
1



2



MARC LEVY

Sizi Tekrar
Görmek

3



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 

YAPIM,DAĞITIM,TİCARETVESANAYİLTD.ŞTİ.

HayriyeCaddesiNo.2,34430Galatasaray,İstanbul

Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233

www.canyayinlari.com

yayinevi@canyayinlari.com

SertifikaNo:10758

Vous revoir,MarcLevy

©2005,EditionsRobertLaffont/SusannaLeaAssociates

©2007,CanSanatYayınlarıLtd.Şti.

BueserinTürkçeyayınhaklarıAkcalıTelifHaklarıAjansıaracılığıylaalınmıştır.

Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncınınyazılıizni

olmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz

1.basım:2007

6.basım:Aralık2013,İstanbul

Bukitabın6.baskısı1 000adetyapılmıştır.

Kapaktasarımı:AyşeÇelemDesign

Kapakresmi:©iStockphoto.com/AmandaRohde

Kapakbaskı:AzraMatbaası

LitrosYolu2.MatbaacılarSitesi1BE11,Topkapı,İstanbul

SertifikaNo:27857

İçbaskıvecilt:EkosanMatbaası

LitrosYolu2.MatbaacılarSit.2NF4-8,Topkapı,İstanbul

SertifikaNo:19039

ISBN978-975-07-0852-7

4



<>
5

Fransızca aslından çeviren

Ayça Sezen

ROMAN

MARC LEVY

Sizi Tekrar
Görmek

5



66



7

MARCLEVY,1963yılındaFransa’dadoğdu.OnyediyaşındaKızılhaçör-
gütünekatıldı,altıyılboyuncagönüllüolarakhizmetverdivebiryandanda
Paris-DauphineÜniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü. Yirmi üç yaşında
ülkesindenayrılıp ikinci vatanıABD’yeyerleşti.Yedi yıl sonra, iki arka-
daşıylabirliktebirmimarlık şirketi kurmaküzereFransa’yageridöndü.
Kırkyaşınayaklaştığıgünlerde,oğlunaanlattığıhikâyelerikâğıdadökmeye
kararverince, ilkromanıKeşkeGerçekOlsaortayaçıktı.Dünyaçapında
büyükbirbaşarıeldeedenkitap,aylarcaçoksatarlistelerininbaşındanin-
medi veotuzayakındileçevrildi.Yazarın ikinci romanıNe re de sin?, çok
geçmedenbirmilyonsatışrakamınaulaştı.2003’teyayımlananSonsuzluk
İçinYediGün,Fransa’da2003’ünençoksatanromanıoldu.2004’teyayımla-
nanGelecekSefere,aşk,mizahvemasalsıöğelerleördüğüromanlarınınson
halkasıoldu.2008’deDostlarımAşklarımadlıromanıfilmeuyarlandı.2009’da
kısaaralıklarlaİlkGünveİlkGeceadlıromanlarıyayımlandı.Ensonromanı
BayDaldry’ninTuhafİstanbulYolculuğuise2011’deFransa’dayayımlandı.

MarcLevy’ninCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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“İn san la rın âşık ol ma sı nın 
so rum lu su yer çe ki mi olamaz.” 

Al bert Eins tein
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Art hur ote lin mu ha se be sin de he sa bı nı ka pat tı. Ci var
da kü çük bir ge zin ti yap mak için hâlâ za ma nı var dı. Ba vul
la rı ta şı yan ço cu ğun ver di ği ema net fi şi ni ce ke ti nin ce bi
ne tı kış tır dı. Av lu dan ge çip BeauxArts Soka ğı’ na çık tı. 
Bü yük fıs ki ye le rin yı ka dı ğı kal dı rım taş la rı gü ne şin ilk 
ışık la rı nın al tın da ku ru yor du. Bo na par te So kağı’ ndaki bir
 kaç dükkânın önü ha re ket len me ye baş   la mış tı bi le. Art hur 
bir pas ta ne nin ca mekânı önün   de du   rak sa dık tan son ra yo 
 lu na de vam et ti. Bi raz öte de ki SaintGer maindesPrés 
Kilisesi’ nin be yaz çan ku le si doğ mak ta olan gü nün renk
le ri ara sın dan be li ri yor du. Fürs ten berg Meydanı’ na ka dar 
yü rü dü, ora sı hâ   lâ ıs sız dı. De mir bir ke penk açı lı yor du. 
Art hur, ken di si ne çok hoş bir kim ya cı gö rün tü sü ve ren 
be yaz ön lük lü genç çi çek çi kı zı se lam la dı. Çi çek çi kı zın, 
ço ğun luk la Arthur’ la be ra ber dü zen le di ği kar ma ka rı şık 
bu ket ler, Arthur’ un he nüz iki gün dür otur du ğu kü çük 
dai  re nin üç oda sı nı süs lü yor du. 

