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Laet"t"a Colomban"; yapımcı, oyuncu, senar&st ve roman yazarı-
dır. Fransa’da b&r m&lyonun üzer&nde satı" rakamına ula"an, kırk 
d&le çevr&len ve y&rm&den fazla ödül alan Saç Örgüsü adlı romanı 
2020 yılında Yan Pasaj Yayınev& tarafından yayımlanmı"tır. Saç 
Örgüsü, hâl&hazırda s&nemaya uyarlanmaktadır. 

Gül#ah Ercenk, 1991 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&tap-
lar çev&rd&. Hâlen Kanada’da ya"ayan Ercenk, anaokulu ö#ret-
menl&#&yle b&rl&kte çev&r& yapmaya devam etmekted&r.



Anneme,

Kızıma,

Saray’ın bütün kadınlarına…





“Kadınlar a!lamaya devam ett"kler" müddetçe 
sava#maya devam edece!"m.

Çocuklar aç ve so!ukta kalmaya devam ett"kler" 
müddetçe sava#maya devam edece!"m. 

(…)
Kız çocukları sokakta kend"ler"n" satmaya devam 

ett"kler" müddetçe sava#maya devam edece!"m.
(…)

Sava#maya devam edece!"m, sava#maya devam 
edece!"m, sava#maya devam edece!"m.”

–W&ll&am BOOTH

“Kes"n olan #u k" ölüler, hatıraları çözünürlük "lkes" 
gere!" topra!a "#lem"#çes"ne ya#adıkları yerde kalırlar.”

–Sylva&n TESSON, Une Très Légère Osc"llat"on





Zem"n buz g"b" so!uk.
Burada, kollarım "k" yana açık, alnım so!uk ta#ın üstünde 
yatarken aklıma gelen "lk dü#ünce bu.
Bugün burayı ebed" "kametgâhım olarak seç"yorum.
Ebed"yete kadar kend"m" Tanrı’ya adamaya yem"n ed"yorum. 
Kararımı verd"m.
Hayatımı bu duvarlar arasında geç"rece!"m.
Kend"m", onun b"r parçası olmak "ç"n dünyadan soyutlamak 
"sted"m.
Böylece dünyanın hem ortasındayım hem de uza!ında.

Burada kend"m", etraftak" hareketl" mahallelerde oldu!undan 
daha faydalı h"ssed"yorum.
Zamanın durdu!u bu manastırda,
Gözler"m" kapatıp dua ed"yorum.

Duaya "ht"yacı olanlar "ç"n;
Hayatın yaraladı!ı, yıprattı!ı,



Yol kenarında bıraktı!ı "nsanlar "ç"n dua ed"yorum.
So!ukta olan, aç olan,
Üm"d"n" y"t"rm"#, #evk"n" kaybetm"# "nsanlar "ç"n dua ed"yorum.
H"çb"r #ey" olmayanlar "ç"n dua ed"yorum.

Dualarım manastırın duvarları arasından,
Bu bahçeden, bu bostandan,
Kı#ın buz g"b" so!uk olan bu k"l"seden,
Bana ver"len bu hücre g"b" odadan 
Gökyüzüne yüksel"yor.

S"zler bu dünyadan geç"p g"derken
Durmayın, dans etmeye devam ed"n.
Ben burada, sess"zl"kte ve gölgede dua ed"yorum.
Bütün bu gürültü patırtının ortasında
Olur da dü#ersen"z 
Sımsıcak ve güçlü b"r el"n,
Dost b"r el"n
H"ç yargılamadan 
S"z" tutup dü#tü!ünüz yerden kaldırması
Ve dans etmeye devam etmek üzere
S"z" hayatın g"rdabına ger" döndürmes" "ç"n dua ed"yorum. 

!s"ms"z b"r rah"be,
Kutsal Haç Rah"be Manastırı,

XIX. yüzyıl



Paris, bugün

1

H er "ey b&r anda oldu. Solène, Arthur Sa&nt-Cla&r &le 
b&rl&kte duru"ma salonundan çıkıyordu. Ona, hâk&m&n 

kend&s&ne kar"ı gösterd&#& sert tutumu ve verd&#& kararı an-
layamadı#ını söylemeye hazırlanıyordu. A#zını açmaya dah& 
vakt& olmadı. Arthur Sa&nt-Cla&r an& b&r hamleyle cam kor-
kulu#un üzer&nden atladı. Kend&n& Adalet Sarayı’nın altıncı 
katından merd&ven bo"lu#una bıraktı. Beden&, sonsuzlu#u 
andıran b&rkaç san&ye boyunca bo"lukta süzüldükten sonra 
y&rm& be" metre a"a#ıdak& zem&ne çakıldı. 

