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Marc Levy, 1963 yılında Fran sa’da doI du. 17 yaşında Kızılhaç ör gü tü ne 
katıldı, altı yıl gönüllü ola rak hiz met ver di ve bir yan  dan da Pa   ris-Da up hi ne 
Üni ver si te si’nde öIre ni mi ni sür dür dü. Yir mi üç ya  şında ülke sin den ayrılıp 
ikin ci va tanı ABD’ye yer leş ti. Ye di yıl son  ra, iki ar ka daşıyla bir lik te bir 
mi marlık şir ke ti kur mak üze re Fran   sa’ya ge ri döndü. On yıl bo yun ca bu 
şir ke ti yönet ti. 40 yaşına yak  laştıIı günler de, oI lu na an lattıIı hikâye le ri 
kâIıda dökme ye ka  rar ve rin ce, ilk ro manı Keşke Gerçek Olsa or ta ya çıktı. 
Dünya çapında büyük bir ba şarı el de eden ki tap, ay lar ca çok sa tar lis te le ri-
nin başından in me di ve otu za yakın di le çev ril di. Ya zarın ikin ci ro manı 
Neredesin, il ki ni arat ma ya cak bir ba   şa rıy la çok geç me den 1 mil yon satış 
ra kamına ulaştı. 2003’ te yayımla dı Iı Sonsuzluk İçin Yedi Gün, Fran sa’da 
2003’ün en çok sa tan ro manı ol du. 2004’te yayımla nan GelecekSefere, aşk, 
mi zah ve ma salsı öIe ler le ör düIü ro man larının son hal kası oldu. Bir kısa 
met raj fil mi de (LalettredeNabila) bu lu nan ya zar, şu sıra lar ilk uzun met raj 
fil mi nin ha zır lık la rıyla uI ra şı yor ve Lon dra’da yaşıyor.

Esra ÖzdoIan, 1972’de İstanbul’da doIdu. Saint-Michel Fran sız Lisesi’ni 
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fran sız Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden mezun oldu. Çevir men  lik ve editörlük yapıyor.
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Louis’ye,
KızkardeşimLorraine’e.
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Jonathan,

Sahi,adınhâlâJonathanmı?BilmediIimneçokşeyolduIunubugün
dahaiyianlıyorum,sengittiIindenberiçevremisaranboşluIudurmaksı
zınbüyütüyorum.Günlerimyalnızlıklakararırken,oralardabiryerlerde
olduIunuderindenhissedereksıksıkgökyüzüne,sonrayeryüzüneçevirir
dimgözlerimi.Bütünoyıllarboyuncahepbunuyaşadım,amabirbirimizi
negörebiliyornededuyabiliyorduk.

Birbirimizitanımadanbiryerlerdekarşılaşmışdaolabilirdik.
GittiIin günden beri sürekli okudum; seni ararken, olup bitenleri

anlamanınbiryolunu,herhangibirbilgikırıntısınıararkengiripçıkmadı
Iım yer kalmadı. Yaşamın sayfaları dönüp durdukça, atılan her adımın
insanıdahadageriyegötürdüIükâbuslardakigibi,bilgininbendendahada
uzaklaştıIınıanladım.

Büyükkütüphanelerin sonugelmezdehlizlerini;birzamanlarbizim
olan, çocukluIumuzdan beri neredeyse tüm anılarımızı paylaştıIımız bu
kentinsokaklarınıarşınladım.Dünrıhtımlarboyuncadolaştım,seninçok
sevdiIin pazaryerinin kaldırımlarında yürüdüm. Kimi yerlerde durdum,
banaeşlikediyordunsanki;derkenhercumayaptıIımızgibi,limanınyanın
dakioküçükbaragirdim.Orayıanımsayacakmısınacaba?Günbatımların
dasıksıkoradabuluşurduk.BirlikteyaşadıIımızoncaheyecangibi,birbiri
miziaIızlarımızdançıkansözcüklerinakıntısınasürüklemektennekadarda
hoşlanırdık.Yaşamlarımızahareketgetiren,bizibaşkazamanlaragötüren
tablolardansaatlercesözederdururduk.

Tanrım!Senlebenneçoksevdikresmi!YazdıIınkitaplarıokuyorum
sıksık,senintarzını,beIenilerinibuluyorumonlarda.

