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Mutlulu!un Parfümü 
Ya!mur Altında Daha Güzel Kokar

Virginie Grimaldi

Çeviren: Gül"ah Ercenk



Virginie Grimaldi, 1977 yılında hâlen ya#amakta oldu$u Fransa’nın 
Bordeaux #ehr'nde do$du. K'taplara olan 'lg's' okuma yazmayı 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'$'nde zamanının büyük b'r bölümünü 
okuyarak geç'rd'. L'sedeyken b'r öykü yarı#masına katıldı ve kazandı. 
2009 yılında olu#turdu$u blo$unda yazmaya devam ett'. Amatör blog 
yazıları zamanla yer'n' m'lyonlarca okura ula#an romanlara bıraktı. 
Büyüdü!ün Zaman Anlayacaksın! 's'ml' çok satan romanı Yan Pasaj 
Yayınev' tarafından 2018 yılında yayımlandı.

Gül"ah Ercenk, 1991 yılında Hacettepe Ün'vers'tes' Fransız D'l' 
Edeb'yatı Bölümünden mezun oldu. Cezay'r Büyükelç'l'$'nde çev'r-
men, Par's Türk Büyükelç'l'$'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'rl'kte çev'r' 
yapmaya devam etmekted'r.



“Güçlü olmaktan ba"ka seçene!in kalmadı!ı güne kadar
ne kadar güçlü oldu!unu asla bilemezsin.” 

                                                       -B() M*+,-.





E"ime ve o!ullarıma,





Başlangıç

Her zamank' g'b' y'ne geç kaldı. "lk randevumuza geç kal-
mı#tı, dü$ünümüze geç kalmı#tı, em'n'm kend' cenazes'ne 
dah' geç kalacak.

“Beklerken b'r #eyler 'çmek 'ster m'yd'n'z, hanımefend'?”
Bu, garsonun sabırsızlı$ımı üçüncü bölü#ü. Benjam'n gel-

meden ba#lamaktan rahatsızlık duyuyorum, ancak h'çb'r #ey 
ısmarlamadan b'r masayı me#gul eden k'#' olmak daha fazla 
rahatsız ed'yor. B'r portakal suyu ısmarlıyorum.

“E#'m gel'nce b'r #'#e Dom Pérignon alaca$ız.”
Garson kafasını sallayıp tezgâha do$ru yönel'yor. Bense   

garsonun sabrını satın almak 'ç'n #ampanya kartını oynamı# 
olmanın utancı 'le gururum arasında g'd'p gel'yorum.

%ampanya sevm'yorum. Genel olarak alkol sevm'yorum, 
ben aslında kontrolümü kaybetmeme neden olan h'çb'r #ey' 
sevm'yorum. Ama bu ak#am b'r 'st'sna yapaca$ım. Ne de olsa 
'nsan her gün onuncu evl'l'k yıl dönümünü kutlamıyor!

Telefonumun ekranını yetm'# 'k'nc' defa kontrol ed'yo-
rum: S'nyal 'y', mesaj yok. Daha fazla geç kalmamalı. B'r sa-
atl'k gec'kme kend's'n'n asgar' ortalaması sayılır. 
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Geçen yıl 19.30 yer'ne 21.30’da gelm'#t'. Bulu#manın asıl 
saat'nden önceye randevu versen'z dah' ününe leke sürme-
mey' hep ba#arıyor. 

Bense tam ters'ne, randevulara her zaman 'lk gelen k'#' 
olurum. Hazırlıksız yakalanmamak 'ç'n ya#anab'lecek tüm 
aks'l'kler' göz önünde bulundururum. B'r'n' bekleteb'lece-
$'m f'kr' dah' pan'k atak geç'rmeme neden olab'l'r. 

B'rb'r'm'z' dengel'yoruz: Ben'm erkenc'l'$'m ve onun 
gec'kmeler' arasında, b'r yere b'rl'kte g'tt'$'m'zde vakt'nde 
orada oluyoruz.