Solène devamını hatırlamıyordu. Olayın görüntüler& bölük 
pörçük, a#ır çek&m b&r f&lm g&b& gözünün önüne gel&yordu. 
Bayılıp dü"meden önce çı#lık atmı" olmalıydı. Uyandı#ında 
duvarları beyaz badanalı b&r odadaydı. Doktorun te"h&s& &k& 
kel&meden olu"uyordu: burn-out. Solène, doktorun kend&-
s&nden m& yoksa müvekk&l&nden m& bahsett&#&n& anlayamadı 
önce. Sonra h&kâyen&n bütün parçalarını b&r araya get&rmey& 
ba"ardı.
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Verg& kaçakçılı#ıyla suçlanan nüfuzlu &" adamı Arthur 
Saint-Cla&r’& uzun zamandır tanıyordu. Kaç kere evlen&p 
bo"andı#ından sevg&l&ler&ne, esk& e"ler&ne öded&#& nafakalara 
hatta yurt dı"ı seyahatler&nden çocuklarına get&rd&#& hed&ye-
lere kadar, hayatı hakkında her "ey& b&l&yordu. Sa&nte-Max&-
me’dek& v&llasına, göster&"l& bürosuna, Par&s’&n VII. Bölge’s&n-
dek& muhte"em da&res&ne defalarca g&tm&"t&. Özel hayatına 
ve bütün sırlarına hâk&md&. Solène duru"maya hazırlanmak 
ve h&çb&r "ey& tesadüfe bırakmamak &ç&n aylarca çalı"mı"; ge-
celer&n&, tat&ller&n&, bayramlarını feda etm&"t&. O çok &y& b&r 
avukattı. Son derece çalı"kan, mükemmel&yetç& ve sorumlu-
luk sah&b&yd&. Yetenekler&, çalı"tı#ı ünlü avukatlık bürosunda 
&st&snasız herkes tarafından takd&r ed&l&yordu. Hukuk dünya-
sının &n&"l& çıkı"lı oldu#u herkes tarafından b&l&nen b&r ger-
çekt&. Buna ra#men Solène böyle b&r cezayı h&ç beklem&yordu. 
Hâk&m, müvekk&l&n& hem hap&s cezasına hem de m&lyonlarca 
avroluk tazm&nat ödemeye mahkûm etm&"t&. Hayatı boyunca 
ödese b&t&remezd&. Adına leke sürülmü", toplumdak& bütün 
&t&barı yerle b&r olmu"tu. 

Ve Sa&nt-Cla&re buna tahammül edemem&"t&. Kend&n& Par&s 
Adalet Sarayı’nın der&n ı"ık kuyusuna atmayı terc&h etm&"t&. 

M&marlar bunun har&c&nde her "ey& dü"ünmü"lerd&. Mü-
kemmel tasarımlı "ık b&r b&na, b&r “cam ve ı"ık sarayı” tasar-
lamı"lardı. B&nanın dı" cephes&n& her türlü saldırıya d&renç 
gösterecek malzemelerden seçm&"ler; g&r&"&ne güvenl&k ka-
pıları, kontrol b&r&mler&, kameralar yerle"t&rm&"lerd&. B&nanın 
bulundu#u alan her türlü &z&ns&z g&r&"& engelleyecek b&ç&m-
de elektron&k kapılarla, görüntülü d&yafonlarla ve son model 
ekranlarla donatılmı"tı. Tasarımcılar planlarında tek b&r "ey& 
atlamı"lardı: Adalet&n zaman zaman, artık h&çb&r üm&d& kal-
mamı" &nsanlara da da#ıtıldı#ını. Altı katlı b&nanın duru"ma 
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salonları be" b&n metrekarel&k b&r avluya açılıyordu. Y&rm& 
sek&z metre yüksekl&#&ndek& tavanıyla &nsanın ba"ını döndü-
rüyordu. Adalet&n mahkûm ett&kler&n&n aklına kötü f&k&rler 
sokması da cabasıydı.

Hap&shanelerde mahkûmların &nt&har etmeler&ne engel 
olmak &ç&n her türlü güvenl&k önlem& alınıyordu. Burada &se 
h&çb&r önlem yoktu. Merd&ven bo"luklarının önüne bas&t kor-
kuluklar konmu"tu. Sa&nt-Cla&r de tek adımda korkulu#u 
a"ıp bo"lu#a atlamı"tı. 

Solène’e musallat olan bu görüntü b&r an olsun aklından 
çıkmıyordu. Müvekk&l&n&n Adalet Sarayı’nın mermer zem&-
n&nde paramparça olmu" hâlde yatan beden& gözünün önün-
den g&tm&yordu. A&les&n&, çocuklarını, dostlarını, çalı"anlarını 
dü"ünüyordu. Ölmeden önce yanında olan ve onunla en son 
konu"an k&"& kend&s&yd&. !ç&n& kem&ren p&"manlık duygusuna 
engel olamıyordu. Nerede hata yapmı"tı? Ne söylemes& yahut 
ne yapması gerek&rd&? Bu korkunç sonucu öngörüp b&r önlem 
alab&l&r m&yd&? Arthur Sa&nt-Cla&r’&n nasıl b&r k&"&l&#e sah&p 
oldu#unu gayet &y& b&l&yordu, bununla b&rl&kte bu hareket&n& 
açıklayamıyordu. Solène müvekk&l&nde en ufak b&r üm&ts&zl&k, 
çöküntü ya da patlamaya hazır bomba oldu#unu sezd&recek 
b&r &"aret görmem&"t&. 

Ya"adı#ı olayın "oku hayatında b&r sarsıntıya yol açtı. Solè-
ne yıkıldı. Duvarları beyaz badanalı odada yataktan h&ç çık-
madan, perdeler& dah& açmadan günlerce yattı. I"ı#a taham-
mülü yoktu. En ufak b&r hareket &ç&n b&le &nsanüstü b&r çaba 
harcaması gerek&yordu. Çalı"tı#ı avukatlık bürosundan gelen 
ç&çeklerdek& kartları ve meslekta"larının gönderd&kler& moral 
mesajlarını okumaya dah& gücü yoktu. Benz&n& b&tt&#& &ç&n 
an&den yolda kalan b&r araba g&b& duruverm&"t&. Henüz kırk 
ya"ında tükenm&"t&…



!$

Burn-out. Kel&me !ng&l&zcede kula#a daha haf&f, daha 
modern gel&yordu. Depresyon kel&mes&nden çok daha ho"tu. 
Solène ba"ta &nanmamı"tı. O de#&ld&, hayır, bahsett&kler& k&"& 
kend&s& de#&ld&. Onun, derg&lere sayfalarca &ç&n& döken o zayıf 
&nsanlarla alakası yoktu. Da&ma güçlü, akt&f ve hareket hâ-
l&ndeyd&. O, ayakları sapasa#lam yere basan b&r &nsandı, en 
azından öyle oldu#unu dü"ünüyordu.

