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BÜYÜDÜĞÜN ZAMAN
ANLAYACAKSIN 

VIRGINIE GRIMALDI 



V!rg!n!e Gr!mald!, !"## yılında hâlen ya$amakta oldu%u Fran-
sa’nın Bordeaux $ehr&nde do%du. K&taplara olan &lg&s& okuma yaz-
mayı ö%renmes&yle b&rl&kte ba$ladı. Konusu sevg&, den&z ve güne$ 
olan &lk k&tabını sek&z ya$ında, arkasında çarpım tablosu bulunan 
defter&ne yazdı. Çocuklu%unda ve gençl&%&nde zamanının büyük 
b&r bölümünü okuyarak geç&rd&. L&sedeyken b&r öykü yarı$masına 
katıldı ve kazandı. '((" yılında olu$turdu%u blo%unda yazmaya 
devam ett&. Amatör blog yazıları zamanla yer&n& romanlara bıraktı.
)lk romanı “Le prem&er jour du reste de ma v&e” '(!* yılında, b&r-
çok d&le çevr&len “Büyüdü%ün zaman anlayacaksın” &s&ml& romanı 
'(!+ yılında ve son romanı olan “Le parfum du bonheur est plus 
fort sous la plu&e” '(!# yılında yayınlandı. Romanları bugün yüz 
b&nlerce okura ula$tı.

Gül"ah Ercenk, !""! yılında Hacettepe Ün&vers&tes& Fransız D&l& 
Edeb&yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay&r Büyükelç&l&%&nde 
çev&rmen, Par&s Türk Büyükelç&l&%&nde büyükelç& sekreter& olarak 
çalı$tı. Farklı yayınevler&ne Fransızcadan Türkçeye k&taplar çev&rd&. 
Hâlen Kanada’da ya$ayan Ercenk, anaokulu ö%retmenl&%&yle b&r-
l&kte çev&r& yapmaya devam etmekted&r.



W!ll!am’a





Sıradan b&r cumartes& günüydü. Aklımda kalması gereken b&r 
gün olmamasına ra%men bütün detaylarını çok &y& hatırlıyo-
rum. Görünü$e göre bu, travmat&k anlara özgü b&r olgu. Beyn&n 
ve beden&n o kadar der&n&ne kazınıyor k& b&r f&lm sahnes&n& h&ç 
durmadan &zlemek g&b& o anı tekrar tekrar ya$ıyorsunuz. 

Ba$ımı Marc’ın karnına yaslamı$tım ve telev&zyonda Game 
of Thrones’un üçüncü sezonunun dokuzuncu bölümünü &zl&-
yorduk. Eve ısmarladı%ımız sush&’ler& yem&$t&k. Vant&latör açık-
tı. Keyf&m&ze d&yecek yoktu. B&r ked& olsaydım o an kes&nl&kle 
mırlıyor olurdum. 

Telefonum çalmaya ba$layınca ofladım. Bu saatte k&m rahat-
sız ed&yordu k&?

Ekranda “Annem” yazdı%ını görünce söylenmeye ba$ladım. 
Gece geç saatte aranınca ne kadar end&$elend&%&m& b&l&yordu 
çünkü. 

O telefona cevap vermem&$ olmayı &sterd&m. Olanların ger-
çek olmamasını &sterd&m.

Tüm bunlar altı ay önceyd& ve ben hâlâ mahvolmu$ 
durumdayım.

Önsöz





,ubat

“Öneml& olan asla dü$memek de%&l, her sefer&nde 
yen&den aya%a kalkmaktır.”

Ralph Waldo Emerson
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Günlerden pazartes&, aylardan $ubat ve ya%mur ya%ıyor: berbat 
b&r gün &ç&n har&ka b&r üçlü! 

Arabam &lerled&kçe &ç&mdek& ger& dönme &ste%& de g&tg&de 
büyüyor. A%açlı yola sapıyorum, a%aca ç&v&lenm&$ tabelaya göre 
dümdüz g&tmel&y&m. Buradan ger& dönsem k&mse fark etmez 
aslında... N&hayet, uzun zamandır bahçıvan yüzü görmem&$ 
küçük b&r otoparka varıyorum. Otoparka g&rmeden, do%rudan 
büyük yapının önüne park ed&yorum. 

“Les Tamaris       zurevi”

Ferforje harfler&n b&le tüydü%üne bakılırsa ba$ım gerçekten 
belada. Belk& de &$ &lanında b&r hata vardı, belk& de burası b&r 
huzurev& de%&l ve ben zamanımı zulüm altındak& &neklerle soh-
bet ederek geç&rmek zorunda kalaca%ım. Do%ruyu söylemek 
gerek&rse, bu f&k&r ba$ıma gelecek olanlardan daha çok ho$uma 
g&d&yor.

