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Keşke Gerçek Olsa, 2001

Sonsuzluk İçin Yedi Gün, 2005

Gelecek Sefere, 2007

Sizi Tekrar Görmek, 2007

Dostlarım Aşklarım, 2008

Özgürlük İçin, 2009

Birbirimize Söyleyemediğimiz Onca Şey, 2010

Gölge Hırsızı,2011

İlk Gün,2012

İlk Gece,2012

Dönmek Mümkün Olsa,2013

Bay Daldry’nin Tuhaf İstanbul Yolculuğu,2013

Korkudan Güçlü Bir Duygu,2015

MarcLevy’ninCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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MARCLEVY,1963’teFransa’dadoğdu.OnyediyaşındaKızılhaçör-
gütüne katıldı, altı yıl boyunca gönüllü olarak hizmet verdi ve bir
yandan da Paris-Dauphine Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü.
YirmiüçyaşındaülkesindenayrılıpikincivatanıABD’yeyerleşti.Yedi
yıl sonra, ikiarkadaşıylabirliktebirmimarlıkşirketikurmaküzere
Fransa’yageridöndü.Kırkyaşınayaklaştığıgünlerde,oğlunaanlattığı
hikâyeleri kâğıda dökmeye karar verince, ilk romanıKeş ke Ger çek 
Ol saortayaçıktı.Dünyaçapındabüyükbirbaşarıeldeedenkitap,
aylarcaçoksatarlistelerininbaşındaninmediveotuzayakındileçev-
rildi.YazarınikinciromanıNe re de sin?,çokgeçmedenbirmilyonsatış
rakamına ulaştı. 2003’te yayımlanan Sonsuzluk İçin Yedi Gün, Fran-
sa’da2003’ünençok satan romanıoldu.2004’te yayımlananGele-
cek Sefere, aşk,mizahvemasalsıöğelerleördüğüromanlarınınson
halkasıoldu.2008’deDostlarım Aşklarımadlıromanıfilmeuyarlandı.
2009’dakısaaralıklarla İlk Günve İlk Geceadlıromanlarıyayımlan-
dı.Bay Daldry’nin Tuhaf İstanbul Yolculuğu 2011’de, Korkudan Güçlü Bir 
Duyguise2013’teFransa’dayayımlandı.

SİNEMYENEL,1974yılında İstanbul’dadoğdu.GalatasarayLisesi’ni
bitirdiktensonra,lisanseğitiminiYıldızTeknikÜniversitesi,Fransızca
MütercimTercümanlık Bölümü’nde tamamladı. Çevirileri arasında
François-OlivierRousseau’nunAşkın Bü yü sü;MarieDesplechin’inBen-
siz;ShanSha’nınTienanmen’de İsyan,AmélieNothomb’un Kara Soh bet 
veMarcLevy’ninNeredesin adlıyapıtlarısayılabilir.
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“Günümüzde yalnızlığı ancak aşk ve dostluk  
doldurabilir. Mutluluk, herkese nasip olmayan, 
uğrunda her gün savaşılması gereken bir şeydir. 

Öyle sanıyorum ki mutluluk karşımıza çıktığında, 
onu hakkını vererek yaşamalıyız.”  

