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An ne ve ba ba ma
Ve Eli sa beth’e.

Her za man ora da ol duk larý için.
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Ýnsan Ýsa’nýn hiz metkârlarýný ve Tanrý’nýn gi zem le
ri nin ko ru yu cu larýný nasýl görüyor sa bi zi de öyle görme
li dir. Ýnsanýn bu ko ru yu cu lar da aradýðý þey on larýn güve
ni lir ol masýdýr. Yi ne de be nim için, on larýn ya da in san
larýn her han gi bir mah ke me si nin, be ni yargýla masý hiç 
önem li de ðil. Evet, ben ken di ken di mi bi le yargýla mak 
is te mi yo rum. Ger çek ten suç lu ol madýðýmý bi li yo rum, 
ama bu be ni haklý kýlmýyor. Be nim üze rim de ki yargýyý 
Tanrý ve rir.

Bu yüzden geç miþ za maný, Tanrý’nýn ge li þin den 
ön ce si ni yargýla mayýn. Ka ranlýkta ka lanýn üze ri ne ken
di ýþý ðýný düþürüp onu bütün kalp le re görünür kýla cak 
olan Tanrý’dýr.

Ve o za man her bi ri miz Tanrý’dan hak  et ti ði mi zi ala
caðýz.

Ba na ce sa ret ver di ðin için te þekkür ede rim Tanrým. 
Ku laðýný ba na ver di ðin, dua larýmý din le di ðin ve ba na 
yol göster di ðin için.

Býrak se nin aracýn olayým. Günah iþ le yen le re hak  et 
tik le ri ce zayý ben ve re yim. Sev dik le rim son suz ya þam da 
se nin le bir lik te ol sun lar.

An cak o za man umu dum ge ri ge le cek.
An cak o za man hu zur bu la caðým.
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Tayyörü ye þil di ve mar kasý iyi ol du ðu için hiç 
kim   se bu nu Myror nas alýþve riþ mer ke zin den 

sek   sen do kuz kro na aldýðýný an la ya mazdý. Ete ðin be lin-
de ki düðme kop muþ, ye ri ne bir çen gel li ið ne takýlmýþtý, 
ama bu nu da hiç kim se göre mez di.

Gar so na iþa ret edip bir ka deh da ha þa rap is te di.
Ak þamýn avý iki ma sa ile ri de otu ru yor du, ama ara da-

ki ma sa lar boþ tu. Kadýn henüz oyu nu na baþ la madýðý için 
adamýn onun varlýðýndan ha ber dar olup ol madýðýna 
ka rar ve re mi yor du.

Adam da ha ana yemeðe baþlamamýþtý.
Bol za man vardý.
Ye ni den dol du ru lan ka de hin den bir yu dum aldý. 

Þa rap sek ti ve ku sur suz so ðu tul muþ tu. Çok pa halý ol du-
ðu ke sin di. Kadýn, ücre ti ni öðren me sýkýntýsýna gir me-
miþ ti, çünkü bu onu hiç il gi len dir mi yor du.

Göz ucuy la baktýðýnda adamýn ken di si ni süzdüðünü 
his set ti. Bakýþlarýnýn þa rap ka de hi nin üze rin den ada-
mýn    ki ler le karþýlaþ masýna izin ver di, ama son ra il gi siz 
bir þe kil de gözle ri ni sa lo nun baþ ka ta raf larýna çe vir di.

Grand’ýn Fransýz res to raný ger çek ten görkem li bir 
yer di. Bu ra ya da ha önce üç ke re gel miþ ti, ama bu ak þam 
uzun bir süre için son ge li þi ola caktý. Çok yazýktý, çünkü 
oda lar da her za man ta ze mey ve bu lu nu yor du ve hav lu lar 
hem çok kalýn hem de hiç kim se ye fark et tir me den bir-
kaçýný çan ta ya ata cak ka dar çok tu.

Ama in sanýn yazgýsýný zor la ma masý ge re kir. Çalýþan-
lar onu tanýrlar sa fe la ket olur du.