“Meslek& sürmenaj sık görülen b&r hastalıktır,” ded& ps&k&-
yatr&st sak&n ve tumturaklı b&r sesle. Ps&k&yatr&st&n kullandı#ı 
seroton&n, dopam&n, noradrenal&n g&b& tıbb& ter&mler& ve ank-
s&yol&t&k, ant&depresan, benzod&azep&n g&b& son derece renkl& 
&laç &s&mler&n& tek kel&me anlamadan d&nled&. Ps&k&yatr&st ona 
geceler& uyuyup sabahları uyanmasını sa#layacak b&rtakım 
&laçlar yazdı. Ya"amasına yardımcı olacak haplar. 

Oysa her "ey gayet güzel ba"lamı"tı. Refah düzey& yüksek 
b&r banl&yöde do#an ve a&les&n&n kend&s& &ç&n büyük üm&tler 
besled&#& Solène; akıllı, hassas ve çalı"kan b&r çocuktu. Anne 
babası hukuk fakültes&nde profesör olan Solène’&n b&r de kız 
karde"& vardı. E#&t&m hayatı boyunca h&çb&r güçlükle kar"ı-
la"mamı", y&rm& &k& ya"ında Par&s Barosu’na kabul ed&lm&" ve 
ünlü b&r avukatlık bürosunda ortak olarak çalı"maya ba"la-
mı"tı. Buraya kadar her "ey normald&. Elbette çok fazla ça-
lı"ıyor; hafta sonlarını, geceler&n&, tat&ller&n& aldı#ı dosyalara 
feda ed&yor, çok fazla uykusuz kalıyor, davalarının ve rande-
vularının ardı arkası kes&lm&yordu. Hayat, son sürat g&den ve 
durdurulması mümkün olmayan b&r tren hızıyla akıyordu. B&r 
de Jérémy vardı; öncek&lerden çok daha fazla â"ık oldu#u ve 
b&r türlü unutamadı#ı sevg&l&s&. Jérémy çocuk &stem&yordu, 
ba#lanmak &stem&yordu. Bunu ona açıkça söylem&"t& ve bu 
seç&m kend&s&ne de uyuyordu. Solène, b&r gün anne olma ha-
yal&yle ya"ayan o kadınlardan de#&ld&. H&çb&r zaman kend&n&, 
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kaldırımda yorgun kollarıyla çocuk arabası &ten genç anneler-
den b&r& olarak hayal etmem&"t&. O zevk&, ev kadını olmaktan 
pek mutlu görünen kız karde"&ne bırakmı"tı. Solène özgür-
lü#üne çok dü"kündü, en azından öyle oldu#unu söylüyordu. 
Jérémy &le ayrı evlerde ya"ıyorlardı. Onlar modern b&r ç&ftt&: 
â"ık ama ba#ımsız. N&hayet&nde Solène ayrılı#a hazırlıksız 
yakalanmı", dü"ü"ü çok "&ddetl& olmu"tu. 

B&rkaç haftalık tedav&den sonra duvarları beyaz badanalı 
odasından çıkıp hastanen&n parkına &nmey& ba"ardı. Bankta 
yanında oturan ps&k&yatr&st, b&r çocu#u pohpohlar g&b&, gös-
terd&#& gel&"meden dolayı onu tebr&k ett&. Tedav&s&ne devam 
etmek kaydıyla yakında ev&ne döneb&lece#&n& söyled&. Solène 
bu haber& h&çb&r sev&nç bel&rt&s& göstermeden kar"ıladı. Kend&-
n&, ev&nde tek ba"ına, amaçsız ve plansız bulmak &stem&yordu.

Par&s’&n "ık mahalleler&nden b&r&ndek& üç odalı, güzel da&-
res& b&rden gözüne çok büyük ve çok so#uk göründü. Dolap-
lardan b&r&nde Jérémy’n&n g&derken almayı unuttu#u ve Solè-
ne’&n g&zl& g&zl& g&yd&#& ka"m&r kazak vardı. Jérémy’n&n çok 
sevd&#& ve Solène’&n neden&n& b&lmeden satın almaya devam 
ett&#& yapay aromalı Amer&kan c&psler& de vardı. Solène c&ps 
yem&yordu. B&r f&lm veya telev&zyon seyrederken c&ps pake-
t&n&n ses&n& duymaya tahammül edem&yordu. Oysa bugün o 
ses& b&r kez daha duyab&lmek &ç&n neler vermezd&. Kanepede 
yanında oturan Jérémy’n&n c&ps paket&n&n ses&n&.