Jonathan, nerede olduIunu bilmiyorum. YaşadıIımız her şeyin bir
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anlamıvarmıydı,gerçekdiyebirşeyvarmıdırbilmiyorum,amabukısa
mektubugününbirindebulacakolursan, ovakit sözümü, sanaverdiIim
sözütuttuIumuanlayacaksın.

Tablonun karşısına geçtiIinde, ellerini arkanda birleştirecek, ne
zaman şaşıracak olsan yaptıIın gibi önce gözlerini kırpıştıracak, sonra
gülümseyeceksin.UmduIumgibiodayanındaysaeIer,elinionunomzuna
atacaksın,sonradapaylaşmaayrıcalıIınıyaşadıIımızoolaIanüstügüzelli
Iebakacaksınız.EIerbütünbunlargerçekleştiyse,bukezbensendenbirşey
isteyeceIim, bunubana borçlusun.Hayır hayır, az önce yazdıIımıunut,
arkadaşlıkta insanlar birbirlerinehiçbir şeyborçludeIildir.Amayinede
ricamıdilegetireyim:

Onadeki,deki,dünyadabiryerlerde,sizlerden,sizinzamanınızdan
uzaklarda,seninleaynısokaklarıarşınladım,aynımasalardaseninlebirlik
tegüldüm,vemademkitaşlarsonsuzadekyaşıyor,dekiona,dokunduIu
muztaşlarınherbirivebakışlarımız,öykümüzünbirbölümünüsonsuza
dekyaşatacak.OnasenindostunolduIumusöyle,Jonathan,benimkarde
şimolduIunusöyle,seçilmişolduIumuzagörebenimiçinbelkidahabile
fazlasıolduIunusöyle,bizihiçbirşeyinayıramayacaIınısöyleona,aniden
gidişinizinbile.

Ogündensonra,mutluolmanızumuduylasizidüşünmedengeçirdi
Iimtekbirgünolmadı.

Artıkyaşlıbiradamım,Jonathan,bendeyolunsonunageldim,ama
ikinizinsayesinde,yüreIiolabildiIincehafiflemesinisaIlayanoışıkparıltı
sıyladolubirihtiyarım.Sevdim!Tüminsanlarbukadareşibulunmazbir
duyguylazenginleşmişolarakmıgöçüpgidiyorduracaba?

Birkaçsatırdaha,sonrabumektubukatlayıpusulcaceketinincebine
koyacaksın,dahasonraelleriniarkandabirleştiripşusonsözcükleriyazar
kenbenimdegülümsediIimgibigülümseyeceksin.Bendegülümsüyorum,
Jonathan,gülümsemektenhiçvazgeçmedim.

İkinizedemutlubiryaşamdilerim.
DostunPeter
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1.

“ Benim, Stapledon’ dan çı kı yo rum, ya rım saat için de evi nin 
önün de olu rum, uma rım ora da sın dır? Kah ro la sı te le sek re ter! 
Çıkıyorum.” 

Pe ter si nir le ka pa dı te le fo nu, anah tar la rı nı ara mak üze re 
cep le ri ni ka rış tı rır ken on la rı bir gün ön ce yaş lı park gö rev li si ne 
ver di Ii ni anım sa dı. Saa ti ne bak tı, Mia mi uça Iı Lo gan Ha va a la-
nı’n  dan ak şa ma doI ru kal ka cak tı, ama şu kar ma  ka rı şık dö nem-
de alı nan ye ni gü ven lik ön lem le ri kal kış tan iki saat ön ce ha vaa-
la  nın da bu lun ma yı ge rek ti ri yor du. Fi  nans çev re le ri nin bu lun du-
Iu semt te bir gök de len de ki ki ra lık, kü çük, şık dai re si nin ka pı  sı nı 
ka pa dı ve ka lın ha lı lar la dö şe li ko ri dor da iler le di. Asan sö rün 
ça Iır düI me si ne üç kez üst üs te bas tı, ama bu sa bır sız ha re ket 
ka bi nin ge li şi ni hız lan dır ma dı. On se kiz kat aşa Iı da, bi na nın 
ka  pı gö rev li si Bay Jenkins’ in önün den hız lı adım lar la ge çer ken 
son ra ki gün dö ne ce Ii ni bil dir di. Ka pı gi ri şi ne bi na nın ça ma şır-
ha ne si ta ra fın dan alın ma sı ge re ken bir kir li tor ba sı bı rak mış tı. 
Bay Jen kins o sı ra da oku du Iu BostonGlobe’ un“Sa nat ve Kül tür” 
eki ni bir çek me ce ye koy du, Peter’ ın is te Ii ni hiz met ka yıt la rı def-
te ri ne iş le di, son ra da ona ka pı yı aç mak üze re ban ko sun dan 
çık tı.