Buraya her yıl gel'r'z. Burası mü#ter'ler'n ço$u 'ç'n Arca-
chon Havzası’na panoram'k manzarası olan 'y' b'r restoran-
dan 'baret. Benjam'n ve ben'm 'ç'nse “b'z'm" restoranımız.

On b'r yıl önce bana burada, tasarruf hesabındak' bütün 
parasını bo#altarak hed'ye ett'$' b'r den'z mahsuller' taba$ı 
ve altın kaplama b'r tekta# 'le “neredeyse” evlenme tekl'f et-
m'#t'. Dört yıl b'rl'kte ya#adıktan sonra tek b'r #eyden em'n-
d'k: Anıları ve yılları b'rl'kte b'r'kt'recekt'k. 

Garson bana tuhaf tuhaf bakıyor. Tam da kend's'ne kafa-
mın üstünde b'r yengeç olup olmadı$ını sormaya hazırlanır-
ken rahatsızlı$ının neden'n' anlıyorum: Sanırım yakla#ık b'r 
saatt'r oturmu# suratımda aptal b'r gülümsemeyle b'r türlü 
gelmeyen b'r'n' bekl'yorum ve etrafa ı#ıltılar saçıyorum. Bu 
hâl'm ben' Bernadette Soub'rous1 g'b' göster'yor olmalı.

Umarım Benjam'n’'n moral' #u son günlerdek' hâl'nden 
daha 'y' olur. Günlük hayatın türbülanslarından uzakta, ba# 

1 Meryem Ana’yı gören b#r az#ze. (ç.n.)
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ba#a kalmaya 'ht'yacımız var. 
Haftalardır gün sayıyorum. Çünkü evl'l'k yıl dönümler'-

m'z açık ara, yılın en har'ka ak#amı olur. B'rb'r'm'z'n el'n' 
b'r san'ye olsun bırakmayız (Istakoz y'yorsak e$er, bu esnada 
hâl'm'z komed' oluyor), esk' anıları yâd ed'p her sefer'nde 
daha fazla güler'z, b'rb'r'm'ze Romeo’yu kıskandıracak kadar 
güzel 'lan-ı a#klar eder'z; b'r bakı#la heyecanlanır, gelecekle 
'lg'l' planlar yapar ve sevg'yle dolup ta#ar hâlde eve döner'z. 

Onuncu yıl dönümümüz 'ç'n yeme$'n sonunda ba#ka 
sürpr'zler de hazırladım. Yukarıda, 211 numaralı odayı ayırt-
tım. Elb'sem'n altına onun o çok sevd'$' kırmızı dantell' 'ç 
çama#ırlarımı g'yd'm. Buna bayılacak! Büyük olasılıkla ben 
de…

Barda$ımı bo#alttım. "k'nc'y' de. Benjam'n’' aradım, cevap 
vermed'. Ne yaptı$ını sormak 'ç'n 'k' SMS gönderd'm. Unu-
tup unutmadı$ını sordum. Cevap vermed'.

"ç'mde g'tg'de büyümeye ba#layan end'#ey' d'nd'rmeye 
çalı#ıyorum. Gec'kmeler'n'n yan etk's' olsa gerek, d'reks'yo-
nun ba#ına geç'nce hep tedb'rs'zd'r. Bense fazla end'#el'. Bu 
konuda da b'rb'r'm'z' dengel'yoruz.

Garson tereddüt dolu bakı#larla ben' 'zl'yor. Tekrar ed'yo-
rum: “Merak etmey'n, gelecek.”

"ç'n' rahatlatmaya çalı#tı$ım k'#'n'n 'se gerçekte o oldu-
$unu h'ç sanmıyorum.

Restoran b'razdan kapanacak ama ben hâlâ umudumu 
kaybetm'# de$'l'm. Gelmemes' mümkün de$'l. Son zaman-
larda kafasını me#gul eden b'r #eyler oldu$unu kabul ed'yo-
rum, ancak bu ak#amk' yoklu$unu haklı çıkaracak h'çb'r #ey 
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yok. Umarım 'y' b'r bahanes' vardır ve bunu bana b'r hastane 
yata$ından b'ld'r'r.