Çi çekçi kız, onu son kez gör dü ğü nü bil me den se la
mı na kar şı lık ver di.

Haf ta so nun dan bir ön ce ki gün, ka pı cı ka dı na anah
tar la rı tes lim et me siy le bir lik te ya ban cı bir ül ke de ay lar
ca sü ren ha ya tı nın da, şim di ye dek ger çek leş tir dik le ri nin 
en çıl gı nı olan, bir Fran koA me ri kan kül tür mer ke zi pro
je si nin de üze ri ne sün ger çek miş ti. 
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Kim  bi lir, bel ki gü nün bi rin de, ak lın dan bir tür lü ata
ma dı ğı o ka dın la ye ni den ge lir di bu ra lar a. Ona, çok sev
di ği bu da ra cık so kak la rı gez di rir, baş kent te sık sık ya ğan 
yağ mu run al tın da bi le ge zin mek ten zevk al dı ğı Sei ne 
Neh ri kı yı la rı bo yun ca bir lik te yü rür ler di.

Çok önem ver di ği mek tu bu yaz mak üze re bir ban ka 
otur du. Mek tup bit mek üze rey ken bir zar fa ko yup ağ zı
nı ya pış tır ma dan ce bi ne yer leş tir di. Saa ti ne bak tık tan son
ra ye ni den ote lin yo lu nu tut tu.

Tak si bi raz dan ge lir di, uçağı üç saat son ra kal ka cak  tı.
Uzun sü ren zo run lu bir ay rı lık tan sonra, bu ak şam 

şeh ri ne ge ri dö nü yor du ni ha yet. 
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San Fran cis co Körfezi’ nin üze rin de ki gök yü zü kıp
kır  mı zıy dı. Uça ğın pen ce re sin den, bir sis bu lu tu nun ar   
dı   na sak la nan Gol den Ga te se çi le bi li yor du. Uçak, Ti   bu 
ron’ a doğ ru eğil di, bur nu gü ne ye ba ka rak ya vaş ya  vaş 
al   çal dı, San Ma teo Köprüsü’ nün üs tün den ge çe rek dön
dü. Ka bin den ba kıl dı ğın da uçak ken di si ni pa rıl da yan 
tuz la la ra doğ ru bı ra kı ve re cek miş gi bi ge li yor du. 

* * *

Saab mar ka kab ri yo le iki kam yo nun ara sı na us ta ca 
so kul du, du rum dan hiç de hoş nut ol ma yan sü rü cü le rin 
far la rı nı ya kıp sön dü re rek yap tık la rı uya rı la ra al dı rış 
et me den üç şe ri di en le me si ne geç ti. 101. Oto yo l’u terk 
edip ulus la ra ra sı San Fran cis co Havalimanı’ na gi den bağ
lan tı yo lu na kıl pa yı da ol sa gir me yi ba şar dı. Yo ku şun 
aşa ğı sı na gel di ğin de ta be la lar dan yo lu nu çı kar ma ya ça lı
şan Paul ya vaş la dı. Sa pa ğı ka çır dı ğı için ho mur dan dık tan 
son ra, oto par kın gi ri şi ne dön mek üze re ara ba yı yüz met
re ka dar ge ri al dı.

