o ilk zamanlarda ne kadar korktu-
ğunu anımsadı. Artık sandalye tam ona göreydi, hiç 
yadırgamıyordu.

Bayan Vance her zamanki gibiydi: Omuzlarına 
kadar inen kırlaşmış kahverengi saçlar; gömlek üstü-
ne ceket, bazen de gömlek üstüne süveter. Her za-
man ince bir inci kolye takardı. Alec, Bayan Vance’in 
yüzünü güzel bulduğunu söyleyemezdi, ama çirkin 
de sayılmazdı hiç.

Hep yaptığı gibi, dirseklerini masaya dayayıp 
avuçlarını birleştirmişti. Böyle durunca, dua eder gi-
bi görünüyordu Alec’e... Ediyordu belki de. Çerçeve-
siz gözlüğünün kalın camları, kahverengi gözlerini 


