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Çeviren: Gül!ah Ercenk



Maud Ankaoua 1971 yılında do$du. Nott'ngham, Oxford ve Sc'ence 
Po.’da e$'t'm gördü. Henüz y'rm' altı ya%ındayken b'r reklam ajansı-
nın 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 '% haya-
tına 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 kalım me-
seles!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' ödül-
lend'ren ''Awards’ın jür' üyel'$'n' yapıyor.

Yazarın 'lk k'tabı olan Bugün Kalan Hayatımın $lk Günü, 2019 yı-
lında y'ne Yan Pasaj Yayınev' tarafından 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 çeviri 
yapmaya devam etmektedir.



Y!rm! yıldır ben!mle yan yana yol alan sevd!#!me,
bana ben olma cesaret! veren s!z okurlarıma

har!ka b!r yolculuk d!l!yorum.

Tüm m!nnettarlı#ımla,

Maud





Sevg!l! okurlar,
Her sabah uyanır uyanmaz okudu#um mesajlarınızdan ne 

kadar etk!lend!#!m! ve bana güvenerek onları payla"tı#ınız !ç!n 
ne kadar onur duydu#umu b!lmen!z! !ster!m. Her kar"ıla"ma-
mızda kula#ıma fısıldadıklarınız ben! çok duygulandırıyor. Ben! 
bütün yaralarımla, bütün çatlaklarımla, bütün zayıflıklarımla 
–aynı zamanda güçler!mle– oldu#um g!b! kabul ederek bana he-
d!yeler!n en güzel!n! ver!yorsunuz. Oldu#um k!"! olma fırsatını 
verd!#!n!z !ç!n s!zlere te"ekkür eder!m. Bana olan sevg!n!z! !fade 
etme cesaret! gösterd!#!n!z !ç!n te"ekkür eder!m. Sevg!n!z saye-
s!nde her gün b!raz daha !lerl!yor, b!raz daha büyüyor ve kend!m! 
daha özgün, daha gerçek ve daha tamamlanmı" h!ssed!yorum. 

$lk romanım yayımlandı#ından beri aramızda o kadar çok 
"ey ya"andı ki… $çimde, yine sizler için, olmama izin verdi#iniz 
gibi bütün içtenli#imle ve f iltresiz olarak bu ikinci romanı yazma 
iste#i hissettim. Bugün Kalan Hayatımın #lk Günü adlı roma-
nımı hayaller!m!n çok ötes!ne ta"ıyan, bana kapılarını sonuna 
kadar açan ve cümleler!m! büyük b!r heyecanla etraflarına yayan 
s!z okurlarımın k!"!sel yolculu#unda yardımcı olması üm!d!y-
le, hayattan ed!nd!#!m tecrübeler! ve ke"fett!kler!m! payla"mak 
!sted!m. 



S!zler! bu k!taptak! yen! dostlarımla tanı"tırmak !ç!n sabır-
sızlanıyorum, umarım onları severs!n!z… Her hâlükârda, ken-
d!ler! s!zlerle tanı"mak !ç!n can atıyorlar.

S!zler artık ben!m dünyamın b!r parçasısınız. Aramızda olu-
"an ba#ı açıklamaya çalı"mayaca#ım, z!ra onu ya"ıyorum…

B!r dahak! kar"ıla"mamıza kadar kend!n!ze !y! bakın, hep!-
n!z! sevg!yle kucaklıyorum.

Henüz tanı"mamı" olduklarımıza da yakında görü"mek üzere 
d!yorum!

$yilikle kalın.
En der!n sevg!ler!mle,

Maud







Hindistan Cevizi Tadında

“!nsanların her zaman tavsiyeye ihtiyaçları yoktur; 
bazen sadece ellerini tutan bir ele, kendilerini dinleyen 

bir kula"a ve  onları anlayan bir kalbe ihtiyaçları vardır.”

–!"#$%& '#()*+,

“Çok yazık! Coco-loco’larımı tatmadan g'deceks'n'z!”
Malo oldu$u yerde sıçrayınca el'ndek' s'lahın so$uk nam-

lusu ter 'ç'nde kalmı% %aka$ından uzakla%tı. 
“K'ms'n'z? Odamda ne yapıyorsunuz?”
Kar%ısında duran ya%lı kadın, yüzünde ola$anüstü b'r gü-

lümsemeyle ona bakıyordu. Elb'ses'n'n üzer'ne geç'rd'$' 
mutfak önlü$ü, arkada toplanmı% kır saçları ve havada asılı 
kalan el'yle genç adamın gözler'n'n tam 'ç'ne... En fazla b'r 
buçuk metrel'k boyuna ra$men ya%lı kadından çok büyük b'r 
güç ve sükûnet yayılıyordu. Çev'k adımlarla çalı%ma masasına 
yakla%ıp 'ç'nde küçük, yuvarlak tatlıların oldu$u alüm'nyum 
kabı uzattı. Odayı b'r anda m's g'b' H'nd'stan cev'z' kokusu 
kapladı.

