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1

Genç vâris ler hakkýnda hep aþaðýlayýcý bi çim de 
ko nu þul du ðu nu du yarým. Oy sa in san lar zen gin bir 
adamýn mi rasýna kon manýn ne den li güç ol du ðu nun 
farkýnda bi le de ðil dir. Co ra da ha yir min ci yaþýný dol-
dur ma dan bir mil yo ner le ev len miþ ti ve biz de adamý 
mümkün olan en kýsa süre de me za ra gönder mek 
için tüm ye te nek le ri mi zi seferber etmiþtik. Co ra’nýn 
varlýðýnýn te me lin de ce sa ret, ya ratýcýlýk ve be nim 
gi bi ka rarlý ve onun la ayný ayar da bir ar ka da þa sa hip 
ol manýn güve ni ya tar. 

“Sen ol ma san hiç bir þey ba þa ra mazdým,” de miþ-
ti na di ren ya þadýðý min net an larýndan bi rin de. 
Aslýnda böyle büyük laf lar et me si ne ge rek yok tu; 
çünkü kalkýþtýðýmýz bir çok or tak suç bi zi sýký sýkýya 
bir bi ri mi ze ke net le miþ ti. Aslýnda için için bu giz li 
alýþkanlýðýmýzýn gi de rek baðýmlýlýða dönüþme sin-
den de çe kin mi yor de ðil dim. 

Ge çen ha zi ran Flo ran sa ol duk ça sýcaktý. Bo ðu cu 
bir cu mar te si günü ye ni Fer ra ri’mi zi de ne mek üze re 
kent dýþýna git me ye ka rar ver dik ve Co ra’nýn Flo-
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ran sa’da ki evin den büyük bir ke yif le yo la çýktýk. 
Anaç do ðalý dostumuz ve kâh yamýz Emi lia, onun 
ke ke me ar ka daþý Ma rio ve küçük oð lum Béla da 
bi zim ley di. Co ra bi zi oto yol dan, þa rap ve zey tin yaðý 
sa týn al mayý, güzel bir ye mek ye me yi ve ha va al ma-
yý dü þün düðümüz ünlü Gal lo Ne ro bölge si ne 
gö türdü.

Chi an ti bölge sin de ki Cas tel li na’da Ru co la sos lu 
gnocc hi1 ve kýzarmýþ beç ta vu ðu ýsmar ladýk. Ak þam-
 üstle ri en sev di ði miz lo kan ta epey ha re ket li olur  du; 
bu kez yan ma sa da bir Ýngi liz’in ka za so nu cu ani 
ölümü ve evi nin aci len el den çýkarýlýþýyla il gi li ateþ li 
bir tartýþma yürütülüyor du. Gi de rek ar tan sayýda 
ko nuk ko nuþ ma ya katýldý. Genç bir tek nis yen 
Co ra’nýn büyüsüne öylesine kapýldý ki, gu rur la, 
bahtsýz Ýngi liz’in malikâne si nin anah tarýnýn ken-
din  de ol du ðu nu ar ka daþýmýn ku laðýna fýsýldadý. 
Ma salsý an latýmý sa ye sin de il gi mi zi çek me yi ba þar-
dýk tan son ra, bi zi ge ce nin bir vak tin de dik yol lar dan 
düþ   sel bir dað man za rasýnýn sa de ce ay ýþýðýyla 
ay dýnlanmýþ ýssýzlýðýna götürdü. Co ra’yla iki miz boþ 
evi görmek ve ora da ge ce le mek üze re yo la çýktýðý-
mýz dan, Emi lia ve Ma rio, Béla’yý da yan larýna alýp 
oto mo bil le Flo  ran sa’ya ge ri dönmüþler di.

Kýsa bir yol cu lu ðun ardýndan oto ma tik bir kapý 
açýldý ve çakýl taþý döþen miþ bir bah çe yo lu na gir dik.

