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Maud Ankaoua 1971 yılında do!du. Nott"ngham, Oxford ve Sc"en-
ce Po.’da e!"t"m gördü. Henüz y"rm" altı ya#ındayken b"r reklam ajan-
sının yönet"c"s" olmayı ba#ardı. Bu dönemde kalp rahatsızlı!ı ya#adı 
ve amel"yat oldu. $#"ne o kadar ba!lıydı ve öyles"ne yo!un çalı#ıyordu 
k" doktorların tavs"yes"ne uymayarak amel"yattan "k" hafta sonra "# 
hayatına ko#ar adım ger" döndü. 

2010 yılında çalı#tı!ı #"rket"n satılmasıyla b"rl"kte kend"n" büyük 
b"r bo#luk ve tükenm"#l"kte bulunca hayatını sorgulamaya ba#ladı ve 
ona sunulan yen" "# tekl"fler"n" reddederek an" b"r kararla, b"r %erpa 
e#l"!"nde yapaca!ı be# haftalık H"malaya seyahat"n" organ"ze ett".  
O zamank" durumunu ve bu deney"m"n" #öyle aktarıyor:

“Farklı b!r b!ç!mde ya"amayı ö#renmek !ç!n rad!kal b!r de#!"!me 
!ht!yacım vardı. Tükenmekten çok korktum. Bu, ben!m !ç!n ölüm ka-
lım meseles!yd!… Oraya g!d!nce yeryüzüne !nm!" g!b! h!ssett!m, !k!nc! 
b!r "ans g!b!yd!. O !nsanlar ya"amın dayandı#ı temeller! unutmamı"-
lar ve böylece ben!m de hayatımı kurtardılar! S!ze anlatmak !sted!#!m 
h!kâye de !"te bu.”

Bugün hâlen Par"s’te ya#ayan Maud Ankaoua, yen" teknoloj"ler 
ve sa!lık sektöründek" yönet"c"lere yatırım fonu danı#manlı!ı ver"-
yor ve her yıl projeler"yle umut vadeden otuz be# ya# altı g"r"#"mc"ler" 
ödüllend"ren ""Awards’ın jür" üyel"!"n" yapıyor.

Gül!ah Ercenk 1991 yılında Hacettepe Ün"vers"tes" Fransız D"l" 
Edeb"yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay"r Büyükelç"l"!"nde çe-
v"rmen, Par"s Türk Büyükelç"l"!"nde büyükelç" sekreter" olarak ça-
lı#tı. Farklı yayınevler"ne Fransızcadan Türkçeye k"taplar çev"rd". 
Hâlen Kanada’da ya#ayan Ercenk, anaokulu ö!retmenl"!"yle b"rl"kte 
çev"r" yapmaya devam etmekted"r.



Ya"adı#ım her gün bana  
pek çok "ey ö#reten herkese,

bu k!tabı el!nde tutan s!z sevg!l! okurlarıma; 
tek b!r kel!men!n, tek b!r cümlen!n ya"amınızı daha !y! 

kılması üm!d!yle kırk be" yıllık hayatımda b!raz olsun 
ö#reneb!ld!kler!m! sunuyorum.

$y! yolculuklar.
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“Düşmanınızı anlamak, onunla 
savaşmaktan daha büyük bir 
karakter gücü gerektirir.”

–SébaStien ProvoSt

Pişmanlık mı, Vicdan Azabı mı?

Y oldan çev"rd"!"m b"r taks" Par"s’" boydan boya geçerek ben" 
Panthéon’a bırakıyor. Bu mahalleye en son be# yıl önce, 

École Normale Supér"eure’dek" (ENS) toplantım "ç"n gelm"#t"m. 
Son sek"z yılımın her saat"n" b"r muc"ze umarak geç"rd"!"m, dâh"-
lerden olu#an b"r g"r"#"m #"rket"nde çalı#ıyordum ve ben" o zaman 
buraya get"ren de yen" kurdu!umuz fabr"kamıza üstün yetenekl" 
gençler" çekmek amacıyla, en "y" mühend"sl"k okullarında do!ru-
dan lob" çalı#maları yapmaya mecbur bırakan kısıtlı "mkânlarımız 
olmu#tu. %"rkette f"nans d"rektörü olarak ba#ladı!ım görev"m kısa 
süre sonra b"r hayl" dallanıp budaklanmı#tı: Hukuk d"rektörü, "n-
san kaynakları d"rektörü, yan kurulu# d"rektörü; yan" bo!ulunca-
ya kadar, ö!reneb"lece!"m ne varsa ö!ren"yordum. 

N"hayet yapab"lece!"m #u b"rkaç günlük tat"l"n tadını çıkar-
mak "st"yorsam el"mdek" dosyaları b"r an önce tamamlamalıy-
dım. Her per#embe oldu!u g"b", spor salonuna g"tmek üzere "#ten 
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erken çıkmı#tım. Ko#u bandında b"r buçuk saat geç"recekt"m. 
Çe#"tl" aletler"n üzer"nde pe# pe#e g"d"p gelen "nsanlara aldırı# et-
meks"z"n, vakt"m"n yarısını hayallere dalarak geç"rm"#t"m. Sonra 
son b"rkaç "nternet alı#ver"#"n"n ödemeler"n" yapmam gerekt"!"n" 
hatırlamı#tım.