Bü yük gi riş ka pı sı nın önün de, re zi dan sın ar ma sı nı ta şı yan 
bü  yük bir şem si ye aça rak Peter’ı ken te ya Ian ha fif sa Ia  nak tan 
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ko  ru du.
“ Arabanızı getirtiyorum,” de di, göz le ri ni ka pa lı uf ka di ke-

rek.
“ Çok naziksiniz,” di ye ce vap ver di Pe ter, ku ru bir ses le.
“ Bayan Beth, ya ni ka pı kom şu nuz da şu sı ra lar ev de yok, 

ben de asan sö rün si zin ka ta çık tı Iı nı gö rün ce, an la dım ki…” 
“ Bayan Beth’ in kim ol du Iu nu bi li yo rum, Jenkins!” 
Ka pı gö rev li si te pe le rin de uza nan gri li be yaz lı bu lut kü me-

le ri ne bak tı.
“ Berbat bir ha va, öy le de Iil mi?” di ye de vam et ti.
Pe ter ce vap ver me di. Lüks bir gök de len de ya şa ma nın ver -

di Ii ba zı avan taj lar dan nef ret edi yor du. Ne za man Jen kins’ in 
ban ko su nun önün den ge çe cek ol sa özel ha ya tı nın bir kıs mı na 
te ca vüz edi li yor his si ne ka pı lı yor du. Bü yük dö ner ka pı nın kar-
şı sın da ki ye rin de ka yıt tu tan adam, re zi dans ta otu ran la rın her 
gi riş çı kı şı nı de net li yor du. Pe ter, ka pı gö rev li si nin so nun da alış-
kan lık la rı ko nu sun da dost la rı nın ço Iun dan da ha faz la sı nı öI re-
ne ce Ii ne ik na ol muş tu. Bir gün inat et miş, bi na yı ga raj ka pı sın-
dan terk et mek üze re ser vis mer di ven le rin den sı vı şı ver miş ti. 
Dö nüş te, Jen kins’ in önün den bir za fer ifa de siy le ge çer ken, adam 
na zik çe te pe si yu var lak bir anah tar uzat mış tı ona. Pe ter afal la-
mış hal de ona ba kar ken de, Jen kins bir şey bel li et me yen se siy le 
şöy le de miş ti:

“ Garaj çı kı şı il gi ni zi çe ki yor sa bu işi ni ze ya ra ya cak tır. Kat-
lar da ki sa han lık ka pı la rı mer di ven boş lu Iun dan ki lit le ni yor, bu 
can sı kı cı so ru nu böy le lik le halledebilirsiniz.” 

A san sö re bin di Iin de, Pe ter hiç renk ver me di Ii için ken di siy-
le gu rur duy muş tu, Jenkins’ in kont rol ka me ra sıy la fil me alı nan 
hiç bir ha re ke ti ni ka çır ma dı Iı ke sin di. Ve al tı ay son ra, o sı ra lar 
çok göz de olan Thaly adın da genç bir akt ris le ge çi ci bir iliş ki 
ya şa dı Iın da, ken di si ni ge ce yi bir otel de ge çi rir ken bul muş, 
sa bah la rı hep ay nı gü ler yü züy le bü yük ra hat sız lık ve ren ka pı 
gö rev li si nin sı rıt kan ifa de sin den se ken di si ni kim se le rin ta nı ma-
dı Iı bu ye ri ter cih et miş ti.

“ Arabanızın mo to ru nu du yu yo rum sa nı rım. Faz la bekle-
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meyeceksiniz.” 
“ Arabaları da çı kar dık la rı gü rül tü den ta nı yor mu sun Jen-

kins?” de di Pe ter, se si ne kas ten imalı bir ton ver miş ti. 
“ Ah! Hep si ni de Iil, efen dim, ama si zin şu emek tar İn gi liz, 

siz de ka bul eder si niz ki, ha fif bir kol tı kır tı sı çıka rı yor, At lan tik 
öte sin de ki ku zen le ri mi zin o en fes ak sa nı nı anım sa tan ‘Dadada’ 
gi bi bir şey.” 