“Soy lu bir yer miþ,” de di Co ra.
Ka ranlýkta hâlâ güne þin sýcaklýðýný taþýyan te ra-

sa adým attýk, kur ba ða ve çe kir ge ko ro larýnýn eþ lik 
et ti ði üç bülbülün þakýmasýný he ye can la din le dik. 
Üzüm bað larýnýn ol du ðu dað lar ge ce nin so luk ýþý-
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ðýnda parýldýyor, fun dalýk ve çalýlýklar arasýnda ki 
son ateþböcek le ri uçu þu yor, hanýme liy le la van tanýn 
tatlýmsý ko ku su ha vayý dol du ru yor du. Di no ha vuz da 
yüzme yi tek lif et ti ama öne ri si ni ge ri çe vir dik. De li-
kanlý yanýmýzda ma yo larýmýzýn ol madýðýný çok iyi 
bi  li yor du.

“Fi yatý ne dir aca ba?” di ye soran Co ra, baþ par-
ma  ðýyla malikâne yi iþa ret etti. De li kanlýnýn ver  di ði 
yanýt üze ri ne si ga rasýnýn külünü dalgýn dalgýn 
te rasýn par maklýðýndan aþaðý silk ti. Ba na dönüp 
Al man ca, “Bu ka dar büyük bir mülk için be da va 
sayý lýr,” de di. “Ni ha yet bir ha vu zu muz olurdu, Ma ja. 
Ya zýn en sý cak ay larýnda Flo ran sa’da kal mak ve bay-
la eþ de ðer. Bak sa na, son bir kaç gündür kent te ha va 
ne ka dar da sýcak.”

Be re ket ver sin ki, genç Ýtal yan onun söyle dik le-
ri ni an lamýyor du.

“Ýyi bir oð lan,” de di Co ra. “Min net tarlýðýmýzý 
gös  ter me miz için bi ri mi zin onun la yat masýný bek le-
di ði ne emi nim. Eðer bu yükü üze rim den ala cak 
olur san...”

Di no bi ze iki ko nuk odasý göster di. “Co ra’yla 
ben çift ki þi lik ya tak ta ya ta bi li riz,” di ye öner dim. 
“Di  no, bir iyi lik yapýp bi zi yarýn er ken den otobüs 
du raðýna býrakýr mýsýn?”

Bu ara da onun elek trik çi ol du ðu nu öðren miþ-
tik. Çift ki  þi lik ya tak fik rin den stra te jik se bep ler le 
hoþ lan ma mýþtý ama hayal kýrýklýðýný bel li et me di. 
Ký za ben ze yen su ratý bel li be lir siz asýldý; ço cuk ken 
–da ha o ke  çi sa kalý çýkma dan önce– Ba rok döne mi-
ne ait resimlerdeki me lek le re ben ze di ði ne emi nim. 
En ho þu ma gi  den yaný, sýk ve uzun kir pik le riy di. 

Yor gun ol du ðu nu ve bi zim le bir lik te bu ra da 
ge ce le ye ce ði ni söyle di, ne de ol sa yarýn pa zardý ve 
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ça lýþ masý ge rek mi yor du. Kah valtýdan son ra malikâ-
ne  yi bir de gün ýþýðýnda göste re bi lir, ardýndan bi zi 
Flo ran sa’ya, kapýmýzýn önüne ka dar götüre bi lir di. 
Bi  ze iyi ge ce ler di le di. Bu sözler den ve Co ra’yý öpüp 
ba na da ka ça mak þe kil de sarýldýktan son ra ya tak 
oda larýndan bi rin de kay bol du. 

Onu baþýmýzdan attýktan son ra Co ra ni ha yet 
ha vu zun tadýný çýkar mayý öner di. Aydýnlýk bir ge ce 
ol du ðun dan, bakýmlý çim le rin üze rin de yo lu mu zu 
ko lay ca bul duk.