Romane’ın ben" bu kadar ısrarla aramasını gerekt"recek ac"l ne 
olab"l"rd"? Ondan b"r yıldır haber almamı#tım.

“Maëlle, konu#mamız lazım, sen" yarın sabah 10’da Ulm Soka-
!ı 26 numarada bekl"yorum.”

“Ne oldu? Hafta sonunu bekleyemez m"?”
“Hayır, gerçekten çok ac"l. Gel!” dem"#t" sert b"r tonla. Sonra 

her zaman yaptı!ı g"b" ses"n" yumu#atmı#, ancak ben"m bütün "t"-
razlarımı duymazdan gelerek telefonu kapatmı#tı. 

B"r süre oldu!um yerde öylece kaldıktan sonra ger" aramı#tım 
ancak telesekreter" cevap verm"#t". B"r SMS gönderm"#t"m: 

“Yarın çok zor. Pazar günü Angélina’da brunch yapsak?” 
Tu"ler"es Bahçeler"’n"n kemerler" altındak" me#hur kafeler"n-

de ara sıra geç pazar kahvaltıları "ç"n b"r araya gel"p b"rb"r"m"ze 
hayatlarımızı anlatırdık: ko#turmalarımız, hayal kırıklıklarımız, 
a#k h"kâyeler"m"z… özell"kle de a#k h"kâyeler"m"z! SMS’le ânında 
cevap verd": 

“Konu!mamız lazım, sana güveniyorum, dostum benim!”
Romane k"mseden yardım "steyecek b"r" de!"ld". 34 ya#ındak" 

bu Lübnanlı, f"z"!" ve sah"p oldu!u konumla son derece etk"ley"c" 
b"r kadındı. S"yaset b"l"m" okurken tanı#mı#tık ama sonra o, dok-
tor olmaya karar verd". Hayatım hakkında her #ey" b"ld"!" g"b", 
bana kend"s"yle "lg"l" de çok #ey anlatmı#tı; ayrılmaz b"r "k"l"yd"k. 
B"r gece, g"zl" kaçamaklarımızdan b"r"nde üstü kapalı b"ç"mde 
bahsett"!" Beyrut’ta geçen çocuklu!u har"ç, aramızda tabu olan 
tek b"r konu yoktu. O gece anlattıkları bana ba#ka b"r yüzyıldan 
kalma g"b" gelm"#t": sava#, bombalar, terör… B"r daha da asla geç-
m"#"nden söz etmem"#t". Gücüne ve cesaret"ne büyük hayranlık 



'

duyuyordum. Geleneklere uymak "ç"n olsa gerek, Romane genç 
ya#ta evlenm"#t". Pe# pe#e üç çocuk do!urduktan sonra kend"n" 
del" g"b" çalı#maya verm"#t". Kültürel zorunluluklar yüzünden 
kaybett"!" zamanı telaf" etmek "ster g"b"yd" ve bunu ba#ardı da! 
Be# yıl "ç"nde dünyaca ünlü b"r "laç f"rmasında üst düzey b"r gö-
reve atanmı#tı. Onu çok fazla göremesem de haberler"n" gazete-
lerden alıyordum. Son b"rkaç aydır pek çok kere ak#am yeme!" 
tekl"f"nde bulunmu#tu ancak heps"n" ger" çev"rmek durumunda 
kalmı#tım. Ben de "#"mde yo!un b"r dönemden geç"yordum. Ar-
tık bahanem kalmadı!ından tesl"m oldum: 

“OK, Romane. Yarın sabah geliyorum.”
Traf"k hızlı akıyordu. Taks" y"rm" dak"kadan kısa b"r sürede 

Conservato"re Nat"onal des Arts et Mét"ers’y" geç"p ben" Claude-
Bernard ve Ulm Soka!ı’nın kö#es"nde bıraktı. Randevumuza on 
be# dak"ka erken gelm"#t"m. Bu g"zeml" randevunun neden" hak-
kında varsayımlarda bulunarak geç"rd"!"m gecen"n yorgunlu!u-
nu üzer"mden atmak "ç"n b"r kahve "çmeye karar verd"m.

El"nde tuttu!u b"r kadeh beyaz #arapla ç"nko tezgâha dayanmı# 
ve cumhurba#kanının kr"z" düzeltemeyece!"ne da"r teor"ler"n" sı-
ralayan b"r adam dı#ında kafedek" tek mü#ter" bend"m. Geleneksel 
serv"s personel" kıyafetler" "ç"ndek" uzun boylu ve so!uk görünü#lü 
genç b"r garson, mü#ter"n"n söyled"kler"n" #a#ırtıcı b"r "lg"yle d"nl"-
yordu. Kahve mak"nes"nden çıkan kokular yemek kokularına ka-
rı#tı!ından günün menüsünün ne oldu!unu anlamak güçtü. Kara 
tahtada yazdı!ına göre, bu per#embe dana yahn" vardı. Hâlâ ıslak 
olan zem"nden yükselen çama#ır suyu kokusu e#l"!"nde... Garson 
ısmarladı!ım kahvey" hemen get"r"p ad"syonu masaya bıraktıktan 
sonra bardak" mü#ter"yle hararetl" sohbet"ne ger" döndü.