“Kızım, Tayland’ın en lezzetl' coco-loco’ları oldu$unu 
söyler.”

“Yapmayın… Gördü$ünüz g'b' %u an bunun h'ç sırası de-
$'l. Ben' korkuttunuz. Az daha el'mden b'r kaza çıkacaktı.”



!"

Bu kadın nereden çıkmı%tı böyle? XSoftware’de üç aydır 
çalı%ıyor olmasına ra$men Malo onu daha önce görmem'%-
t'. Tam da hayatının en öneml' kararını almı% oldu$u anda 
neden an'den kar%ısında bel'rm'%t' k'? Tanımadı$ı b'r'n'n 
planlarını altüst etmes'ne 'z'n verecek de$'ld'. Öfkes' çare-
s'zl'$'ne baskın geld'.

“Odamdan çıkar mısınız lütfen!” 
Ya%lı kadın el'ndek' kabı usulca çalı%ma masasının üzer'ne 

bıraktıktan sonra b'r adım ger'led'. Kaptan yayılan ho% ko-
kular Malo’nun burun del'kler'n' ok%adı. Fakat ya%lı kadın 
çıkmak 'ç'n en ufak b'r hamlede bulunmadı$ı g'b', tek kel'me 
etmeden gülümseyerek oldu$u yerde d'k'lmeye devam ett'. 
Gözler'ndek' d'ng'n ve anlayı% dolu 'fadeden etk'lenen genç 
adam, el'ndek' s'lahla b'rl'kte gardını da 'nd'rd'. 

Kahrets!n! ded' 'ç'nden. Büyük yolculu#umdan b!le 
kaçaca#ım!

Kadın usulca çalı%ma masasına yakla%ıp el'ne aldı$ı tatlı-
dan b'r lokma ısırdı.

“Bana güven, tadına b'r bak, sıcakken çok daha güzel olu-
yor. Sonra 'sted'$'n kadar ate% eders'n.”

“Sonra ate" eders!n” m!? Kadın ben!mle resmen alay ed!yor!
“S'ze güvenmek m'? K'm oldu$unuzu dah' b'lm'yorum.”
Ya%lı kadın el'n' a$zının üzer'ne bastırıp lokmasını b't'r'n-

ceye kadar bekled'.
“Affeders'n'z, kend'm' tanıtmadım. #sm'm Phueng, 

tem'zl'kç'y'm.”
El'n' o kadar ısrarlı b'r %ek'lde uzattı k' sonunda Malo onu 

sıkmak zorunda kaldı. 



“Zeki insanları i#e alıp sonra onlara ne yapmaları 

gerekti"ini söylemek hiç mantıklı de"il.”

–+,%)% -*.+

Öz Geçmi/

Üç ay önce.

“Off %u kıçın güzell'$'ne bakar mısın!” d'ye haykırdı Matt-
h'eu kend'nden geçm'% b'r hâlde.

“Kend'ne hâk'm olsan 'y' olur,” d'ye cevapladı 'nsan kay-
nakları müdürü Mar'e-Od'le, cam bölmen'n ardından me-
raklı gözlerle %'rkete yen' gelen elemana bakarken. 

Malo ona %'rket' gezd'ren XSoftware’'n CEO’su Bert-
rand’ın yanında kor'dor boyu 'lerl'yordu.

“Bence de$'%'mden b'r hayl' kazançlı çıktık!” d'ye 'lave ett' 
Matth'eu. “D'plodocus g'tt', yer'ne Keanu Reeves geld', artık 
sabahları uyanmak büyük b'r zevk olacak.” 

Uzun boyu, çek'k gözler', alnına dü%en saçları ve kem'k-
l' yüzüyle Malo’nun Amer'kan aktörünü andıran b'r havası 
oldu$u do$ruydu. Gr' renk takım elb'ses'n'n 'ç'ne g'yd'$' 
yakası açık beyaz gömle$' ve omzunda çapraz olarak ta%ıdı$ı 
b'lg'sayar çantasıyla son derece %ıktı. Onun yanında Bertrand 
–namıd'$er “D'plodocus”– genç adamın adımlarına yet'%mek 



!#

'ç'n koca göbe$'n'n pe%' sıra hızlı adımlarla yürüyordu. Kısa 
boyu ve %'%ko karnıyla tam b'r tezat olu%turuyordu. 