ORSON WELLES
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14 Eylül 1974’te, sabah saat 08.00’de, 15° 30´ kuzey 
enlemiyle 65° batı boylamının kesiştiği noktada doğdu; 
bu verilere göre beşiği, Honduras kıyılarının açıklarındaki 
küçük bir adanın üstünde yer alıyordu. Doğumu kimse-
nin dikkatini çekmemişti; 734e olarak kayıtlara geçti. Ya-
şamının ilk iki gününde, çevresine hiç aldırmadan giderek 
büyüdü. Temel parametreleri sabitti ve bu durumda, ge-
lişiminin seyrinde bir tuhaflık yoktu. Türünün bütün yeni 
doğanlarıyla aynı işlemden geçti o da; yürürlükteki yön-
tem uyarınca, sabit değerleri her altı saatte bir kontrol 
ediliyordu. Ne var ki 16 Eylül gününe gelindiğinde, saat 
14.00’te çıkan inceleme sonuçları, Guadalupeli bilim
adam larından oluşan bir ekibin dikkatini çekti. Herkes, 
onun ölçüyü aşmış gibi görünen büyümesini izlemeye 
başladı. Akşamleyin, onu gözlemlemekle görevli ekibin 
sorumlusu endişesini gizleyemez oldu ve hemen Ameri-
kalı meslektaşlarıyla bağlantıya geçti. Önemli bir şeyler 
olmaktaydı; bu bebeğin yapısındaki ve biçimindeki deği-
şim, tüm insanlığı kaygılandıracak türdendi. Sıcağın ve 
soğuğun birleşmesinin ürünü olan tehlikeli karakteri ken-
dini belli etmeye başlamıştı. Aynı yılın nisan ayında doğ-
muş olan küçük kız kardeşi Elaine yeterince güç toplama-
yı başaramayarak sadece on bir gün yaşamışsa da; o, tam 
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tersine, ürkütücü bir hızla gelişmiş ve daha iki günde, 
korkunç bir boya ulaşmıştı. Yaşamının üçüncü akşamın-
da, dört bir tarafa doğru hareket etmeye çabalıyordu ar-
tık. Gittikçe hızlanarak kendi etrafında dönüp duruyor, 
ne tarafa gideceğini de belli etmiyordu.

Gelişim hızına bakarak, 16 Eylül’ü 17 Eylül’e bağ-
layan gece sabahın ikisinde, sanki olacak kötülükleri en-
gellemek istercesine ona en kısa sürede bir isim veril-
mesi gerektiğine karar veren Profesör Huc oldu. Profe-
sör, cızırdayan tek bir neon lambasının aydınlattığı bir 
masanın üstüne eğilmiş, onun beşiğini gözlemliyordu. 
Masanın üstü inceleme raporlarıyla ve kâğıt tomarlarıy-
la kaplıydı; kâğıtlardaki çizgiler insanı yanıltacak ölçüde 
elektrokardiyogram sonuçlarına benziyordu. Bebeğin ya
şadığı şaşkınlık verici değişimler göz önüne alındığında, 
olduğu kadarıyla kalması olasılığı çok düşüktü. Daha 
doğmadan adı belirlenmişti: Fifi diyeceklerdi ona. Fifi, 
17 Eylül 1974’te, sabahın sekizinde, saatte 120 kilomet-
reyi aşan bir hızla eserek tarihe geçti. Ardından, Pointe
àPit re’de ki merkezde çalışan meteoroloji uzmanları ve 
onların Miami NHC’de1 görevli meslektaşları tarafın-
dan, resmî olarak, SaffirSimpson ölçeğine göre 1. dere-
ceden kasırga olarak nitelendirildi. Bunu izleyen günler-
de, kategori değiştirdi; hızla ikinci dereceye geçerek 
kendisini inceleyen bütün profesörlerde büyük şaşkın-
lık uyandırdı. Saat 14.00’te, Fifi, saatte 138 kilometre 
hızla esen rüzgârlar yaratıyordu; aynı akşam, rüzgârların 
seyri saatte 150 kilometreyi bulmuştu. Ama en kaygı 
verici olan, konumunun tehlikeli bir biçimde değişmiş 
olmasıydı; Fifi artık 16° 30´ kuzey enleminde ve 81° 70´ 

1.UlusalKasırgaMerkezi.(Y.N.)
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batı boylamında yer alıyordu. Bunun üzerine, kırmızı 
alarm verildi. Fifi, 18 Eylül günü sabahın ikisinde, kuzey 
kıyılarını saatte yaklaşık 240 kilometre hızla esen bora-
larla süpürerek, Honduras’a yaklaşıyordu. 
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1

