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Charlie’ye
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“Ýyi ressam iki temel þeyi resmetmelidir: insan ve zihnin
deki amaç. Ýlki kolay, ikincisi ise zordur.”
Leonardo da Vinci’den resim üzerine

“Kadýnlar var odaya giren çýkan
Ve Michelangelo’dan söz eden.”
T.S. Eliot, Alfred Prufrock’un Aþk Þarkýsý
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“Bu sanat deðil,” dedim, gazeteyi Aidan’ýn masasýna fýrla
tarak.
Galericim yüzündeki sýrýtmayý gizleyemeyerek gazeteye
bir göz attý. Ýlk sayfada bir tarlada çýrýlçýplak uzanmýþ esrar içen
bir oðlan deseni vardý. Resmin altýnda benim eþsiz yazýmla
çiziktirdiðim ‘üfle bebeðim, üfle’ sözcükleri görünüyordu.
“Bu kimdi Esther?
“Fark eder mi?”
“Elbette etmez.”
“Ýsmi Kenny’ydi. Oðlanýn yýrtýklýðýný aklým almýyor.”
Aidan kendi kendine sessizce güldü.
“Herifi suçlayamazsýn, tek yaptýðý desen baþýna üç bin
papeli cebe indirmek. Sende bunlardan daha var mý?”
Cevap vermedim.
“Bahse girerim annen birkaç tane daha bulup çýkarabilir.”
Kaþlarýmý çattýðýmý görmezden gelip beni tatlý sözlerle kandýr
maya çalýþtý. “Bunu bir emeklilik fonu gibi düþün – geleceðimiz
gibi. Eðer biri Esther Glass’ýn elinden çýkmýþ bir ergen eskizini
satýn alacak kadar salaksa...”
“Baþka hangi parçalarýmý satmak isterdin?” diye sordum
meydan okuyarak.
“Pekâlâ, bacaklarýnla baþlayabiliriz.” Güldüðü sýrada
Aidan’ýn elleri kafasýnýn arkasýna gitti. Arkasýndaki duvarda
asýlý duran çerçevenin içinden sayýsýz kedi gözü sertçe bana
baktý: Billy Smith’in en son baðýþýydý. Duvara daha yeni asýl
mýþtý. Bu özel resmi üç saatlik bir zaman dilimi içinde galeride
ki yerini almýþtý.
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“Billy’nin kirli çamaþýrlarýný müzayedeye çýkarmana izin
vereceðini mi sanýyorsun?”
“Bundan söz açmýþ olman komik, þu anda yaþlý annesiyle
bir telefon konuþmasý yapýyor, arayýp neler çýkarabileceðine bir
bakmak için.”
“Seninle sanat sanat içindir görüþünü paylaþtýðýmýzý saný
yordum. Üzerindeki etiket fiyatý her ne olursa olsun.”
“Paylaþýyoruz, Est, ama gerçekçi olmak zorundasýn, hepi
mizin yaþamak için paraya ihtiyacý var.”
Bir kibrit çakýp sigaramý yaktým ve içime çektim. Aidan
bir kafa iþaretiyle beni yanýna çaðýrdý, ama ben görmezden
gelip onun yerine havaya dumandan halkalar üflemeye koyul
dum.
“Bununla yüzleþmek zorundasýn,” dedi, “satýlýk olan her
bir parçaný satýn almaya hazýrlar. Sen de bu durumdan faydala
nabilirsin.”