Pe ter kaş la rı nı kal dır dı, bur nun dan so lu yor du. Jen kins tüm 
ya şa mı nı Ma jes te le ri ’nin yurt ta şı ol ma yı ha yal ede rek ge çi re bi le-
cek adam lar dan dı, Ang lo sak son ge le nek le ri ni sür dü ren bu kent-
te bel li bir in ce li Ie işa ret ti bu. Ga raj çı kı şın da Ja guar XK 140 
Coupé’ nin bü yük, yu var lak far la rı gö rün dü. Park gö rev li si, pe ro-
nun or ta ye ri ne çi zil miş kır mı zı çiz gi üs tün de dur dur du ara ba yı.

“ Ne de mez sin, sev gi li Jenkins!” de di Pe ter, park gö rev li  si-
nin açık tut tu Iu ara ba ka pı sı na doI ru iler ler ken.

Pe ter asık su rat la di rek si yo na geç ti, emek tar İn gi li z’i ça lış-
tır dı ve Jenkins’ e el edip yo la ko yul du.

Di kiz ay na sın dan, ka pı gö rev li si nin her za man ol du Iu gi bi 
bi na ya ge ri dön mek için ara ba nın so ka Iın kö şe si ni dön me si ni 
bek le di Ii ni gör dü. 

“ Yaşlı ah mak! Chicago’ da doI dun, tüm ai len Chicago’da 
doIdu!” di ye rek ho mur dan dı.

Bir yu va ya otur tul muş cep te le fo nun da Jonathan’ ın ev 
nu ma ra sı nın ka yıt lı ol du Iu tu şa bas tı. Gü neş li Ie iliş ti ril miş mik-
ro fo na yak la şıp ba Iır dı:

“ Evde ol du Iu nu bi li yo rum! Te le sek re te rin na sıl ca nı mı sı kı-
yor bi le mez sin. Her ne halt edi yor san, do kuz da ki kan kal dı. 
Ney se, vak tin de aşa Iı in sen iyi olur!” 

Rad yo fre kan sı nı de Iiş tir mek üze re eIil di. DoI rul du Iun da, 
tam po nun dan hâlâ makul bir uzak lık ta, kar şı dan kar şı ya geç mek-
te olan bir ka dın gör dü. Bi raz da ha dik kat ke si lin ce, ka dı nın ya şı 
ge re Ii aIır bir ritm de yü rü dü Iü nü fark et ti. Te ker lek ler as falt ta 
bir kaç şe rit si yah las tik izi bı rak tı. Ara ba dur du Iun da, Pe ter göz-
le ri ni aç tı. Ka dın sa kin sa  kin kar şı dan kar şı ya geç me ye de vam 
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edi yor du. Par mak la rı hâlâ di rek si yo na ke net len miş olan Pe ter 
de rin bir so luk al dı, ke me ri ni çö züp ara ba dan fır la dı. Yaş lı ka dı-
nın ya nı na koş tur du, bin bir özür di le ye rek ko lun dan tu tup kal dı-
rı ma ka dar bir kaç met re yi geç me si ne yar dım et ti.

Kar tı nı uzat tı ona, tek rar özür di le di. Tüm ca zi be si ni kul la-
na rak, ona böy le si bir kor ku ya şat mış ol mak tan duy du Iu suç lu-
lu Iun ko ca bir haf ta içi ni ke mi re ce Ii ne ye min ler et ti. Yaş lı ka dın 
çok şa şır mı şa ben zi yor du. Be yaz bas to nu nu sal  la ya rak ra hat lat tı 
onu. Pe ter kar şı ya geç me si ne yar dım cı ol  mak için na zik çe ko lun-
dan tut tu Iun da en gel ola ma dı Iı sıç  ra may sa yal nız ca za yıf la mış 
işit me du yu suy la açık la na bi lir di. Pe ter par mak la rı nın ucu nu 
ovuş tu rup ka dı nın ce ke ti ne yapışan bir saç te li ni sil ke le di, ken di-
si de yo lu na de vam et ti. Ara ba nın için de her za man ki ep ri miş 
de ri ko ku su nu alın  ca ken di ne gel di. Jonathan’ ın evi ne doI ru yo la 
ya vaş ya vaş de vam et ti. Üçün cü ışık lar da ıs lık çal ma ya baş la mış-
tı bi le.