Newark Havaalanı. Taksi, kadını kaldırımın kenarın-
da bıraktı ve terminalin ek binalarının çevresinde dört 
dönen araçların kargaşası içinde yitip gitti. Kadın, gözden 
kayboluncaya kadar arabanın arkasından baktı. Ayakları-
nın dibinde duran kocaman yeşil çantası neredeyse kendi-
sinden daha ağırdı. Onu yerden kaldırdı ve yüzünü bu-
ruşturarak omzuna astı. 1 numaralı terminalin otomatik 
kapılarından geçti, büyük salon bitince birkaç basamak 
aşağı indi. Sağında, dönerek yükselen başka bir merdiven 
vardı; kadın, sırtındaki ağır yüke karşın basamakları tır-
mandı ve kararlı bir tavırla önünde uzanan koridora daldı. 
Portakal rengi bir ışığın sardığı barın camının önünde du-
rup içeri baktı. İçerde bir düzine kadar adam, dirseklerini 
formika tezgâha dayayıp oturmuş, hararetle tepedeki bir 
televizyondan geçen maç sonuçlarını yorumluyor, bir 
yandan da zevkle biralarını yudumluyorlardı. Kadın yu-
varlak pencereli tahta kapıyı iterek içeri girdi, sonra, kır-
mızı ve yeşil renkli masaların en dibine baktı.

Kadın adamı gördü; ta arkada, uçakların beklediği 
piste tepeden bakan camın dibinde oturuyordu. Masanın 
üstünde katlanmış bir gazete duruyordu, adam çenesini 
sağ eline dayamış, boşta kalan sol eliyle kâğıt masa örtü-
süne kurşunkalemle bir yüz çiziyordu.
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Adamın, kadının henüz göremediği gözleri, uçakla-
rın ağır ağır ilerleyip az ötesinde havalandıkları sarı şe-
ritli asfalta dalıp gitmişti. Kadın bir an tereddüt etti, ar-
dından kendini göstermeden onun yanına gitmek üzere 
sağ tarafa, masalarla sandalyelerin arasındaki bir boşluğa 
yö neldi. Horuldayan buzdolabının yanından geçti ve hız-
lı ama sessiz olmasına özen gösterdiği adımlarla adama 
yaklaştı. Nihayet yanına varınca, sevgiyle elini uzatıp 
kendisini bekleyen genç erkeğin saçlarını karıştırmaya 
koyuldu. Adam, petekli kâğıdın üstüne onun portresini 
çiziyordu. 

“Seni beklettim mi?” diye sordu kadın.
“Hayır, tam vaktinde geldin sayılır, beni asıl bundan 

sonra bekleteceksin.”
“Geleli çok oldu mu?”
“En ufak bir fikrim yok. Ne kadar güzelsin! Otur-

sana.”
Kadın gülümsedi ve saatine baktı.
“Bir saat sonra uçuyorum.”
“Uçağı kaçırasın, ona asla binemeyesin diye elimden 

geleni yapacağım!”
“O zaman hemen çekip gideyim,” dedi kadın otu-

rurken.
“Tamam, söz, susuyorum. Sana bir şey getirdim.”
Adam, masanın üstüne siyah plastik bir poşet koyup 

işaretparmağının ucuyla kadına doğru itti. Kadın, kendi-
ne özgü bir ifadeyle, “Nedir bu,” dercesine başını eğdi. 
Adam, kadının yüzündeki her ifadeyi okuyabildiğinden, 
gözleriyle yanıt verdi: “Aç, göreceksin.” Küçük bir fotoğ-
raf albümüydü bu. 

Adam sayfaları çevirmeye başladı. Birinci sayfada, 
siyah beyaz bir fotoğrafta, iki yaşlarında iki bebek karşı-
lıklı ayakta duruyor, birbirlerinin omuzlarından tutmuş 
bakışıyorlardı. 
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