Ben de dü#ünceler"me ger" döndüm. Romane’ın ses" her za-
mank"nden farklıydı. Hafta ortası bana böyle alı#ılmadık b"r ran-
devu vermes" h"ç normal de!"ld". Söyleyece!" bu kadar öneml" #ey 
ne olab"l"rd"? Neden bugünü seçm"#t"?
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Saat 9.55. Kafeden çıkıp sonbahar yapraklarını ayaklarımla 
yararak yolun kar#ısına geçt"m. Çınar yaprakları üç zamanlı a!ır 
b"r vals hareket"yle havalandılar. Sa! aya!ım yaprakları savuruyor, 
sol aya!ım dansa devam ed"yor, sonra da rüzgâr b"tmez tükenmez 
b"r g"rdapla yaprakları ger" get"r"yordu. Masmav" gökyüzüne ra!-
men sabahın ser"nl"!", "ç"nde bulundu!umuz mevs"m" gayet "y" 
h"ssett"r"yordu.

Ulm Soka!ı boyunca "lerley"p ENS’n"n g"r"# kapılarından b"-
r"n"n önünde durdum. Ö!renc"l"k yıllarımda kalb"n" fethett"!"m 
École Normale’l" b"r ö!renc" sayes"nde b"r g"r"# kartı elde etm"#-
t"m. Bu ves"leyle b"r yıl boyunca okulun ar#"vler"nden, h"çb"r yer-
de yayımlanmamı# el yazmalarından faydalanıp bazı ö!renc"lerle 
son derece yakın "l"#k"ler kurma #ansı bulmu#tuk! O dönemden 
ber" buraya b"r daha h"ç b"rl"kte gelmem"#t"k, bu yüzden Roma-
ne’ın bana burada randevu verm"# olmasını tuhaf buluyordum. 
S"yah dem"r kapının parmaklıkları önünde durmu#, hatıraları 
adeta dünmü# g"b" hafızamda canlandırırken gözüm b"rden kapı 
numarasına takıldı: “45”. Romane’ın dün telefonda söyled"!" nu-
maraya uymuyordu, o bana “26” numara dem"#t". Be# dak"ka daha 
bekled"kten sonra gelmed"!"n" görünce bana telefonda söyled"!" 
numaraya g"tt"m. Romane randevularına asla geç kalmazdı ve ba#-
kalarının da geç kalmasına h"ç tahammül edemezd". Uzaktan bana 
"#aret ett"!"n" görerek adımlarımı sıkla#tırdım. Üzer"nde görmeye 
h"ç alı#ık olmadı!ım, rahat kıyafetler vardı. Parlak s"yah parkası, 
dar kot pantolonu ve b"lekl" spor ayakkabılarıyla ormanda yürü-
yü#e çıkmak üzere hazırlanmı# g"b"yd". Gözler"n"n üzer"ne kadar 
"nd"rd"!" gr" yün #apkasını görünce #a#kınlı!ım daha da arttı. Boy-
nuna atladım, her sefer"nde oldu!u g"b" bana sımsıkı sarıldı. 

“Eee, bütün bu g"zem ne böyle? Bana söyleyece!"n bu kadar 
öneml" ne var? Geld"m ama bu sabah fazla vakt"m yok, sen"n de 
çok "y" b"ld"!"n g"b": "#!”
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Romane sözümü kesmeden ben" d"nl"yordu. Zar"f yüzü, mat 
ve pürüzsüz c"ld", yumu#acık ama kararlı bakı#larla bakan gözler" 
"ç"me dokundu. Güçlü görüntüsüne ra!men bu sabah kırılgan b"r 
hâl" vardı. Ka#larını kazıtıp kalemle ç"zmey" terc"h etm"#t". Yazık 
etm"# oldu!unu dü#ünsem de bu dü#üncem" söylemed"m. Cevap 
olarak ba#ıyla kapıda yazılı olan 26’yı "#aret etmekle yet"nd". Ba-
kı#larını tak"p ett"m: G"r"# kapısının üstünde kabartma harflerle 
yazılmı# “Cur"e Enst"tüsü” logosunun yanında, üzer"nde “Hasta-
ne” yazan büyük gr" b"r levha asılıydı. Soka!ın üçte b"r"n" kapla-
yan bu devasa b"nayı "lk defa görüyordum.

