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Dönmek Mümkün Olsa, 2013

Bay Daldry’nin Tuhaf İstanbul Yolculuğu, 2013

Korkudan Güçlü Bir Duygu, 2015

Marc Levy’in Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:
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MARC LEVY, 1961’de Fransa’da doğdu. On yedi yaşında Kızılhaç 
Örgütü’ne katıldı, altı yıl boyunca gönüllü olarak bu çatı altında hizmet 
verirken bir yandan da Paris-Dauphine Üniversitesi’nde işletme ve 
bilişim alanlarındaki öğrenimine devam etti. Önce bilişim sonra da 
mimarlık alanında hizmet veren iki şirket kuran ve yöneten yazar 
otuzlu yaşlarının sonunda, oğluna anlattığı hi kâyeleri kâğıda dökmeye 
karar verince, ilk romanı Keşke Gerçek Olsa’yı kaleme aldı. Dünya ça-
pında büyük bir başarı elde eden kitap, aylarca çoksatar listelerinin ilk 
sırasından inmedi. Kendini tamamen yazmaya adayan yazar, art arda 
on altı romana daha imza attı. İlk romanıyla aynı başarıyı yakalayan 
romanları kırk dokuz dile çevrildi, dünya genelinde kırk milyonun üze-
rinde sattı ve Marc Levy’i en çok okunan Fransız yazar haline getirdi.

CAN BELGE, 1975 İstanbul doğumlu. İletişim yayınlarında çalışıyor. 
Çevirileri: Bay Daldry’nin Tuhaf İstanbul Yolculuğu, Marc Levy, Can Ya-
yınları; Dönmek Mümkün Olsa, Marc Levy, Can Yayınları; Bel Ami, Guy 
de Maupassant, İletişim Yayınları; Üç Hikâye, Gustave Flaubert, İleti-
şim Yayınları; Gazze Filosu, Thomas Sommer Houdeville, İletişim Ya-
yınları; Aşk ve Yemek, Willy Pasini, İletişim Yayınları; Dul, Jean-Louis 
Fournier, YKY; Bil Bakalım Nasıl, Isabelle Fougère, YKY; Kuçukuçu, 
Daniel Pennac, YKY.
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Louis, Georges ve Pauline’e
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“Başkalarından vazgeçebildiğimiz gibi, kendimizden de 
vazgeçebilseydik çok mutlu olurduk.”

Madame Du Deffand
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Kalabalığa karışmak, kimse farkına varmadan; kim-
senin aklında ne olduğuna dair bir şey bırakmadan bu 
tuhaf dramı oynamak.

Eşofman dikkat çekmemek için uygun bir kıyafet. 
Sabahın yedisinde, River Park boyunca koşan çok olur. 
Za manın dakikalara indirgendiği, herkesin sinirlerinin sı
nandığı bir şehirde insanlar koşar; vücudu zinde tutmak 
için, önceki akşam kaçan ölçüyü telafi etmek için, gele-
cek günün stresini göğüsleyebilmek için koşarlar.

Bir bank; ayağını oturma yerine koymuş, hedefin yak
laşmasını beklerken ayakkabısını bağlıyor. Önüne düşen 
kapüşonu görüş alanını kısıtlıyor ama yüzünü saklaması-
nı da sağlıyor. Nefeslenmek ve elinin titremesini engelle-
mek için buna ihtiyacı var. Terlemesinin ise hiçbir önemi 
yok, nasıl olsa dikkat çekmiyor, hiçbir şeyi ele vermiyor, 
herkes terliyor burada.

Görüş alanına girdiğinde, bırak geçsin, biraz bekler-
sin, sonra küçük adımlarla yeniden başlarsın yürümeye. 
Uygun âna kadar mesafeyi korumak lazım.

Bu sahne yedi defa tekrarlanmıştı. Haftanın her gü
nü, aynı saatte. Her seferinde, harekete geçme arzusu bi-
raz daha karşı konulamaz hale gelmişti. Ama başarı için 
iyi bir hazırlık gerekiyordu. Hata yapma hakkı yoktu.

1
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İşte, her zamanki gibi Charles Sokağı’ndan iniyor. 
West Side Otoyolu’nun ilk dört şeridini geçmek için 
kırmı zının yanmasını bekliyor. Arabalar şehrin kuzeyine 
doğru gidiyorlar, insanlar işlerinin olduğu bölgeye doğru 
yöneliyorlar

Refüje geldi. Trafik lambasındaki ışıklı ufak adam 
yanıp sönmeye başladı bile. TriBeCa’yla Financial Dist
rict’e doğru arabalar tampon tampona ilerliyorlar, yine 
de yola atlıyor. Her zamanki gibi çalan kornalara elini kal-
dırıp havaya diktiği ortaparmağıyla cevap veriyor. So la 
sapıyor ve Hudson Nehri’ne paralel uzanan yaya yolunu 
izliyor.

