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İntifadacılar ve Kürtler arasında ölenlere ve ölmekte olanlara, 
hangi ülkede olursa olsun baskıya karşı savaşanlara 

ve sadece sayılmak için değil, vurulmak için ayağa kalkanlara.
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1

Tom, elinde neredeyse dolu bir fincan espressoyla, 
Georges ve Marie’nin kafe-barında ayakta duruyordu. 
Kah venin parasını ödemişti, Heloise’ın iki paket Marl-
boro’su ceket cebini şişiriyordu. Tom, bir başkasının oyna-
dığı bilgisayar oyununu seyre dalmıştı.

Ekranda geri planda, son hızla giden bir motosiklet 
görünüyor, yolun iki yanında öne doğru gelen bir parmak-
lık da hız izlenimini veriyordu. Oyunu oynayan, bir yarım 
direksiyonu çevirdikçe motosikletli, yavaş giden bir oto-
mobili solluyor ya da birden yolunu kesen bir parmaklığın 
üstünden atlamak için at gibi sıçrıyordu. Motosikletli 
(oyunu oynayan) zamanında hız vermezse boğuk bir ses 
duyuluyor, bir çarpışma olduğunu belirtir bir yıldız görü-
nüyor, motosikletin de, oyunun da sonu gelmiş oluyordu.

Tom, bu oyunu çok izlemişti (Georges ile Marie’nin 
dükkânında bulunanlar içinde en sevilen oyundu), ama 
hiç oynamamıştı. Nedense istememişti oynamayı.

Non-non! Barın arkasından, Marie’nin, her zamanki 
hayhuyu bastıran sesi yükseldi, müşterilerden birinin bir 
fikrine karşı çıkıyor olmalıydı, büyük olasılıkla politik bir 
fikre. O da kocası da, ne olursa olsun, sol kanattandı.  
“Ecoutez,1 Mitterrand...”

1.(Fr.)Dinleyin(Y.N.)
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Georges ve Marie’nin, solcu olmalarına karşın, yine 
de Kuzey Afrika’dan insanların akın akın gelmesinden 
hoşlanmadıkları geçti Tom’un aklından.

“Eh, Marie! Deux pastis!”1 Şişko Georges’du bu, 
pantolonunun ve gömleğinin üstüne az çok kirli bir ön-
lük takar, insanların oturup içtikleri ve ara sıra da pommes 
chips2 ve haşlanmış yumurta yedikleri birkaç masaya ser-
vis yapardı.

Müzik kutusu eski bir ça-ça-ça çalıyordu.
Altın yaldızlı, siyah, sessiz bir yıldız! Seyirciler, biraz 

da acıyarak homurdandılar. Öldü. Her şey bitti. Ekran, 
sessiz mesajını durmadan yineliyordu: PARA AT PARA 
AT PARA AT; blucinli işçi söz dinleyerek elini cebine 
daldırdı, deliğe biraz daha bozuk para attı ve oyun yeni-
den başladı; motosikletli tam formunda, her şeye hazır, 
geri planda belirdi, yoluna çıkan bir fıçının çevresini us-
talıkla dolanarak ilk engelin üstünden rahatça atladı, 
adamını ne olursa olsun hedefe ulaştırmaya kararlıydı.

Tom şimdi Heloise’ı düşünüyordu, onun Fas’a yapa-
cağı geziyi. Tanca’yı, Kazablanka’yı, belki bir de Marakeş’i 
görmek istiyordu karısı. Tom da onunla gitmeyi kabul et-
mişti. En azından yola çıkmadan önce aşı olmak için karı-
sının hastaneye gitmesini gerektiren o serüven gezilerin-
den biri değildi neyse ki ve kocası olarak da kimi yolcu-
luklarında ona eşlik etmek, görevi sayılırdı. Heloise’ın 
yılda iki-üç kez aklına eserdi bu tür gezilere çıkmak, ama 
neyse ki her aklına geleni yapmazdı. Tom şu sıra hiç de 
tatil havasında değildi. Ağustos başıydı, Fas’ın en sıcak 
mevsimi olmalıydı ve Tom da yılın bu aylarında şakayık-
larıyla ve yıldızçiçekleriyle ilgilenmeyi, her gün salona 
birkaç dal taze çiçek koymayı seviyordu. Bahçesinden 

1.(Fr.)HeyMarie,ikipastis(Y.N.)
2.(Fr.)Patateskızartması(Y.N.)
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hoşnuttu ve ağır işlerde kendisine yardıma gelen Henri’ 
den, iş güç kullanmaya gelince bir dev olan ama kimi işle-
re de eli pek yatmayan yardımcısından da.