“Burada… ne… "#"m"z var?” 
Kanım dondu. Boydan boya bütün beden"m" dola#an b"r 

elektr"k akımı h"ssett"m. A!zım b"r karı# açık, oldu!um yerde 
donakalmı#tım. %apkasının gen"# "lm"kler" arasında o muhte#em 
s"yah dalgalı saçlarını arayarak "ç"m" rahatlatmaya çalı#tım ama 
onları göremed"m. %a#kınlı!ımı g"zlemek "ç"n eller"m" a!zıma 
götürdüm. Gözler"m" yüzünden ayıramıyordum. Kel"meler bo-
!azımda dü!ümlend" ve b"rden gözümden ya#lar bo#aldı. Ben" 
kollarına alıp “Her zamank" g"b" y"ne çok çabuk kavradın!” ded". 

Cur"e Enst"tüsü uzun yıllardır kansere kar#ı sava#ıyordu, do-
layısıyla anlamak zor de!"ld". Duygularımın ben" ele geç"rmes"ne 
engel olmak ve güçlü durmak "ç"n büyük b"r çaba harcamam ge-
rekt". Ayakta durmakta zorlanıyordum ama dü#memek "ç"n gay-
ret ett"m. “Kahrets"n Romane!.. Sana olamaz!”

Kabullenm"# b"r edayla yüzüme baktı.
“Herkese oldu!u g"b", bana da olur, Maëlle.” Sonra kararlı b"r 

sesle ekled":
“Neyse, sen" buraya durumuma acıman "ç"n ça!ırmadım. Za-

manının olmadı!ını b"l"yorum, #"md" kemoterap" "ç"n randevum 
var, ben"mle gel"rsen sen" neden aradı!ımı orada açıklayab"l"r"m.”

“Kemoterap" m"?”
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“Evet, end"#elenme, bula#ıcı de!"l! Hayd" gel, yoksa geç 
kalaca!ım.”

%a#kınlık "ç"nde pe#"nden yürüdüm. Romane reseps"yonun 
önünden hızla geçt". Hastane kokusu "ç"m" bulandırdı. Bu dezen-
fektan ve acı karı#ımı koku b"raz öncek" kahve serüven"mden p"#-
man olmama yett". Hang"m"z"n daha hasta oldu!unu b"lm"yor-
dum ancak #u an "ç"n hasta olan kes"nl"kle bend"m!

B"tmek b"lmez uzun ve karanlık b"r geç"tten sonra b"r çe#"t 
hole, "k" b"nayı b"rb"r"ne ba!layan yakla#ık y"rm" metrel"k galer" 
g"b" b"r yere vardık. Romane kısa b"r mola verd". Kemoterap" mer-
kez" d"!er bölümde bulunuyordu. Geç"t pleks"glas kaplı oldu!un-
dan ı#ık geç"r"yordu, buna ra!men kend"m" ölüm kor"dorunda 
yürüyormu#um g"b" h"ssett"m. Zaten zayıf olan bacaklarım artık 
"y"ce t"tremeye ba#lamı#tı; kalb"m del" g"b" atıyor, m"dem bula-
nıyordu. Ka#ı k"rp"!" olmayan kel b"r hastayla kar#ıla#tık. Sonra 
el"nde serumunu ta#ıyan ve güçlükle nefes alan "k"nc" b"r hasta 
gördük. Gülümsed", Romane da ona do!al b"r #ek"lde gülümsed". 
Ba#ımı kaldırmaya cesaret edemeden, “Günaydın” d"ye mırıldan-
maya çalı#tım ancak kel"meler bo!azımda takılı kaldı. Kor"dorun 
sonunda, dörtlü "k" sıra hâl"nde sırt sırta d"z"lm"# sek"z sandalye 
vardı. Arkada#ım geld"!"n" haber vermek "ç"n Carole "s"ml" sekre-
tere do!ru yönel"rken ben de b"raz kend"me geleb"lmek "ç"n önü-
me gelen "lk sandalyeye yı!ıldım. Kadın cana yakın b"r #ek"lde, 
“Günaydın, et"ketler" hazırlıyorum,” ded". Romane’dak" co#kuyu 
ve güven" görmek ben" çok #a#ırtmı#tı, sank" soyunma odasına 
geçmes"n" öneren b"r satı# personel"yle konu#uyormu# g"b", en 
ufak b"r korku bel"rt"s" gösterm"yordu.

“Kolay gels"n, hanımefend".” Romane onu selamlayıp bana 
do!ru döndü.

“Gel"yor musun? B"raz daha "ler"de.” Aceleyle kar#ıdak" kor"-
dora yöneld".
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Nasıl aya!a kalkmalı? Bu acıya katlanacak gücü nereden bulma-
lı? Böyle b"r #ey" ya#amaya hazır de!"ld"m, bütün kaslarım kaskatı 
kes"lm"#t". Oturdu!um yerde donakalmı#tım, baygınlık geç"rmek 
üzereyd"m. Romane dönüp end"#e "ç"nde bana do!ru ko#tu.

“Çok solgun görünüyorsun. Kend"n" "y" h"ssetm"yor musun, 
b"r bardak su "ster m"s"n?”

“Hayır, #ey… Evet… Gal"ba b"raz fazla an" oldu, bunu h"ç 
beklem"yordum…”

Kafam karmakarı#ıktı. Bütün bunlar yetmezm"# g"b" acınası 
hâl"me b"r de ba# a!rısı eklenm"#t".