* * *

 

1
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Kok pit te ki bil gi sa yar yük sek li ğin ye di yüz met re ol
du ğu nu gös te ri yor du. Uça ğın için de gö rü nen man za ra 
de ğiş me ye de vam edi yor du. Bat mak ta olan gü ne şin ışık 
la rı ara sın dan, hep si bir bi rin den mo dern bir sü rü ku le se
çi li yor du. Ka nat ka pak la rı açıl dı, ka nat ta kım la rı yük sel di 
ve uça ğın hı zı da ha da ke sil di. He men ar dın dan iniş ta
kım la rı nın ku lak la rı tır ma la yan se si du yul du.

* * *

Ter mi nal de ki pa no da AF 700 se fer sa yı lı uça ğın in di ği  
ya zı yor du. Yü rü yen mer di ve ni so luk so lu ğa, uçar ca sı na inen 
Paul gi ri şe doğ ru koş tur du. Mer mer kap lı ze min kay gan dı, 
dö ne meç te ayak la rı yer den ke si lin ce can hav liy le kar şı is
ti ka met ten ge len bir pi lo tun ko lu nun ye ni ne tu tun du, kı
sa ca özür di le dik ten son ra de li gi bi koş ma ya de vam et ti. 

* * *

Fran sız Ha va Yolları’ na ait A 340 Air bus ti pi uçak 
as falt ze min de ya vaş ça iler li yor du, uça ğın tu haf bur nu 
ür kü tü cü bi çim de ter mi na lin ca mekânı na yak la şı yor du. 
Tür bin le rin gü rül tü sü uzun bir vı zıl tıy la bo ğul du ve kö 
rük uça ğın göv de si ne yak laş tı.

* * *

Ulus la ra ra sı uçuş lar dan inen yol cu la rın çı kış yap tı ğı 
ka pı da, Paul el le ri diz le rin de, iki bük lüm ol muş so luk lan
ma ya ça lı şı yor du. Oto ma tik ka pı lar açıl dı ve ilk yol cu 
dal  ga sı sa lo na ak ma ya baş la dı. 

Uzak lar dan, ka la ba lı ğın için den bir el sal la nı yor du, 
Paul en iyi dos tu na ula şa bil mek için ite ka ka bir yol aç tı 
ken di ne.
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“Ke mik le ri mi kıracaksın,”  de di Art hur ken di si ni ku 
cak la yan Paul’ e.

Sa tı cı ka dın lar dan bi ri şef kat le on la ra ba kı yor du.
“Dur, çok ra hat sız edi ci ol ma ya başladı,”  de di ıs rar la 

Art hur.
“Se ni öz le di ği mi biliyorsun,”  de di Paul, bir yan dan da 

ar ka da şı nı oto par ka inen asan sö re doğ ru sü rük lü yor du, 
Art hur alay lı alay lı bak tı ona.

“Bu Ha waii göm le ği de ne yin ne si, ken di ni Mag num 
mu sanıyorsun?” 

Paul asan sör de ki ay na da ken di ne bak tık tan son ra du 
da ğı nı bü ke rek göm le ği nin bir düğ me si ni ilik le di.

“De la ha ye Moving’ deki ye ni evi ne gittim,”  di ye de   vam 
et ti Paul. “Ta şı yı cı lar ko li le ri ev vel si gün ge tir di ler. Elim
den gel di ğince to par la dım or ta lı ğı. Bü tün Paris’ i sa   tın mı 
al dın, yok sa dükkân lar da bir kaç par ça bir şey bı    rak    tın mı?” 

“Ev me se le siy le il gi len di ğin için te şek kür ede rim; dai  re 
nasıl?” 

“Bi raz dan gö re cek sin, be ğe ne ce ği ni dü şü nü yo rum, üs 
te  lik bü ro ya da çok yakın.” 

Arthur’ un gös te riş li kül tür mer ke zi nin ya pı mı nı bi 
tir  me sin den bu ya na, Paul onu San Francisco’ ya dön me
ye ik na et mek için elin den ge le ni yap mış tı. Kar de şi gi bi 
sev di ği ada mın git me si nin aç tı ğı boş lu ğu hiç bir şey dol
du ra ma mış tı. 