Gerçek þu ki o eskizin görüntüsü tüylerimi diken diken
ediyordu, ama bunun nedenini Aidan’a açýklayamýyordum,
bunun hiçbir yolu yoktu. Bunu öyle uzun zaman önce yapmýþ
tým ki, gerçekten de çok uzun zaman önce, eskiz sanki baþka
birinin geçmiþine aitmiþ gibi hissediyordum. Yeniden icat
etmeler ve kararlý deri deðiþtirmelerle geçen yýllar boyunca
yok saymayý becerebileceðimi sandýðým bir geçmiþ. Gazeteye
baktýðýmda gördüðüm, kendi vahim hatamýn bana dik dik bak
týðýydý. Geçmiþte benden kaçmýþ insanlarý hafýzamdan silebile
ceðime ahmakça inanmýþtým, çünkü onlarýn asla dönüp bana
doðru koþacaklarýný düþünmemiþtim. Ancak çok önemli bir
konuda direnmeyi baþaramadým: ünlü oldum ve ünümle birlik
te deðerli bir mala dönüþtüm. Bir de elinizde benim satabilece
ði
niz bir par
çam var
sa... Kur
naz ih
ti
yar Kenny Harper’
ýn o
çizimi eski kutulardan birinin dibinde bulduðunda ne kadar
þanslý olduðuna inanamadýðýna bahse girerim.
“Esther, sen iyi misin?”
Aidan’ýn sesi yumuþamýþtý, beni merakla izledi.
“Sanýrým,” dedim, “sadece, onca zaman önce yaptýðým bir
þeyin halka mal edildiðini görmek çok garip. Biliyorsun, bu yal
nýzca bir çiziktirmeydi. Þimdi ise Sotheby’s gidip onu bir sanat
eseri oluþunu tasdik ediyor. Bu çýlgýnlýk.”
“Þunu unutmamalýsýn, Esther,” diye karþýlýk verdi Aidan
14

yumuþak ve nazik bir sesle, “çevreni saran bu medya histerisi
ni ve halkýn saplantýsýný sen teþvik ettin. Elinde olanak varken
bundan faydalan.”
Söylediklerinde mantýk payý vardý ve ikimiz de bunu bili
yorduk. Benim sanatým “an” ile ilgiliydi – ne zaman geçip gide
ceðini bilen an ile.
“Lütfen, Aidan, bunu daha fazla kurcalamasak olur mu?”
“Tabii ki, Est,” diye cevap verdi iç çekerek, “sonuçta söz konu
su olan senin geçmiþin. Baþka kimseyi ilgilendirmez.”
Sözlerinde ince bir takaza, o anda aldýrmamayý seçtiðim
alttan alta bir sitem seziliyordu. Bilgi paylaþma meselesinin
bundan önce sanatýmýn merkezini hiç iþgal etmemiþ kiþisel bir
mesele olduðunu ikimiz de biliyorduk. Galeri kapýsýnýn bir týkýr
týyla açýldýðýný duydum. Dönüp baktýðýmda Katie O’Reilly’nin
beyaz zeminde topuklarýný týkýrdatarak bize doðru geldiðini
gördüm. Elinde bir tepsi vardý. Aidan’ýn cam kapýsýný açmak
için ayaða kalktým. Yanýmdan geçerken tatlý tatlý gülümsedi,
sonra sýrtý bana dönükken nasýl olduðumu sordu – bunun
huzursuzluk verici bir temas olduðunu hissettim.
Katie, Aidan’ýn kadrosunun çok önemli elemanlarýndan
biriydi, en çok güvendiði çalýþaný ve yorulmak bilmez kiþisel
asistanýydý. Yirmili yaþlarýnýn sonlarýnda, çekici kýzýl saçlarý,
Zümrüt Ada’yý1 anýmsatan gözleri ve kedileri andýran fiziðiyle
þýk bir Dublinli’ydi: ayný zamanda fazlasýyla hýzlý ve verimli
çalýþan, fazlasýyla tatlý ve iletiþim gücü fazlasýyla yüksek biriy
di; tüm bunlarýn da ötesinde, beþ yýldýr bir yolunu bulup yoldan
çýkmamamý saðlamayý baþarmýþtý. Aslýna bakarsanýz, Aidan
Jeroke Galerisi ekibinin vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþ
ti. Son zamanlarda Aidan koleksiyonuna ciddi miktarda para
yatýrmýþ, galerinin alanýný geniþletmiþ ve Katie’ye yardýmcý
olarak iþe iki yeni sergi elemaný almýþtý. Üstlenmiþ olduðu role
saygý gösterildiðini fark etmenin Katie üzerindeki etkisi hayret
vericiydi. Artýk eskisinden de özgüvenli ve galerinin günlük
idaresine daha hâkim görünüyordu. Katie de Aidan kadar iyi
biliyordu ki yaratýcýlýk konusunda uzun süredir yaþadýðým bir
týkanmanýn acýsýný hâlâ çekmekteydim. Altý ay önce, þimdi
gözümü korkutan bir teslim tarihi kararlaþtýrýp onlara bildir
miþtim ve þimdiye dek fikir düzeyinde bile herhangi bir þey
1 Ýrlanda (Ç.N.)