Adamýn ye ni den ken di si ne baktýðýný his set ti. Çan-
tasýndan bir ajan da çýkarýp günün say fasýný açtý. Kýrmýzý 
bo yalý týrnak larýyla si nir li bir þe kil de ma sanýn üze ri ne 
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vur ma ya baþ ladý. Nasýl ol muþ da ayný güne iki top lantý 
yazmýþtý? Üste lik de en büyük müþte ri le rin den iki siy le!

Göz ucuy la baktýðýnda adamýn hâlâ onu in ce le di ði ni 
gördü.

Önünden bir gar son ge çi yor du.
“Bu ra da kul la na bi le ce ðim bir te le fon var mý?”
“El bet te.”
Gar son ba ra gi der ken gözle riy le onu iz le di. Ge ri dön-

düðünde elin de kab lo suz bir te le fon vardý.
“Bu yu run. Önce do ku zu çe vi rin.”
“Te þekkür ede rim.”
Gar so nun de di ði ni yapýp bir nu ma ra çe vi rir ken bir 

yan dan da ajan dasýný karýþtýrýyor du.
“Alo, ben Ýsveç La val Se pa ratör’den Ca ro li ne Fors. 

Ku su ra bak mayýn, yarýn sa bah ayný sa ate iki top lantý 
yaz mýþým, onun için si zin le an cak plan ladýðýmýzdan iki 
sa at son ra bu lu þa bi le ce ðim.”

“Yir mi, yir mi beþ, otuz. Bip.”
“Çok iyi... O za man görüþürüz. Þim di lik hoþ çaka lýn.”
Ýçi ni çe ke rek bod rum kat ya zan satýrýn he men altýna 

sa  lamlý, sa at 14.00 yazdý ve ajan dasýný ka padý.
Her nasýlsa, tam ka de hin den ye ni bir yu dum ala cak-

ken adam la gözle ri karþýlaþtý. Þim di adamýn bütün dik-
ka ti ni ona ver di ði ne emin di.

“Bir so run mu çýkmýþtý?” di ye sor du adam güle rek.
Kadýn bi raz utan gaç bir tavýrla gülümse yip baþýný 

sal ladý.
“Ko lay çözüldü,” di ye sözle ri ni sürdüren adam çev-

re  si ne bakýndý.
Us ta ca yer leþ ti ril miþ ye me gi de rek yak laþýrken 

gö zünü kadýndan ayýrmýyor du.
“Yalnýz mýsýnýz, yok sa bi ri ni mi bek li yor su nuz?”
“Yok, kim se yi bek le mi yo rum. Yalnýzca oda ma çýk-

ma  dan önce bir ka deh þa rap iç mek is te miþ tim. Çok uzun 
bir gün ol du.”

Ajan dasýný alýp çan tasýna ge ri koy du. Adam ne re dey-
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se oyu nu yut mak üze rey di. Çan tasýný ye ni den ye ri ne 
ko yar ken adamýn boþ ta baðýný ile ri itip ka de hi ni ona 
doð ru kaldýrdýðýný gördü.

“Si ze katýlmamý is ter miy di niz?”
Da ha av lan ma ya ye ni baþ lamýþtý hal bu ki. Küçük bir 

gülümse mey le ol tasýný top la ma ya baþ ladý. Ama çok da 
hýzlý dav ranmýyor du. Bi raz di renç her za man iþe ca zi be 
ka tardý. Adamýn so ru su nu yanýtla ma dan önce bir-iki 
sa ni ye du rak sadý.

“Ne den ol masýn? Ama ben bi raz dan oda ma çe ki le ce-
ðim.”

Adam ye rin den kalktý, þa rap ka de hi ni alýp kadýnýn 
yanýna otur du.

“Jörgen Grund berg. Tanýþtýðýmýza mem nun ol dum.”
“Ca ro li ne Fors.”
“Güzel isim. Güzel bir kadýna yakýþýyor. Þe re fe.”
Adamýn sol elin de in ce bir al yans parlýyor du. Kadýn 

ka de hi ni kaldýrdý.
“Þe re fe.”
Gar son elin de Herr Grund berg’in ye me ðiy le ge li yor-

du. Ko nu ðu nun or ta dan kay bol du ðu nu görünce du rak-
ladý. Jörgen Grund berg eliy le ona küçük bir iþa ret yaptý.