“Şe hir pek değişmemiş,”  de di Art hur.
“14. ve 17. sokak ların ara sı na, bi ri otel, bi ri de iş ye ri 

ola rak kul la nıl mak üze re iki ku le in şa et tik ve sen şeh ri 
de ğiş miş bul mu yor sun, öy le mi?” 

“Mi mar lık bü ro sun da iş ler na sıl gidiyor?” 
“Se nin Pa ris li müş te ri le rin le ya şa dı ğı mız so run la rı bir 

ya na bı ra kır sak, her şey yo lun da sa yı lır. Mau reen iki haf ta 
son ra ta til den dö nü yor, ma sa na bir not bı rak tı, se ni ye ni
den gö re cek di ye sa bır sız lık tan içi içi ne sığ mı yor.” 

Art hur ve asis ta nı Paris’ teki in şaa tın ya pı mı sü re sin
ce, gün için de bir çok kez ko nuş muş lar dı, Mau reen onun 
gün lük iş le ri ni hal le di yor du.
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Oto yo lun çı kı şı nı ka çır ma sı na ra mak ka la, Paul 3. So 
 kak’ a çı kan bağ lan tı yo lu na çık mak için yo lu bir kez da ha 
en le me si ne geç ti. Bu teh li ke li ma nev ra sı nı kor na ses le ri 
se lam la dı.

“Ö zür dilerim,”  de di di kiz ay na sı na ba kar ken.
“Oh, en di şe len me, Étoi le Meydanı’ nı gör sen hiç bir 

şey den korkmazdın.” 
“O da ne?” 
“Dün ya nın en bü yük ve tı ka lı ara ba yo lu, üs te lik be  

dava!” 
Art hur, Van Ness Caddesi’ ndeki kav şak ta dur ma la

rın    dan ya rar la na rak ara ba nın üs tü nü aç tı. Bez kor kunç bir 
gı  cır tıy la kat lan dı.

“A ra bam dan bir tür lü ayrılamıyorum,”  dedi Paul, “za 
man za man ro ma tiz ma sı tut sa da dayanıyor.” 

Art hur ca mı so nu na ka dar açıp de niz ko ku su nu içi ne 
çek ti.

“Sen Paris’ ten ha ber ver?”  de di Paul coş ku do lu se siy le.
“Çok Pa ris li var!” 
“Pa ris li ka dın lar nasıl?” 
“Her za man ki gi bi şıklar!” 
“Ya sen ve Pa ris li ka dın lar? Çok ce viz kır dın mı?” 
Art hur ya nıt la ma dan ön ce bir sü re dur du.
“Ra hip ha ya tı ya şa ma dım, kas tet ti ğin buysa.” 
“Cid di iliş ki le ri kas tet tim, ben. Âşık ol dun mu?” 
“Ya sen?”  de di Art hur.
“Hâlâ bekârım!” 
Saab, ken tin ku ze yi ne doğ ru çı ka rak Pa cific So kak’ a 

sap tı. Fill mo re Kav şa ğı’n da, Paul ara ba yı kal dı rı mın ke 
na  rı na çek ti.

“İş te gel dik, se nin ye ni ho me sweet home’ unun önün
de yiz; uma rım be ğe nir sin, bu ra da ra hat ede mez sen ye ni 
bir yer bul mak için emlak çıy la gö rü şü rüz. Bir baş ka sı için 
ev seç mek pek...” 

Art hur ar ka da şı nın sö zü nü kes ti, evi se ve cek ti, bun
dan hiç kuş ku su yok tu.

El le rin de ba vul lar la, kü çük bi na nın gi ri şin den geç ti ler. 
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Asan sör on la rı üçün cü ka ta çı kar dı. Ka pı sın da 3B ya  zan 
dai  re nin önün den ge çer ler ken Paul, Arthur’ a kar şı kom şu
suy la kar şı laş tı ğı nı söy le di, anah ta rı ki li din için de çe vi rir
ken tam bir “fıstık”  ol du ğu nu fı sıl da ma yı da ih mal et me di.