Ne yazýk ki ha vu zun üze ri ka palýydý ve plas tik 
ka pakçýklarý oto ma tik ola rak top la yan me ka  niz ma-
yý çalýþtýrmayý bil mi yor duk. Çýrýlçýplak hal de an sýzýn 
bir el fe ne ri nin ýþýðýyla aydýnlatýl dýk. Di no bah çe 
lam ba larýný açmýþ ve bi zi, Faunus’tan1 kor kan 
Nymphe’ler2 gi bi ye ri miz den sýçratmýþtý. “Anah tarý 
sa ða çe vir me niz ge re ki yor,” de di kur naz ca bir yar-
dýmse ver lik le, sonra taþ lar dan örülü bir du varýn 
ya nýna gi dip bir ka paðý kaldýrdý ve giz li anah tarý iþa-
ret et ti.

Elek trik akýmýnýn büyülü gücü sa ye sin de ha vu-
zun örtüsü ya vaþ ça, ses çýkar ma dan ve bir kon ser ve 
ka paðý gi bi düzgün bi çim de açýldý, su or ta ya çýktý. 
Sýcaklýðý hoþ tu.

Üçümüz bir süre ha vuz da yüzdük. “Azgýnlýktan 
pat la ma dan önce,” de di Co ra, “þu na ufak bir ders 
ver sek iyi ola cak!”

Bu hoþ oð laný acý çe ker ken görme yi is te mi yor-
dum, za ten Co ra’nýn aklýnda ki nin ne ol du ðu hak-
kýnda da bir fik rim yok tu. Be nim de yardýmýmla 
onu, ölüm kor ku su du ya na ka dar su yun altýnda tut-
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mayý planlýyor ola bi lir di. “Bi zi ta ciz et me ye bi le kal-
kýþmadý,” de dim. “Ne de mek bi zi,” di ye id dia et ti 
Co  ra, “ben bu onu ra eriþ tim bi le.”

“Bu ra da ipi ni çe ke cek olur sak, Pam pa’da adý-
mýz çýkar,” de dim.

Bu na hak ver di. Yüzdükten son ra azgýnlýðý 
bi raz yatýþmýþ olan Di no’yu oto ri ter bir ses le ya taðýna 
gönder di, o da uy sal ca bo yun eð di. 

Uyandýðýmda sa at henüz er ken di. Co ra’yý ora da 
býrakýp çift ki þi lik ya tak tan kalktým, külo tu mla 
ti þörtümü giy dim ve parmak uçlarýnda te ra sa çýk-
tým. Man za ra nefes ke si ciy di. Cen net gi bi, di ye 
dü þün düm, dünyanýn en güzel köþe si, Tos ca na 
bölge si ayak  larýmýn altýndaydý. Uzak ta ki ye þil dað-
lar, sa ba hýn er ken sa at lerine özgü gri-ma vi gök ren-
gi ne ka rýþý yor  du. Bakýþlarýmý üzüm bað larýnda ve 
gi riþ le ri ni ser vi le rin süsle di ði çift lik ler de gez dir-
dim; mali kâne yüksek te ol du ðun dan, hafif bir melt-
em ha va nýn ba ha ratlý ko ku su nu et ra fa daðýtý yor  du.

Üze rin de ki çiy le parýlda yan çim ler, yalýna yak 
do    laþ ma ya çaðýrýyor du be ni. Gün ýþýðý yu mu þacýktý; 
an cak doð mak ta olan güneþ sýcak bir günün bi zi 
bek le di ði ni muþ tu lu yor du. Co ra dün bu malikâne yi 
satýn al mak tan söz et me miþ miy di? Béla’yý gülle rin 
may hoþ ko ku larý ve ke le bek ler arasýnda, ha ri ka larla 
do lu bu bah çe de ta sasýzca zýplar ken düþle dim. 

Tek so run ha vuz du. Küçük oð lum ne de niy le 
ha vu zun örtüsünü, an cak su ya bir lik te gi re ce ði miz 
za man kaldýra bi lir dim. Ted bir li dav ranýp onu bir 
yüz me kur su na yazdýrmalý mýydým, yok sa bu nun 
için henüz küçük müydü?