Mar'e-Od'le hayranlık dolu bakı%larını Malo’dan ayırma-
dan öz geçm'%'n'n b'r dökümünü yaptı.

“Parlak s'c'l'n' sen de gördün! Harvard ve Columb'a ün'-
vers'teler'nden sonra b'r de S'l'kon Vad's'! Üstel'k henüz 
otuz ya%ında b'le de$'l!”

Matth'eu ekled':
“Google’dan baktım. Bütün ekonom' basını ondan ola$a-

nüstü b'r stratej' uzmanı d'ye bahsed'yor! B'l'%'m teknoloj'-
ler' alanındak' %'rket'n' borsada satarak servet kazanmı%. O 
günden ber' de danı%manlık yaptı$ı bütün %'rketler b'r numa-
raya yüksel'yormu%. B'ze de servete mal olacak!” 

“Bakıyorum da 'ç'ndek' f'nans müdürü hâlâ ölmem'%!”
Matth'eu yen' elemanın öz geçm'%'n' yakından 'ncelemek 

'ç'n Mar'e-Od'le’'n arkasına geç'p parma$ıyla hob'ler bölü-
münü '%aret ett':

“Gastronom' ve yelken! O melek yüzüne uzun süre kar%ı 
koyab'lece$'m' zannetm'yorum.”

Zoé kapıdan 'çer' g'rd'.
“Ba% ba%a verm'% ne kaynatıyorsunuz bakalım?” d'ye sor-

du Matth'eu’nün Malo’nun foto$rafının önünde er'd'$'n' 
görünce.

Mar'e-Od'le, “Bu saatte m' '%e gel'yorsun?” d'ye çıkı%tı. 
Genç stajyer el'nde tuttu$u v'zes'n' salladı.
“Sek'z ay uzatıldı, sayende Mao! Hazırladı$ın dosya ku-

sursuzdu, çok kolay verd'ler. Gerç' b'r damga 'ç'n 'k' saat 
beklett'ler, o ayrı!”

Üç kafadar onun hakkındaki yorumlarına devam ederlerken 
Malo da bir yandan %irketi, bir yandan da Bertrand ile ekibi 
arasındaki sorunları ke%fetmeye devam ediyordu. CEO 
açık çalı%ma alanlarından birine her girdi$inde çalı%anların 
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yüzündeki gülümseme siliniyor, bakı%lar öne e$'l'yor, ortam 
ger'l'yordu. Bertrand’ın çalı%anlarının güven'n' kaybett'$' 
açıkça bell'yd'. Sabahk' ek'p toplantısı da tuz b'ber olmu%tu: 
Alkolün etk's'yle çalı%anlarını a%a$ıladıktan sonra koltu$una 
yı$ılıp kalmı%, ek'b'n çares'zl'k dolu bakı%larına Malo tek ba-
%ına gö$üs germek zorunda kalmı%tı. 

“CEO’nuza yardımcı olmak amacıyla buradayım,” d'ye 
söze g'rm'%t'. “Hep'n'z'n b'ld'$' üzere %'rket'n'z' satın alan 
K-Invest’'n s'z'n 'ç'n çok büyük hedefler' var.”

Malo son üç yıldır çe%'tl' yatırım fonları adına pek çok görev 
üstlenm'%t'. K-Invest de satın aldı$ı XSoftware adlı bu küçük ya-
zılım %'rket'n'n yen'den yapılandırılması 'ç'n ona ba%vurmu%tu.

Çalı%anlardan biri sözünü kesmi%ti.
“Lafı h'ç gevelemey'n, aylardır yolunda g'den tek b'r %ey 

yok! Ne hâlde oldu$unu görmüyor musunuz?” d'ye sormu%tu 
Bertrand’ı '%aret ederek.

Malo durumu toparlamaya çalı%mı%tı:
“Zaten ben'm asıl görev'm de CEO’nuzla b'rl'kte en do$-

ru yönü bel'rlemek olacak.”
Malo f'nansal anal'z konusunda ola$anüstü yeteneklere sah'p 

olmakla b'rl'kte, 'nsan 'l'%k'ler' konusunda fazla becer'kl' sayıl-
mazdı. Zorluklar ve acılarla büyüdü$ü 'ç'n beyn' kend'n' dü-
%ünce, mantık ve stratej' dı%ında her %eye kapatma e$'l'm'ndeyd'. 

“Hayd', herkes '%'n'n ba%ına,” d'ye kest'r'p attıktan sonra 
Bertrand’ı kolundan tutup kapıya yönelm'%t'. 