Sonra bir de Tom’un kendi kendine Garip Çift diye 
adlandırdığı insanlar vardı. Evli olduklarına pek emin de-
ğildi, ama kuşkusuz bunun önemi de yoktu. Onların, çev-
rede sinsi sinsi dolandıkları ve gözlerini üzerinden ayır-
madıkları gibi bir izlenime kapılmıştı. Belki de zararsız 
insanlardı, ama belli mi olurdu? Tom’un gözüne ilk kez 
bir ay önce, Fontainebleau’de çarpmışlardı, Heloise’la bir-
likte bir gün öğleden sonra alışverişe çıktıkları zaman: 
Amerikalı görünüşlü, otuzlu yaşların ortalarında bir er-
kekle bir kadın onlara doğru geliyor, Tom’un pek iyi bildi-
ği o bakışla bakıyorlardı, sanki onun kim olduğunu, hatta 
adının Tom Ripley olduğunu biliyorlarmış gibi. Tom’un 
bu bakışa havaalanlarında da rastlamışlığı vardı, belki sey-
rek, ama pek de uzak geçmişte değil. Birinin fotoğrafı ga-
zetelerde çıkınca böyle bir şey olur diye düşünürdü, ama 
Tom’un fotoğrafı yıllardır gazetelere çıkmamıştı. En azın-
dan Murchison olayından beri, ki o da beş yıl kadar ön-
ceydi, kan lekesi hâlâ Tom’un mahzeninin zeminindeydi 
ve biri ne olduğunu sorarsa Tom, şarap lekesi olduğunu 
söylüyordu.

Tom, gerçekte kan ve şarap karışımıydı diye kendine 
anımsattı, çünkü Murchison’un başına bir şarap şişesiyle 
vurulmuştu. Tom’un elindeki bir Margaux şişesi.

Neyse, şu Garip Çift. Birden ekrandaki motosikletli 
havaya uçtu. Tom kendini zorlayıp dönerek elindeki boş 
fincanı barın tezgâhına götürdü.

Garip Çift’in erkeğinin kapkara düz saçları, yuvar-
lak, çerçeveli gözlüğü, kadının ise açık kumral saçları, 
ince bir yüzü ve kurşuni ya da açık kahverengi gözleri 
vardı. Erkek belli belirsiz, boş bir gülümsemeyle gözünü 
dikip bakıyordu. Tom adamı önceden görmüş olabilece-
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ğini düşünüyordu, Heathrow ya da Roissy Havaalanı’nda, 
ona yine böyle seni tanıyorum bakışıyla baktığını. Düş-
manca bir yanı yoktu, ama Tom’un hoşuna gitmemişti.

Tom bir kez de onları gün ortasında, Villeperce’in 
anacaddesinde, arabalarıyla yavaş yavaş giderken gör-
müştü; fırından elinde flûte denilen upuzun ekmekle 
çık tığında (herhalde Madam Annette’in izin gü nü olma-
lıydı ya da öğle yemeğini hazırlamaya dalmıştı), onları 
yine kendisine dik dik bakarken yakalamıştı. Villeperce, 
Fontainebleau’ye birkaç kilometre uzakta küçücük bir 
kasabaydı. Garip Çift buraya niçin gelmiş olabilirdi ki?

İşe bakın ki Tom, tam fincanıyla tabağını tezgâha bı-
rakırken, hem o kocaman kırmızı gülüşüyle Marie hem 
de saçı dökülmeye yüz tutmuş Georges, tezgâhın arkasın-
daydılar. “Merci et bonne nuit1 Marie-Georges!” diye gü-
lümseyerek seslendi Tom.

Georges bir eliyle Calvados2 doldururken ötekini ona 
sallayarak, “Bonsoir, M’sieur3 Riipli!” diye karşılık verdi.

Marie de ardından seslendi: “Merci, m’sieur, à bien-
tôt!”4

Garip çiftin erkeği yuvarlak çerçeveli gözlüğü ve 
gö rünüşe göre tek başına içeri girdiğinde, Tom da kapıya 
varmak üzereydi.