Büroya dönmeyecekt&. Çok da anla"ılmaz b&r &stek de#&ld& 
bu. Adalet Sarayı’nın kapısından g&rme dü"ünces& dah& m&de-
s&n& bulandırıyordu. Uzun b&r süre o mahalleye ayak basma-
yacaktı. !st&fa edecekt&, yaygın tab&rle barodan adını çıkart-
tıracaktı. Daha yumu"ak olan bu tab&r, b&r gün ger& dönme 
&ht&mal& oldu#unu &ma ed&yordu aslında. Oysa ger& dönmes& 
söz konusu de#&ld&. 
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Solène ps&k&yatr&ste akıl hastanes&nden çıkmaya korktu-
#unu &t&raf ett&. !"s&z, programsız, toplantısız, sorumluluklar 
olmadan b&r hayatın neye benzed&#&n& dah& b&lm&yordu. Onu 
l&mana sımsıkı ba#lı tutan halatlar olmazsa açıklara sürüklen-
mekten korkuyordu. “Ba"kaları &ç&n b&r "eyler yapab&l&rs&n&z,” 
ded& ps&k&yatr&st. “Belk& b&r gönüllülük faal&yet&?” Solène bunu 
h&ç beklem&yordu. Ps&k&yatr&st, ya"adı#ı "ey&n b&r anlam kr"z" 
oldu#unu ekled&. “Kend&n&zden çıkıp ba"kalarına yönelmel&, 
sabahları yataktan kalkmak &ç&n b&r sebep bulmalısınız. B&r 
"eye veya b&r&ne faydalı oldu#unuzu h&ssetmel&s&n&z.” 

!laç ve gönüllü olarak çalı"mak dı"ında önerecek b&r "ey 
bulamamı" mıydı yan&? Bunun &ç&n m& on b&r yıl boyunca e#&-
t&m almı"tı? Solène sarsılmı"tı. Gönüllülük faal&yetler&ne kar-
"ı de#&ld& ama kend&nde b&r Rah&be Teresa ruhu oldu#unu h&ç 
zannetm&yordu. Yataktan b&le güçlükle çıkıyorken k&me, nasıl 
b&r faydası dokunab&l&rd& k&? Ama ps&k&yatr&st kararlı görünü-
yordu. “Deney&n,” d&ye ısrar ett& çıkı" belges&n& &mzalarken. 

Solène günler&n& evde, kanepede uyuyarak ve daha alır 
almaz p&"man oldu#u derg&ler& karı"tırarak geç&r&yordu. A&-
les&yle arkada"larının telefonları ve z&yaretler&, &ç&ne dü"tü#ü 
melankol&den çıkmasına yetmem&"t&. !ç&nden h&çb&r "ey yap-
mak gelm&yor, k&mseyle konu"mak &stem&yordu. Her "ey ca-
nını sıkıyordu. Salonla odası arasında amaçsızca dolanıyordu. 
Ara sıra kö"edek& bakkala kadar g&tmek ve eczaneden b&ten 
&laçlarını almak &ç&n soka#a çıksa da hemen ger& dönüp ken-
d&n& yen&den yata#a atıyordu. 

Bo" oldu#u b&r ö#leden sonra –d&#er bütün ö#leden son-
raları g&b&– bürodak& meslekta"larının, burn-out’undan kısa 
b&r süre önce, kırkıncı ya" günü ves&les&yle hed&ye ett&kler& 
ve neredeyse h&ç kullanmadı#ı son model MacBook b&lg&sa-
yarının ba"ına oturdu. Gönüllü çalı"mak… Neden olmasın? 
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Arama motoru onu Par&s Beled&yes&’n&n &nternet s&tes&nde 
çe"&tl& dernekler tarafından yayımlanan &lanların oldu#u say-
faya yöneltt&. Alan adı b&r hayl& "a"ırtıcıydı: angajeoluyorum.
fr. “B&r tıkla kend&n&z& adayın!” d&yordu ana sayfada. Ardın-
dan pek çok soruya cevap vermek gerek&yordu: Nereye yar-
dım etmek "st"yorsunuz? Ne zaman? Nasıl? Solène’&n h&çb&r 
f&kr& yoktu. Açılır menüde b&r görev l&stes& yer alıyordu: oku-
ma-yazma b&lmeyenlere okuma-yazma dersler& vermek, Alz-
he&mer hastalarını evler&nde z&yaret etmek, b&s&kletle y&yecek 
da#ıtmak, sokaktak& evs&zlere gece z&yaret&nde bulunmak, 
borç &ç&ndek& a&lelere yardımcı olmak, yoksul mahallelerdek& 
çocukların ödevler&ne yardım etmek, yurtta" tartı"malarında 
moderatörlük yapmak, tehl&ke altındak& hayvanları kurtar-
mak, göçmenlere yardım etmek, &"s&zlere rehberl&k etmek,  
huzurev&nde konferans vermek, hastanelerde an&masyon 
yapmak, hap&shanelere z&yarete g&tmek, g&yecek da#ıtmak, 
engell& l&se ö#renc&ler&ne ders vermek, SOS Dostluk Hat-
tı’nda telefona cevap vermek, &lk yardım kursu vermek… Ko-
ruyucu melek görev& b&le vardı. Solène gülümsed&, onun ko-
ruyucu mele#& nereye g&tm&"t&? Çok uza#a uçmu" ve yolunu 
kaybetm&" olmalıydı. Aramayı bıraktı, z&ra &lanların çoklu#u 
kar"ısında aklı &y&ce karı"mı"tı. Bütün bu davalar son derece 
as&ld& ve her b&r& savunulmayı hak ed&yordu. B&r seç&m yap-
mak &mkânsızdı. 

Bütün dernekler&n &sted&kler& tek "ey, zamandı. Ku"kusuz, 
her san&yen&n sayılı oldu#u b&r toplumda vermes& en zor olan 
"ey buydu. Zamanını vermek; gerçekten angaje olmak, ken-
d&n& adamak demekt&. Solène’&n zamanı vardı ama kes&nl&kle 
enerj&s& yoktu. Kend&n& buna hazır h&ssetm&yordu. A"ırı zor b&r 
te"ebbüstü, çok fazla yatırım gerekt&r&yordu. Para vermey& ter-
c&h ederd&, en azından çok daha az ba#layıcı b&r eylemd& bu. 