"llak' yoldadır, her an #u kapıdan g'recek olab'l'r. Bana 
bunu yapmaz. Bize bunu yapmaz... Evl'l'k yıl dönümümü-
ze gelmemek, ger' dönü#ü 'mkânsız b'r mesaj olur. Gelecek. 
Hâlâ otuz dak'kası var.

Y'rm'.
On be#.
On.
Sek'z dak'ka…

Kapı açılıyor, garson bana dönüp gülümsüyor. B'l'yordum!
Bu gr' pantolon. Bu beyaz gömlek. Bu s'yah ayakkabılar. 

Bana do$ru yakla#an s'lüet' hemen tanıyorum. Bu, Benjam'n 
de$'l.

“Sen' burada bulaca$ımdan em'nd'm. Hayd' gel, 
g'd'yoruz.”

Ba#ımı 'k' yana sallıyorum. “Daha sek'z dak'ka var, hâlâ 
geleb'l'r.”

“Hayd' gel, Paul'ne. Annen sen'n 'ç'n end'#elen'yor.” 
“Bekle, baba. Gelecek... Em'n'm...”
Babam b'r sandalye çek'p kar#ıma oturuyor. El'n' omzuma 

koyup ben' gerçek dünyaya döndürmek 'ster g'b' sıkıyor.
“Gelmeyece$'n' b'l'yorsun, tatlım. Böyle üm't ederek ken-

d'ne zarar ver'yorsun. Sen' terk edel' üç ay oldu… Hayd' gel, 
eve g'd'yoruz.”
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Bir ay sonra

En zor olanı sabahları uyanmak. Beyn'm'n, hayatım hak-
kında henüz b'r durum de$erlend'rmes' yapamadı$ı o uzun 
ve çok sayıdak' san'yeler. Sonra gerçe$e çarpıp paramparça 
oluyorum. 

Onun hâlâ burada oldu$unu gördü$üm rüyalarla dolu ge-
celer'n sabahları, en zor olanlar. Uyanınca esk'den oldu$u g'b' 
kar#ımda beyaz perdeler', Kors'ka’da çek'lm'# foto$raflarımı-
zı görmek ve kend'm' onunla gö$üs gö$üse yatarken bulmak 
yer'ne; pembe duvarda asılı Titanik f'lm'n'n af'#' kar#ısında, 
tek k'#'l'k b'r yatakta yalnız yatarken buluyorum. Hang's'n'n 
daha acı oldu$unu b'lm'yorum: Kocamı kaybetm'# olmak ve 
a'lem'n da$ıldı$ını görmek m' yoksa ergenl'$'m' geç'rd'$'m 
odaya otuz be# ya#ında ger' dönmek m'? 

Ded'kler'ne göre acısı zamanla azalırmı#, ben'm 'ç'n tam 
ters' oldu. Uzun süre kend'm' kötü h'ssetmed'm. "lk ba#ta h'ç 
ku#kum yoktu: Benjam'n ger' gelecekt'. Bütün bunlar kor-
kunç b'r hataydı, sözler' gerçek dü#ünceler'n' yansıtmıyor-
du, kend's' de bunu fark edecekt' ve buna b'rl'kte gülecekt'k. 
Hatta o benden de fazla gülecekt'.

Sonra bunun yer'n' öfke aldı: Ah, bunu mu oynamak 's-
t'yorsun? Sana 'ht'yacım oldu$unu mu zanned'yorsun? Bak 
bakalım! Bak da ne kadar 'y' oldu$umu, nasıl da h'çb'r #ey 
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olmamı# g'b' hayatıma devam ett'$'m' gör! O kadar 'kna 
ed'c'yd'm k' buna kend'm b'le 'nandım. Onsuz ya#amak 'na-
nılmaz derecede kolaydı, a#k acısından kurtulamayanlar fazla 
zayıf olanlardı. Sonuçta b'r erkek yüzünden mutsuz olacak 
de$'ld'm ya…

Bu güçlü duru#um ufak ufak parçalanmaya ba#ladı. Yatak-
tan çıkmak 'stememeler b'r tarafta, durup dururken öfkelen-
meler d'$er tarafta. Gereks'z yere a$lamalar, pan'k ataklar… 
Yava# yava# 'ç'm' b'r bo#luk kapladı. Ne#e ben' terk ett', 'stek 
ortadan savu#tu, umut tüydü g'tt'. Mecbur'yetten, âdeta b'r 
robot g'b' ya#ıyorum; “-mı# g'b'” yapan b'r beden'n 'ç'nde 
tamamen sönmü# b'r hâldey'm. 