“#%'n kolayına kaçıyorsunuz,” d'ye söze g'rm'%t' ba%ka b'r 
mühend's. “Sözüm ona heyecan ver'c' ve tatm'n ed'c' b'r ma-
cera 'ç'n Par's’ten kalkıp buraya kadar geld'k ama %u hâl'm'ze 
bakın. Aylardır tam b'r bel'rs'zl'k 'ç'ndey'z!”

“Alkol kokusu 'ç'ndey'z demek daha do$ru olur,” d'ye mı-
rıldanmı%tı b'r d'$er'. “H'çb'r plan program yok; bol bol haka-
ret, stres, baskı, tehd't var. Mar'e-Od'le ve Matth'eu b'z'm 'ç'n 
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eller'nden gelen' yapıyor olsalar da ne yönümüz bell' ne de kı-
lavuzumuz. Bu %artlarda ara%tırmalarımızı nasıl yürüteb'l'r'z?”

Malo, “Bütün bunları bel'rlemek ben'm görev'm,” d'yerek 
'%'n 'ç'nden çıkmaya çalı%mı%tı. 

“Bütün bunları görmek 'ç'n b'r denetç'ye gerek yok, denet-
lemey' ben de yaparım! B'z'm b'r CEO’ya 'ht'yacımız var!”

Bu sözler üzer'ne ara%tırma sorumlusu aya$a kalkıp g't-
m'%, d'$erler' de onu tak'p etm'%t'. 

O toplantıdan ber' durumda pek b'r de$'%'kl'k olmamı%tı. 
Aslında b'rkaç hafta sürmes' gereken görev'n'n uzama 'h-
t'mal' oldu$unu anlayınca Malo’nun bütün %evk' kırılmı%tı 
ve gerçekten de burada geç'rd'$' aylar, %'rkettek' atmosfer'n 
ne kadar kötü oldu$unun kanıtıydı. Sabahın 'lk saatler'nden 
't'baren Bertrand’dan yayılan alkol kokusu, günlük v'sk' tü-
ket'm m'ktarına ba$lı g'b' görünen denges'z yönet'm b'ç'm' 
hakkında çok %ey söylüyordu. Malo onu sık sık, camdan g'ren 
güne% ı%ınlarının altında el'nde bo% b'r 'çk' %'%es'yle der' ka-
nepede horlarken buluyordu. CEO, %'rket'n raporlarından ve 
genç danı%manının arabuluculuk tekl'fler'nden z'yade 'çk's'-
n'n kal'tes'yle me%gul g'b'yd'. 

Durum Malo 'ç'n tahammül ed'lmez b'r hâl almaya ba%-
lamı%tı. Üstel'k Asya kıtası kend's'n' h'çb'r zaman cezbetme-
d'$' g'b' New York’tan ayrılması da son derece an' olmu%tu. 
B'r yandan Manhattan’dak' çatı katı da'res'n' özlüyor d'$er 
yandan da b'r süred'r tekrarlayan ba% a$rıları huzursuzlu$unu 
'y'ce artırıyordu. B'r an önce ev'ne ve kend's'n' bekleyen çok 
daha heyecan ver'c' görevlere dönmek 'ç'n sabırsızlanıyordu. 

Bu nedenle, artık sayısını unuttu$u durum de$erlend'rme-
ler'n'n sonuncusunda kararını verm'%t': K-Invest’' arayacak 
ve dürüstçe gerçe$' söyleyecekt'. Bertrand’ı b'r rehab'l'tasyon 
merkez'ne göndermen'n ve genç mühend'sler' te%v'k ed'p 



!&

yaratıcılıklarını yen'den kamçılayacak yen' b'r genel müdür 
atamanın zamanı gelm'%t'. 

Aslına bakılırsa söyleyecek daha fazla %ey' yoktu. Yatırım-
cılara edece$' b'r telefonla gerçek hayatına, kend's'ne %evk 
ve saygı duyulan b'r '% 'nsanı olma gücü veren hayatına ger' 
döneb'lecekt'. 

Tam onu yen'den özgürlü$üne kavu%turacak telefonu et-
meye hazırlandı$ı esnada ceket'n'n ceb'nde t'tre%'mdek' te-
lefonunun çaldı$ını h'ssett'. Cevap vermeye fırsat bulamadan 
kapanan telefon, Bangkok’a geld'$'nde sa$lık kontrolünden 
geçerken büyük b'r tesadüf eser' kar%ıla%tı$ı çocukluk dokto-
ru Marc’tan gel'yordu. Çocuklu$unda, yalnız oldu$u günler-
de, yan' annes'n'n ölümünden sonra hemen hemen her gün, 
okul çıkı%ı ödevler'n' Marc’ın ev'nde yapmı%tı. Marc’ın tele-
sekretere bıraktı$ı mesaj kanını dondurmu%tu:

“B'rb'r'm'z' uzun süred'r tanıyoruz, o yüzden lafı fazla ge-
velemeyece$'m, tomograf' bey'nde öneml' b'r sorun oldu$u-
nu göster'yor. B'r an önce hastaneye gelsen 'y' olur. Ö$lene 
kadar burada olaca$ım.”