G&r&$ kapısıyla aramdak& son b&rkaç adım sonsuzluk kadar uzun 
gel&yor. 

B&r&nc& basamak: Hâlâ ger& döneb&l&r&m.



-

)k&nc& basamak: Tek yapmam gereken arabama b&nmek.
Üçüncü basamak: Nasıl olsa k&mse b&lmeyecek.
“G&r&n, s&z& bekl&yorduk.”
Ben daha kapıya varmadan e$&kte b&r kadın bel&r&yor. Uzun 

boylu, &r& yarı b&r kadın. Saçları o kadar kıvırcık k& aynı zamanda 
kaleml&k görev& görüyor. )ç&mden b&r ac&l çıkı$ kapısı bulmaya, 
sıvı$mak &ç&n b&r bahane yaratmaya çalı$ıyorum ancak aklıma 
h&çb&r $ey gelm&yor. K&barca gülümseyerek el&m& uzatıyorum ve 
ben& bekleyen sek&z aya do%ru pe$& sıra yürüyorum. 



Yüksek topuklarını beyaz fayansın üzer&nde çınlata çınlata hızlı 
adımlarla &lerl&yor. Aramızda yeterl& mesafe bırakmaya çalı$arak 
arkasından tak&p ed&yorum. )k& karo bırakınca fazla yakla$mı$ 
oluyorum, dört karo yeter&nce güvenl& b&r mesafe g&b& gel&yor.

B&rden ortadan kaybolmak, görünmez olmak, ölmek, b&n 
parçaya bölünmek, ger& dönmek, hatta heps&n&n aynı anda olma-
sını &st&yorum. F&lm& ger& sarmak &st&yorum. Evet, &$te bu! F&lm& 
ger& sarab&l&r m&y&z lütfen? Mesela.daha her $ey yolunda g&der-
ken.randevula$mı$ olsak.kend&s&yle… Henüz hayatım,.elektr&kl& 
testereyle yüz parçaya bölünen ve her sefer&nde tekrar aya%a kal-
kan kızı oynadı%ım b&r korku f&lm&ne.benzem&yorken... Henüz 
her $ey denges&n& y&t&r&p.ya$amım.altüst.olmamı$ken... Rastladı-
%ım bu &$ &lanına ba$vurmanın, yüzyılın en müth&$ f&kr& olab&le-
ce%&n& dü$ündü%üm o andan çok önce.kar$ıla$mı$ olsak...

Tanrı a$kına, ben&m burada ne &$&m var?
Beyaz b&r kapının önünde duruyoruz. Ev sah&bes& k&l&-

de b&r anahtar sokuyor. Gözler&m& kaldırıp kapıdak& levhayı 
okuyorum:

Müdür

Anne-Marie Rouillaux
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Defalarca telefonla konu$tu%um kadın buydu demek. )çer& 
g&r&p masasının arkasındak& sandalyeye yerle$&yor. 

“Kapıyı kapatın ve oturun.”
Ded&%&n& yapıyorum. El&ndek& dosyayı &ncelerken gözler&n& 

kısıyor. B&lg&sayarının yanındak& kaktüs, karakter& hakkında 
f&k&r vermeye yet&yor. Çalar saat&n fonda duyulan t&k taklarına 
bakılırsa san&yeler a%ır çek&mde &lerl&yor ya da kalb&m fazlasıyla 
hızlı atıyor. 

Der&n b&r nefes alıp söze ba$lıyorum:
“Gec&kt&%&m &ç&n üzgünüm. B&arr&tz g&r&$&nde yol çalı$maları 

vardı, tal& yolun ı$ıklarını geçene kadar çok zaman kaybett&m.”
Saçındak& kalem& el&ne alıp bo$ b&r kâ%ıda b&r $eyler karalıyor.
“Bu seferl&k öneml& de%&l ancak b&r daha tekrarlanmayaca%ı-

nı umarım. Huzurev& sak&nler&n& bekletmemek gerek&yor, öyle 
de%&l m&?”

“Evet, tab&&.”
“Tamam o zaman. Ö%lene kadar serbests&n&z. Kurumu gez&p 

ne nerede, b&raz bakarsınız. Ö%leden sonra, yarından &t&baren 
geç&c& olarak yer&n& alaca%ınız Léa Marnon &le tanı$acaksınız. 
Durumu neden&yle s&ze &$& ö%retecek zaman bulamayacak maa-
lesef ancak b&rkaç saat &ç&nde b&lmen&z gereken ne varsa el&nden 
geld&%&nce açıklayacak. Bunun yeterl& olaca%ını dü$ünüyorum. 
Zaten s&ze telefonda da açıkladı%ım g&b&, huzurev& sak&nler& faz-
la kalabalık sayılmaz; aynı stüdyoyu payla$an b&r ç&ft dah&l, top-
lam y&rm& b&r k&$& var.” 