Etrafımdak'ler bu fırtınaya gö$üs gerd'$'m ve batmamayı 
ba#ardı$ım 'ç'n ben' tebr'k ed'yorlar. Güçlü oldu$umu dü#ü-
nüyorlar. Oysa tam aks'ne, mücadele ed'yorsam bunu korku-
dan yapıyorum. Çünkü 'lerlemey' bırakırsam d'be bataca$ımı 
b'l'yorum.

B'r an var, bu uzun günlerde 'ç'm' mutlulukla dolduran 
tek b'r an.

Saat sabah yed' buçuk. Babam hâlâ uykudayken ve annem 
de du# alıyorken esk'den kız karde#'m'n olan odanın kapısını 
usulca açıyorum. Karanlıkta, yataktan gelen sak'n horultulara 
do$ru yönel'p el yordamıyla yorganın altındak' m'n'k, sıcak 
bedene ula#ıyorum. Yana$ını, saçlarını ok#uyorum; hızlanan 
nefes'n', uykulu 'n'lt'ler'n' d'nl'yorum. Sonra kalb'me doku-
nan o küçücük ses'n' duyuyorum: “Günaydın, anne!”

Kollarını boynuma dolayıp yana$ıma ıslak ve gürültülü b'r 
öpücük konduruyor. Burnumu hâlâ bebek g'b' kokan boynu-
na bastırıp uzun uzun kokluyorum. Depomu dolduruyorum. 
Böylece artık günü kar#ılayab'l'r'm. 
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Annem mutfakta b'r yandan kahves'n' 'çerken b'r yandan da 
derg' karı#tırıyor. Jules, Boxer c'ns' köpe$' M'na’yı ok#adıktan 
sonra anneannes'n'n kuca$ına çıkıp ya$lanmı# ekme$e uzanıyor.

“Selam tatlım, 'y' uyudun mu?”
“Anneannec'y'm bak, Pisdeyman t'#öytümü g'yd'm!”
Homurdanır g'b', “Günaydın,” d'yorum. Annem 

gülümsüyor.
“Kızarmı# ekmek 'ster m's'n?”
Her sabah aynı #ey. Aç olmadı$ımı, sırf hasta olmamak 

'ç'n kend'm' b'r 'k' lokma yeme$e zorladı$ımı b'l'yor. Ama 
bunun kend's' 'ç'n ne büyük b'r zahmet oldu$unu b'ld'$'m-
den g'r'#'mler'n' reddedemeyece$'m'n de farkında. 

Hafızam ben' yanıltmıyorsa 1980 yılından ber' annem'n 
kahvaltı hazırladı$ı görülmem'#t'r. Em'n'm b'z ev'ne ta#ı-
nana kadar ka#ıkların ve f'ncanların yer'n' dah' b'lm'yordu. 
Dört aydır, ben'm hayatımı kolayla#tırmak ve hayattan ye-
n'den tat almamı sa$lamak 'ç'n becereb'lece$'n' asla dü#ün-
med'$'m b'r sürü #ey yapıyor: B'z gelmeden önce yatakları-
mızı hazırladı, e#yalarımı dolaplara yerle#t'rd', 'k' ayrı yemek 
p'#'rd' (p'zza ve makarna), Jules’ün b'r t'#örtünü ütüled'… 
Ayrıca her sabah ekmekler ya$lanmı# ve kahve hazır vaz'-
yette; hatta b'r keres'nde, sadece b'r bakı#ıyla b'le b'r b'tk'y' 
öldürmes' mümkünken gül a$acını buduyormu# g'b' yaparak 
gel'#'m'z' bahçede bekled'$'n' b'le gördüm. 