Aca ba bu ranýn es ki sa hi bi han gi ko þul lar altýnda 
ka za ge çir miþ ti? Bu den li sa pa bir malikâne iki genç 
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kadýn için faz la teh li ke li de ðil miy di? Ney se ki 
ya nýmda Co ra var ken, ne ölümden ne de þey tan dan 
kork ma ma ge rek vardý. 

Bir den ürper dim ve ye ni den sýcak ya ta ða dönüp 
bir sa at da ha uyu ma ya ka rar ver dim, sa at da ha ye di 
bi le ol mamýþtý.

Ya tak ta ki ye rim do luy du. Co ra’nýn yanýnda, 
da ha doð ru su üze rin de Di no yatýyor du, ora ya çað rýl-
mýþ mýydý, yok sa ken di ira de siy le mi gel miþ ti, bil mi-
yor dum. Ke sin olan, be ni fark ede me ye cek ka dar 
meþ gul olduklarýydý. Ben zer du rum la ra alýþkýn 
ol du ðum  dan tek kelime et me den, ye re kaymýþ bir 
bat ta ni ye yi kap tým ve kýþlýk bah çe de ki þez long lar-
dan bi ri ne kývrýldým. Uy kum kaçmýþtý. Dýþlandýðýmý 
his se di yor  dum. Ýçe ri de be nim le eð le ni yor 
ol malýydýlar; çün   kü adýmý söyle dik le ri ni, ardýndan 
da ne þey le gü lüþ tük le ri ni du yu yor dum. Yok sa dýþ 
görünüþüm Co ra’ nýn büyüle yi ci kývrýmlarýyla mý 
karþýlaþtýrýlýyor du? 

Yanýmda o var ken er kek le rin ba na dik kat bi le 
et me me si ne alýþýktým. Za ten be nim düz, açýk kum-
ral saçlarým onun kýzýl as lan ye le siy le nasýl re ka bet 
ede bi lir di; he le ki gri gözle rim onun ye þil renk li 
gözle riy le? Be ni se ven ler dýþ görünüþüm için ‘min-
yon ama þi rin’ de yi þi ni kul lanýrken Co ra ‘rüyalarýn 
kadýný’ ya da ‘soy lu ha tun’ tam la ma larýyla de ðer len-
di ri lir di. Üste lik Co ra da ima göz ka maþtýrýcý renk-
ler de gi yi nir di: pem be, tu run cu, sarý ya da tür ku vaz 
ve si yah. Be nim tarzýmsa don dur ma külahý ben zet-
me siy le ala ya alýnýrdý çünkü ka ra me la, va nil ya ve 
tarçýn renk le ri ni se ve rim. Büyük olasýlýkla uzak tan 
as la fark edil mi yo rum dur.

Bir ara Di no’nun oto mo bi li nin çakýl taþý döþe li 
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yol da ha re ke te geç ti ði ni iþit tim. Co ra zah met edip 
ya  tak tan kalkmýþ, þez lon gu mun önünde göster me-
lik ge rin me ve es ne me ha re ket le ri yapýyor du: “Kýz-
dýn mý?” 

“Ro meo’n pes mi et ti?”
“Bi ze adam gi bi bir kah valtý hazýrla ya cak. En 

azýndan öyle ya pa caðýný söyle di,” de di.
Co ra haklý çýka caktý. Yak laþýk bir sa at son ra 

Di no bi ze tuz suz Tos ca na ek me ði kýzarttý, bu nu zey-
tin yaðýna batýrýp sarmýsak la ov du, yanýna da es pres
so hazýrladý. An ne si nin mut faðýndan pe co ri no1 
ge tir miþ, do ma tes le fes le ðe niyse malikâne nin bah-
çe sin den top lamýþtý.

“Bakýn ki taplýkta ne bul dum,” di ye ses len di 
Co ra kütüpha neden, ben iyi bir ev kadýný gi bi kir li 
kah ve fin can larýný mut fa ða taþýrken. “De ca me ron! 
Gio van ni Boc cac cio da bun dan 650 yýl önce bu man-
za ra karþýsýnda bi zim duy du ðu mu za ben zer bir hay-
ran lýk duy muþ.”

