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BÖLÜM BIR 
 
<<Bu ilk ve son olacak Peter.Seninle konusmanin yarari yok.>> 
 
Peter Knight ince uzun bir siluet halinde pencerenin yaninda durmus disariya 
bakiyordu.Mermer avluya kurulmus uzun yemek masasinin cevresindeki insanlarin kahkahalari 
yukariya kadar geliyordu.Yirmi kisi vardi.Durmadan sampanya iciyor, kizartilmis balik ve cesitli 
deniz ürünleri yiyorlardi. Ev sahibinin aralarinda olmadigini fark etmemislerdi. 
 
<<Bence senin kafanda baska sey var.>>dedi Peter, sakin bir sesle.<<Bir tasla iki kus vurmak 
istemis olabilirsin>> 
 
<<Pekala yanildim>>Bu sözlere Italyan kristalinde hafifce sikirdayan buzlarin sesi eslik 
etti.<<Bu güzelim cenneti mahvediyorlar.Buraya huzur ve sessizlik icin geldim.Eminim, bu 
bedavacilar bu sözcüklerin anlamini bile bilmiyorlar.>> 
 
<<Bedavaci olduklari dogru.Ama merak etme, nasil olsa yarin gidecekler.Sende huzur ve 
sessizligine kavusacaksin>> 
 
<<Onlara katilmaya hic niyetim yok>> Leonard Stern hafifce dönerek bakislarini arkadasinin 
üzerine cevirdi.<<Haklisin, Peter.Bir dahaki sefere bir yat kiralariz.>> 
 
<<Onlarin burada olmalarinin tek sebebi seninde burada olman>> 
 
<<Gelmekten baska carem yoktu, Peter.>>Yari karanligin icinde parlayan ela gözler sabirsizlik 
ve düs kirikligini yansitiyordu.<<Miss Hamilton da tam düsüp ayagini kiracak zamani 
buldu.>>Hem yatak odasi hemde büro olarak dösenmis genis odanin icinde agir adimlarla 
yürümeye basladi. 
 
<<Ne yapmayi düsünüyorsun?>> 
 
<<Hicbir sey.En azindan simdilik.Miss Hamilton derslerle ve denetleme isi icin aldigimiz o 
kadinla basa cikabilecegini söylüyor.Miss Hamilton ayaga kalkar kalkmaz kaldigimiz yerden 
devam edebiliriz.>> 
 
<<Ya sen?>> 
 
<<Ne olmus bana?>>Cok ters bir tavirla söylemisti bu sözleri.Sesini biraz yumsatarak <<Özür 
dilerim, Peter>>dedi.<<Kendimle ugrasamayacak kadar yorgunum biliyorsun>> 
 
Özür dilemesi gereksizdi.Cünkü Peter, Leo´nun kedini zorladigini cok iyi biliyordu.Peter on 
yildir onun yaninda calisiyordu.Bu süre icinde Leo´nun bir kez bile tatil yaptigini 
hatirlamiyordu.Cok calisiyordu ve isler son zamanlarda zorlasmisti.Öyle sorunlarla 
karsilasiyorduki bunlari zeka, kararlilik ve planlamayla cözmek neredeyse imkansizdi.Artik 
caresi kalmamisti.Bu sorunlarin cözümü hayat tarzinda büyük bir degisiklik yapmasini 
gerektiriyorsa , Leo bunu yapacakti.Peter onun basarisizliga ugramasi halinde neler 
olabilecegini düsünmek bile istemiyordu.Leo her zaman sorunlara farkli acilardan yaklasabilen 
biriydi.Ama yinede o ana kadar bir cözüm bulamamisti.Bunun sebebi belkide bu kez ilk defa 
olarak sorunun cok daha derin ve duygusal yanlarinin olmasiydi. 
 