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teslim etmeyi baþaramadým. Tate Modern tarafýndan uluslara
rasý bir çaðdaþ sanat sergisinde Ýngiltere’yi temsil etmek üzere
seçilmiþtim. Serginin destekçileri dünyanýn farklý yerlerinden
di ve içlerinde New York’dan MOMA (Modern Museum of Art),
Sydney’den The Museum of Modern Art ve Berlin’den Kunst
haus vardý. Benim seçilmem yalnýzca benim deðil ayný zaman
da Aidan’ýn da geçtiðimiz on yýl içinde tüm baþardýklarýnýn
alenen tanýnmasýyla eþanlamlýydý. Kýsa süre içinde ortaya bir
þeylerle çýkmazsam ikimizin de itibarý zedelenecekti.
Katie bana kahvemi uzatýrken “Þimdilik tam olarak oraya
varmadýðýmý söylemekle yetineceðim,” dedim usulca.
Anlayýþla kafasýný salladý, sonra gazeteyi alýp üzerindeki
çizime aval aval bakmaya baþladý. “Tanrý aþkýna bu da kimdi?”
dedi hayretle baðýrarak.
Bunun gitmem için bir ima olduðunu hissettim. Billy’nin
açýlýþý için hazýrlanmam gerektiðini söyleyip çiseleyen ikindi
yaðmuruna daldým. Taksi beni eve götürürken içinde bulundu
ðum berbat durum üzerine uzun uzun düþündüm. Eleþtirmen
ler çoðunlukla Aidan’ýn galerisinin paraya odaklanmýþ bir fikir
fabrikasýndan baþka bir þey olmadýðýný söyler dururdu: Dikkat
çekici halkla iliþkiler gösterileri, sabit fiyatla satýþlar ve abartýlý
reklam politikalarýyla beslenen bir makine. Hepimizin popüler
kültür dalgasýna kapýlýp yükseklere çýktýðýmýzý ve bunun arka
sýndan gelen þöhretimiz sayesinde elde ettiðimiz maddi ödül
lerden büyük zevk aldýðýmýzý ilk itiraf eden ben olurdum.
Ancak sanat eserlerimiz ne kadar cüretkâr ve kendine gönder
me yapan eserler olsalar da yalnýzca ironiyle de sýnýrlanmamýþ
lardýr. Hepimizin baþlangýçta bir eleþtirmenin bizi tanýmlamak
için kullandýðý gibi “kiþilikleri olan post-modernistler” olarak,
tekrar bakmak konusunda söyleyeceðimiz daha çok þey vardý.
Ama belki de bizim devrimiz geçiyordu: bazýlarýmýz ilkelere
ihanet etmeye baþlýyordu. Bu davranýþýn arkasýndaki fikir sinir
bozucuydu. Bana göre, hatýrlanmaya deðer bulduðum þeylerin
açýk artýrmaya çýkarýlmasý sonun baþlangýcýný simgeliyordu ve
eðer benim bununla bir ilgim varsa, çocukluðum sanatsal mal
zememin bir bölümünü oluþturmayacaktý. Eðer þimdiye kadar
baþkalarýnýn eline geçmemiþse, uzak geçmiþime ait eskizler
satýlýk deðildi.