“$stersen dı#arıda bekleyeb"l"rs"n, b"t"nce ben yanına gel"r"m. 
Zamanın var mı?”

Cevabımı beklemeden fırladı. “Sana b"r bardak su get"rey"m, 
kıpırdama, hemen gel"yorum.”

Carole yer"nden kalkıp yanıma oturdu.
“End"#elenmey"n, "lk sefer"nde hep böyle olur, ama sonra 

alı#ılıyor.”
“Alı#ılıyor mu? Neye alı#ılıyor?”
“$laç kokularına, hastaların f"z"k" durumlarına… Onların yer"-

ne acı çekmemeye. Dı# görünü#ler"ne d"kkat etmed"!"n"zde orta-
da tek b"r gerçek kalıyor: hastalı!a kar#ı sava#. E!er arkada#ınıza 
yardım etmek "st"yorsanız bunu ona "nanarak ve "ht"yacı olan 
gücü vererek yapab"l"rs"n"z.”

“Yapab"lmey" çok "sterd"m ancak bunun "ç"n gerekl" enerj"ye 
sah"p oldu!umdan em"n de!"l"m.”

“Arkada#ınız s"z" seçt"!"ne göre, sah"ps"n"z! Onu altı aydır her 
hafta görüyorum ve bugüne kadar kararlılı!ından ve gülümseme-
s"nden h"çb"r #ey kaybetmed"!"ne #ah"t oldum. Deney"mler"m sa-
yes"nde söyleyeb"l"r"m k" bu t"p "nsanlar hastalı!ı atlatab"l"yorlar. 
Meme kanser"n" %80’"n üzer"nde b"r oranda "y"le#t"reb"l"yoruz. 
Arkada#ınızın hastalı!ı "y" yönde "lerl"yor.”
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“Bundan h"ç ku#kum yok ama…”
“Hasta olan o, s"z de!"ls"n"z. Buraya "lk defa yanında b"r"yle ge-

l"yor, o yüzden ona güzel b"r "maj sunmak "ç"n buna layık olmaya 
çalı#sanız "y" olur.”

Baca!ımı sıvazladı. “Hayd", #"md" kend"n"ze b"raz çek" düzen 
ver"n, b"razdan ger" gelecek, güçlü olun, s"ze "ht"yacı var!” Carole 
bürosuna döndü. Oturdu!um yerde do!ruldum, sözler" aklımı 
ba#ıma get"rm"#t": Romane bana güveneb"lmel"yd", hasta olan 
oydu. Ama her sefer"nde yalnız geld"!" hâlde, arkada#ım bugün 
buraya ben" neden ça!ırmı#tı? El"nde b"r bardak suyla göründü.

“Sen" uyarmalıydım.”
“Yok canım, sadece b"raz sıcak bastı. B"l"yorsun, hastanelerle 

aram pek "y" de!"ld"r!”
Get"rd"!" suyu b"r d"k"#te "ç"p aya!a kalktım. Romane’ın yüzü 

ter "ç"nde kalmı#tı. Pek "y" görünmüyordu, mantosunu çıkarıp ko-
luna astı.

“Ney"n var, terled"n m"?
“Sıcaktan bo!uluyorum ama ben" bu hâl"mle görmeye hazır 

oldu!undan em"n de!"l"m.”
“%aka yapıyorsun herhâlde! Sen" zaten oldu!un g"b" görüyo-

rum: Ben sende hastalı!ı yenecek güçlü b"r sava#çı görüyorum. 
Hayd", #u #apkanı çıkar da sava#a g"del"m. Göreceks"n, b"rl"kte 
daha güçlü olaca!ız.”

Kel ba#ını görünce dengem" kaybetmemek "ç"n kend"m" #artlan-
dırmaya çalı#tım. Gözler"n" bakı#larımdan kaçırmak "ç"n ba#ını öne 
e!erek #apkasını çıkardı. El"mle çenes"nden tutup ba#ını kaldırdım. 
“Kafatasın bu kadar güzel oldu!u "ç"n ne kadar #anslısın! V f"lm"n-
dek" Natal"e Portman’a benz"yorsun. Onun kadar seks"s"n, onun 
kadar güzel gülüyorsun ve onun kadar bombasın!” Sımsıkı sarılıp 
kula!ına, “B"r kanser"n hayatımızı mahvetmes"ne "z"n verecek de!"-
l"z herhâlde!” d"ye fısıldadım. Carole çaktırmadan bana göz kırptı, 
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ben de g"zl"ce ona göz kırptım. “Hayd" Romane, g"del"m bakalım! 
Bana nasıl yaptıklarını anlat.” Gülümseyerek koluma g"rd". B"r 
hem#"reye geld"!"n" haber verd"kten sonra yanıma oturdu.

“Anlatsana… Ne zaman fark ett"n? Ne kadar zamandır 
sürüyor?”