Malo çekt'$' ba% a$rılarının masum olmadı$ını o an an-
lamı%tı. Ancak kend's'n' ney'n bekled'$'n'n b'l'nc'ne 'k' saat 
sonra, hastaneye ula%tı$ında varacaktı.

Doktor Marc Dormeu'l’'n kapısının önünde beklerken 
odadan gelen konu%malara kulak m'saf'r' olmu%tu:

“Dü%üncel' gördüm sen' Marc, her %ey yolunda mı?”
“B't'$'m!”
Malo, kahve mak'nes'n'n gürültüsüne ra$men doktorun 

ses'n' tanımı%tı.
“Sandler dosyası yüzünden m'?” d'ye sormu%tu meslekta%ı.
Kend's'nden bahsett'kler'n' anlamı%tı.
“Evet, bu sabah telefonuna mesaj bıraktım ama ona bunu 

nasıl söyleyece$'m' b'lm'yorum.”
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“Az önce toplantıda da konu%tu$umuz g'b', yapılab'lecek 
h'çb'r %ey yok; çok ender görülen b'r bey'n dejenerasyonu söz 
konusu.”

“B'l'yorum, ben' del'rten de bu zaten. Bu ya%ta b'r b'tk'ye 
dönü%ecek olması!”

“Ben'm 'lg'lenmem' 'ster m's'n?”
“Hayır, bunu yapmak bana dü%er. Bu türden vakalara asla 

alı%amayaca$ım, bazen mesle$'mden nefret ed'yorum.”
Odaya kur%un g'b' b'r sess'zl'k çökmü%tü. Malo, duvara 

tutuna tutuna arkasını dönmü% ve beden'n' çıkı% kapısına ka-
dar sürüklem'%t'. 

B'r süre sokaklarda rastgele yürüdükten sonra günün ger' 
kalanını odasına kapanarak geç'rm'%t'. Tamamen sersemle-
m'% b'r hâldeyd'. Hayatı, saatlerce, acıdan %'%m'% neml' göz-
ler'n'n önünden b'r f'lm %er'd' g'b' geçm'%t': annes'n' b'r ka-
zada kaybetmes', kend'n' önce alkole sonra da tamamen '%'ne 
ver'p onu büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderen 
babasının korkaklı$ı, çok özled'$'n' kend'ne 't'raf etmekten 
kaçındı$ı Kaptan 'le Manou ve… Just'ne. Ne yapıyordu aca-
ba? B'r an 'ç'n aklından onu aramayı geç'rm'% ancak bundan 
derhâl vazgeçm'%t'. Neye yarardı k'?

Alkol aramak 'ç'n do$rudan Bertrand’ın odasına g'rm'%, 
el'ne geç'rd'$' v'sk' %'%es'n' genel müdürün koltu$una oturup 
b'r d'k'%te 'çm'%t'. Alkol her ne kadar gırtla$ını yırtmı%sa da 
duygularının %'ddet'n' azaltmaya kâf' gelmem'%t'. 

Yarı sarho% hâlde mekan'k hareketlerle Bertrand’ın masa-
sının çekmeceler'n' karı%tırırken s'lahı bulmu%tu. 

Der'n b'r nefes aldıktan sonra s'lahı %aka$ına dayayıp göz-
ler'n' kapatmı% ve 'ç'nden saymaya ba%lamı%tı:

1, 2…



“Ya#amımızın kalan yılları, ya#amı# oldu"umuz 
bütün yıllardan daha önemlidir.”
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Deal!*

* ((ng.) Anla)tık! (e.n.)

“Tamam Phueng, d'nley'n, tatlılarınızın enfes oldu$undan 
h'ç ku%kum yok ama bu ak%am bunun 'ç'n uygun zaman de-
$'l, z'ra h'ç havamda de$'l'm!”

“Anlıyorum ama hayattasın en azından!”
Kadının yorumu kar%ısında Malo’nun âdeta d'l' tutuldu. 

Phueng a$ır Asya aksanına ra$men Fransızcayı gayet 'y' ko-
nu%tu$u g'b' %a%ırtıcı b'r öz güvenle kend's'ne “sen” d'ye h'tap 
ed'yordu.