“Bay Ripley mi?” O pembemsi dudaklarında yine 
bir gülümseme. “İyi akşamlar.”

Tom kapıya yürürken, “İyi akşamlar,” dedi.
“Bizimle, eşim ve benimle birlikte bir kadeh bir şey 

içer misiniz?”
“Sağ olun, tam çıkıyordum da.”
“Öyleyse başka bir zaman. Villeperce’de bir ev kira-

1.(Fr.)İyigeceler(Y.N.)
2.Elmakonyağı(Y.N.)
3.(Fr.)Mösyönünkısaltılmışı.(Y.N.)
4.(Fr.)Yakındagörüşmeküzere.(Y.N.)
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ladık da. Şu tarafta.” Eliyle kuzeye doğru, belli belirsiz 
bir işaret yaptı, büsbütün sırıtınca dört köşe dişleri gö-
ründü. “Komşu olacağız gibi görünüyor.”

Tom, kapıdan içeriye giren iki kişiyle karşı karşıya 
kalınca, barın içine doğru bir adım atmak zorunda kaldı.

“Adım Pritchard. David. Fontainebleau eğitim mer-
kezine devam ediyorum... INSEAD’e. Eminim biliyorsu-
nuzdur orayı. Her neyse, buradaki evim iki katlı, beyaz, 
bahçesi, bir de göleti var. Eve abayı yaktık, gölet yüzünden, 
tavandaki yansımasından dolayı... suyun.” Kıs kıs güldü.

Tom yeterince hoş görünmeye çalışarak, “Anlıyo-
rum,” dedi. Artık kapıdan çıkmıştı.

“Size telefon ederim. Karımın adı Janice.” Tom ba-
şıyla bir selam verdi, zoraki gülümsedi. “Evet, iyi olur. 
Edin ya. İyi geceler.”

İnatçı David Pritchard, arkasından seslendi: “Bura-
larda pek Amerikalı yok da!”

“Bay Pritchard’ın, telefon numarasını bulması zor 
olacak,” diye düşünüyordu Tom, çünkü Heloise’la ikisi, 
numarayı telefon rehberine yazdırmamayı başarmışlar-
dı. Pek can sıkıcı birine benzeyen David Pritchard –nere-
deyse Tom’un boyunda, ama biraz daha topluca– tam da 
baş belası bir tip gibi görünüyordu. Sakın bir tür polis 
olmasın? Eski defterleri karıştıran? Özel bir dedektif ör-
neğin, ama kimin için çalışıyor olabilir ki? Tom’un aklı-
na, halen peşinde olabilecek herhangi bir düşmanı gel-
miyordu. David Pritchard’a, en iyi “sahte” sözcüğü yakı-
şıyor, diye düşündü Tom: Sahte gülüş, sahte iyi niyet, 
belki de INSEAD’de okuma öyküsü bile sahteydi. Fon-
tainebleau’deki şu eğitim kurumu bir paravan olabilirdi, 
kendini öyle belli eden bir paravan ki,Tom, Pritchard’ın 
oraya gerçekten bir şeyler öğrenmeye gittiğinin bile doğ-
ru olabileceğini düşündü. Ya da belki karıkoca değildiler 
de bir CIA çiftiydiler. ABD’nin hangi nedenle kendisinin 
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peşine düşmüş olabileceğini merak etti Tom. Gelir vergi-
si yüzünden olamaz, o iş yasal yolundaydı. Murchison 
mu acaba? Hayır, o da çözümlenmişti. Ya da dosyası ka-
patılmıştı. Murchison da, cesedi de kayıplara karışmıştı. 
Dickie Greenleaf mi? Olamaz. Christopher Greenleaf, 
yani Dickie’nin kuzeni bile ona ara sıra dostça bir kart 
gönderiyordu, örneğin geçen yıl, Alice Springs’ten gön-
dermişti. Christopher şimdi belediyede mühendisti, ev-
lenmişti, New York eyaletinde, Rochester’de çalışıyordu, 
Tom’un aklında yanlış kalmadıysa. Dickie’nin babası 
Herbert’le bile iyiydi Tom’un arası. En azından birbirle-
rine Noel’de kart atıyorlardı.