“Öyle m&? Stüdyoda mı kalıyorlar?” 
“Lojmanlara verd&%&m&z &s&m bu,” d&ye cevap ver&yor aya%a 

kalkarken. “Her b&r& küçük b&r yatak odası, açık mutfaklı b&r 
oturma odası ve banyodan olu$uyor. Evet, sorunuz yoksa ben& 
bekleyen ba$ka b&r randevum var. Reseps&yona g&d&n, Isabelle 
s&z& kalaca%ınız stüdyoya götürsün.”
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Aya%a kalkıp yanına, kapıya yönel&yorum. 
Kalem&n& saçlarına ger& takarken gülümseyerek, “Tamar&s’e 

ho$ geld&n&z,” d&yor. “Henüz b&lm&yorsunuz ama burayı çok 
seveceks&n&z.”

El&yle çıkmamı &$aret ederken ben de &ç&mden, tek boynuzlu 
b&r atla arkada$ olma &ht&mal&m&n, bu dü$künler ev&n& sevme &h-
t&mal&mden çok daha fazla oldu%unu geç&r&yorum. Bu kadının 
aklından zoru olmalı, buna kes&nl&kle em&n&m. 

Kahrets&n! B&r& bana burada ne halt ett&%&m& söyleyeb&l&r m& 
lütfen?



Isabelle*, &sm&n&n &k&nc& kısmını gerçekten de hak ed&yor. Ye$&l 
gözler& s&ms&yah uzun k&rp&klerle çevr&l&. Gülümsed&%& zaman 
ortaya çıkan d&$ler&ne, b&r d&$ çürü%ünün dah& saldırmaya cesa-
ret edemeyece%&ne em&n&m. Görünü$e bakılırsa, dünyaya gel-
d&%&nde be$&%&n&n ba$ına toplanan d&$ per&ler& yen& zam almı$ 
olmalılar. Kend&m& tanıttı%ımda yanaklarımdan öpmek üzere 
kalkıyor ve tezgâhın ön tarafına gel&yor. 

“B&rb&r&m&ze sen d&ye h&tap ed&yoruz, tamam mı?” d&yor 
herhang& b&r cevap beklemeden. “Burada herkes b&rb&r&ne böyle 
h&tap eder, Anne-Mar&e ve huzurev& sak&nler& dı$ında tab&&. Ama 
onlara da adlarıyla h&tap ed&yoruz, böyles& daha ho$. Sana da Ju-
l&a d&yel&m, olur mu?”

“Olur.”
“Sözle$men süres&nce burada kalaca%ın söylend&. Gel, sana 

stüdyonu gösterey&m, ek b&nada kalacaksın.”
El&mden tutup ben& dı$arıya, b&nanın ön tarafına götürüyor. 

Kaldırım ta$ı dö$el& otoparkta b&r düz&ne kadar a%aç ve b&rkaç 
tane de bank var. El&nde tuttu%u bastonu, omzuna çapraz as-
tı%ı küçük s&yah der& çantası ve pembe ayakkabılarıyla uyum 

* Belle, Fransızcada “güzel” anlamına gel&r. (ç.n.)

BÖLÜM 3



1

sa%layacak $ek&lde boyadı%ı dudaklarıyla bankta oturan ya$lı b&r 
kadın, hayal& b&r otobüs bekler g&b& duruyor.

Isabelle, kadının önünden geçt&%&m&z sırada, “Her $ey yo-
lunda mı, Luc&enne?” d&ye soruyor.

Ya$lı kadın ses&n nereden geld&%&n& anlamaya çalı$ıyor, koyu 
renk gözlükler&n&n arkasından Isabelle’& n&hayet seçt&%&nde gü-
lümseyerek cevap ver&yor.

“Her $ey yolunda, tatlım. Pazara g&tmek &ç&n o%lumu bekl&-
yorum. Ah! Bu sabah n&hayet tuvalete çıkab&ld&m!”

“)$te bu har&ka b&r haber!” d&ye haykırıyor yen& &$ arkada$ım. 
“B&l&yorsunuz, sabah kakasını yapan gününü keders&z geç&r&r 
derler.”

B&r an duraksıyorum. Arabam sadece b&rkaç metre ötede, 
yeter&nce hızlı ko$arsam sıvı$tı%ımı fark etmezler b&le! Ama 
bunun yer&ne, kader&me razı gelm&$ b&r hâlde, ayaklarımın ben& 
Isabelle’&n pe$& sıra götürmes&ne &z&n ver&yorum. 