!(

Vazgeçt&#& &ç&n kend&n& b&r korkak g&b& h&ssed&yordu. Mac-
Book’unu kapatıp kanepeye ger& dönecekt&. B&r saat, b&r ay, b&r 
yıl boyunca uyuyacaktı. Dü"ünmemek &ç&n &laçlarla beyn&n& 
uyu"turacaktı. 

Tam b&lg&sayarını kapataca#ı sırada gözü b&r "eye takıldı. 
Sayfanın en altında, gözünden kaçmı" küçücük, b&rkaç kel&-
mel&k b&r &lan vardı. 
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A rzuhâlc" aranıyor. Ba#vurularınızı bekl"yoruz.
Solène &lanı okuyunca bütün beden&n& tuhaf b&r ür-

pert& kapladı. Arzuhâlc". Her "ey&n yüzeye çıkması &ç&n tek b&r 
kel&me yetm&"t&.

Avukatlık Solène’&n hayal&ndek& meslek de#&ld&. Küçük 
b&r kız çocu#uyken oldukça zeng&n b&r hayal gücüne sah&pt&. 
L&sedeyken özell&kle edeb&yat ders&nde çok ba"arılıydı. Bü-
tün ö#retmenler& çok yetenekl& oldu#unu söylüyordu. Daha o 
ya"ta defterler dolusu "&&r ve h&kâye yazmı"tı. !ç&n &ç&n b&r gün 
yazar olmayı hayal ed&yordu. Kend&n& Colette g&b& d&zler&n&n 
üzer&nde ked&s&yle, V&rg&n&a g&b& kend"ne a"t b"r odada, çalı"ma 
masasının önünde oturmu" yazı yazarken hayal ed&yordu. 

Anne babasına yazar olmak &sted&#&n& söyled&#&nde bu 
seç&m&n& onaylamamı"lardı. Her &k&s& de hukuk fakültes&n-
de profesör olan anne babası, alı"ılmı"ın dı"ındak& yollara ve 
sanatla &lg&l& mesleklere ku"kuyla bakıyordu. Solène c&dd& ve 
toplumda kabul gören b&r meslek seçmel&yd&. Öneml& olan 
buydu.
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C&dd& b&r meslek olmalıydı. O mesle#&n s&z& mutlu etmes& 
öneml& de#&ld&.

Babası, “Yazarlık para kazandırmıyor,” dem&"t&. “Heming-
way g&b& b&r yazar olunca ba"ka tab&&, ama o…” cümles&n&n 
sonunuysa get&rmem&"t&. Solène bunun ne anlama geld&#&-
n& anlamı"tı. $eye ba!lı… demek &stem&"t&. Yetene#&ne ba#lı. 
Ayrıca d&#erler&ne de ba#lı. El&m&zde olmayan ve gözümüzü 
korkutan pek çok "eye ba#lı. Vazgeç, demek &st&yordu. H"ç ha-
yal kurma. 

“Hukuk oku,” dem&"t&. “Yazarlık her zaman kend&n &ç&n ya-
pab&lece#&n b&r "ey nasıl olsa.” Solène bütün üm&tler&n&, d&zle-
r&n&n üzer&ndek& ked&s&n&, V&rg&n&a romanlarını yutkunmu"tu. 
!taatkâr b&r asker g&b& h&zaya g&rm&"t&. Anne babası, kızları-
nın avukat olmasını &st&yordu ve o da bu &stekler&ne uyacaktı. 
Kend& planlarını gerçekle"t&rem&yorsa onlarınk&n& gerçekle"-
t&recekt&. Annes&, “Hukuk okumak &nsanı pek çok yere ta"ır,” 
dem&"t&. Yalan söylem&"t&. Hukuk h&çb&r yere ta"ımıyordu. 
Sadece, &nsanı y&ne kend&ne döndürüyordu. Solène’&, huku-
ka harcadı#ı onca yılı unutmaya çabaladı#ı o duvarları be-
yaz badanalı odaya sürüklem&"t&. Anne babası hastanede onu 
z&yarete geld&kler&nde neden kend&n& bu duruma soktu#unu 
anlamadıklarını söylem&"lerd&. “Her "ey&n var,” dem&"lerd&. 
“Ünlü b&r avukatlık bürosunda b&r &"&n, güzel b&r da&ren...” 
Pek", ba#ka? d&ye dü"ünmü"tü Solène acıyla. Hayatı ba"ka-
larına göster&len b&r örnek da&reye benz&yordu. Foto#raf çok 
güzel görünse de en öneml& "eyden yoksundu; &ç&nde k&mse 
ya"amıyordu. Aklına Mar&lyn Monroe’nun onu çok etk&leyen 
sözü geld&: “Kar&yer sah&b& olmak &y& b&r "eyd&r, ancak geceler& 
ayaklarınızı ısıtan kar&yer&n&z de#&ld&r.” Solène’&n ayakları buz 
g&b& so#uktu. Kalb& de.