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Bir deponun en üstündeki iki kattan oluþan ve yalnýzca
bana ait özel bir asansörle eriþilebilen dairem benim sýðýnaðým
dýr: komþu yok, davetsiz misafir yok. Katlardan birinde ana
stüdyo var. Burasý geçen iki hafta boyunca yataðýmý da taþýdý
ðým muazzam bir alan. Bir plan yapmak için her þeyi göze ala
rak gerçekleþtirdiðim giriþimin sonucunda, kendimi sanatýma
vermeye, sanatýmla yaþayýp onunla nefes almaya karar vermiþ
tim. Þimdi orada bir aþaðý bir yukarý yürüyüp geçmiþte kendi
mi güçlü hissetmemi saðlayan eþyayý gözden geçiriyor, her þeyi
yeniden düþünerek anlamaya çalýþýyordum. Benim neyim var
dý böyle? Sanatýn geliþi her zaman kolay olmuþtu; hep biraz
oyun gibi, biraz eðlenceliydi.
Bir duvar boydan boya aynalarla, diðeri ise bir beyaz tah
tayla kaplýydý. Güneye doðru cam tuðlalarla örülmüþ duvar bir
terasa, oradan da Doðu Londra’nýn ötesine bakýyordu. Alana
daðýlmýþ birkaç cansýz manken, kamera gereçleri, ýþýklar ve bir
þövale vardý. Kendimi eleþtirel bir gözle aynalarda gözlemle
dim: þu aralar peroksitle açýlmýþ sarý saçlarým kafa derimden
iki üç santim uzunlukta kesilmiþti; renk tenimin solukluðunu
vurguluyordu ve karanlýk gölgeler gri-mavi gözlerimin altýnda
birikintiler oluþturmuþtu. Kendimi –ve dairemi– toparlamam
gerektiðini biliyordum, ama bunu yapabilecek enerjim yoktu.
Her neyse, bu doðru zaman deðildi. Billy’nin açýlýþý için hazýr
lanmam gerekiyordu. Terasta bir þiþe þarap açýp karakalemin
kâðýdýn üzerinde býraktýðý izler gibi bulanýklaþarak griye çalan
þehre yukardan bakarken bir sigara içtim. Kasýmýn ortasýydý;
hava soðumaya, hafif bir rüzgâr esmeye baþlýyordu.
Çalan telefonla huzurum kaçtý. Telefonu alýp arkadaþým
Sarah Carr’ýn sesini duymayý bekleyerek tekrar dýþarý çýktým;
Billy’nin sergisine birlikte gitmek üzere arayacaðýna söz ver
miþti. Ama hattýn sesini duyar duymaz arayanýn o olmadýðýný
anladým. Bu, nispeten uzak bir mesafeden ya da dahili bir tele
fon þebekesinden arayan biriydi. Hat, netleþene kadar bir ya da
iki kez gidip geldi. Bir pazarlama þirketinden arýyor olabilecek
lerini düþündüm, ama sonra onun sesini duydum.
“Merhaba Esther, hayat nasýl gidiyor?”
Ýçimde bir þeylerin kasýldýðýný hissettim. Telefondaki adam
neþeliymiþ gibi davranýyordu ve en az benim kadar iyi biliyor
du ki bir giriþ konuþmasý yapmaya hiç gerek yoktu. On beþ yýl
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geçmiþ olabilirdi, ama sesinin tonu hiç deðiþmemiþti. Belki
yýpranýp biraz incelmiþti, zenginliðinin bir kýsmý fazla ekilip
biçilmekten verimliliðini yitirmiþ bir tarla gibi tükenmiþti. Hýz
lý düþünmeye çalýþtým. Kenny Harper’ýn yaþamýma tekrar gir
mesine hiçbir þekilde hazýrlýklý deðildim. Ýlk aklýma gelen
telefonu kapatmak oldu, ama onun da bilmesi gerektiði gibi
bunu yapmayacaðýmý – aslýnda yapamayacaðýmý biliyordum.
Kenny bir sýfýr öndeydi, en azýndan þu an için. O neden aradý
ðýný biliyordu ve benim de bunu öðrenmem gerekiyordu.