Sa lon dan, Pacific Heights’ta uza nan ev le rin ça tı la rı 
gö  rü lü yor du. Yıl dız lı ge ce oda nın içi ne dol du. Ta şı yı cı lar, 
Fransa’ dan ge len mo bil ya la rı, ora ya bu ra ya rastgele koy
muş lar, çi zim ma sa sı nı da pen ce re nin kar şı sı na kur muş
lar dı. Ki tap ko li le ri bo şal tıl mış, için de ki ler kü tüp ha ne ye 
yer leş ti ril miş ti bi le.

Art hur mo bil ya la rın ye ri ni he men de ğiş tir di, ka ne 
pe yi cam lı çıkmanın kar şı sı na çek ti, iki kol tuk tan bi    ri ni 
kü çük şö mi ne ye doğ ru it ti.

“Gör dü ğüm ka da rıy la, ta kın tın dan kurtulama mış sın.” 
“Böy le da ha iyi ol ma dı mı?” 
“Ha ri ka oldu,”  de di Paul. “Şim di be ğen din mi?” 
“E vim de gi bi hissediyorum!” 
“İş te yi ne şeh ri ne, ma hal le ne ge ri dön dün, bi raz cık 

şans la ha ya tı na da ge ri döneceksin!” 
Paul öbür oda la rı da gez dir di, ya tak oda sı nın bo yut

la rı iyiy di; bü yük bir ya tak, iki ko mo din, bir de kon sol 
var dı. Bi ti şik te ki ban yo nun kü çük pen ce re sin den içe ri ay 
ışı ğı sü zül dü ğü nü gö rün ce Art hur he men pen ce re yi aç tı, 
man za ra gü zel di.

Gel di ği gü nün ak şa mı onu yal nız bı rak mak zo run da 
ol mak Paul’ ü son de re ce üz se de, şu iş ye me ği ne git me si 
ge re ki yor du; bü ro da önem li bir pro je için ya rı şı yor  du.

“Sa na eş lik et me yi isterdim,”  de di Art hur.
“Saat far kı se ni ser se me çevirmiştir, ev de kal ma nı ter

cih ede rim! Ya rın uğ ra rım, öğ le ye me ği ne gideriz.” 
Paul, Arthur’ u ku cak la yıp dön müş ol du ğu için ne 

ka dar mut lu ol du ğu nu yi ne le di. Ban yo dan çı kar ken ar ka
sı na dön dü ve par ma ğıy la du va rı işa ret et ti.

“A, bu dai re de he nüz fark et me di ğin ola ğa nüs tü bir 
şey var.” 
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“Ney miş o?”  de di Art hur.
“Hiç do lap yok!” 

* * *

 San Francisco’ nun mer ke zin de, Triumph mar ka par
lak ye şil bir ara ba, Pot re ro Caddesi’ ne son hız la dal dı. 
San Fran cis co Me mo rial Hastanesi’ nin oto park bek çi si 
John Mac ken zie, ga ze te si ni kat la yıp bir ke na ra koy du. 
Genç dok to run kul lan dı ğı ara ba nın çok özel mo tor se si
ni, 22. Sokak’ ın kö şe si ni dö ner dön mez ta nı mış tı. Kab ri
yo le nin te ker lek le ri otur du ğu bek çi ku lü be si nin önün de 
gı cır da ya rak dur du, Mac ken zie ta bu re sin den kalk tı, ne re
dey se ön ca mın hi za sı na ka dar ba ri ye rin al tı na gir miş 
olan ka por ta ya bak tı. 

“A ci len mü dü rü mü ame li yat et me niz ge re ki yor, yok  sa 
sa de ce be ni si nir len dir mek için mi ya pı yor su nuz bunu?”  
de di ba şı nı sal la ya rak.