“Bu ra dayým. Man za ra da ha güzel bu ra da.”
Kadýn bi raz zo ra ki bir þe kil de güldü, ama ney se ki 

Herr Grund berg karþýsýnda ki nin ruh du ru mu nu fark 
ede cek ka dar du yarlý bi ri ne ben ze mi yor du.

Ma sa da iki si nin arasýna gümüþ ka paklý be yaz bir 
ser vis ta baðý yer leþ ti ril di, adam þýk bir þe kil de kat lanmýþ 
pe çe te yi açýp diz le ri nin üze ri ne koy du. Son ra el le ri ni 
ovuþ tur du.

Bu adam ye mek ye me yi se ven bi riy di.
“Siz bir þey ye me ye cek mi si niz?”
Kadýn mi de si nin kazýndýðýný his se di yor du.
“Ye me yi düþünmüyor dum.”
Adam gümüþ ka paðý kaldýrýnca kadýnýn bu run de lik-

le rin den içe ri ne fis bir sarmýsak ve ke kik ko ku su dol du. 
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Aðzý su lanmýþtý.
“Ke sin lik le bir þey ler ye me li si niz.”
Kadýna bakmýyor du. Bütün dik ka ti ni ku zu bu dun-

dan bir par ça et kes me ye ver miþ ti.
“Ýnsan ye mek ye mez se ölür,” di ye sözle ri ni sürdürdü 

ve ça talýnda ki iri lok mayý aðzýna sok tu. “An ne niz si ze 
bu nu öðret me di mi yok sa?”

An ne si bir za man lar bu nu da, baþ ka birçok þe yi de 
öðret miþ ti el bet te. Yalnýzca bu bi le uzak dur masý için 
ye ter li bir ne den di. Ama kadýn þim di ger çek ten acýk-
mýþtý. Bir den oda da ki mey ve ler o ka dar da iþ tah açýcý 
görünme me ye baþ ladýlar.

Adam aðzý ilk lok masýyla do lu ola rak gar so na iþa ret 
et ti. Gar son he men gel di, ama Grund berg’in çið ne me si 
bi te ne ka dar bek le me si ge rek ti.

“Hanýme fen di ye de aynýsýndan ala bi lir mi yiz? Dört 
yüz ye di nu ma ralý odanýn he sabýna yazýn.”

Kadýna gülümse di ve anah tar kartýný çýkarýp gar so na 
doð ru sal ladý.

“Dört yüz ye di nu ma ralý oda.”
Gar son dönüp uzak laþtý.
“Umarým yanlýþ an la mamýþsýnýzdýr?”
“Ger çek ten, ken di ye me ði min pa rasýný öde ye bi lir-

dim.”
“Evet, bu na emi nim. Ama si zi zor ladýðým için ben 

öde mek is te dim.”
Bu nu mem nu ni yet le ya pa bi lir di.
Kadýn þa rabýndan küçük bir yu dum aldý. Bu adam 

ne re dey se ger çek ola ma ya cak ka dar iyi bi riy di. Ken di 
ayaðýyla düþüyor du tu za ða. Ku zu bu du nu ye me si ni sür-
dü rürken bütün dik ka ti ni ye me ði ne ver miþ gi bi görü nü-
yor du. Bir süre ma sa da ken di sin den baþ ka bi ri nin ol du-
ðu nu unut muþ gi bi göründü.

Kadýn adamý in ce li yor du. El li li yaþ lar da ol du ðu nu 
tah min et ti. Giy si le ri zen gin görünüyor du ve Grand’ýn 
Fransýz res to ranýnda gözünü kýrpma dan iki ye mek 
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ýs mar  la ya bil di ði ne göre öde me gücünde bir so run ol ma-
dý ðý ke sin di.

Ýyi. Tam aradýðý adamdý bu.
Ýyi ye mek le re alýþkýn bi ri gi bi görünüyor du. Boy nu 

ya kasýnýn içi ne sýðmýyor, bo yun baðý düðümünün he men 
üze rin de bir nok ta dan dýþarý taþýyor du.