Diğer koşucuların arasında yirmi blok geçecek, form-
da olmayanları geride bırakmaktan zevk alacak, ondan 
hızlı olanlara küfredecek. Aslında daha iyi değiller, sade-
ce on ya da yirmi yaş küçükler. On sekiz yaşındayken 
şehrin bu kısmı pek revaçta değildi, ama buraya gelip 
soluğu kesilen ilk grupta o da vardı. Vaktiyle burada ka-
zıklar üstünde uzanan ve bugün artık pek kalmayan 
doklar balık ve pas kokardı. Kan kokusu. Yirmi yılda şeh-
ri ne çok değişmişti, gençleşmiş, güzelleşmişti; oysa aynı 
yıllar onun yüzünde izler bırakmaya başlamıştı.

Nehrin öte yakasında, gündoğumuyla birlikte Ho
bo  ken’ın ışıkları sönüyordu, onların hemen peşinden de 
Jersey City’ninkiler.

Onu gözden kaybetmemeli; Greenwich Sokağı’nın 
kestiği yere geldiğinde yaya yolundan ayrılacak. Oraya 
varmadan harekete geçmeli. Her zamanki mocaccino’su-
nu söylemek üzere Starbucks’a varamayacak bu sabah.

4 Numaralı Rıhtım’ı geçerken, fark edilmeden onu 
izleyen gölge ona yetişmiş olacak.

Son bir blok kaldı. Adımları hızlandırmalı ve geçiş 
daraldığı için yavaş koşanların hızlı koşanları sinir ettiği 
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bu bölgenin daimi kalabalığına karışmalı. Bıçağın ucu 
kolunun altına kayıyor, kararlı eliyle onu sıkıca tutuyor.

Kuyruksokumuyla son kaburganın üstüne doğru 
vurmalı. Sert ve tek bir darbe. Böbreği delmek için bir 
kere derinlemesine sokup çıkarmalı ve oradan abdomi-
nal aorta çıkmalı. Geri çekerken, bıçağın ucu, çıktığı yol-
da onarılamaz yırtıklara sebep olacak, ne olup bittiğinin 
anlaşılması, yardım gelmesi, hastaneye götürülmesi, ame-
liyathaneye alınması zaman alacak. Bütün sirenleri öt-
türseniz de sabahın en kalabalık saatinde hastaneye ulaş-
mak kolay değil. Trafik bu kadar yoğunken ambulans 
şoförü çaresizliğine yanmaktan başka bir şey yapamaz.

İki sene önce, belki ufak bir kurtuluş ihtimali olabi-
lirdi. Gayrimenkul fırsatçılarına kıyak olsun diye St. Vin-
cent Hastanesi’ni kapattıklarından beri, en yakın acil mü
dahale merkezi doğuda, River Park’ın karşısında bulunu-
yor. Kanaması çok fazla olacak, varana kadar kanı tama-
men boşalacaktır.

Çok acı çekmez, o kadar çok olmaz. Sadece üşüye-
cektir, gittikçe daha fazla üşüyecektir. Tir tir titreyecek, 
kol ve bacakları yavaş yavaş hislerini kaybedecek, dişleri 
birbirine vuracak, istese de konuşamayacaktır. Zaten ne 
söyleyebilir ki? Sırtında şiddetli bir batma hissi olduğunu 
mu? Temiz iş olacak! Polis ne sonuç çıkarabilir ki bundan?

Kusursuz cinayet diye bir şey vardır, en iyi polisler 
bile meslek hayatlarının sonunda, arkalarında bıraktıkla-
rı çözülmemiş olaylar silsilesinin vicdanlarına yük oldu-
ğunu itiraf ederler.

İşte uygun hizaya geldi şimdi. Hareket defalarca bir 
kum torbası üzerinde denenmişti. Ama sivri uç insan eti-
ne girdiğinde duyulan his başkaydı. Önemli olan bir ke-
miğe rast gelmemek. Bel omuruna dayandın mı yandın. 
Bıçağın ucunun ete daldıktan hemen sonra yenin içine 
geri dönmesi gerek.
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Sonra, aynı hızda koşmaya devam etmeli, geri dö-
nüp bakma isteğine karşı koymalı ve fark edilmeden di-
ğer koşucuların arasına karışmalı.

Saatlerce hazırlık, sadece birkaç saniyelik eylem için.
Ölmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyacak, muh-

temelen bir çeyrek saate, ama bu sabah saat yedi buçuk 
sularında, ölmüş olacak.
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