Anla#tı$ımızı söyleyemesem de bu, gösterd'$' çabayı fark 
etmeme engel de$'l.

Ba#ımı sallıyorum. Annem memnun b'r 'fadeyle bana b'r 
d'l'm ekmek keserken babam artık üzer'ne dar gelen yıllan-
mı# kahvereng' sabahlı$ıyla mutfa$a gel'yor. 
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“Bırak hayatım, ben yaparım!”
Rolünü devretmeye n'yet' yok. Ev'n per's' o. Ev' süpürmek, 

bahar tem'zl'$' yapmak, panjurları boyamak ve bula#ık mak'-
nes'n' bo#altmak en büyük zevkler'. Emekl' oldu$undan ber' 
bütün zamanını bu '#lerle geç'r'yor ve yer'n' b'r acem'ye kap-
tırmaya h'ç n'yet' yok. Bu duruma #a#anlara annem, kocasını ev 
'#ler'yle me#gul olma zevk'nden mahrum etmemek 'ç'n kend'-
n' feda ett'$'n' söyler. Gerçekte 'se b'r'n'n 'ht'yaçları d'$er'n'n 
eks'kler'n' kapatıyor ve bu, her 'k's' 'ç'n de geçerl'; tıpkı b'rb'r-
ler'n' mükemmel b'r b'ç'mde tamamlayan 'k' Lego parçası g'b'.

Benjam'n 'le tamamlayıcı parçamı bulmu#tum ben de. 
Ama üzer'nden geçen 38 tonluk b'r kamyon her #ey' yıkıp 
yerle b'r ett'.

3

Zamanın her #ey'n 'lacı oldu$u söylen'r. Zamanla acıların 
azalıp b'rer hatıraya dönü#tü$ü söylen'r. Ben de zamanın ça-
buk geçmes' 'ç'n günümü rut'n '#ler ve alı#kanlıklarla doldur-
dukça dolduruyorum.

A#a$ı yukarı her gün aynı #eyler' yapıyorum: Jules, '#, hu-
zursuz uyku. On be# günde b'r, o$lumun ben'mle oldu$u 
hafta sonları ara vermeks'z'n b'rb'r' ardına sıraladı$ımız ak-
t'v'telerle geç'yor. Onun Benjam'n 'le oldu$u hafta sonları 'se 
kes'nt's'z uyumakla.

Bu çılgınca r't'mle dört ay geçt' b'le. Önümüzdek' on yılı 
da göz açıp kapatıncaya kadar geç'rece$'m' umuyorum! 

Her gün oldu$u g'b', '#e y'ne saat'nden önce geld'm. Her 
#ey yerl' yer'ndeyd', d'$erler' '#e geld'$'nde e-postalarımı 
okumaya ba#lamı#tım b'le.
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B'r '# bulma ajansında as'stan olarak çalı#ıyorum. T'ca-
r' ek'p, mü#ter' portföyünü gel'#t'rmekle yükümlüyken ben 
adayları kar#ılamak, dosyalarını doldurmak, '# 'lanları yaz-
mak, adaylara uygun '#ler' bel'rlemek ve 'dar' '#ler' yönet-
mekle görevl'y'm. 

Ajansa kayıt olmaya gelenler, ço$unlukla yolda bütün 
üm'tler'n' kaybetm'# oluyor. Devlet'n "# Bulma Kurumu, 'n-
ternettek' '# 'lanları, özel '# bulma #'rketler' ve marketlerdek' 
'lan panolarından sonra son çare olarak, ço$unlukla geç'c' '#-
ler tekl'f eden ajanslar kalıyor. Sorularıma otomat'k cevaplar 
ver'yor, kend'ler'ne uygun b'r '# oldu$unda arayaca$ımı söy-
led'$'mde de ba#larını sallamakla yet'n'yorlar. Bu vaad' ger-
çekle#t'reb'ld'$'m anlarsa en sevd'$'m anlara dönü#üyor. "#te 
o zaman kend'm' Noel Baba g'b' h'ssed'yorum, sakalsızı tab''.