“Fransızca konu%ab'l'yor musunuz?”
“Evet. Yıllardır ders alıyorum, çünkü bu ben'm 'ç'n çok 

öneml'.”
Konu%urken ya%lı kadının gözler' parlıyordu.
“Zor b'r d'l, ayrıca Taycadan da çok farklı… Bana bu ak-

%am b'raz prat'k yapma 'mkânı verd'$'n 'ç'n sana müte%ekk'-
r'm. Kar%ılı$ında sana ne sunab'l'r'm?”
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“Tab'' k' h'çb'r %ey! Hem zaten daha fazla çene çalacak 
vakt'm de yok.”

“Evet, tem'zl'kç'nle konu%maktan çok daha öneml' '%ler'n 
oldu$unu tahm'n edeb'l'yorum!” d'ye cevapladı gülümseyerek.

Malo b'r an kadının kend's'yle dalga geçt'$'n' dü%ünse de 
ses tonundan sam'm' oldu$u anla%ılıyordu. Masanın üstünde 
duran %'%eden b'r yudum su 'çt'kten sonra kadının hazırlamı% 
oldu$u o ünlü tatlılardan b'r'n' el'ne alıp tadına baktı. Dı%ı 
karamel'ze olmu%, 'ç' ılık H'nd'stan cev'z' sütüyle dolu olan 
tatlı, gecen'n buruklu$unu yumu%attı. Tatlının ortasındak' lo-
tus çek'rde$' d'%ler'n'n arasında kıtırdadı. 

Phueng pürd'kkat verece$' hükmü bekl'yordu.
“Gerçekten de çok lezzetl'ler!”
“#k'nc's' çok daha lezzetl', göreceks'n.”
B'r an sustuktan sonra devam ett':
“Coco-loco’larıma burun kıvırdı$ını fark etm'%t'm çünkü 

masana bıraktı$ım kabı her ak%am h'ç açılmamı% b'r hâlde 
çöp sepet'nde buluyordum.”

“Yeme$'n' masamda bırakan s'zd'n'z öyleyse!”
“Hayır, onu sen'n 'ç'n bırakıyordum! Tıpkı d'$er tüm ça-

lı%anların masasına bıraktı$ım g'b'. Görünü%e bakılırsa heps' 
tatlılarımı çok sev'yor, sen har'ç!”

B'r tane daha alması 'ç'n parma$ıyla kabı '%aret ett'. Malo 
'sted'$'n' yaptı.

“Gözler'n' kapat ve dokusuyla tadına odaklan.”
Haf'f %ekerl' lezzetler, uyarılmı% tat tomurcuklarını ok%u-

yor; 'ç'ne küçük zevk damlacıkları yayan bell' bel'rs'z duygu-
lar g'b' b'rb'rler'ne karı%ıyorlardı. Kısacık b'r an Malo 'ç'n'n 
sev'nçle doldu$unu h'sseder g'b' oldu. !a%kınlıkla gözler'n' 
açtı$ında kar%ısında ona tatm'n dolu b'r gülümsemeyle ba-
kan Phueng’' buldu. 

“H'çb'r üm't olmadı$ından yüzde yüz em'n m's'n?”
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Sonra susup gözler'n' kapattı. Malo an'den durumun b'-
l'nc'ne vardı. Büronun duvarlarına sıçramı%, paramparça ol-
mu% beyn'n'n görüntüsünü gözünün önüne get'r'nce deh%ete 
kapıldı. Acı çeker m'yd'? Kend'n' ıskalar mıydı? Artık ya-
%amamak… Pek' ya sonra? Sonrasında ne vardı? Doktorun 
sözler' kafasının 'ç'nde çınladı: “Yapılab'lecek h'çb'r %ey yok”, 
“En fazla b'rkaç hafta”. Ölüm kend'l'$'nden gelene kadar 
bekleyecek olsa neyle kar%ıla%ırdı? Bunu b'lmek 'sted'$'nden 
em'n de$'ld'.

“Evet, neredeyse em'n'm,” d'ye mırıldandı sonunda.
“Neredeyse em'n olmak, yüzde yüz em'n olmak de$'ld'r. 

!u hâlde 'ç'nde küçücük de olsa b'r parçanın hâlâ umudu 
oldu$unu söyleyeb'l'r'z.” 