Küçük ve &k& katlı ek b&na, ana b&naya on metre kadar uzakta. 
Tıpkı büyük b&na g&b& o da beyaz pencerel&, çıkma balkonlu ta$ 
b&r b&na. 

Isabelle, “Burada yed& tane stüdyo var,” d&yor. “Alt kattak& 
dört stüdyo, huzurev& sak&nler&n& z&yarete gel&p b&r süre kalmak 
&steyen yakınları ve huzurev&ne yerle$meden önce f&k&r ed&nmek 
&steyen ya$lılar &ç&n. Üst kattak& üç stüdyo &se, huzurev& çalı$an-
ları &ç&n. Ben& tak&p et, sen&nk&n& gösterece%&m.”

Merd&venler& çıkarken, “D&%er &k& stüdyoda kalan k&mse var 
mı?” d&ye soruyorum.

“Evet, Mar&ne ve Greg kalıyor. Mar&ne hastabakıcımız, sev-
g&l&s&nden ayrıldı%ından ber& burada kalıyor. Matrak b&r kız ama 
laf aramızda ben b&raz fazla laubal& buluyorum. Greg an&matör, 
kend& da&res& tad&latta oldu%u &ç&n burada kalıyor. Göreceks&n, 
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&nanılmaz yakı$ıklı ama &lg&s&n& çekeb&lmem&z &ç&n b&r $ey&m&z 
eks&k, b&lmem anlatab&l&yor muyum? )$te, yen& ev&n!”

Isabelle beyaz kapıyı açıp tur rehberl&%&ne devam etmek üze-
re &çer& g&r&yor. Tur oldukça kısa sürüyor z&ra sadece &k& bölüm 
var: engell& &nsanların da kullanab&lece%& $ek&lde donatılmı$ 
karanlık b&r banyo ve aydınlık ama son kullanma tar&h& çoktan 
geçm&$ b&r& tarafından dekore ed&ld&%& bell& olan b&r salon-ya-
tak odası. Yen& ya$am alanım; &k& k&$&l&k hardal renkl& kad&fe 
b&r koltuk, üzer&nde masa örtüsü olan yuvarlak b&r masa, hang& 
dönemden kaldı%ı bel&rs&z ant&k b&r büfe, Orta Ça%’dan kalma 
b&r telev&zyon, duvara dayanmı$ küçük b&r yatak ve kalın bordo 
perdelerden olu$uyor. A%lamak &st&yorum ama kes&nl&kle se-
v&nçten de%&l!

Isabelle pencerey& açarak, “)$te göster&n&n en can alıcı nokta-
sı!” d&ye haykırıyor. “Gel de manzarayı gör!”

Balkona çıkıyorum. Devasa a%açlar arasından kıvrılarak 
uzanan beyaz çakıl ta$lı pat&kası, çe$&t çe$&t sebzeler&n yet&$t&-
%& bahçes&, gür çalılıkları ve sa%a sola yerle$t&r&lm&$ banklarıyla 
huzurev& parkı önümde metrelerce uzanıyor. Ç&menler o kadar 
ye$&l k& sahte g&b& duruyor. Bask Bölges&’nden ba$ka h&çb&r yerde 
bu ye$&l& görmen&z mümkün de%&l. Bahçen&n d&b&ndek& bar&yer-
ler sınırı bel&rl&yor. Ötede bo$luk var ve a$a%ıdaysa, göz alab&ld&-
%&nce uzanan okyanus…

“Nasıl, muhte$em de%&l m&?” d&ye hava atıyor.
“Evet, gerçekten çok güzel,” d&yorum okyanusu ne kadar da 

özled&%&m& fark ederek.
“Ah! Sana söylem&$t&m, burası tam b&r cennet! Had&, sen& 

bırakayım da yerle$. Herhang& b&r $eye &ht&yacın olursa ben& ne-
rede bulaca%ını b&l&yorsun.”

Dü$ünceler&m arasında o kadar kaybolmu$um k& kapının 
kapandı%ını duymuyorum b&le. Manzaranın göz kama$tırıcı 
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oldu%u &nkâr ed&lemez ama b&r ölümü bekleme merkez&ne de 
cennet demek b&raz fazla &y&mser b&r yakla$ım bence. B&n&nc& 
kez, kend&me burada ne &$&m oldu%unu soruyorum. Sank& ceva-
bı b&lm&yormu$um g&b&.