Son zamanlarda Noel Baba’nın torbası bo#. "# arayanları ve 
'# 'lanlarını kayded'yorum, '#e uyacak k'#'y' buluyorum ancak 
sev'nc' umurumda b'le de$'l. Âdeta yatay elektrokard'yograf' 
ç'zg's' g'b'y'm.  

Saat 11’de en büyük mü#ter'ler'm'zden b'r' olan müte-
ahh't Mösyö Bussy, ajansın kapısından 'çer' g'r'yor. Bütün 
hücreler'mden bıkkınlık akıyor. Sabahtan ber' her zamank' 
saçmalıkları d'nl'yorum:

“Hafta sonları çalı#amam, saat dörtten sonra da.”
“Sakın paçoz b'r'n' göndermey'n, mü#ter'ler' kaçırır!”
“Yes, I spoke ‘anglish’ very good.”1

Bu sabah, pancar g'b' suratı ve gö$sündek' Angora halıyı 
bütün 'ht'#amıyla ortaya koyan gömle$' 'le Mösyö Bussy de 
bütün bunlara b'r katkıda bulunmaya karar verm'# görünü-
yor. Sözler'n'n önem'n' vurgulamak 'ster g'b' yüksek sesle 
konu#uyor:

1 (*ng.) “Evet, çok #y# ‘Eng#l#zce’ konu+tum.”
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“Ne o #eker'm, sa$ır mıyız?”
Her ne kadar buna alı#kın olsam da laubal'l'$', tahtanın 

üzer'nde gıcırdayan tırnak etk's' yapıyor bende. Profesyonel 
gülümsemem' takınıyorum.  

“Günaydın, Mösyö Bussy. S'z'n 'ç'n ne yapab'l'r'm?”
Küstah küstah gülerek, “Sadece '#'n' yap yeter!” d'ye cevap 

ver'yor. “Sana bazı t'p gündel'kç'ler' 'stemed'$'m' söyled'm 
ama anlamadın. Bu sabah 'k' k'#'y' #ant'yeden kovdum. Hay-
d' tatlım, bunu #öyle büyük harflerle dosyaya b'r yazıver.”

Neden bahsett'$'n' gayet 'y' b'l'yorum. Ama madem bana 
aptal muameles' yapıyor, ben de aptal rolüne g'r'yorum: “Tam 
olarak ne yazmamı 'st'yorsunuz?”

“B'r daha zenc' 'stem'yorum. Tembell'kten ölüyorlar, sa-
atte 'k' k'lometre hızla 'lerl'yorlar. B'r daha görmek 'stem'-
yorum! Bu sabahk' her'f' görecekt'n, sank' genel anestez' 
yapmı#lar. Yaz! Zenc' yok, sadece Portek'zl'ler' 'st'yorum. En 
kötü 'ht'malle, Arap da olab'l'r.”

“Böyle b'r #ey yapmam mümkün de$'l.”
“Nedenm'# o?”
“Çünkü ırkçılı$a g'r'yor. Bu, yasa dı#ı; ayrıca ahlaka da 

aykırı.”
Küçümsey'c' b'r tavırla ben' süzüyor. “Sana f'kr'n' sormu-

yorum. Söyled'$'m' yapman 'ç'n patronuna yeter'nce para 
sayıyorum! %'md', uslu oluyorsun ve b'r kalem alıp büyük 
harflerle dosyanın üzer'ne, ‘Zenc' 'stenm'yor’ yazıyorsun.”

Ben ve suratımdak' gülümseme, donup kalıyoruz. Ada-
mın dangalaklı$ı kar#ısında yıldırım çarpmı# g'b' oluyorum. 
Mösyö Bussy yer'nden kalkıyor ve el'ne mav' b'r keçel' kalem 
alıp neredeyse yüzüme de$ecek #ek'lde uzatıyor. 