Arkada#ım "lk ku#kularını, kontroller", sonuçları beklerken 
ya#adı!ı kaygıyı, sonucu, sava#ı, acıyı, hayatındak" yansımalarını, 
korkuyu… bütün detaylarıyla anlattı. Ben bütün bu süreçte neler 
ya#amı# olab"lece!"n" gözümde canlandırarak onu d"nlerken be-
yaz önlüklü genç b"r kadın, Pascale, yanımıza gel"p tedav"ye ba#la-
yacaklarını haber verd".

“Bu sefer yanınızda b"r refakatç"yle m" geld"n"z?”
“Evet, uzun zamandır kız kıza bulu#mamı#tık.”
Romane bana dönüp göz kırptı. Herkes"n özel alanının para-

vanlarla bel"rlend"!" büyük b"r salona g"rd"k. Her b"r"m"z görev 
mahall"ndek" yerler"m"z" aldık: Romane, kateter" ortaya çıkarmak 
"ç"n g"ys"s"n"n üst kısmını açtı, Pascale karı#ımları hazırladı, ben 
de bayılmaya hazır b"r b"ç"mde koltukta oturdum.

“Geçen hafta Taxol verm"#t"k, bugün daha kolay olacak, sadece 
Avest!n verece!"z.” Pascale el"nde tuttu!u kocaman "!neyle arka-
da#ıma yakla#tı.

“Hazır mısınız?”
Romane d"#ler"n" sıkarak, “Evet,” ded". Der"n b"r nefes aldı. 

Ben de aynı #ey" yapıp c"!erler"m" sonuna kadar havayla doldur-
dum. Pascale an" b"r hareketle "!ney" katetere taktı, sonra sıvı 
torbalarını damlalık görev" gören b"r b"lg"sayara ba!lı olan askıya 
asıp gerekl" ayarlamaları yaptı. “Sohbet "ç"n yarım saat"n"z var kız-
lar! Bana "ht"yacınız olursa seslen"n yeter.”

Romane acı çeker g"b" görünmüyordu, kumanda alet"n"n 
dü!mes"ne basıp yata!ının arkasını do!rulttu ve bana #efkatle 
gülümsed".
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“Bunun sen"n "ç"n ne kadar zor oldu!unu b"l"yorum. Sana çek-
t"rd"!"m "#kenceye katlanmak kolay b"r #ey de!"l ama senden çok 
öneml" b"r #ey "steyece!"m.”

“Evet, elbette, ne "stersen yaparım!”
Koltu!umu kol kısmından çek"p yata!a yakla#tırdım ve arkada-

#ıma "y"ce yakın olmak "ç"n ucuna do!ru oturdum. Ba#ını önüne 
e!d". “Senden ba#ka k"mden "steyeb"l"r"m k"?” B"razdan söyle-
yecekler"ne layık olamamaktan korkarak gözler"m" dudaklarına 
d"kt"m. 

“B"l"yorsun, geçen yıl görü#tü!ümüzde b"r ara#tırma ek"b"ne 
katılmak üzere Katmandu’ya g"d"yordum. Orada "k" ay kalacak-
tım ancak g"d"#"mden üç hafta sonra j"nekolo!umdan b"r mesaj 
aldım. G"tmeden önce yaptırdı!ım testler"n sonucunu b"ld"r"yor-
du. Testler"n sonucu kötü çıkmı#tı.”

“Kanser m"?”
“Evet. Yıkıldım tab"". Konuyu be# yıldır orada ya#ayan Amer"-

kalı b"r profesöre, Jason’a açtım. Jason bana Nepal’dek" geleneksel 
b"r yöntemden bahsett". Bu yöntem sayes"nde, "nsanın dü#ünce 
yapısını de!"#t"rerek ve b"l"nç sev"yes"n" yükselterek hastalıklar-
dan kurtulması mümkünmü#.”

Ka#larımı çattım. Romane sözler"ne devam ett": 
“Pek çok k"tapta bu yakla#ımdan bahsed"l"yor ancak h"çb"r" "çe-

r"!"n"n ne oldu!unu bel"rtm"yor. Jason bana bu yöntem"n "çer"!"ne 
ula#manın zor oldu!unu ancak b"r kere ele geç"r"l"rse bunun dün-
yayı de!"#t"rece!"nden #üphe duymadı!ını söyled". Ayrıca Nepal’e 
gel"# amacının da bu oldu!unu "lave ett".” Romane gö!üsler"n" ka-
patmak "ç"n gömle!"n" yukarı do!ru çekerken b"r an durup nefes 
aldı. “B"r ak#am yeme!"nde, bana elde etmey" ba#ardı!ı son derece 
#a#ırtıcı olgulardan söz ett": Farklı zamanlarda, b"rb"rler"nden uzak 
farklı ülkelerdek" "nsanların aynı b"l"nçlenmeden bahsett"kler"n" 
ke#fetm"#.”
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%üphe "ç"nde, oturdu!um koltukta "y"ce yayılarak bacak bacak 
üstüne attım:

“Bunca yıldır k"mse bulamamı# mı pek"?”
“Hayır, pek çok ara#tırmacı sonuca oldukça yakla#mı# ama 

h"çb"r" bulamamı#. Olası b"r varsayıma göre, Ç"n "le Nepal ara-
sında ya#anan çatı#malardan sonra hükümet bu çalı#maları 
saklıyormu#.”