 *

Jo nat han es ki li man ma hal le sin de ki göz ka maş tı rı cı evi  nin 
mer di ven le ri ni çı kı yor du. Son kat ta, mer di ven ka pı sı kız ar ka-
da şı nın re sim yap tı Iı ge niş cam lı atöl ye ye açı lı yor du. An na 
Valton’ la bir ser gi açı lı şın da kar şı laş mış lar dı. Ken tin zen gin ve 
giz li bir ko lek si yon cu su na ait bir va kıf An na’ nın ça lış ma la rı nı 
ser gi li yor du. Ga le ri de ser gi le nen tab lo la rı in ce le di Iin de, Jo nat-
han Anna’ daki in ce li Iin re sim le rin de de ken di ni gös ter di Ii ni 
dü şün müş tü. Bi çe mi, Jo nathan’ ın eks per ola rak tüm ka ri ye ri ni 
baI la dı Iı bir yüz yı la ait ti. Anna’ nın do Ia man za ra la rı uç suz 
bu cak sız dı, ona tab lo la rı hak kın da yo rum ya par ken söz cük le ri ni 
se çe rek kul lan mış tı. Jo nat han gi bi say gın bir üne sa hip bir pro-
fes yo ne lin dü şün ce le ri, tab lo la rı nı ilk kez ser gi le yen genç ka dı-
nın yü re Ii ni he men fet het miş ti.

O gün den son ra ne re dey se hiç ay rıl ma mış lar, bir son ra ki 
ba har da, es ki li man ya kın la rın da, Anna’ nın seç ti Ii bu eve ta şın-
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mış lar dı. Gün le ri nin bü yük bö lü mü nü ve ki mi ge ce le ri ni ge çir di Ii 
bu mekân bü yük cam du var lar la çev ri liy di. Sa ba hın ilk saat le riy le 
bir lik te ışık oda nın ta ma mı nı ay dın la tı yor, san ki bü yü lü bir 
ha vay la dol du ru yor du. Ge niş la ta la rıy la bü yük sa rı par ke ler 
be yaz tuI la la rı açık ta du ran du var dan bü yük pen ce re le re dek 
uza nı yor du. Fır ça sı nı bı rak tı Iın da, An na kör fe zin ta ma mı nı gö ren 
ah şap per vaz lar dan bi ri ne otu rup si ga ra tel len dir mek ten hoş la-
nır dı. Ha va na sıl olur sa ol sun, ke ne vir kap lı yu va la rın da ra hat lık-
la ka yan gi yo tin pen ce re le ri kal dı rıp tü tün le de niz den ge len ser-
pin ti le rin tat lı ka rı şı mı nı içi ne çe ker di.

Peter’ ın Jaguar’ı kal dı rım ke na rı na ya naş tı.
“ Arkadaşın gel di sanırım,” de di An na, ar ka sın da Jo nathan’ 

 ın se si ni duy du Iun da.
Jo nat han yak laşıp kol larına aldı onu, bir öpücük ver mek 

için başını boy nu nun kuy tu su na götürdü. An na ürper di.
“Peter’ı bekleteceksin!” 
Jo nat han eli ni el bi se nin ya ka sın dan içe ri kay dı rıp Anna’nın 

gö Iüs le ri ne gö tür dü. Kor na ses le ri ar tın ca sev gi li si gü le rek ge ri 
çek ti ken di ni.

“ Şahidin pek ra hat dur mu yor, ha di, doI ru kon fe ran sı na, ne 
ka dar ça buk gi der sen o ka dar ça buk dönersin.” 

Jo nat han tek rar öp tü onu, ge ri adım lar la oda dan çık tı. Gi riş 
ka pı sı çe kil di Iin de, An na bir si ga ra da ha yak tı. Aşa Iı da, ara ba 
uzak la şır ken Pe ter şo för ma hal lin den el sal la ya rak se lam ver di 
ona. An na iç ge çir dik ten son ra ba kış la rı nı geç miş te on ca göç me-
nin in di Ii es ki li ma na çe vir di.

“ Niçin hiç bir ye re saa tin de gelemiyorsun?” di ye sor du Pe ter.
“ Senin is te di Iin saat te mi?” 
“ Hayır efen dim, uçak la rın kalk tı Iı, in san la rın bir bir le ri ne 

öI le ya da ak şam ye me Ii için bu luş ma sö zü ver dik le ri saat te, kol 
saat le ri mi zin gös ter di Ii saat te, ama sen saat tak maz sın ki!” 