“Hey, 'çer'de k'mse var mı?” d'ye ba$ırarak kalem' masa-
ya fırlatıyor. “Sarı#ınları '#e alırsan böyle olur '#te! Sank' ka-
nunları kend's' koyuyor… Zavallı Fransa! Em'n'm k' burada 
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olmasının sebeb' d'ploması de$'ld'r. Kocasının yer'nde ol-
mak 'stemezd'm, zavallıcık…”

Sözler'n'n devamını duymuyorum. O an, tam olarak o an, 
beyn'm duruyor ve beden'm otomat'k p'lota geç'yor.

Ve b'r saat sonra ajansın müdürü Pascal’ın bürosundayım. 
“S'z aklınızı mı kaçırdınız?”
“Olay”dan ber' ben'm de kafamın 'ç'nde aynı soru dönüp 

duruyor. Cevap verem'yorum.
“Paul'ne, zor b'r dönemden geçt'$'n'z' b'l'yorum ancak 

mü#ter'lere kar#ı bu #ek'lde davranamazsınız. Mösyö Bussy’y' 
b'z'mle olan kontratını 'ptal etmekten vazgeç'rmek 'ç'n b'r 
saat d'l dökmek zorunda kaldım, böyle b'r #ey b'ze büyük 
zarar ver'r.”

“Üzgünüm, fazla 'ler' g'tt'$'m' b'l'yorum. Ama o da saygı-
sızlık yapıp a#a$ılayıcı sözler sarf ett', ben…”

Pascal el'n' kaldırıp sözümü kes'yor. “Mösyö Bussy’n'n 
kaba b'r' oldu$unu herkes b'l'yor. Ancak kend's' aynı za-
manda en büyük mü#ter'ler'm'zden b'r', o yüzden de b'raz 
ödün vermem'z gerek'yor. Her hâlükârda h'çb'r #ey tepk'-
n'z' geçerl' gösteremez. Ben s'z' daha profesyonel görmeye 
alı#kınım.”

“Üzgünüm, bu h'ç benl'k b'r #ey de$'l.”
“B'l'yorum, bu nedenle a$ır b'r ceza verm'yorum. B'raz 

d'nlenmeye 'ht'yacınız oldu$unu dü#ünüyorum. Önce b'r 
doktora görünün, sonra da ev'n'ze g'd'n, '#e de b'r hafta son-
ra döners'n'z. S'zs'z 'dare eder'z.”

“Hayır! Kes'nl'kle evde kalamam! Çalı#ab'l'r'm, 'nanın!”
Kafasını sallayarak koltu$undan kalkıyor ve masasının et-

rafından dolanıp yanıma gel'yor.
“B'r süred'r aklınız ba#ka yerde, hata üstüne hata yapıyor-

sunuz. B'raz d'nlen'n, end'#elenmey'n, yer'n'z s'z' bekl'yor 
olacak.”
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“Pascal, lütfen! Çalı#maya 'ht'yacım var, ne olur bana bunu 
yapmayın!”

El'n' omzuma koyuyor.
“Paul'ne, cam kâ$ıt a$ırlı$ınızı Mösyö Bussy’n'n bacak 

arasına fırlattı$ınızı hatırlatmalı mıyım s'ze? Gelecek çar-
#ambaya kadar s'z' burada görmek 'stem'yorum. B'raz zama-
na 'ht'yacınız var.”

Tesl'm oluyorum. Israr etmek gereks'z, vazgeçmeyecek. 
Zaman... Pek' ama ben onca zaman ne yapaca$ım k'?

4

Burn out.1 Doktorun te#h's' kes'n. Ancak ben y'ne de ken-
d'mden em'n b'r #ek'lde 't'raz ed'yorum: “Burn out olmama 
neden olacak b'r #ey görem'yorum. Ne '#'m öyle yo$un b'r '# 
ne de yen' do$um yapmı# b'r anney'm.”

Doktorun yüzünde naz'k, ama b'raz saf 'nsanlara takındı$ı 
o 'fade bel'r'yor. El'ne do$mu# oldu$umdan ben' tartı#masız 
çok 'y' tanıdı$ını her fırsatta 'ma etmeden duramıyor. 