Romane’ın bunları ne amaçla anlattı!ını ve benden ne "sted"-
!"n" anlamadan d"nlemeye devam ett"m. 

“Büyükelç"l"!e sormaya çalı#tım, Katmandu’dak" bakanlık-
lardan randevular aldım ancak k"mse böyle b"r el yazmasından 
bahsed"ld"!"n" kes"nl"kle duymamı#tı. Bununla b"rl"kte, ne zaman 
konuyu açsam "nsanların end"#elend"kler"n" göreb"l"yordum. Son-
ra zaten doktorum tedav"ye ba#lamak üzere Fransa’ya dönmem" 
"sted".”

“Öyleyse el"nden gelen" fazlasıyla yapmı#sın zaten.”
“Devamını bekle: Fransa’ya dönmeden b"r gün önce kaldı!ım 

otel"n lob"s"nde b"r adam aceleyle el"me b"r mektup sıkı#tırıp or-
tadan kayboldu.”

“Bu h"kâye "y"ce haz"ne avı oyununa benzemeye ba#ladı.”
“Maëlle, ben çok c"dd"y"m!”
“Affeders"n, d"nl"yorum. Ama "t"raf et k"…”
Sert sert baktı, alay etmey" hemen kest"m. Romane çantasın-

dan b"r zarf alıp "ç"ndek" kâ!ıdı bana uzattı. Buru# buru# olmu# 
bu kâ!ıtta mükemmel b"r $ng"l"zceyle yazılmı# b"r not vardı: 

“Ara"tırmalarınıza son ver!n, aks! takd!rde ba"ınız çok a#rır.”
Bu h"kâyey" çok önemsed"!" bell" oluyordu ancak b"r yandan 

da tedav"n"n yan etk"ler"n"n hayalperest olmasına yol açıp açma-
dı!ını merak ed"yordum. Dü#ünceler"m" okumu# olmalıydı.

“Bütün bunların sana çok saçma geld"!"n" b"l"yorum. Ben de 
uzun b"r süre #üpheyle yakla#tım.” 
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“%üphe ed"lmeyecek g"b" de!"l do!rusu!”
“Döndükten sonra Jason’la temasımı sürdürdüm. O, aldı!ı sa-

yısız uyarıya ra!men ara#tırmalarına devam ett". Her "mzasız mek-
tup bu efsanen"n gerçekl"!"n" b"raz daha kanıtlıyordu. N"hayet 
olaylar onun haklı oldu!unu gösterd". Ben" öncek" gün arayarak 
bu el yazmasının b"r kopyasını ele geç"rd"!"n" ve onu bana vermek 
"sted"!"n" söyled"! Jason tam da tahm"n ett"!"m"z g"b" hükümet"n 
el yazmasını sakladı!ını ke#fetm"#. Çünkü "laç satı#larının dü#me-
s" dünya çapında çok öneml" f"nansal çıkarlara büyük b"r darbe 
vuracaktır. Bu tür önley"c" ve tedav" ed"c" dü#ünce uygulamalarını 
gen"# k"tlelere yaymak, "laç sektörünün kâr dengeler"n"n sorgu-
lanmasına yol açab"l"r.”

“Hayd" canım! $laç sektörünün dengeler"n"n bozulması uzun 
yıllar alır! Daha geçen gün, sektörün toplam yıllık c"rosunun 850 
m"lyar doları a#tı!ını, yan" y"rm" yıl önces"ne oranla dört kat daha 
fazla oldu!unu okudum. Ayrıca sen"n de "y" b"ld"!"n g"b", her yıl 
katlanarak artmaya da devam ed"yor.”

“Tamam "#te, bu e!"l"m" ger"letecek b"r yakla#ım dü#ün! Bun-
dan bütün dünya ekonom"s" zarar görür.”

“Yapma Romane, fazla abartıyorsun! Dü#ünce, z"h"nsel can-
landırma ve de!"#"m tekn"kler" hakkındak" met"nler bugün "cat 
ed"lm"# #eyler de!"l k". Yan" sen #"md" gerçekten de b"r el yazması-
nın her #ey" de!"#t"rece!"ne m" "nanıyorsun?”

“Evet, genel b"r b"l"nçlenmeye yol açarak elbette bunu yapab"-
l"r! Bunun "ç"n eks"k olan tek #ey, b"r yöntem.”

Der"n b"r "ç çekt"m.
“Öyle oldu!unu dü#ünel"m. Pek" benden bekled"!"n #ey ne?”
“Bana o el yazmasını get"rmen" "st"yorum. Dü#üneb"l"yor mu-

sun Maëlle, bu ben" "y"le#t"reb"l"r!”
“Yapma Romane, bu h"kâyey" yutuyor olamazsın! Modern 

tıbba güvenmeye ve hastalıkla sava#maya devam etmel"s"n! 
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Günümüzde meme kanser"n"n büyük b"r ço!unlu!u tedav" ed"-
leb"l"yor ve sen de "y"ye g"d"yorsun. Artık ben de yanındayım. $k"-
m"z b"r olup bu hastalı!ı yenece!"z.”