“Ben de ne zaman ortaya çýkacaðýný merak ediyordum,”
dedim kayýtsýz görünmeye çalýþarak, ama sözcükler sesimdeki
kaygýyý gizleyemeyecek kadar boðuk bir sesle çýktýlar aðzýmdan.
“Sen de þu kaprisli sanatçýlardan biri oldun, deðil mi?”
diye karþýlýk verdi, ama bu þakacý tonun altýnda sýk ve nemli
nefes alýþ veriþlerini duyabiliyordum. Demek o da huzursuzdu.
“Senin hayatýn nasýl gitti?” diye sordum, kararlýlýkla lafý
benim dünyamdan uzaklaþtýrýp onunkine getirerek.
“Pek, nasýl söylesem, güllük gülistanlýk deðil,” diye yanýt
ladý. Gülüyordu, ama gülüþünün altýnda yatan acý, bana tokat
gibi çarptý. Benden istediði bir þey vardý, buna emindim.
“Açýk artýrma seni memnun etmiþ olmalý,” dedim soðuk
bir sesle.
Gerçeklerden saklanmanýn hiçbir anlamý yoktu. Ciddi
konulara ne kadar hýzlý geçiþ yaparsak, ondan paçamý kurtar
mam o kadar kýsa zaman alacaktý. Gülüþünde neredeyse bir
utanç týnýsý seziliyordu, týpký önemsiz, ama yanlýþ bir þey yapar
ken suçüstü yakalanmýþ bir öðrenci gibi. Burnundan solumay
la karýþýk bir kýkýrdama.
“Ah evet, ister istemez,” diye cevap verdi, patlamasýný kont
rol altýna almayý baþarýr baþarmaz. “Biz senin þu aralar olduðun
kadar zengin deðiliz.”
“Bunca zaman sonra beni neden arýyorsun Kenny?” diye
sordum biraz fazla saldýrgan bir sesle, endiþem hýzla öfkeye
dönüþüyordu.
Bir anlýk bir sessizlik oldu.
“Sadece sohbet etmenin güzel olabileceðini düþündüm,”
diye yalan söyledi. Bu hiç de inandýrýcý deðildi.
Hâlâ terasta duruyordum ve birdenbire þiddetle titremek
–te olduðumu fark ettim– bunun nedeni soðuk deðildi. Hýzla
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bir þeyler düþünmeye çalýþarak içeri girdim. Ne kadarýný bili
yordu – yani o gittikten sonra bana olanlarýn ne kadarýndan
haberdardý? Bildiðim kadarýyla hiçbir þeyden haberi yoktu.
Pekâlâ o istediði neydi? Ama bunu sormama gerek kalmadý,
Kenny merakýmý giderme konusunda fazlasýyla hevesliydi.
“Geçen gün nazik bir adam beni aradý ve ona bizimle ilgili
bir þeyler anlatmak isteyip istemediðimi öðrenmek istedi,”
duraksadý, “yani bizim maceramýzla ilgili.”
Terimin kullanýlýþý Kenny’ye açýkça yabancý olsa da onu
pohpohladýðý kesindi. Hâlâ, uzun vadeyi býrakýn, orta uzunluk
ta bir þey bile yaþamak istemeyen “kýsa süreli gönül eðlendir
melerin” adamýydý büyük olasýlýkla.
“Görünüþe bakýlýrsa bayaðý deðere binmiþiz,” diye devam
etti, sesindeki keyif gittikçe artýyordu, “bulvar gazeteleri için
falan. Ama bizim yaþadýklarýmýz özeldi ve onlarý medyayla pay
laþmak bana pek doðru gelmiyor. Ne demek istediðimi anlýyor
sun, deðil mi?”
Bir an için kusacaðýmý zannettim. Kenny duygusal anlam
da çocuksu, yontulmamýþ biri olabilirdi, ama aptal deðildi ve
beni nasýl oltaya getireceðini çok iyi bilirdi.
“Adam kimdi ve ona ne anlattýn?”dedim soðuk bir sesle.