Us ta ol ma yan bir göz bel ki adamýn dýþ görünüþün-
den yanýlgýya düþe bi lir di, ama kadýný kandýra mazdý. 
Ye ni zen gin ler den ol du ðu çok açýktý. Ma sa da ki tavýrlarý-
na bakýldýðýnda, ye tiþ ti ri li þi sýrasýnda hiç kim se nin ona 
ye mek ma sasýnda nasýl dav ra na caðýný öðret mek için çok 
faz la sýkýntýya gir me di ði açýkça görülüyor du. Dir sek le ri-
ni ma sa ya da yadýðýnda hiç kim se kol larýný aþaðý in dir-
me si ni söyle me miþ ti ve hiç kim se býçaðý as la aðzýna sok-
ma masý ge rek ti ði ni öðret me miþ ti.

Ne ka dar da þanslýydý.
Üste lik de salata için ge len ça tal býçaðý kul laný yor du.
Kadýnýn ta baðý önüne gel di ðin de adam ye me ði ni 

ne re dey se bi tir miþ ti. Gar son gümüþ ka paðý kaldýrdýðýn-
da kadýn Jörgen Grund berg’i örnek alýp ye me ðin üze ri ne 
at la ma mak için ken di ni zor tut tu. But tan küçük bir lok-
ma ke sip özen le çið ne di. Adam son lok masýný býçaðýyla 
ke sip aðzýna götürdü.

“Ger çek ten ne fis miþ,” de di kadýn. “Te þekkür ede rim.”
“Afi yet ol sun,” di yen adam ge ðir me si ni pe çe te siy le 

örte me ye çalýþtý.
Ta baðýný ile ri itip ce bin den be yaz bir ilaç ku tu su 

çý kardý. Ku tu dan oval bir kapsül alýp bir yu dum þa rap la 
bu nu yut tu.

“Ýsveç La val Se pa ratör. Önem li bir iþ.”
Ku tu yu ye ni den ce bi ne koy du. Ye me ði ni yer ken 

ka dýn ha fif çe omuz silk ti. Ýþin bu bölümü bi raz risk liy di.
“Ya siz? Ne yapýyor su nuz?”
Ney se ki bu her za man iþe yarýyor du. San ki pa halý 

giy  si li er kek le rin hep si ayný kalýptan çýkmýþlardý. Ken di-
ne bi raz ka ri yer yap ma ya baþ lamýþ bir adam ba þarýlarýný 
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an lat ma fýrsatýný bu lur bul maz bi raz önce karþýsýnda ki ne 
karþý duy du ðu bütün me raký bir an da uçup gi der di.

“Ýtha lat. Ge nel lik le elek tro nik alet ler. Ben de güven 
uyandýran ye ni þey ler bul du ðum da bun larýn hak larýný 
satýn alýp bun larý Letonya ve Lit van ya’da üret ti ri yo rum. 
Bi  li yor su nuz mas raf lar üçte bi ri ne düþüyor, eðer...”

Kadýn ye me ðin tadýný çýkarýyor du. Adam yaptýðý 
us ta ca ma nev ra larý an lat mayý sürdürürken kadýn da ara-
da sýra da ona bakýyor ve il giy le baþýný sallýyor du, ama 
aslýnda tek düþündüðü þey sarmýsak ve ke kik ti.

Ta baðý bo þaldýðýnda adamýn sus tu ðu nu fark et ti, 
baþýný kaldýrýp ona baktý. Adam otur muþ kadýný sey re di-
yor du. Ýkin ci aþa ma ya geç me za maný gel miþ ti. Kadýnýn 
da ha yarým ka deh þa rabý vardý, ama bu bir iþe ya ra mazdý.

“Ger çek ten ne fis bir ye mek ti. Te þekkür ede rim.”
“En azýndan bi razcýk açmýþsýnýz.”
Ça tal ve býçaðý düzgün bir þe kil de ta baðýn içi ne 

bý rak tý. Ma sa da en azýndan bir ki þi bir ye me ði bi tin ce 
nasýl dav ran masý ge rek ti ði ni bi li yor du.

Adam gülünç bir þe kil de ken din den hoþ nut görünü-
yor du.

“Ge nel lik le bir kadýnýn ne ye ih ti yacý ol du ðu nu 
he men an larým ben,” de di güle rek.