Çocukluk hayaller&n& unutmak zor b&r "ey de#&ld&r, bu-
nun &ç&n dü"ünmemek yeterl&d&r. Tıpkı terk etmek üzere 
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oldu#unuz ev&n e"yalarını örtüyle kapattı#ınız g&b&, üzerler&ne 
b&r örtü çekers&n&z, olur b&ter. Ba"larda Solène, orta#ı oldu#u 
avukatlık bürosundak& &"&nden artakalan bütün bo" zamanla-
rını yazarak geç&r&yordu. Ancak zamanla daha az yazab&l&r ol-
mu"tu. Yo#un &" programının arasında kel&melere yer veremez 
olmu"tu. Avukatlık, büyük b&r t&t&zl&kle yapılması gereken b&r 
&"t&; Solène de &"&nde çok mü"külpesentt&. !"& yava" yava" &z&n 
günler&n&, tat&ller&n&, hafta sonlarını, geceler&n& kem&rmeye 
ba"lamı"tı. B&r türlü doymak b&lmeyen b&r canavar g&b&, bütün 
akt&v&teler&n&, arkada"larıyla geç&rd&#& bütün zamanları yutup 
yok etm&"t&. A"klarını da. !l&"k&ler& oluyordu olmasına ancak 
b&r süre sonra sevg&l&ler& &"&yle yarı"amayacaklarını anlayıp pes 
ed&yorlardı. Sabaha kadar çalı"ılan geceler, bürodak& ac&l b&r &" 
yüzünden kaçırılan yemekler ve son anda &ptal ed&len tat&l-
ler bütün &l&"k&ler&n&n hakkından gelm&"t&. Her "eye ra#men 
Solène, zorak& yürüyü"üne devam ed&yordu. Acı çekmeye, a#-
lamaya vakt& yoktu. 

Ta k& Jérémy’ye kadar.
Son derece çek&c&, kültürlü, espr&l& b&r avukat olan Jérémy 

&le Par&s Barosu ba"kanlık seç&m&nde tanı"mı"lardı. Aynı mes-
lekten olmaları Solène’e güven verm&"t&. Öncel&kler& de aynı 
oldu#undan Jérémy’n&n kend&s&n& anladı#ını dü"ünüyordu. 
Oysa arkada"ı, “B&r avukat ç&ftte &çler&nden b&r& fazladır,” d&-
yerek onu uyarmı" ve yanılmamı"tı. Jérémy onu, Solène’&n ac&l 
b&r dosya yüzünden son anda g&demed&#& b&r yemekte tanı"tı-
#ı, ondan daha az parlak ama ondan daha fazla müsa&t ba"ka 
b&r kadın &ç&n terk etm&"t&. 

Arzuhâlc". Kel&meler çok güçlüydüler. Âdeta saatl& bom-
ba g&b&yd&ler. Solène uzun süre &lanın ba"lı#ına baktı. Altın-
da Tüy Kalem Dayanı"ma Derne#&’n&n &nternet adres& vardı. 
Üzer&ne tıklayınca açılan sayfada görev detaylı b&r "ek&lde 
açıklanmı"tı:
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Her türlü yazı "#"nde yardımcı olmak üzere, yazılı "let"#"m 
alanında çalı#an b"r k"#" aranıyor. $ahs" mektuplardan resmî  
makamlara yazılan d"lekçelere kadar farklı n"tel"kte yazılar talep 
ed"leb"l"r. Ba#vuracak k"#"lerde aranan özell"kler: çok yönlülük; 
söz d"z"m", "mlâ ve d"l b"lg"s" kurallarına hâk"m"yet, güçlü "fade 
yetk"nl"!", "dar" kurumlar hakkında b"lg" sah"b" olmak, "nternet 
ve b"lg"sayar programlarına hâk"m olmak. Hukuk ve ekonom" 
alanlarında e!"t"m almı# olmak terc"h sebeb"d"r. 

Solène aranan bütün özell&klere sah&pt&. !lana her açıdan 
uyuyordu. Ün&vers&tede bütün hocaları üslubunun akıcılı#ına 
ve kel&me haznes&n&n gen&"l&#&ne övgüler düzüyorlardı. Büro-
dak& meslekta"ları raporlarını hazırlarken, “Sen çok &y& yazı-
yorsun,” d&yerek sık sık ona akıl danı"ıyorlardı.

Kel&meler&n& &ht&yacı olanların h&zmet&ne sunmak h&ç 
fena f&k&r de#&ld& do#rusu. Bunu becereb&l&rd&. Evet, bunu 
yapab&l&rd&. 

!landa b&r de "y" b"r d"nley"c" olmak yazıyordu. Solène mü-
vekk&ller&n&n kar"ısında ger& planda durmayı ve onları d&nle-
mey& ö#renm&"t&. !y& b&r avukat, aynı zamanda &y& b&r ps&kolog 
ve sırda"tı. Bugüne kadar sayısız &t&raf, h&ç k&mseye söylenme-
m&" sayısız sır d&nlem&"; pek çok gözya"ı s&lm&"t&. Bu konuda 
oldukça yetenekl&yd&. !nsanlar ona kolay açılıyorlardı. 

“Kend&n&zden çıkmanız gerek,” dem&"t& ps&k&yatr&st&. “B&r 
"eye yahut b&r&ne faydalı oldu#unuzu h&ssetmen&z gerek.” 
Solène daha fazla dü"ünmeden derne#&n “&let&"&m” &konuna 
tıkladı. Mesajını yazıp gönderd&. Sonuçta bu; kanepede, otur-
du#u yerde yava" yava" ölmekten daha &y&yd&. Hem sonra Tüy 
Kalem Dayanı"ma Derne#& çok ho" b&r &s&md&, denemekle 
h&çb&r "ey kaybetmezd&. 

Ertes& sabah derne#&n sorumlusundan b&r telefon aldı. 
Adı Léonard’dı. Telefondak& ses son derece berrak ve ne"e-
l&yd&. Hemen o gün Par&s’&n XII. Bölge’s&ndek& bürosunda 
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görü"mey& tekl&f ett&. Hazırlıksız yakalanan Solène, tekl&f& 
kabul ed&p adres& not ett&. 