“Hiçbir þey anlatmadým, Esther,” diye cevap verdi sahte
bir masumiyetle, “paniðe kapýlma, ona sadece bu konuda
düþünmem gerektiðini söyledim. Sanýrým ismi John’du, evet,
John Herbert, son günlerin yeni bombasý Clarion gazetesinden
John Herbert.”
John Herbert yýllardýr bir açýðýmý arar dururdu. En sert
eleþtirmenim ve geçmiþimi deþmesine en son ihtiyacým olan
kiþiydi. Endiþem iyice arttý.
“Sana ne kadar para teklif etti?”
“On bin,” dedi gururla.
“Bence doðru þeyi yaptýðýn çok açýk,” diye cevap verdim,
hiç rahatsýz olmamýþ gibi konuþmaya çalýþarak, “ama doðru
davranýþýn yüzünden paradan olduðunu düþünmekten de nef
ret ediyorum.”
Çocuksu gülüþ geri dönmüþtü.
“Ne kadar da düþüncelisin,” dedi, “Biliyor musun, baþka
eskiz olup olmadýðýný da sordu.”
Nasýl onlarý unutacak kadar aptal olabilirdim ki. Kenny ile
Baþyapýt
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birlikte geçirdiðimiz acýnasý bir hafta boyunca, durmadan onu
çizmiþtim, ama ona resimlerden yalnýzca birini verdiðimi hatýr
layabiliyordum, gazeteye satmýþ olduðu resmi. Bununla birlik
te, Kenny’nin yalan söylediðine inanmam için de hiçbir neden
yoktu. Elindeki her ne idiyse, utanç verici, açýk saçýk ve üzeri
örtülü kalmasý tercih edilecek türden bir þey olduðu kesindi.
“Sende baþka eskizler olduðunu bilmiyordum,” dedim.
“Onlarý görmeyi çok isterim. Belki sana daha iyi bir fiyat
önerebilirim.”
“Evet, evet, benim aklýmdan geçenler de tam olarak buy
du,” diye cevap verdi. Sesi birdenbire daha endiþeli gelmeye
baþlamýþtý. Ardýndan sesinin tonu tamamen deðiþti ve sözcük
ler aðzýndan hýzla dökülmeye baþladý.
“Esther, gitmem gerekiyor, ama belki tekrar konuþabiliriz.
Haftaya ayný saatte, olur mu? Görüþürüz.”
Hat santralden kapatýlmýþ gibi kesiliverdi. Ahizeyi tiksin
tiyle kanepenin üzerine fýrlattým, sanki mikroplarýný ona da
bulaþtýrmýþtý. Atölyemde bir aþaðý bir yukarý yürümeye baþla
dým; bir yandan da kollarýmý ovalayýp duruyordum. Her yaný
mýn tir tir titremesine raðmen vücudumdan ter boþanýyordu.
Oldukça renkli olaylarla dolu sanat kariyerim boyunca baþým
dan pek çok þey geçti, ama þu ana dek þantaj onlardan biri
deðildi.
Gerçekten istediði neydi? Eðer onun medyaya konuþmasý
ný engellemenin yolu sadece paraysa, bunu halledebilecek
param vardý; ya da elinde baþka eskizler varsa, onlarý da kendi
sinden satýn alýrdým. Ama telefonu bundan daha sinir bozucuy
du. Geçmiþimle ilgili bildikleri deðildi beni endiþelendiren,
çünkü açýkçasý fazla bir þey bilmediðinden emindim. Beni
rahatsýz eden medyanýn nefret ettiðim çocukluðumu ve ergen
liðimi didik didik etmeye baþlamasý düþüncesiydi. Beni biçim
lendiren geçmiþle arama kararlýlýkla bir mesafe koyup sanatý
mý büyük bir gayretle hep þimdiki zaman sýnýrlarý içinde tut
muþtum. On yedime basýp Londra’ya taþýndýðýmda bunlarýn
hepsini arkamda býraktým ve sürekli peþimden gelmelerini
istemedim. Kenny tamamen kendime sakladýðým bir dönem
den geliyordu, yaþamýmda pek çok þeyin olduðu, kim –yoksa
‘ne’ mi demeliyim?– olduðumu gerçekten þekillendirmiþ olan
bir dönemden. Aslýnda beni kaygýlandýran dalgalanma etkisiy
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di. Kenny bir taþtý ve þimdi suya atýlmýþtý. Buna karþý bir tepki
oluþmak zorundaydý, ben önlerini kesmek için bir þey yapmaz
sam dalgalar merkezden dýþarý doðru daireler halinde büyüye
cekti.