Her $ey b&r cumartes& ak$amı altüst oldu. Babamın öldü%ü o 
cumartes& ak$amı…



Telefona cevap verd&%&mde &lk duydu%um $ey sess&zl&k oldu. 
Telefonu açtı%ınızda sess&zl&kle kar$ıla$ıyorsanız bu asla &y&ye 
&$aret de%&ld&r. 

“Anne?”
“...”
“Anne, her $ey yolunda mı?”
Dudaklarım t&tr&yordu. Benden önce dudaklarım anlamı$tı 

sank&.
Marc, kumandanın “pause” tu$una bastı; ben de do%rulup 

oturdum ve telefonu kapattım. Annem&n telefonu çekm&yor ol-
malıydı veya farkında olmadan, kazara aramı$tı. Evet, kes&nl&kle 
kazara aramı$tı. Y&ne de em&n olmak &ç&n aradım. 

“Canım, baban kalp kr&z& geç&rd&.”
“Nasıl, $&md& &y& m&?
“...”
“Anne!” d&ye ba%ırdım. “Anne, babam &y& m&? Lütfen!”
“Öldü, canım. Öldü…”
Nasıl oldu%unu anlattı ama ben sadece b&rkaç kel&mey& algı-

layab&ld&m: Mutfak, rosto, dü$tü, AC)L, kalp masajı, kurtarıla-
madı, üzgünüm. Sonra uzun b&r süre b&rl&kte sess&zce a%ladık. 
Telefonu el&mde sımsıkı tutuyordum, o an anneme sarılab&lmey& 

BÖLÜM 4
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&sterd&m. N&hayet telefonu kapattı%ımızda Marc’a, müstakbel 
kocama, d&z&ye devam edeb&lece%&m&z& söyley&p h&çb&r $ey ol-
mamı$ g&b& ba$ımı karnının üzer&ne koydum. Vücudumun tüm 
hücreler& gerçe%& redded&yordu. 

Yatmadan önce makyajımı tem&zlerken korku dolu bakı$la-
rımı aynadak& yansımamda görünce, gerçek yüzüme b&r yumruk 
g&b& &nd&: Babam ölmü$tü! O artık yoktu! Artık asla olmayacak-
tı! Artık bana “Juju” d&yerek yana%ımı sıkmayacaktı, artık eve 
geç geld&m d&ye söylenmeyecekt&, artık ye$&l renkl& koltu%unda 
Équ!pe okumayacaktı, artık evlen&rken koluma g&r&p ben& m&h-
raba götürmeyecekt&, artık yeme%e oturmadan önce ekme%&n 
ucunu koparıp yemeyecekt&, artık ayakkabılarını kapının önün-
de bırakmayacaktı!.. Artık saçlarının a%ardı%ını göremeyecek-
t&m, artık ses&n& duyamayacaktım, artık onunla b&r olup anne-
m&n yemekler&yle alay edemeyecekt&m, artık yanaklarıma batan 
sakalı yüzünden yüzümü buru$turamayacaktım!.. B&r daha asla 
“baba” d&yemeyecekt&m! En büyük korkum gerçek olmu$tu! 
Her $ey&n b&r anda altüst oldu%u o an gelm&$t& &$te! Artık h&çb&r 
$ey esk&s& g&b& olmayacaktı…

Aynadak& görüntüm bozulmaya ba$ladı ve gırtla%ımdan 
hayvan& b&r ses yükseld&. Sonra b&r tane daha… Sonra b&r sürü 
daha… O küçük banyoda yere d&z çöküp nefes&m kes&lene kadar 
h&ç durmadan ba%ırdım. 

Kafamda tek b&r dü$ünce vardı: a&lem&n yanına g&tmek, 
annem&n kollarına sı%ınmak, kız karde$&me sımsıkı sarılmak, 
babamın yanında olmak. Ama ben Par&s’teyd&m, onlarsa B&ar-
r&tz’de. Sabah &lk trenle g&tmek &ç&n yarını beklemem gerek&yor-
du ve ben o gece acıyla tanı$tım. 

Bazen b&rkaç san&ye süres&nce ya$adıklarımı unutup ba$ka 
b&r $ey dü$ünüyordum. Sonra b&rden gerçek, elektro$ok g&b& çar-
pıyordu. Babam ölmü$tü! Sank& kumun üzer&ne huzur &ç&nde 
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uzanmı$ yatarken b&r dalga bütün $&ddet&yle üzer&me vurmu$tu. 
Dev dalgalar &lerleyen aylar boyunca devam ett&: Babam, sev-
g&l&m, anneannem… Bo%uluyordum. Geçen hafta rastladı%ım 
bu &$ &lanı gözüme b&r can s&m&d& g&b& görünmü$tü. B&arr&tz’dek& 
b&r huzurev&, do%um &zn&ne ayrılan ps&kologlarının yer&ne geç&c& 
olarak çalı$acak deney&ml& b&r ps&kolog arıyordu, hem de ac&len. 
Kalacak yer &mkânı da vardı. Her ne kadar ya$lılarla çalı$ma f&k-
r&, &ç&m& ancak b&r örümce%& öpme f&kr& kadar co$turuyorsa da 
bu b&r ölüm kalım meseles&yd&. 