G&y&nmeye h&ç gücü yoktu. Ev&n &ç&nde sürekl& e"ofmanlar-
la dola"ıyor, bakkala g&derken üzer&ne b&r tayt &le Jérémy’n&n 
esk& kaza#ını geç&r&yordu. Evden çıkmak &"kence gel&yordu. 
G&tmemey& dü"ündü. Par&s’&n o uzak mahalles&ne g&tmek &ç&n 
metroya b&nmek &stem&yordu. Kend&s&ne sorulacak sorulara 
cevap vereb&lece#&nden hatta b&r&ler&yle konu"ab&lecek hâlde 
oldu#undan em&n de#&ld&. 

Ama telefondak& ses ona son derece sempat&k gelm&"t&. 
Solène &laçlarını aldıktan sonra ver&len adrese g&tt&. Derne#&n 
oldu#u yer gözüne h&ç çek&c& gelmed&. B&r çıkmaz soka#ın d&-
b&nde, harabe b&r b&nadaydı. G&r&" kapısını açamadı; b&nadan 
çıkan k&racılardan b&r&, “D&yafon çalı"mıyor,” ded&. “Asansör 
de.” Solène, Tüy Kalem Dayanı"ma Derne#&’n&n merkez&ne 
be" kat merd&ven çıkarak ula"tı. Kırk ya"larında b&r erkek onu 
kollarını açarak kar"ıladı. Tanı"maktan memnun olmu" g&-
b&yd&, onu gururla “derne#&n merkez&” ded&#& küçücük ve son 
derece da#ınık b&r büroya soktu. Solène, mükemmel b&r dü-
zen &ç&ndek& da&res&n& dü"ündü ve böyle b&r "ant&yen&n orta-
sında çalı"manın nasıl mümkün olab&ld&#&n& merak ett&. 

Léonard b&r sandalyen&n üzer&ndek& mektup yı#ınını kal-
dırıp oturmasını söyled&. Kahve &stey&p &stemed&#&n& sordu, 
Solène asla kahve &çmed&#& hâlde –çayı terc&h ed&yordu– ka-
bul ett&. Kahve çok acı ve so#uktu. Nezakets&zl&k etmemek 
&ç&n kend&n& &çmeye zorlarken gelecek sefere tekl&f& reddet-
meye karar verd&.

Léonard gözlükler&n& takıp "a"kın b&r yüz &fades&yle öz 
geçm&"&n& &nceled&. Genell&kle, evde oturmaktan sıkılan 
emekl&ler&n ba"vurularını görmeye alı"kın oldu#unu, &lk defa 
büyük b&r avukatlık bürosunda çalı"an b&r avukattan ba"vu-
ru aldı#ını &t&raf ett&. Solène onu buraya get&ren nedenlerden 
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bahsetmed&. Depresyonundan, burn-out’tan, Arthur Saint-
Clair’in hayatını altüst eden ölümünden bahsetmed&. Kar&-
yer de#&"t&rmek &sted&#&n& söylemekle yet&nd&. Özel hayatını 
anlatması, tanımadı#ı b&r &nsanla herhang& b&r yakınlık &ç&ne 
g&rmes& söz konusu olamazdı. Buraya bunun &ç&n gelmem&"t&. 
Léonard öz geçm&"&n& okumaya devam ederken Solène, onun 
arkasındak& duvarda asılı olan çocuk res&mler&ne baktı. Re-
s&mlerden b&r&n&n altına acem& b&r el Sen" sevyo!um yazmı"tı. 
Masasının üzer&nde k&lden, el yapımı b&r d&nozor; kâ#ıt a#ırlı#ı 
görev& görüyordu. “B&r Deltadromeus,” d&ye bel&rtt& Léonard. 
“T-Rex’e benz&yor ama bacakları daha &nce. Ço#u zaman &k&-
s&n& karı"tırıyorlar.” Solène onaylar g&b& ba"ını salladı. !nsanın 
b&r hayatının olması buydu demek; d&nozor &s&mler&n& b&lmek 
ve &mla hatalarıyla dolu sevg& sözler&n& b&r&kt&rmek. 

Léonard öz geçm&"&n& ger& ver&rken d&plomalarından ve 
meslek& kar&yer&nden dolayı onu tebr&k ett&. Prof&l& mükem-
meld&! Dernek &ç&n bulunmaz b&r fırsattı! Ne zaman ba"la-
yab&l&rd&? Solène afallamı"tı, b&r an ne d&yece#&n& b&lemed&. 
Yaptı#ı en kısa &" görü"mes& olmu"tu bu. Avukatlık bürosuna 
ortaklık &ç&n ba"vurdu#unda geçt&#& çok a"amalı mülakatları 
hatırlıyordu. Son derece uzun ve yıpratıcı b&r süreçt&. O ka-
dar sıkı b&r mülakat beklem&yordu elbette ama en azından 
deney&mler& hakkında b&rkaç soru soracaklarını dü"ünmü"tü. 
“Gönüllü eks&kl&#& çek&yoruz,” d&ye &t&raf ett& Léonard. “Son 
zamanlarda &k& emekl& gönüllümüz pe" pe"e vefat ett&.” Bu 
detayın pek çek&c& gelmeyece#&n& fark etm&" olmalı k& güle-
rek, “Derne#&n bütün üyeler& ölmüyor tab&&,” ded&. “Bazen 
hayatta kalanlar da oluyor.” Solène el&nde olmadan gülüm-
sed&. Léonard b&raz abartılı b&r t&p olmakla b&rl&kte ant&pat&k 
de#&ld&. Onun enerj&s& kar"ısındak&ne de geç&yordu. Derne-
#&n adaylara genell&kle &k& günlük b&r e#&t&m verd&#&n&, ancak 
onun durumunda bunun gereks&z oldu#unu &lave ett&. Solène 
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fazla n&tel&kl&yd&, adapte olmakta güçlük çekmeyecekt&. !dar& 
mektuplar yazmak, resmî belgeler& doldurmak, ö#üt vermek, 
rehberl&k etmek, kend&s&nden yardım &steyecek k&"&lere e"l&k 
etmek b&lmed&#& "eyler de#&ld&. 