Duþ yapýp giyinmeye baþladým. Gerçek beni gizlemem
gerekiyordu, korkunç görünüyordum. Bu nedenle, uzun siyah
bir peruk takýp dudaklarýmý gelincik kýrmýzýsýna boyadým ve
en iyi dostum ve tasarýmcým Petra Luciana’nýn yeni bir kreas
yonunu giyindim. Kendimi yeniden yaratýrken Kenny’yi dur
durmanýn bir yolunu düþünmeye çalýþtým, ama aklýma basit bir
fikirden baþka hiçbir þey gelmedi. Temelde, ben ayný suya daha
büyük bir taþ atabilirsem, dikkatleri onun küçük çakýl taþýndan
tekrar kendi üzerime döndürecek daha büyük dalgalar oluþtu
rurdum. ‘Kendi’mden kastým bugünkü ‘ben’di. Keþke onun
ergenlik çaðýna ait bir aþk macerasýna dayanan aptal, küçük
öyküsünde koca bir delik açabilecek bir plan yapabilseydim.
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öðrendikleri geçmiþimle ilgilenen medyanýn dikkati yeterince
uzun bir süreliðine baþka yöne çevrilmiþ olacaktý. Telefon tek
rar çaldýðýnda mideme kramplar girdi, ama bu kez arayan
Sarah’ydý.
“Saat 7’de sende olacaðýz.”
“Neden nefes nefesesin sen?” diye sordum.
“Koþu bandýndan þimdi indim,” dedi hýzlý hýzlý nefes ala
rak, “sýradaki gösterimiz için þekle girmeye çalýþýyordum da.”
Sarah Carr ve Ruth Lamant iyi dostlarýmdan ikisiydi. Bir
gösteri çifti oluþturuyorlardý. Bu sanat sahnesinde popülerleþ
miþ yeni bir temanýn parçasýydý: “birlikte çalýþan sanatçýlar”.
Gilbert ve George ya da Chapman kardeþler gibi birlikte tek bir
þey yapýyorlardý, ama ilk çiftten çok daha genç ve hoþtular;
ikincisinin ise cinsel sapkýnlýklarýndan uzaktýlar. Ayrýca bildi
ðim kadarýyla, eski ustalarýn resimlerini bozmayý da huy edin
memiþlerdi. Kýzlarýn bir avantajý da –güzel sanatlarla uðraþan
sanatçýlardan çok kabare sanatçýlarý gibi– þarký söyleyebiliyor
olmalarýydý herhalde. Gösterileri de oldukça fazla akrobasi içe
riyordu. Bazý insanlar onlarýn sanatçý olarak sýnýflandýrýlmala
rýndan bile þüphe ediyorlardý, ama son zamanlarda medya her
þeyi karmakarýþýk etti ve sýnýrlar belirsizleþti. Sanat, fotoðrafçý
lýk, sinema, moda, medya, hepimiz ayný potada eridik. Eðer
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etniklik konusunda konuþuyor olsaydýk, yan yana yaþýyor, biz
den olanlarýn arasýnda mücadele verirken sokakta yanýndan
geçtiðimiz diðer herkesi görmezden geliyor olacaktýk. Sanat
dallarý söz konusu olduðunda görünen o ki hepimiz birbirimi
zin alanýna zorla girmeye uðraþýyoruz. En iyi parçalarý çalýp
geri kalanlarý tozlanmaya býrakýyoruz.
“Sesin gergin geliyor,”dedi Sarah, “her þey yolunda mý?”