Rüzgârın so%u%u &ç&m& t&tret&yor. Bavullarımı almak &ç&n çıkma-
dan önce yen& ev&me son b&r kez daha göz atıyorum. Bulutların 
arasından görünen güne$ ı$ı%ı okyanusa vuruyor. B&rden &ç&m 
güvenle doluyor, bunu b&r &$aret olarak kabul ed&yor ve do%ru 
b&r seç&m yaptı%ımı umuyorum. Aptalca olan umudum Isabel-
le’&n parktan gelen ses&yle b&r anda yerle b&r oluyor: “Y&ne bez&-
n&z& takmayı unutmu$sunuz, Paulette!”
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Of&s&ne g&rd&%&mde ps&kolo%u, özel e$yalarını küçük b&r kutuya 
yerle$t&r&rken buluyorum. El&n& uzatıp çıkık karnıyla bana do%-
ru yönel&yor.

“Ah, Jul&a olmalısın! Ben Léa, çok memnun oldum.”
“Evet, ben de çok memnun oldum. Yardıma &ht&yacın var 

mı?”
B&r yandan üst üste yı%ılı k&tapları toplarken, “B&tt& sayılır,” 

d&yor. “Anne-Mar&e g&d&$ neden&m& açıkladı mı sana?”
“Do%um &zn& süres&nce geç&c& olarak &$e alındı%ıma göre, ya-

nılmıyorsam ham&les&n.”
“Dört aylık. Fakat sancılarım $&md&den ba$ladı. Mümkün 

oldu%unca stresten uzak kalmam gerek&yor, j&nekolo%um hasta-
lık &zn& yazdı. Çocu%un var mı?”

“Hayır.”
“Çocuk yapmak &ç&n &k& yıldır u%ra$ıyorduk, &$&m yüzünden 

bebe%&m& kaybetme r&sk&ne g&rmek &stem&yorum. Uzaktan bell& 
olmasa da yorucu b&r &$ do%rusu. Buraya gelmeden önce nerede 
çalı$ıyordun?”

“Par&s’te b&r estet&k cerrah& kl&n&%&nde.”
“)$te bu har&ka! Bedava amel&yat olma hakkın var mıydı?”
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“Sadece c&ns&yet de%&$t&rme amel&yatı &ç&n.”
Gülümsemes&n& bastırmaya çalı$arak susuyor.
“Hımm.”
Söyled&%&m& c&dd&ye aldı%ı bell& oluyor. Pen&s kest&rme ame-

l&yatımı detaylarıyla anlatmayı dü$ünüyorum ama do%um sancı-
ları tutmasın d&ye bu f&k&rden vazgeç&yorum.

“,aka yapıyordum. Hayır, amel&yat f&yatları konusunda h&ç-
b&r ayrıcalık tanımıyorlardı, zaten buna &ht&yacım da yok. Öyle 
vakalar gördüm k& asla yaptırmam.”

“H&ç $a$ırmadım. Burası da aynı. Bütün gün ya$lılarla çalı$-
mak &nsanda genç ölme &ste%& uyandırıyor. Tamam, bu kadar 
sohbet yeter, &$ ba$ına!”

Of&s&n& göstermey& öner&yor. Hafızamı güçlend&rmek ama-
cıyla, not almak üzere bloknotumu açıyorum. 

“Huzurev& sak&nler&ne a&t dosyalar b&lg&sayarda kayıtlı,” d&-
yor pe$ pe$e b&r sürü dosyayı açarak. “Her gün ed&nd&%&m&z 
b&lg&ler& b&lg&sayara g&r&yoruz ama of&ste fazla çalı$tı%ımız söy-
lenemez. Huzurev& sak&nler&n& haftada en az b&r kere görmem&z 
gerek&yor ve görü$meler& stüdyolarında yapıyoruz. Rahat ett&k-
ler& b&r ortamda daha kolay açılıyorlar. Daha önce h&ç ya$lılarla 
çalı$tın mı?”

“Stajımı ger&atr& bölümünde yapmı$tım ama çok zaman 
önceyd&.”