“Bi raz ad re na lin sal gı la ma nın kal bi ni ze bir za ra rı ol 
maz, bu nun için ba na te şek kür et me li si niz John. Şim  di, 
izin ve rin  de ge çe yim lütfen!” 

“Bu ge ce nö bet çi de ğil si niz, si zin için yer ayırma dım.” 
“Nö ro şi rur ji ders ki ta bı nı do la bım da unut mu şum, 

sa de ce bir da ki ka lı ğı na gi rip çıkacağım!” 
“İ şi niz le bu ya rış ara ba sı ara sın da ken di ni zi öl dü re

cek si niz, Doktor. Dip te, sağ ta raf ta 27 nu ma ra boş.” 
Lau ren bek çi ye gü lüm se ye rek te şek kür et ti, ba ri yer 

kal kar kalk maz ga za bas tı; te ker lek ler yi ne gı cır da dı. Rüz
gâr, al nın da ki es ki bir ya ra nın izi ni açı ğa çı kar ta rak bir kaç 
lü le si ni uçuş tur du.

* * *

Art hur sa lo nun or ta sın da bir ba şı na öy le ce di kil miş, 
mekâna alış ma ya ça lı şı yor du. Paul, kü tüp ha ne ye bir de 
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mü zik se ti yer leş tir miş ti.
Rad yo yu aç tık tan son ra, bir kö şe de üst üs te yı ğıl mış 

du ran son ko li le ri aç ma ya baş la dı. Ka pı nın zi li yan  kı lan
dı, Art hur oda yı ge çip ka pı yı aç tı. Yaş lı, hoş bir ha nım 
ona eli ni uzat tı.

“Ro se Mor ri son, komşunuzum!” 
Art hur onu içe ri da vet et tiy se de ka dın ka bul et me di.
“Si zin le laf la mak çok ho şu ma giderdi,”  dedi “a ma bu 

ak şam işim ba şım dan aş kın. Pekâlâ baş tan an la şa lım, ön 
ce lik le rap ve tecno ke sin lik le yok, R&B ola bi lir ama iyi
sin den ol ma sı ko şu luy la, hip ho p’ı da dü şü nü rüz. Bir şe ye 
ih ti ya cı nız olur sa çe kin me den ka pı mı ça la bi lir si niz, ıs rar
lı ça lın, du var gi bi sağırım!” 

Sö zü nü bi ti rir bi tir mez ko ri dor da ge ri dön dü. Çok 
eğ le nen Art hur ye ni den işe ko yul ma dan ön ce, kı sa bir 
sü  re sa han lık ta dur du.

An cak bir saat son ra, mi de si ne kramp lar gir me ye baş
la dı ğın da uçak ta su nu lan dan baş ka bir şey ye me di ği ni 
ha tır la dı. Bü yük umut la ra ka pıl mak sı zın buz do la bı nı aç 
tı ve şaş kın lık için de bir şi şe süt, bir ka lıp te re ya ğı, bir 
pa ket tost ek me ği, bir kâ se de ta ze ma kar na ol du ğu nu 
gör  dü. Paul, “Afi yet ol sun,” ya zan bir de kü çük bir not bı  
rak  mış tı.

 * * *

Acil ser vis ana ba ba gü nüy dü. Sed ye ler, te ker lek li 
san dal ye ler, kol tuk lar, bank lar her ta raf ağ zı na ka dar do 
luy du, adım ata cak yer yok tu. Da nış ma oda sı nın ca  me
kânı nın ar ka sın da ki Lau ren ka bul lis te si ni in ce li yor du. 
Te da vi edi len has ta la rın isim le ri bü yük be yaz tah ta dan 
si li nir si lin mez yer le ri ne baş ka has ta la rın ki ya zı lı yor du. 

“Ne o, dep rem ol du da ben mi his set me dim?” di ye 
sor du te le fon me mu ru na ala ylı bir ses le.

“Si zi Tan rı gön der di, bu ra da iş ler çı ğı rın dan çıktı.” 
“E vet, gö rü yo rum! Ne oldu?”  de di Lau ren. 
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