Kadýn bu sözün adamýn karýsý için de ge çer li olup 
ol madýðýný me rak et ti.

“Bu güzel ye mek için ve ba na eþ lik et ti ði niz için 
te þekkür ede rim, ama artýk oda ma çe kil me za maný gel-
di.”

Pe çe te si ni ma sa ya býraktý.
“Oda da son bir iç ki iç me ye si zi kandýra maz mýyým?”
Adamýn gözle ri þa rap ka de hi nin üze rin den kadýnýn-

ki  ler le karþýlaþtý.
“Te þekkür ede rim, ama yarýn be ni uzun bir gün bek-

li yor.”
Da ha adam onu dur du ra ma dan gar so na iþa ret et ti. 

Gar son ânýnda yan larýna gel miþ ti.
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“He sabý ala bi lir mi yim?” di ye sor du.
Gar son baþýný sal ladý ve ma sayý top la ma ya baþ ladý. 

Grund berg’in çap raz býrakýlmýþ ça tal býçaðýna baktý.
“Bi tir di niz mi?”
Gar so nun se sin de ki zor du yu lan iro ni kadýnýn þa rap 

ka de hi nin ar kasýnda gülümse me si ne ne den ol muþ tu, 
ama bu nun farkýna bi le var ma yan Grund berg yalnýzca 
baþýný sal la mak la ye tin di.

“He sabý be nim öde me me izin ve rin. Öyle an laþ mýþ-
týk.”

Eli ni kadýnýn eli nin üze ri ne koy ma ya çalýþtý, ama 
ka dýn eli ni çek ti.

“Þa rabý ben öde ye ce ðim.”
San dal ye nin ar kasýna asýlý du ran çan tasýna uzandý, 

ama adam vaz geç mi yor du.
“Hayýr. Tartýþýla cak bir þey de ðil bu.”
“Bu na ben ken dim ka rar ve ri rim.”
Gar son uzak laþtý. Grund berg gülümse di. Kadýn 

si nir len me ye baþ lamýþtý, ama bu ka dar so ðuk dav ran-
mayý býrak sa iyi olur du. Henüz adamý ken din den uzak-
laþ týr ma za maný gel me miþ ti, bu yüzden ona gülümse di. 
Çan ta sý di zi nin üze rin de du ru yor du; cüzdanýný çýkar mak 
için çan tasýný açtý. Çan tanýn iki gözünü hýzla karýþtýrdý.

“Aman Tanrým!”
“Ne ol du?”
“Cüzdaným yok.”
Çan tasýný bir kez da ha, bu kez ar tan bir te laþ la ka rýþ-

týrdý. Ardýndan yüzünü sol eli nin ar kasýna giz le yip içi ni 
çek ti.

“Þim di sa kin ol mak ta ya rar var. Cüzdanýn çan tanýzýn 
için de ol madýðýndan emin mi si niz?”

Kadýn, bu sözle rin hem ken di si ni hem de özel lik le 
adamý ye ni den umut landýrmasý için bir süre bek le dik ten 
son ra çan tasýný ku caðýna alýp açtý. Adam çan tanýn içi ni 
gö re mi yor du ve bu iyi de olu yor du, çünkü Ca ro li ne 
Fors’un çan tasýnda bir ajan da, yarým pa ket bisküvi ve bir 
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Vic to ri nox býçaðýndan baþ ka bir þey ol madýðýný görse 
þaþýra bi lir di.

“Hayýr, yok. Tanrým, bi ri si çalmýþ ol malý.”
“Ta mam, ta mam. Te laþ lan mayýn. Bu nu hal le de riz.”
Gar son küçük bir gümüþ tep si nin için de iki he sap la 

ge ri gel di ðin de Grund berg ace ley le Ame ri can Ex press 
kartýný çýkardý.

“Be nim kartýmdan alýn.”
Gar son izin is ter gi bi kadýna baktýðýnda kadýn ha fif-

çe baþýný sal ladý. Gar son dönüp git ti.
“En kýsa za man da bor cu mu öde rim, cüzdanýmý...”
“So run de ðil. Hal le de riz her þe yi.”
Kadýn ye ni den yüzünü el le ri nin arasýna giz le di.
“Üste lik otel re zer vas yo nu kâðýdým da cüzdaným-

day dý. Þim di ka la cak bir odam bi le yok, aman Tanrým,” 
di ye sözle ri ni ta mam ladý.