Léonard masasının üstündek& yı#ının ortasından b&r kâ#ıt 
çıkarırken herkes&n onun çok da#ınık oldu#unu dü"ündü-
#ünü, oysa kend&s&n&n her belgen&n tam olarak nerede dur-
du#unu gayet &y& b&ld&#&n& söyled&. Ona önerd&#& görev, zor 
durumdak& kadınların kaldı#ı b&r sı#ınmaev&ndeyd&. Haftada 
b&r saat g&d&p orada ya"ayan kadınların yazı"malarına yardım 
edecek b&r&ne &ht&yaç vardı. 

Solène hemen cevap vermed&. Kadın sı#ınmaev&nde ça-
lı"ma f&kr& h&ç caz&p de#&ld&. Daha çok, b&r beled&yeye ya da 
resmî b&r kurulu"a gönder&lece#&n& dü"ünmü"tü. Sı#ınmaev& 
dey&nce &nsanın aklına &"s&zl&k ve sefalet gel&yordu. Açıkçası 
buna hazır de#&ld&. Mesela b&r val&l&k çok &y& olurdu… Léo-
nard ba"ını salladı, el&nde öyle b&r &" yoktu. Kâ#ıt yı#ınının 
ardında yen&den kaybolduktan sonra &k& &lan daha çıkardı. 
Uzak banl&yölerden b&r&nde b&r hap&shane… ve ölüm dö"e-
#&ndek& hastalar &ç&n palyat&f bakım ün&tes&. Solène’&n &ç& da-
raldı. Avukat olarak hap&shanelere çok g&tm&"t&, zaten çok "ey 
verm&"t&, uzak olsunlardı. Palyat&f bakım ün&tes&ne gel&nce… 
Depresyondan çıkmaya çalı"an b&r& &ç&n öner&lecek en &y& "ey 
olmasa gerekt&. B&r an, ardına dah& bakmadan oradan kaçmak 
&sted&. Kend&ne burada ne &"& oldu#unu sordu. Nasıl olmu"tu 
da kend&n& bu unutulmu" mahalledek& karanlık büroda bul-
mu"tu? Burada ne arıyordu?

Léonard tıpkı hâk&m&n verece#& kararı bekleyen b&r sanık 
g&b&, üm&t dolu bakı"larla a#zından çıkacak cevabı bekl&yordu. 
Solène hayır demeye cesaret edemed&. Kend&nde, buraya ka-
dar gel&p be" kat merd&ven çıkacak ve hayatında &çt&#& en kötü 
kahvey& yudumlayacak cesaret& bulmu"tu. Oysa b&r ay önce 
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yataktan çıkacak hâlde b&le de#&ld&. Çabasını sürdürmel&, de-
vam etmel&yd&.

“Tamam. Sı#ınmaev& olsun.”
Léonard’ın yüzü; b&r&, kalın gözlükler&n&n arkasında b&r 

ı"ık yakmı" g&b& aydınlandı. H&ç beklemed&#& b&r hed&ye almı" 
b&r çocuk g&b&yd&. Hemen sı#ınmaev&n&n müd&res&n& arayıp 
haber verecekt&! Müd&re, Solène’& b&zzat kar"ılayacaktı. Ona 
bu &lk seansta e"l&k edemeyece#& &ç&n üzgündü, kend&s& de fa-
k&r mahallelerde üç ayrı görev yürüttü#ünden müsa&t de#&ld&. 
Ama her "ey&n yolunda g&dece#&nden em&nd&! Kend&s&n& ne 
zaman &sterse arayab&l&rd&… Derne#&n bro"ürünün arkasına 
cep telefonunu yazıyordu, kartv&z&t& yoktu, b&r ara bastırsa &y& 
olacaktı. Aya#a kalkıp Solène’& çıkı"a kadar geç&rd&, &y& "ans-
lar d&led&kten sonra onu kor&dorda b&r ba"ına bırakıp kapıyı 
kapattı. 

Solène &t&raz etmek &ç&n a#zını açıp &k& kel&me etmeye fır-
sat bulamadı. Eve dönerken kend&n& oyuna get&r&lm&" g&b& 
h&ssett& ve bu duygudan h&ç ho"lanmadı. Léonard fazla &ler& 
g&tm&"t& ve o da buna engel olmak &ç&n h&çb&r "ey yapmamı"tı. 
Arzuhâlc", kula#a güzel gel&yordu; muhtemelen gerçek o ka-
dar güzel olmayacaktı. Kel&men&n tuza#ına dü"mü"tü. !ht&ya-
tı elden bırakmı"tı. 

Ps&k&yatr&st&n yazdı#ı b&r avuç &lacı yutup kend&n& yata#a 
attı. 

Uykuya dalmadan önce vazgeçmek &ç&n çok geç olmadı#ı-
nı dü"ündü. 