<<Planda bir degisiklik yapsakmi acaba?>> 



 
<<Hayir>>diye karsilik Verdi Leo.<<Dominic beni kabul etmek zorunda.Isleri karistirirsak 
icinden cikamayiz.Iki hafta sonra dönecegim>> 
 
<<Nasil dayanacaksin peki?>>Arkadasinin sert bakislariyla karsilasinca, <<Yani sey demek 
istiyorum…>>diye kekeledi.<<Bunca bos zamani nasil dolduracaksin?>> 
 
Leo´nun dudaklari alayci bir tebessümle kivrildi.<<Belki böylesi daha iyi.Ay sonunda beni 
buradan cikartmakta güclük cekebilirsin.>> 
 
 
Peter gülümsedi.<<Bir kac hafta icinde hayat tarzini ve aliskanliklarini degistiremezsin.Uzun 
süren huzur ve sessizlik monoton olabilir. Bu cennet hayatina fazla dayanabilecegini 
sanmiyorum.>> 
 
<<Cok uzun sürmeyecek.En azindan Dominic´in ne yapacagini anlamak icin yeterli bir sure>> 
 
Peter bakislarini kacirdi.Bir baskasi olsaydi böyle belirsiz bir durumda kendine olan güvenini 
kaybedebilirdi.Fakat Leo´nun kendine güveni tamdi.Beklemek istiyordu ve herhalde bir bildigi 
vardi. 
 
Asagidan hala kahkahalar yükseliyordu.Leo elini gür saclarinin icinden gecirdi.<<Cok 
yorgunum >>diye mirildandi.<<Gidip biraz yüzsem iyi olacak.Asagidakilerin keyfi 
yerinde.Onlara katilmama gerek yok.>> 
 
<<Seninle gelmemi istermisin?>> 
 
<<Sarhos degilim.Ayrica koy oldukca sig. Bana bir iyilik yaparda insanlarin oraya gelmesini 
engellersen sevinirim.Zaten yarim saat sonra dönerim>> 
 
Yanina havlu almadan arka kapidan sessizce cikti.Disarisi cok karanlikti.Denizin hafif 
fisiltilarinin geldigi yöne dogru yürümeye basladi.Son alti aydir eskisi kadar dayanikli 
olmadigini hissediyordu.Sabahtan aksama kadar, hatta bazen hic uyumaksizin tekrar sabaha 
kadar calismisti.Bu korkunc tempo insanlarla iliski kurmasini bile önlüyordu.Fakat bu iki hafta 
icerisinde calisma temposunu degistirecek ve bütün dikkatini tek bir hedef üstünde 
toplayacakti.Dominic!Oglu icin sorumluluklarinin cogundan vazgecebilirdi.Onun normal ve 
güvenli bir aile hayati yasamasi icin elinden geleni yapmaya kararliydi. 
 
Peter´in John Standish hakkinda sordugu soruyu hatirlayinca kaslarini catti. Hassas bir konuda 
sondaj yapmak istemis olabilirdi.Bir an durup gecenin sessizligini dinledi.Insandan cok daha az 
sey isteyen bu sakin hayata uyum saglayamazmiydi?Güc insanin alistikca daha fazlasini istedigi 
bir uyusturucu madde gibiydi.Dominic´e bu aliskanliktan vazgececek kadar baglimiydi? Elbette, 
emekliye ayrilacak yasta degildi.Insan otuzbes yasinda kösesine cekilemezdi.isten ayrildiktan 
sonra sadece yayincilikla ilgilenebilirdi.Bu tür isler son on yilin cilgin temposuna kiyasla cok 
farkliydi.Yinede Yeni Zellanda´ya yerlesme isini simdiden planlamaya baslasa iyi ederdi. 
 
Ona meydan okumuslardi.Peki kendisi ayni sekilde karsilik verebilmismiydi?Bu soru son 
günlerde kafasinin icinde dönüp duruyordu.Leo tek bir sözcükle insanlara ve olaylara hakim 
olmayi bilirdi.Ama ayni seyi Dominic´e yapamiyordu.Kolay bir yol yoktu.Belkide bunun sebebi 
ortaya cikan zararin cok derin ve uzun vadeli olusuydu.´Cynthia´nin bencilligi yüzünden´diye 
gecirdi icinden... ve tabii kendisinin.Bu kez ilk adimi Dominic atacakti ve Leo onu 
izleyecekti.Cocukla konusurken cok anlayisli olmaliydi.Dom´un belkide kalitsal olan 
inatciliginin ne kadar olagan disi oldugunu, yasadigi aci deneylerden biliyordu.Duygusal 



silahlardan olusmus bir cephaneligi vardi sanki.Babasinin, hayatina müdahale eden varligini 
hissediyor ve bundan rahatsiz oluyordu. 
 