“ Sen za ma nın kö le si ol muş sun, ben direniyorum.” 
“ PsikoloIuna böy le bir laf et ti Iin de, ada mın, da ha son ra söy-

le dik le ri nin tek bir ke li me si ni bi le din le me di Ii ni bi li yor mu sun? 
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Se nin sa yen de rü ya la rın da ki ara ba nın coupéya da cabriolet’  sini
alıp ala ma ya ca Iı nı so ru yor kendine.” 

“ PsikoloIum yok ki benim!” 
“ Olsa iyi olur. Na sıl hissediyorsun?” 
“ Ya sen, ni çin bu ka dar keyiflisin?” 
“Boston Globe’ un‘Sa nat ve Kültür’ eki ni oku dun mu?” 
“ Hayır,” di ye ce vap ver di Jo nat han, pen ce re den ba kar ken.
“ Jenkins bi le oku du! Ba sın so nu mu getirecek!” 
“ Ya, öy le mi?” 
“ Okudun mu?” 
“ Biraz,” di ye ce vap ver di Jo nat han.
“ Bir gün fa kül te de, âşık ol du Ium kız la, Kathy Miller’ la ya -

tıp yat ma dı Iı nı sor muş tum sa na, ‘Biraz,’ di ye ce vap ver miş tin. 
Şu ‘biraz’ ne de me ye ge li yor an la ta bi lir mi sin aca ba? Yir mi yıl 
ol du hâlâ ken di me so rar dururum…” 

Pe ter di rek si yo na vur du.
“ Olur şey de Iil, o re zil baş lı Iı gör dün: ‘Mü za ye de yö ne ti ci si 

Pe ter Gwel’ in son sa tış la rı düş kırıcı!’ On yıl dır bir Seu rat için 
ega le edil me miş ta ri hî re ko ru kim kır dı? Son on yı lın en iyi 
Re noir sa tı şı nı kim yap tı? Pe ki ya Jongkind’ iyle, Monet’ si, Mary 
Cassatt’ı ve di Ier tüm tab lo la rıy la Bowen ko lek si yo nu? Vuillard’ı 
ilk sa vu nan lar dan bi ri kim di? Şim di ne ka dar edi yor biliyorsun!” 

“ Peter, bir hiç için ken di ni üzü yor sun, eleş tir me nin işi eleş-
tir mek, hep si bu.” 

“ Telesekreterimde Christie’ s’de bir lik te ça lış tı Iım adam lar-
dan ge len on dört te laş lı me saj bul dum, iş te bu nun için üzü yo-
rum kendimi!” 

Kır mı zı ışık ta du rup ho mur dan ma ya de vam et ti. Jo nat han 
bir kaç da ki ka bek le yip rad yo nun düI me si ni çe vir di. Louis 
Armstrong’ un se si ara ba ya ya yıl dı. Jo nat han ar ka kol tu Ia bı ra-
kıl mış ku tu yu fark et ti.

“ Nedir bu?” 
“ Hiç!” di ye ho mur dan dı Pe ter.
Jo nat han ar ka ya dö nüp ne şe li bir ifa dey le ku tu nun için de-
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ki le re bak tı.
“ Elektrikli bir tıraş ma ki ne si, üç par ça lan mış göm lek, bir bi-

rin  den ay rıl mış iki pi ja ma pa ça sı, baI cık sız bir çift ayak  ka bı, yır tıl-
 mış dört mek tup, ta ma mı na ket çap dö kül müş… Ay rıl dı nız mı?” 

Pe ter kü çük ku tu yu ye re in dir mek için eIi lip bü kül dü.
“ Hiç kö tü bir haf ta ge çir di Iin ol ma dı mı senin?” di ye sür-

dür dü söz le ri ni, rad yo nun se si ni açar ken.
Jo nat han ya vaş ya vaş kork ma ya baş la dı Iı nı his set ti, bu nu 

dos tuy la pay laş tı.
“Kor ku ya kapılman için bir ne den yok, sen bir nu ma rasın.”
“Al sa na adamı felake te sürükle yen bu da la ca bir yo rum. 