“Deneneb"lecek ne varsa denemek "st"yorum. Ben"m "ç"n 
öneml" olmasaydı senden bunu yapmanı "stemezd"m.” 

“B"l"yorum. Sanırım saçma b"r h"kâyeye "nandın ve "nanmak 
sana "y" gel"yor. Bunu anlıyorum. Ama lütfen gerçekç" ol. Bütün 
enerj"n" somut #eyler "ç"n harcamalısın; kemoterap", "st"rahat ve 
doktorların "#ler"n" yapmalarına yardımcı olmak g"b".”

Romane çocuksu b"r sesle cevap verd".
“Ben"m "ç"n oraya g"ders"n, de!"l m"?”
“Elbette g"demem!”
“Senden en son ne zaman b"r #ey "sted"m?”
Ses"n"n tınısı de!"#m"#t". Ben"m b"ld"!"m Romane, avına ya-

#am #ansı bırakmayan kavgacı b"r aslan g"b"yd". Çok yer"nde b"r 
soru sormu#tu, arkada# oldu!umuz yıllar boyunca benden b"r kez 
olsun b"r #ey "sted"!"n" hatırlamıyordum. Ba#ımı önüme e!d"m; 
son darbey" vurmak "ster g"b", sordu!u soruya kend"s" cevap verd".

“H"çb"r zaman, Maëlle… On altı yıllık arkada#lı!ımız boyunca 
senden asla b"r #ey "stemed"m.”

“Haklısın Romane. Ama kabul etmem demek, bütün bu h"kâ-
yey" onayladı!ım anlamına gel"r ve sana yalan söylemek "stem"yo-
rum. Ben" anlıyorsun, de!"l m"?”

Bakı#larını kaçırdı. El"n" tuttum. 
“Dü#ünece!"m, tat"le g"d"p geley"m, sonra tekrar konu#alım.”
“E!er hemen g"tmezsen çok geç olacak. Bu b"r ölüm kalım 

meseles".”
“Ama bu ben"m "ç"n "mkânsız!”
“Hayat seç"mlerden "barett"r.”
“Yapma Romane, sen" tanıyamıyorum, ben" korkutuyorsun. 

Adamı do!ru düzgün tanımıyorsun b"le!”
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“Seç"m sen"n.”
Aynı anda damlalı!ın ba!lı oldu!u mak"ne ötmeye ba#ladı. 

Pascale hemen yanımıza geld". Alarmı durdurup ekrandak" b"lg"-
ler" not ett"kten sonra Romane’ın serumunu çıkardı. “Üzgünüm 
hanımlar, yer"n"z" ba#kalarına bırakmanın zamanı geld".” Roma-
ne’a bakıp “Gelecek hafta görü#mek üzere,” ded". Sonra bana dö-
nüp “Görü#ürüz mü demel"y"m?” d"ye sordu. Hastaneden çıkana 
kadar tek kel"me etmed"k. 

Romane ben" g"dece!"m yere bırakmak "ç"n ısrar ett". Araba-
da da b"r süre sess"z kalmaya devam ett"k, sonra end"#el" b"r sesle, 
“Aslında kend"m g"tmey" terc"h ederd"m ama tedav"ler yüzünden 
burada sıkı#ıp kaldım,” ded". B"r cevap vermem" bekleyerek sustu 
ancak h"çb"r #ey söylemed"m. “Kend"m" bu yöntem"n ben"m üze-
r"mde "#lememes" olasılı!ına hazırlıyorum ancak her #ey" denem"# 
oldu!umdan da em"n olmak "st"yorum.” 

$nece!"m yere yakla#ıyorduk. Arabayı park ed"p çantasında b"r 
#ey aramaya ba#ladı ve "ç"nden çıkardı!ı zarfı bana uzattı. 

“Kararını verd"!"n zaman açarsın. Daha önce açmayaca!ına 
da"r söz vermen" "st"yorum.”

“Sanırım bugünlük bu kadar g"zem yeter! $ç"nde ne oldu!unu 
söyle.”

“Söz ver!”
“Tamam, ver"yorum!”
Bana uzun uzun sarılıp kula!ıma, “Te#ekkür eder"m,” d"ye fı-

sıldayan arkada#ımın yana!ına b"r öpücük kondurdum. “Sen" o 
kadar çok sev"yorum k"…” ded". Genell"kle h"sler"n" açmakta b"r 
hayl" utangaç olan arkada#ımın duygularını bu #ek"lde ortaya 
koymasına #a#ırdım ve ne cevap verece!"m" b"lemed"m. B"r el"m-
de mektubu, öbür el"m" ona sallayarak Louvres’a do!ru yürüdüm. 
Uzun b"r süre bakı#larını arkamda h"ssett"m. 

Bu sabah ya#adıklarım ben" tamamen sersemletm"#t". Madeleine 
Meydanı’ndak" of"s"me g"tmek "ç"n Tu"ler"es Parkı boyunca 