“Paul'ne, sen' dünyaya get'rten'n ben oldu$umu b'l'yor-
sun. Ba#ın avucum kadardı, boyun d'rse$'me anca varıyor-
du, gözler'n' gözler'me d'k'p bakmı# ve üzer'me ç'#'n' yap-
mı#tın. Gerçekten benden b'r #eyler saklayab'lece$'n' m' 
zanned'yorsun?”

“S'zden h'çb'r #ey saklamıyorum, sadece burn out ya#aya-
cak h'çb'r neden göremed'$'m' söylüyorum. "# yer'nde b'raz 

1 Tükenm#+l#k Sendromu. (ç.n.)
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patladı$ım do$ru ama o ank' #artlar neden'yle oldu. Ben 'y'-
y'm, sadece b'raz yorgunum.”

Ba#ını sallıyor. “Cık cık cık!.. Tamam, artık ya#landı$ımı 
kabul ed'yorum ama hâlâ 'y' b'r doktorum. Son zamanlarda 
çok fazla #ey ya#adın ve kend'nle 'lg'lenmed'n. D'nlenmen 
gerek'yor, sana rapor verece$'m. "k' hafta sonra gel, tekrar 
konu#alım.”

“"k' hafta çok uzun! Ben gayet 'y'y'm ve çalı#mam 
gerekiyor.”

“Paul'ne, ben' d'nle: Sen! "y'! De$'ls'n! Son görü#mem'z-
den ber' sek'z k'lo verd'n, yüzünü görsen korkarsın, üstel'k 
tans'yonun da yerlerde sürünüyor. Beden'n 'flas etmek üzere 
ve sana 'ht'yacı olan b'r çocu$un var…”

“B'l'yorum! Ona 'y' bakıyorum, mutlu olması 'ç'n el'mden 
gelen her #ey' yapıyorum. Ama çalı#mama engel olursanız 
bunu yapmaya devam edemeyece$'m.”

Reçete defter'n' kapıp b'r #eyler karalamaya ba#lıyor. “"k' 
hafta. Tartı#ma b'tm'#t'r! Bana güven, buna 'ht'yacın var. Ay-
rıca Doktor Pasqu'er’ye de g'deceks'n. Kend's' çok 'y' b'r ps'-
k'yatr, sana yardımı olab'l'r.”

El'mde b'r uyku 'lacı reçetes', b'r rapor ve ps'k'yatr 'ç'n 
b'r tavs'ye mektubuyla doktorun muayenehanes'nden çıkıyo-
rum. Üçünü de çantamın d'b'nde bırakmaya kararlıyım.

5

"k' haftada b'r, cuma günler' b'r uzvumu kes'yorlar.
D'yafonun dü$mes'ne bas.
Kapının açılmasını bekle.
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A$ır, gr' kapıyı 't.
Asansörü ça$ır.
Onun küçük eller'n' sıkı sıkı tut.
Asansöre b'n.
Bütün d'kkat'n' asansörün kapanan kapısına yo$unla#tır.
B'r'nc' kat.
"k'nc' kat.
Asansörden çık.
Da'reye kadar on 'k' adım yürü.
Heyecanlı kıkırdamaları d'nle.
Nefes al.
Suratının ortasına b'r gülümseme kondur.
Z'l' çal.
Açılan kapıya bak.
“Baba!”
“Selam o$lum, nasılsın bakalım? "y' ak#amlar, Paul'ne.”
“"y' ak#amlar, Benjam'n. Pazar ak#amı saat 19’da get'r'r 

m's'n?”
“Tamam.”
“Al, çantası burada, pelü#ü de 'ç'nde.”
“Tamam.”
“Ho#ça kal, tatlım. "y' e$lenceler.”
“Ho#ça kal, anne! Sana da 'y' e$lenceler!”
Sımsıkı sarıl.
Kokusunu hafızana kazı.
Onu bırakmama 'ste$'ne kar#ı sava#.
Arkanı dön.
Kapanan kapının ses'n' duy.
D'#ler'n' sık.