De ri kaplý, ke nar larý altýn yaldýzlý ki tap tan bir 
süre oku du. Flo ran sa’da baþ gös te  ren ve bir grup 
genç soy lu nun pas to ral bir taþ ra evi ne sýðýnma la rý-
na ne den olan ve ba salgýný kýsmýndan baþ ladý. “Bah
çe ye di kýz ve ka val ye le ri ne öy le sine bir se vinç ver
miþ ti ki, tek bir aðýzdan müm kün ol du ðu tak dir de 
dün ye vi bir cen ne tin bu bah çe den baþ ka bir þe ye 
ben ze me ye ce ði ve bu ra ya ek le ne cek tek bir güzel lik 
da ha ol ma ya caðý ko nu sun da hem fi kir ol du lar.” 

Onay lar bi çim de baþ larýmýzý sal ladýk. Co ra oku-
mayý sürdürdü: “De ca me ron’da ki vil la ha fif çe tük
sek te, al çak bir te pe nin üze rin de yer alýyor du. Boc-
cac cio pekâlâ bu malikâne den söz edi yor ola bi lir...”
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Di no’yla ben bun dan kuþ ku luy duk. Tos ca na böl-
ge sin de al çak te pe le rin üze ri ne ku rul muþ ev ler 
ne re dey se ge nelge çer bir du rum du. 

Ni ha yet Di no’nun eþ li ðin de mülkün ta mamýný 
gez dik. Üze ri ka palý üç ga raj, her bi ri ban yo lu üç 
ya tak odasý, ayrý bir ko nuk evi –“Emi lia ve Ma rio 
için,” de di Co ra– ve tam do nanýmlý bir mut fak vardý. 
Mali kâ ne nin en çok ho þu mu za gi den yaný, kýþlýk 
bah çe siy le ge niþ bir man za ra su nan te rastý. Ge zin ti-
nin so nun da ken di mi zi ra hat hasýr kol tuk la ra býrak-
týk.

“Malikâne nin anah tar larýný ne den sa na ver di-
ler?” di ye sor dum Di no’ya. 

An lattýðýna göre büyükba basý malikâne nin bah-
çývanýymýþ ve bu ca zip iþi, tek nik do nanýmlarý de net-
le me si kaydýyla tek to ru nu na býrakmýþtý. Di no, gi riþ 
kapýsýyla il gi len mek dýþýnda, ma saj püs kür tü cü lü, 
oto ma tik örtülü, dal ga ma ki neli ha vu zun ba ký mýn-
dan da so rum luy du. Sayýsýz ka nal alan te le viz yo nu 
gu rur la göster di bi ze. Malikâne nin sa hi bi olan Ýngi-
liz’in, elek tro nik ci haz la ra olan düþkünlüðü dýþýnda 
her han gi bir kaçýklýðý yok muþ. “Bir de fasýnda bil gi-
sa ya rý nýn arýza lan masý onu ça re siz lik ten çýlgýna 
çe vir miþ ti; çünkü çok sev di ði bu oyun caðý karþýsýn-
da sa at  ler ge çi rir di. Elek trik hat larý döþe me me rað-
men bil  gi sa yar lar hakkýnda hiç bir fik rim ol madýðýný 
ona baþ tan söyle miþ tim. Yakýnlar da çok sayýda bil gi-
sa yarcý ol sa da, ci hazýn onarýmý için özel ola rak Mi la-
no’ dan bir uz man gel di. Ne yazýk ki Ýngi liz’in ölü-
mün den son ra com mis sa rio1 bil gi sa ya ra el koy du; 
bel ki de ci hazýn sa bit dis kin de ya da elek tro nik pos-
ta ku tu   sun da önem li ipuç larý bu la caðýna inanýyor-
dur,” de di Di no.  
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