Ya%lı kadın cevabını beklemeden devam ett'.
“B'r günün kaç para eder?”
“Pardon?”
Sorusunu sak'nce tekrar ett'. Malo her %ey' beklerd' de asla 

böyle b'r soruyu beklemezd'.
“Bunun h'çb'r önem' yok,” d'ye geç'%t'rmeye çalı%tı.
Durum rahatsız ed'c' b'r hâl almaya ba%lamı%tı. Ya%lı ka-

dının bütün hayatı boyunca çalı%arak kazanaca$ı paranın, 
Malo’nun mü%ter'ler'ne kest'$' tek b'r faturayı dah' ödemeye 
yetmeyece$'n' gayet 'y' b'l'yordu. Ne var k' kadını renc'de 
etmek 'stem'yordu. 

“Aks'ne, çok önem' var. Hayd', söyle! Bu ak%am c'dd' 
konu%uyoruz, 'k'm'z'n de bo% laflarla harcayacak vakt' yok. 
Business !s bus!ness.* ”

Onu dream cake’ler'n' tatmaya 'kna ett'kten sonra, %'md' 
de an'den paradan bahsetmeye ba%layan bu yarı melek yarı 
%eytan karakter de k'md' böyle?

* ((ng.) () +)t+r. (e.n.)
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Ba%ının a$rısı daha da arttı.
Ya%lı kadın, “Söylesene, kaç para?” ded' sabırsızca.
“B'r günüm 3.000 avro,” ded' Malo n'hayet. G'tt'kçe daha 

saçma b'r hâl almaya ba%layan bu konu%maya b'r son vermek 
'st'yordu.

Sonuçta sordu$u sorunun cevabını almı%tı!
“Tayland bahtı olarak kaç para ed'yor?”
!aka yeterince uzamı%tı. Malo, kendine ra$men ses 

tonunun sertle%ti$ini hissetti. 
“Neyse, bu kadarı yeter! Bo% ver'n g'ts'n. Zor b'r ak%amdı. 

G'tsen'z 'y' olur. Bu gecel'k 'z'nl's'n'z. Her %ey 'ç'n te%ekkür 
eder'm, ancak artık ev'n'ze g'd'n!”

Phueng bütün d'kkat'n' parmaklarına verm'% görünüyor-
du. Onun Tayca b'r %eyler mırıldandı$ını duyunca söyled'$' 
m'ktarı yerel paraya çev'rmeye çalı%tı$ını anladı.

“#nt'harını otuz gün erteleyeb'l'r m's'n? Otuz gününü sa-
tın alıyorum!”

“S'z del'rm'%s'n'z!”
“Ya sen? Sen'n de yarım saatt'r ölü olman gerek'yordu! O 

yüzden b'raz saygılı ol lütfen! Madem henüz hayattasın, bana 
otuz gününü vereb'l'rs'n de$'l m'? Satın alma öncel'$'n' hak 
ett'$'m' dü%ünüyorum.”

Phueng’'n kullandı$ı hukuk ve muhasebe tab'rler' kar%ı-
sında afallamı%tı.

“Bu kadarcık mı yan'!” ded' Malo bozulmu% g'b', gülümse-
mes'ne engel olamadan. 

“!'rketlerde böyle d'yorsunuz de$'l m'? Neyse, yüzde on 
'nd'r'm ve 45 gün de vade yapar mısın?”

Phueng anla%mayı 'mzalamak 'ç'n el'n' uzattı. Hayretler 
'ç'ndek' Malo, b'r yerlerde g'zl' kamera olup olmadı$ını an-
lamak 'ç'n bakı%larını odanın dört b'r yanında gezd'rd'. Bu 
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ufak tefek ya%lı kadın 'le ondan h'ç beklenmeyecek t'car' ma-
haret' kar%ısında gülümsemeden edemed'.

“!aka yapıyorsunuz de$'l m'? Ben'mle dalga geç'yorsunuz?”
“Kes'nl'kle de$'l, sana gayet dürüst b'r tekl'fte bulunuyo-

rum. #k'm'z de çok kazançlı çıkaca$ız.”
Ya%lı kadının cüret' ve %uursuzlu$u kar%ısında d'l' tutulan 

Malo h'çb'r %ey söyleyemed'. Öte yandan kadının büyüley'c' 
b'r tarafı da yok de$'ld'. Bu kadının, onun üzer'nde h'ç de 
alı%kın olmadı$ı ve bu u$ursuz gecede yatı%tırıcı etk'ye sah'p 
b'r gücü vardı. 

“Pek' hayatımdan satın alaca$ınız otuz günün kar%ılı$ında 
benden 'sted'$'n'z ne?”