“Burası çok farklı, sen de göreceks&n. Kend&ler&ne h&çb&r kat-
kımız olmadı%ını dü$ünüyorlar, dolayısıyla fazla açılmıyorlar. 
Ben de sadece key&fler&n&n nasıl oldu%unu sormakla yet&n&yo-
rum. Ço%u zaman a$a%ı yukarı &y& sayılırlar, de%&llerse ant&dep-
resan yazıyorum. Sen de çek&nmeden yazab&l&rs&n, ya$larına ba-
kılınca yapab&lece%&m&z fazla b&r $ey yok zaten.”

Afer!n ps!kolog hanım! Bakıyorum da den!z tuzu kadar 
!nces!n! 
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“Öyle m&? Ben de tam ters&, &çler&n& dökmeye &ht&yaç duy-
duklarını hatırlıyorum.”

“Bu konuda benden daha &y& olup olmadı%ını görürüz ama 
pek sanmıyorum. H&ç kolay de%&ller. Laf aramızda, zamanından 
önce &zne ayrılıyor olmaktan çok memnunum. Ben dönene ka-
dar dayanab&l&rsen büyük b&r &$ ba$armı$ olursun. Had& gel, sen& 
d&%erler&yle tanı$tırayım, sonra hemen kaçaca%ım.”

Léa ortak alan olarak kullanılan salona do%ru kel&men&n 
tam manasıyla uçuyor. Arkada kalmamak &ç&n neredeyse ko$ar 
adım yürümek zorunda kalıyorum.

Aceles& var, onu da anlıyorum tab&&. Yapab&lseyd&m ben de 
çıkı$ kapısına do%ru ko$ardım. Koydu%u karanlık te$h&s saye-
s&nde &ç&mde en ufak b&r heyecan kırıntısı dah& kalmadı. Çok 
küçük b&r &ht&mal de olsa, bu huzurev&nde ya$ayan ya$lıların tat-
lı &nsanlar olab&lece%&n& ve ya$lılıkla &lg&l& dü$ünceler&m& de%&$-
t&reb&lecekler&n& dü$ünmü$tüm. Gerçekç& olmak zorundayım. 
Böyle b&r $ey asla olmayacak!

Ya$lıları sevm&yorum. Daha do%rusu, sevm&yor de%&l&m ama 
sevd&%&m& de söyleyemem. Aslında ben& korkutuyorlar. Ölüm-
le fazla senl&-benl&ler, bense s&zl&-b&zl& olmayı terc&h ed&yorum. 
Ölümden olab&ld&%&nce uzak durmaktan yanayım. Okuldayken 
de tar&h dersler&n& sürekl& asardım z&ra artık sadece k&taplarda 
var olan &nsanların hayatlarını okumak bana çok üzücü gel&rd&. 
Ayrıca ya$lıların öyle fazla &lg&nç olmadıklarını da &t&raf etmem 
gerek&r. Heps& b&rb&r&n&n aynısı, tıpkı bebekler veya kan&$ kö-
pekler g&b&. Gerçek ya da yapma olsun heps&nde aynı saç, kam-
bur b&r sırt, aynı gözlükler, aynı t&tremeler ve heps&n&n ses&nde 
aynı p&$manlıklar var. 

“Geld&k,” d&yor Léa.
Ç&ft kanatlı kapı kapalı. Kolu bastırıp kapıyı açıyor. Blok-

notumu gö%sümün üstünde sımsıkı tutarak d&%erler&yle arama 
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kâ%ıttan b&r duvar örüyor ve ortak alana g&r&yorum. )çer&de, 
yüzler& kapıya dönük olarak yarım da&re $ekl&nde oturmu$ y&rm& 
kadar buru$uk surat aynı anda ba%ırıyor:

“Ho$ geld&n Jul&aaaaa!”
En profesyonel gülümsemem& seç&p yüzüme yapı$tırıyorum. 

Pek& ben bunları b&rb&rler&nden nasıl ayırt edece%&m?
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Léa g&tt&. Of&s&n anahtarlarını verd&, ortaya $öyle b&r “Ho$ça ka-
lın” ded& ve bana h&ç de güven vermeyen b&r aceleyle tabanları 
ya%ladı. Bundan böyle, Les Tamar!s adlı huzurev&n&n ps&kolo%u 
ben&m. 

Bakı$larım korkumu ele ver&yor olmalı k& huzurev& sak&nle-
r&nden b&r& olmadı%ını tahm&n ett&%&m uzun boylu, esmer b&r 
erkek gülümseyerek yanıma gel&yor.

“Merhaba, ben Greg, an&matörüm. )lk gün b&raz zor, de%&l 
m&?”