Zaten arabayla bir felake te im za atıyordum,” de di Pe ter.
“ Ne zaman?” 
“ Az ön ce, ev den çıktıIımda.” 
Ja guar tek rar hız lan dı Iın da, Jo nat han pen ce re den li man da-

ki es ki bi na la rın art ar da ge çi şi ni iz le di.
Lo gan In ter na tio nal Ha vaa la nı ’na gi den kı sa yo la sap tı lar.
“ Sevgili Jen kins ne âlemde?” di ye sor du Jo nat han. 
Pe ter ara ba sı nı nö bet çi ku lü be si nin kar şı sı na park et ti. Jo -

nat han es ki miş çan ta sı nı ba gaj dan alır ken ada mın eli ne giz li den 
pa ra sı kış tır dı. Adım la rı nın kar şı lık lı yan kı lan dı Iı oto park tan 
çık tı lar. Her uça Ia bi ni şin de ol du Iu gi bi, Pe ter gü ven lik ka pı sı-
nın alar mı nı üç kez çal dır dık tan son ra ke me ri ni ve ayak ka bı la rı-
nı çı kar ma sı nı is te dik le rin de sa bır sız lan dı. Pek hoş ol ma yan 
bir kaç laf ho mur da nın ca gö rev li ba vul la rı nı di dik di dik ara dı. 
Jo nat han ona işa ret edip her za man ki gi bi ga ze te ba yii nin önün-
de bek le ye ce Ii ni söy le di. Pe ter ya nı na gel di Iin de Mil ton Mezz 
Mezrow’ un bir ki ta bı na, bir caz an to lo ji si ne dal mış tı. Jo nat han 
ki ta bı sa tın al dı. Ka za sız belasız uça Ia bi nip vak tin de ha va lan dı-
lar. Jo nat han öne ri len ye mek tep si si ni ge ri çe vir di, pen ce re nin 
per de si ni in dir di, te pe sin de ki lam ba yı ya kıp bir kaç saat son ra 
ve re ce Ii kon fe ran sın not la rı na gö mül dü. Pe ter ha va yo lu şir ke ti-
nin der gi si ne, son ra gü ven lik bro şü rü ne, der ken uçak ta ya pa bi-
le ce Ii ve ez be re bil di Ii alış ve riş le rin ka ta lo Iu na göz at tı. Son ra da 
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kol tu Iu na yer leş ti.
“ Sıkılıyor musun?” di ye sor du Jo nat han, göz le ri ni in ce le-

mek te ol du Iu bel ge den ayır mak sı zın.
“ Düşünüyorum!”
“ Aynı şey iş te, sıkılıyorsun.” 
“ Sen sı kıl mı yor musun?” 
“ Konferansımı göz den geçiriyorum.” 
“ Bu adam la iyi ce ka fa yı bozdun,” di ye kar şı lık ver di Pe ter, 

737’ nin gü ven lik bro şü rü nü tek rar eli ne ala rak.
“ Bende bü yük me rak uyan dı rı yor diyelim!” 
“ Böylesi bir sap lan tı dü ze yin de, dos tum, bu Rus res sam la 

aran da ki iliş ki nin sa hip le ni ci ya nı ko nu sun da ıs rar et me hak kı nı 
gö rü yo rum kendimde.” 

“ Vladimir Rads kin XIX. yüz yıl so nun da öl dü, onun la hiç bir 
iliş kim yok, ama ya pı tıy la var, evet.” 

Jo nat han kı sa bir ses siz lik ânın da tek rar oku ma ya ko yul du.
“ Bir ‘déjà vu’ yaşadım,” de di Pe ter son de re ce alay cı bir ifa-

dey le, “a ma bel ki de yü zün cü kez ay nı mu hab be ti yap tı Iı mız 
içindir.” 

“ Benimle ay nı vi rü sü ta şı mı yor san bu uçak ta ne işin var, 
söy ler misin?” 

“ Bir, sa na eş lik edi yo rum; iki, BostonGlobe’ danbir ger ze Iin 
ma ka le si yü zün den te la şa ka pı lan mes lek taş la rı mın ara ma la rın-
dan ka çı yo rum; üç, sıkılıyorum.” 