“Evet yolunda,” diye yalan söyledim, “sadece kafam biraz
meþgul, yeni projemle ilgili.”
“Þu aralar Aid’in davranýþlarý nasýl?”
“Nasýl yani?” Sesimin sert çýktýðýný biliyordum, ama buna
engel olamadým.
“Onu dün gördüðümde oldukça keyifsiz görünüyordu.”
Aidan’ýn kiþisel kaygýlarýmýzý bu kadar açýk bir biçimde
ortaya sermesinden hoþlanmýyordum. Keyifsizliði sanatýmýn
içinde bulunduðu durumla ilgili olabileceði gibi iliþkimizin için
de bulunduðu durumla ilgili de olabilirdi, ama bundan emin
olamýyordum. Yeni bir iþ üretmek için uðraþtýðýmdan, aramýz
bir süredir kötüydü. Ýçime kapanýp ondan uzaklaþmýþtým ve
yoðun bir kasvet çökmüþtü.
“Þu an üzerinde çok fazla baský var,”dedim pek de inandý
rýcý olmayan bir þekilde.
“Sanýrým öyle, senin baþarýna çok fazla para yatýrdý,” diye
karþýlýk verdi Sarah içten duygularla, “ama, Est, ortaya bir þey
lerle çýkmasý gerekenin eninde sonunda sen olacaðýný aklýndan
çýkarma, o sadece senin pezevengin.” Telefonu kapattýktan
sonra giyinmeyi bitirdim, sonra da Sarah’nýn gelmesini bekle
mek üzere tekrar terasa çýktým. Sarah –Aidan konusunda– hak
lýydý, ama onun için paradan daha fazlasýný ifade ediyordum ya
da öyle sanýyordum. Hava almaya, düþünmek için kafamý
temizlemeye ihtiyacým vardý. Telefonum tekrar bipledi. Tanrý’
ya þükür bu kez Aidan’dan bir mesaj gelmiþti. Okumak için
tuþlara týkladým.
Üzgünüm, þaka ediyordum – seni asla satmam, Est; sen
benim baþyapýtýmsýn, Aidx.
Yazacak bir cevap düþündüm, tereddüt ettim, mesajý yeni
den okudum, sonra telefonun kapaðýný sertçe kapatýp Bow
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boyunca uzanan teraslara baktým. Bakýþlarým gecenin kapladý
ðý gökyüzüne kaydý. Mesajý açýp tekrar okudum.
“Seni asla satmam.”Belki de bu sözcüklerde bir þey vardý,
bir temanýn baþlangýcý. Sanatýmla ilgili her þey tam þu anda
benim deðerim üzerine odaklanmýþ görünüyordu. Herkes
benim bir parçamý istiyordu: Kenny, Aidan, medya, koleksiyon
cular, Tate galerisi, halk. Belki de anlamaya çalýþtýðým þey þuy
du: gerçek deðerim. Sýradaki projemle bu sorunu birleþtirme
min bir yolu olmak zorundaydý. Bir yoðunlaþabilseydim. Onun
yerine kendimi diken üstünde ve karmakarýþýk hissediyordum.
Kenny Harper’ý kafamdan atmaya karar verdim, en azýndan bu
hafta için. Tahminen bir sonraki konuþmamýza öylesine kilit
lenmiþti ki aradaki zaman içinde Clarion’la baþka herhangi bir
þey yapamayacaktý. Kesinlikle benim daha iyi bir teklifle gelip
gelmeyeceðimi görmek için beklemek isteyecekti. Eðer haklýy
sam, bu bana rekabetçi bir hücum planý geliþtirmek için yedi
gün veriyordu. Belki de olanlara iyi tarafýndan bakmayý baþara
bilirsem, Kenny’nin bana orta karar bir iyilik yapýyor olduðunu
varsayabilirdim. En azýndan artýk kendimi yoðun bir þekilde
keyifsiz hissetmiyordum. Aklým hýzla çalýþmaya baþlamýþtý. Bir
çözüm bulunmasý ve bunun çabuk olmasý gerektiðini biliyor
dum.
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