Tom, Belle Ombre’un tam karşısındaki büyük ağaca, 
dalları yola doğru eğilmiş kocaman ağaca yaklaşırken key-
fi yerine geldi. Kaygılanacak ne vardı ki ortada? Büyük 
bahçe kapısının bir kanadını ancak arasından sıyrılacak 
kadar itip araladı, ardından elinden geldiğince sessizce ka-
pattı, sonra da asma kilidi yerine geçirip sürgüyü kaydırdı.

Reeves Minot. Tom zınk diye durunca ayakkabıları 
ön bahçenin çakıltaşlarında kaydı. Reeves için yeni bir 
paravan iş ufukta belirmiş demekti. Reeves birkaç gün 
önce telefon etmişti. Tom sık sık, bir iş daha almayacağı-
na ant içer, sonra kendini işi kabul etmiş bulurdu. Bunu 
belki de yeni insanlarla tanışmaktan hoşlandığı için yapı-
yordu. Tom güldü, kısacık, duyulur duyulmaz bir gülüş-
tü bu, sonra da çakıltaşlarında hemen hiç ses çıkarmayan 
o her zamanki hafif adımlarıyla evinin ön kapısına doğru 
yürümeyi sürdürdü.

Salonda ışık vardı ve ön kapı kilitlenmemişti, Tom’ 
un kırk beş dakika önce bıraktığı gibi. İçeri girip ön kapı-
yı arkasından kilitledi. Heloise kanepede oturmuş, bir 
dergiye dalıp gitmişti; “Herhalde Kuzey Afrika üzerine 
bir yazı olmalı,” diye düşündü Tom.

Heloise gözlerini kaldırıp ona baktı, başını şöyle bir 
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sallayarak sarı saçlarını geriye attı. “Merhaba, chéri,1 Reeves 
telefon etti. Tome, sen sahiden...”

“Evet. Yakala!” Tom gülümseyerek, önce birinci, 
sonra da ikinci kırmızı-beyaz paketi ona fırlattı. Kadın 
birinciyi yakaladı, ikincisi mavi gömleğinin göğsüne 
çarptı. “Reeves ile ilgili aklına takılan bir şey mi var? Re-
passant –ütü işi– bügelnd?”

“Aman Tome, bırak şimdi!” diyen Heloise, çakmağı-
nı çaktı. Tom’a kalırsa hiçbir zaman açığa vurmuyor, hat-
ta gülümsemekten bile kaçınıyordu, ama kocasının şaka-
larından için için hoşlanıyordu. “Gene telefon edecek, 
ama belki bu gece değil.”

“Birisi... işte...” Tom sustu, Reeves hiçbir zaman He-
loise’a ayrıntıları anlatmazdı. Heloise de Tom ile Reeves’ 
in işleriyle ilgilenmiyor, hatta onlardan sıkılıyormuş gibi 
davranırdı. Tom, Heloise’ın ne denli az bilirse o denli 
güvende olduğunu düşündüğünü sanıyordu. Bunun doğ-
ru olmadığını kim söyleyebilirdi ki?

“Tome, yarın gidip biletleri alıyoruz – Maroc’a...2 Ta-
mam mı?” Sarı ipek kanepenine üzerinde, çıplak ayakları-
nı keyfi yerinde bir kedi yavrusu gibi altına toplamış, açık 
lavanta rengi gözleriyle sakin sakin kocasına bakıyordu.

“E-evet. Tamam.” Söz vermiştin, diye anımsattı ken-
di kendine. “Önce Tanca’ya uçarız.”

“Oui, chéri, sonra da oradan devam ederiz, Kazab-
lanka’ya elbette.”

“Elbette,” diye onun sözünü yineledi Tom. “Tamam, 
canım, yarın alırız biletleri – Fontainebleau’den.” Hep 
oradaki, çalışanlarını tanıdıkları, aynı seyahat acentesine 
giderlerdi. Tom durakladı, ardından söylemeye karar ver-
di: “Sevgilim, o çifti anımsıyor musun, hani bir gün Fon-

1.(Fr.)Canım.(Y.N.)
2.(Fr.)Fas.(Y.N.)
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tainebleau’de görmüştük, kaldırımda şu Amerikalıya ben-
zeyen çifti? Hani bize doğru yürüyorlardı da sonradan 
sana, adamın dik dik bize baktığını söylemiştim. Göz-
lüklü, siyah saçlı bir adamdı hani?”