Adam baþýný ya na eð di.
“Ýzin ve rin bu nun la ben il gi le ne yim. Siz bu ra da otu-

run, ben re sep si yon la ko nu þu rum.”
“Ama siz den böyle bir þey is te ye mem...”
“Ni ye is te ye me ye cek miþ si niz. Cüzdanýnýzý bul du ðu-

nuz da öder si niz. Ace le si yok. Þim di bu ra da otu run bek-
le yin, ben þu iþi hal le de yim.”

Ye rin den doð ru lup re sep si yo na doð ru yürüdü.
Kadýn þa rabýndan bir yu dum aldý.
Þe re fe.

Asansörle yu karý çýkar lar ken ve oda kapýsýna doð ru 
yürürler ken kadýn nasýl te þekkür ede ce ði ni bi le mi yor du. 
Adam yanýna iki bar dak vis ki almýþtý. Kadýnýn kapýsýnýn 
önüne gel dik le rin de son bir de ne me da ha yaptý:

“Þu son bir iç ki iç me ko nu sun da ka rarýnýzý de ðiþ tir-
me di niz mi?”

Bu kez üstüne üstlük bir de göz kýrpmýþtý.
“Üzgünüm ama ne yazýk ki ban ka he sabýmýn ki lit-

len me si için he men te le fon et mem ge re ki yor.”

17/2Yitirilen



Bu, adamýn gözünde bi le ak la yatkýn bir özür ol du ðu 
için elin de ki vis ki bar dak larýndan bi ri ni kadýna uzatýp 
içi ni çek ti.

“Ne kötü.”
“Bel ki bir baþ ka se fe re.”
Adam ha fif çe gülümse yip kadýna anah tar kartýný 

uzattý. Kadýn bu nu adamýn elin den aldý.
“Bütün yardýmlarýnýz için ger çek ten çok te þekkür 

ede rim.”
Þim di odasýna gir mek is ti yor du. Kartý ki li de sok tu. 

Adam eli ni kadýnýnki nin üze ri ne koy du.
“Dört yüz ye di nu ma ra da kalýyo rum. Ka rarýnýzý 

de ðiþ ti rir se niz be ni ne re de bu la caðýnýzý bi li yor su nuz. 
Uy kum ha fif tir.”

“Bu nu aklýmda tu ta caðým.”
Kart çalýþmýyor du. Ki lit ten hiç bir týkýrtý du yul ma-

mýþ tý. Kadýn bir ke re da ha de ne di.
“Of,” di ye güldü adam. “Sanýrým siz be nim anah-

tarýmý almýþsýnýz. Kim bi lir, bel ki bu bir iþa ret tir.”
Kadýn dönüp ada ma baktý. Kadýnýn anah tarýný baþ-

par maðý ve iþa retpar maðýyla tu tup ha va ya kaldýrmýþtý. 
Kadýn, bi raz da ha sürer se tatsýz dav ran ma ya baþ la ya ca-
ðý ný his se di yor du. Kartý adamýn elin den alýp öte ki kar tý 
onun ce ke ti nin ce bi ne sok tu. Kapý ilk de ne me de açýldý.

“Ýyi ge ce ler.”
Kadýn oda ya süzüldü, kapýyý ar kasýndan ka pa mayý 

de ne di. Adam üzgün bir ço cuk gi bi kapýnýn önünde 
du ru yor du. San ki el ma þe ke ri elin den alýnmýþtý. Aslýnda, 
ka bul et mek ge re kir se çok ki bar dav ranmýþtý. En azýn-
dan bir ka ra me la ve ri le bi lir di. Kadýn se si ni al çalttý:

“Ken di mi çok yalnýz his se der sem sözünüzü din le ye-
ce ðim.”

Adam ilkba har güne þi gi bi ýþýlda ma ya baþ lamýþtý. 
Ka pýyý ar kasýndan ka patýp ki li di çe vir me den önce ka dý-
nýn son gördüðü þey bu ol du.

Ýyi bir ya þam di le ðiy le.
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