Pe ter ce ke ti nin ce bin den bir ke çe li ka lem çı ka rıp Jo nat han’ın 
son not la rı nı al dı Iı ka re li kâIı da kü çük bir çar pı işa re ti koy du. 
Jo nat han, o sı ra da in ce le mek te ol du Iu tasvirlerden gö zü nü ayır-
ma dan, Peter’ ın çiz di Ii çar pı nın ya nı na bir yu var lak kon dur du. 
He men son ra, Pe ter yu var la Iın ya nı na bir baş ka çar pı koy du, 
Jonathan’ sa bir son ra ki yu var la Iı yan la ma sı na çiz di…

U çak ön gö rü len saat ten on da ki ka ön ce in di. Ba gaj la rı yok-
tu, bir tak si ye bi nip otel le ri ne git ti ler. Pe ter saa ti ne ba kıp kon fe-
rans tan ön ce do lu do lu bir saat le ri ol du Iu nu söy le di. Re sep si yo-
na ka yıt yap tır dık tan son ra, Jo nat han üs tü nü de Iiş tir mek için 
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oda sı na çık tı. Oda ka pı sı ar ka sın dan usul ca ka pan dı. Çan ta sı nı 
pen ce re nin kar şı sın da ki kü çük maun ma sa ya bı ra kıp te le fo nu 
al dı. An na te le fo nu aç tı Iın da, göz le ri ni ka pa dı ve san ki atöl ye de 
onun ya nın day mış ça sı na bı rak tı se si onu yön len dir sin. Tüm 
lam ba lar ka pa lıy dı. An na pen ce re nin per va zı na yas lan mış tı. 
Te pe sin de, kent ışık la rı nın hale le ri ne di re ne bil miş bir kaç yıl dız 
pı rıl tı sı ge niş cam lar da da Iı lı yor du, so luk renk te bir eşar bın in ce 
iş le me le ri gi biy di ler. De niz ser pin ti le ri kur şun ke nar lık lar la bir 
ara ya ge ti ril miş es ki ka ro taş la rı kam çı lı yor du. Son za man lar da, 
ev len me ye ka rar ver dik le rin den be ri, san ki has sas bir ma ki ne-
nin çark la rı dur muş gi bi uzak la şı yor du An na Jo nathan’ dan. İlk 
haf ta lar da, Jo nat han sev gi li si nin koy du Iu me sa fe yi bir ya şa mı 
bir lik te ge çir me sö zü ver me nin ge tir di Ii kor ku ya yor muş tu. Yi ne 
de bu res mî kut la ma yı her kes ten çok An na is te miş ti. Ya şa dık la rı 
kent, için de dö ne nip dur duk la rı sa nat çev re si ka dar tu tu cuy du. 
Bir lik te ge çir dik le ri iki yı lın ar dın dan, be ra ber lik le ri ni res mî leş-
tir me le ri uy gun gö rü len bir dav ra nış tı. Bos ton sos ye te si nin yüz-
le ri bu nu her kok teyl de, her açı lış ta, her mü za ye de de da ha bir 
bel li edi yor du.

Jonathan’ la An na yük sek sos ye te nin bas kı sı na bo yun eI miş-
ler di. Bir çift ola rak uy gun gö rül me le ri Jonathan’ ın iş ha ya tın da-
ki ba şa rı sı nın da gü ven ce siy di. Te le fon hat tı nın öbür ucun da 
An na su su yor du; onun so luk alıp ve ri şi ni din le di Jo nat han, 
ha re ket le ri ni gö zün de can lan dır dı. Anna’ nın uzun par mak la rı 
gür saç la rın da kay bo lu yor du. Göz le ri ni ka pa dı Iın da, onun te ni-
nin ko ku su nu ne re dey se his se de bi li yor du. Gün so nun da, Anna’-
nın par fü mü atöl ye nin her kö şe si ne sı za rak ah şap öz le ri ne ka rı-
şır dı. Ko nuş ma la rı bir ses siz lik le nok ta lan dı, Jo nat han ahi ze yi 
ye ri ne ko yup göz le ri ni aç tı. Oda pen ce re le ri nin al tın da, ke sin ti-
siz bir ara ba dal ga sı uzun, kır mı zı bir şe rit ha lin de uza yıp gi di-
yor du. Evin den uzak kal dı Iı her se fe rin de ol du Iu gi bi, bir yal-
nız lık duy gu su sar dı içi ni. Bu kon fe ran sı ne di ye ka bul et ti Ii ni 
ken di ken di ne so ra rak iç ge çir di. Saat iler li yor du, el çan ta sı nı 
bo şal tıp be yaz bir göm lek seç ti. 