“Galiba evet, neden sordun?”
Tom onun anımsadığını görüyordu. “Çünkü az önce 

benimle kafede konuştu.” Tom ceketinin düğmelerini 
çözüp ellerini pantolon ceplerine soktu. Oturmamıştı. 
“Onu pek tutmadım da.”

“Yanındaki kadını anımsıyorum, açık renk saçları var-
dı. Amerikalıymışlar, değil mi?”

“En azından, adam Amerikalı. Şey... burada, Villeperce’ 
de bir ev kiralamışlar. Hani o ev var ya, şeydeki...”

“Vraiment?1 Villeperce’de ha?”
“Oui ma chère!2 Hani o göletin suyunun tavana yan-

sıdığı ev, salonun tavanına?”
“Evet, evi anımsıyorum. İki katlı, beyaz, şöminesi 

pek öyle güzel sayılmaz. Grais’lerinkinden pek de uzak 
değil, değil mi? Tanıdıklardan biri onu satın almayı dü-
şünmüştü.”

“Evet. Tamam.” Bir tanıdığın Amerikalı bir tanıdığı, 
Paris’ten pek uzakta olmayan bir yerde bir yazlık ev bakı-
yordu da, yakınlardaki birkaç evi gezerken Tom ile 
Heloise’ın da onlarla gelmesini istemişti. Hiçbir şey satın 
almamıştı, en azından Villeperce dolaylarında. Bu olay 
bir yılı aşkın bir süre önceydi. “İşte, sadede geleyim, göz-
lüklü siyah saçlı adam benimle ya da bizimle komşuculuk 
oynamak niyetinde, ama benim işime gelmiyor. Salt İngi-
lizce ya da Amerikanca konuşuyoruz diye, ho-hoo! Sözde 
INSEAD ile ilişkisi varmış, Fontainebleau yakınındaki o 
büyük okulla.” Sonra ekledi: “Bir kez, adımı nereden bili-

1.(Fr.)Sahimi?(Y.N.)
2.(Fr.)Evet,canım.(Y.N.)
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yor ve neden ilgileniyor?” Fazla kaygılı görünmemek için 
sakin sakin oturdu. Şimdi karısıyla aralarında alçak kahve 
sehpası vardı, dik arkalıklı koltuğunda Heloise’la yüz yü-
ze oturuyordu. “David ve Janice Pritchard’mış adları. Yo-
lunu bulup telefon ederlerse, nazik davranırız, ama çok 
işimiz var. Tamam mı, canım?”

“Elbette, Tome.”
“Ve kapımızı çalmaya cüret ederlerse, içeri alınma-

yacaklar. Madam Annette’i uyarırım, merak etme sen.”
Heloise’ın genellikle güleç olan yüzü, asılır gibi ol-

du. “Nesi varmış ki bunların?”
Sorunun sadeliği Tom’u gülümsetti. “Bana öyle geli-

yor ki...” Tom duraksadı. Genellikle önsezilerini Heloise’a 
açamazdı, ama bu durumda belki de açarsa onu koru-
muş olacağını düşündü. “Bana normal görünmüyorlar.” 
Tom, halıya baktı. Peki, normal olan neydi ki? Bu soruya 
yanıt veremezdi. “Bana evli değillermiş gibi geliyor da.”

“Eee, ne olmuş yani?”
Tom güldü, uzanıp alçak kahve sehpasından mavi 

Gitanes paketini aldı, Heloise’ın Dunhill çakmağıyla bir 
sigara yaktı. “Haklısın canım. Ama niçin beni gözlüyor-
lar? O adamın, belki de o çiftin, çok değil kısa zaman 
önce havaalanında bana dikkatle baktıklarını anımsadı-
ğımı sana söylemiş miydim?”

Heloise kendinden emin bir tavırla, “Hayır, söyle-
memiştin,” dedi.

Tom gülümsedi. “Daha önce de hoşumuza gitmeyen 
insanlar olmuştu. Pek sorun değil.” Sonra ayağa kalktı, 
sehpanın çevresinden dolandı, Heloise’ı da, uzattığı elin-
den tutup çekerek ayağa kaldırdı. Onu kucakladı, gözleri-
ni kapatıp saçının, teninin kokusunu zevkle içine çekti. 
“Seni seviyorum. Hep güvenlikte olasın istiyorum.”

Kadın güldü. Birbirlerinden çözüldüler. “Belle Omb-
re son derece güvenlikli görünüyor.”

“Buraya adım atmayacaklar.”
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