“Bunu sana zamanı gel'nce söyleyece$'m.”
“Bütün %artlarını b'lmeden körü körüne b'r anla%ma 'mza-

layaca$ımı dü%ünmüyorsunuz herhâlde!”
“Kaybedecek ney'n var?”
“Hareket özgürlü$üm!”
“Bunun sen' nereye götürdü$ünü gördük,” ded' Phueng 

alay eder g'b'.
Sonra c'dd' ve buyurgan b'r tonla ekled'.
“Sen'nle açık konu%aca$ım çocuk. Her %ey' bırakıp hayatı-

na son vermek 'ç'n kend'n' korkunç derecede dı%lanmı% h's-
setm'% olmalısın. Ben'm tecrübeme güven; bu konuda çok %ey 
b'l'yorum, hatta uzman oldu$umu dah' söyleyeb'l'r'm. Sen' 
nasıl 'y'le%t'rece$'m' b'ld'$'m' dü%ünüyorum. Ve bunun 'ç'n 
otuz güne 'ht'yacımız var.”

“Kend'n'zden ne kadar da em'ns'n'z. Ben'm ve hayatım 
hakkında h'çb'r %ey b'lm'yorsunuz. Böyle an'den kar%ıma 
çıkıp ben' 'y'le%t'reb'lece$'n'z' nasıl 'dd'a edeb'l'rs'n'z? Ça-
res'z b'r durumda olmam, önüme çıkan 'lk %arlatana 'nanaca-
$ım anlamına gelm'yor. O kadar da aptal de$'l'm!”



"#

“Aptal olup olmadı$ını b'lmek 'ç'n sen' yeter'nce 
tanımıyorum.”

Malo %a%kınlık 'ç'nde sordu:
“Pek' bütün bu h'kâyeden ben'm kazancım ne olacak? 

Hayatımın otuz gününü satın almanız bana ne sa$layacak? 
Bu paraya 'ht'yacım yok, çünkü zaten ölece$'m!” Bakı%larını 
önüne e$d'. “B'r ay sonra hâlâ hayatta olup olmayaca$ımı b'le 
b'lm'yorum.”

“B'r mü%ter' sen'nle b'r anla%ma 'mzaladı$ında ona bunun 
sana ne sa$layaca$ını sormaktan z'yade, kend's'ne neler ka-
zandıraca$ını açıklıyorsun de$'l m' çocuk?”

Phueng’'n dâh'yane b'r t'caret kafasına sah'p oldu$una 
ku%ku yoktu. Onu nakavt etmek 'sterm'% g'b' omuzlarını 
d'kle%t'rd':

“Ama y'ne de sana ne kazanaca$ını söyleyey'm: En 'y' 'h-
t'malle 'y'le%eceks'n, en kötü 'ht'malle 'se 'y'le%emeyece$'n-
den yüzde yüz em'n olacaksın!”

Hastalı$ı hakkında en ufak b'r f'kr' yokken ve b'r doktor 
olmadı$ı da bar'zken nasıl böyle b'r %ey söyleyeb'l'rd'? Malo 
ya%lı kadının kend's' 'ç'n h'çb'r %ey yapamayaca$ını b'l'yordu. 
Bu maskaralı$a b'r son vermek 'ç'n gereken her %ey' yapmaya 
razıydı. Bununla b'rl'kte, ya%lı kadının b'r kez daha kontrat 
'mzalarmı%çasına uzattı$ı el'n' otomat'k b'r hareketle sıktı. 

“Bugünden 't'baren günler'n bana a't! #lk gün kal'brasyon 
yapaca$ım.”

“Kal'brasyon?” d'ye tekrar ett' Malo mekan'k b'r sesle.
“Evet, ayarlama. Bugünlük '%ler'n' düzenlemek 'ç'n 

serbests'n.”
“Nasıl yan'?”
“Onu ben b'lemem. Buradak' görev'n' tamamlayıp '% ar-

kada%larına söylemek 'sted'$'n her %ey' söyled'n m'?”
“Hayır, tam aks'ne!”
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“O hâlde '%e buradan ba%la.”
“Ama onlara ne söylemem' 'st'yorsunuz?”
“Kalb'ndek'ler'. Üç aydır a$zını dah' açmadan sana h'ç de 

uygun olmayan b'r durumu seyretmekle yet'n'yorsun. B'raz 
kend'n' göstermen'n zamanı geld'.”

“Bana bunun 'ç'n para ödem'yorlar.”
“Artık ödüyorlar! Hayd', kaybedecek b'r %ey'n yok. Nasıl 

olsa b'r süre sonra hayatta b'le olmayacaksın. Göreceks'n, çok 
rahatlamı% h'ssedeceks'n.”

Phueng masanın üzer'nde duran s'lahı el'ne aldı:
“Anla%ma süres'n'n sonunda sana ger' verece$'m.”
S'lahın emn'yet'n'n açık oldu$unu görünce gülümsed'.
“Sanırım sana nasıl kullanıldı$ını da ö$retmem gerekecek!”