“B&raz $a$kınım ama her $ey yolunda. Te$ekkürler.”
“Merak etme, her $ey gayet &y& olacak. Léa’nın sana korkunç 

b&r tablo ç&zd&%&ne em&n&m, karamsarlıkta üstüne yoktur. Gel, 
bunu hemen de%&$t&rmem&z lazım.”

Koluma g&r&p ben& yerler&nde kıpırdamadan oturan huzurev& 
sak&nler&n&n önüne sürüklüyor. 

Teker teker heps&yle tanı$ıyorum. Eller&n& sıkarken, b&r yan-
dan da &s&mler&n& aklımda tutmaya çalı$ıyorum ancak kısa b&r 
süre sonra bundan vazgeç&yorum. Sadece be$ tanes& aklımda ka-
lıyor: sabah bankta oturup o%lunu bekleyen s&yah çantalı kadın, 
Luc&enne; akıllı telefonundan gözünü ayırmaya tenezzül dah& 
etmeyen, Léon; “'((6 Ya$lılar Kral&çes&” bandını gö%sünde 
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gururla ta$ıyan, Maryl&ne; el&m& d&%erler&ne nazaran daha uzun 
süre sıkan, Lou&se; ve bana, “Nasılsın L&se?” d&ye soran, adımın 
Jul&a oldu%unu söyled&%&mde de kahkahayla gülen, Gustave. 
San&yeler geçt&kten sonra n&hayet $aka yaptı%ını anlıyorum. 
El sıkma faslı b&tt&%&nde, “Konu$ma &ster&z! Konu$ma &ster&z!” 
d&ye alkı$ tutarak ba%ırmaya ba$layıp d&%erler&n& kı$kırtan da 
o. Greg, kabul etmekten ba$ka çarem olmadı%ını bell& edecek 
$ek&lde ba$ını sallıyor. Gırtla%ımı tem&zley&p tırnaklarımı blok-
notuma geç&r&yor ve havaalanı hoparlörü tonundak& b&r sesle 
konu$maya ba$lıyorum.

“Herkese merhaba! Ben Jul&a, yen& ps&kolo%unuzum. Yarın-
dan &t&baren, haftada b&r gün s&z& odanızda z&yaret ed&p nasıl 
oldu%unuzu soraca%ım. Elbette, &ht&yacınız oldu%unda her an 
bana ba$vurab&l&rs&n&z de. Burada s&zlerle çalı$acak olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum ve s&zlere en &y& $ek&lde yardım et-
meye çalı$aca%ımı bel&rtmek &ster&m.” 

Konu$mam b&tt&%&nde b&rkaç k&$& alkı$lıyor. K&m& bastonlu, 
k&m& tekerlekl& sandalyel& veya yürüteçl& huzurev& sak&nler& da%ı-
lırken Greg yanıma gel&yor.

“Gelecek sefer daha yüksek sesle konu$malısın, ço%unun ku-
la%ı duymuyor. Yoksa h&ç fena sayılmazdın, hatta Léon b&le o 
kadar da kötü davranmadı d&yeb&l&r&m.”

“Léon, $u, telefonunda oyun oynayandı, de%&l m&?”
“Evet, adam tam b&r &nternet kurdu. Söylenmek veya $&kâyet 

etmek dı$ında ba$ını ekrandan kaldırmaz. )k& yıldır &y& b&r yö-
nünü bulmaya çalı$ıyorum ama naf&le. Em&n&m, Madonna’nın 
yüzünde botokssuz b&r bölge bulmak, Léon’da b&raz olsun &nsa-
n& b&r yön bulmaktan çok daha kolaydır.”

Buraya adım attı%ımdan ber& &lk kez gülüyorum. Kend&m& 
tutmadan, yüksek sesle, adeta her kahkahada &ç&mdek& korku-
nun b&r parçasını dı$arı atıyormu$çasına gülüyorum. 
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“Tombalaya kadar b&raz bo$ zamanım var, sana huzurev&n& 
gezd&rmem& &ster m&s&n?” d&ye soruyor.

Büyük b&r zevkle kabul ed&yorum. Zevk&m&n sebeb&, dünya-
nın yed& har&kası arasında yer almayı hak edecek gülümsemes& 
de%&l sadece. Tamamen yabancı oldu%um bu yerde kend&m&, 
yen& okulunun &lk gününe ba$layan b&r ö%renc& g&b& h&ssed&yo-
rum ve b&r&n&n gel&p el&mden tutması &ç&m& rahatlatıyor. Verd&%& 
b&lg&ler& defter&me not etmeye hazır b&r $ek&lde pe$& sıra yürür-
ken arkamdan gelen t&trek b&r ses duyuyorum:

“Ötek&nden daha güzel ama daha so%uk b&r havası var.”