Kiyiya ulasmisti.Yildizlarin aksettigi karanlik denize bakarak derin bir soluk aldi.Oldukca ilerde 
bir kipirti farketti.Bir kadin ve bir erkek suya giriyorlardi.Aksi yönde yürümeye basladi.Daha 
ilerede agaclarla cevrili kücük bir koy vardi.Orada Cennet villasinin misafirlerinden tamamen 
uzak olabilirdi.O zamana kadar adaya sadece arkadaslarini bazende sevgililerini davet 
etmisti.Fakat bu kez ipin ucunu kacirmisti.Insanlardan kacmaya baslamasi oldukca 
garipti.Onlardan bu kadar rahatsiz olmasi tek kelimeyle sasirtici bir durumdu.Peter bu durumu 
fark etmis olabilirmiydi?Bilemiyordu.Böylesine sessiz ve duygularini belli etmeyen genc bir 
adamin ne düsündügünü anlamak kolay degildi.Iliski kurdugu insanlari etkilemek icin alternatif 
ilginc yerler bulmaya calisiyordu.Uluslararasi yayincilik alaninda , kurulan iliskileri 
sürdürebilmek icin böyle seyler gerekliydi. 
 
Yirmi dakikalik bir yürüyüsten sonra koya vardi ve elbiselerini cikarmaya basladi.Gece 
karanliginda cevresi oldukca vahsi bir görünüme bürünmüstü. Leo cagdas hayatin 
nimetlerinden yararlanmayi severdi.Ama zaman zaman uygarligin bütün zorlayici baglarindan 
kurtulmak, dogaya dönmek hosuna gidiyordu.Cennet iste bu ihtiyaci karsiliyordu. 
 
Ne kadar derin bir sessizlik vardi.Palmiye agaclarinin göge uzanan yapraklari kimildamiyordu. 
Yildizlarin parladigi gökyüzü mavi mürekkep rengindeydi.Birden deniz tarafindan ancak yüzen 
bir insanin cikarabilecegi sesler isitti.<<Lanet olsun>> diye söylendi.Gecenin bu saatinde 
buraya kim gelebilirdi?Yoksa takipmi edilmisti?Partide sadece iki tane yalniz kadin 
vardi.Leo´ya ilgi duyduklarinida saklamiyorlardi.Fakat basit bir flörtün bile getirecegi sorunlar 
cok yorucu olabilirdi onun icin.Dominic´le yasadigi catisma cinsel arzularini bile etkilemisti. 
 
Birden onu farketti.Sudan cikiyordu.Yildizlarin isiginda islak vücudu cok hos 
görünüyordu.´Esmer bir afrodit´ diye gecirdi icinden.Ciplakligini dahada belirgin hale getiren 
minicik bir bikini vardi üzerinde.Omuzlarina dökülen uzun saclari simsiyah 
görünüyordu.Köyden olmaliydi.Ama adanin bu tarafinda isi neydi? Belkide sevgilisiyle gizlice 
bulusmak icin gelmisti.Leo gevsedigini hissetti.Karanligin icinde kendi kendine 
gülümsedi.Villadaki partilerin merakli gözetleyicilerinden biride olabilirdi. 
 
Bikinisinin alt parcasini cikardigini görünce solugunu tuttu.Islak bacaklari uzun ve cok 
güzeldi.Tam o sirada gökyüzü hafifce aydinlanir gibi oldu.Leo basini kaldirip bakti. Ay 
doguyordu.Palmiye agacinin arkasina cekildi.Hizla yükselen dolunay kizi bembeyaz bir isikla 
aydinlatiyordu.Bikinisinin üst parcasini omuzlarindan kaydirarak cikartti.Leo kizin yüzünü 
görebilmek icin sabirsizlaniyordu.Bikiniyi silkeleyip tekrar giydi.Ince ve nemli kumas dolgun 
gögüslerini oldugu gibi ortaya cikariyordu.Ay isiginda nefis bir profil veriyordu.´Az bulunan 
gercek bir güzellik´ diye düsündü Leo.Villadaki manikürlü ve boya küpüne batirilmis gibi süslü 
kadinlari aklindan gecirdi.Hayir, bu masum ve güzel kizla birlikte olmayi tercih ederdi.Masum 
oldugunu nerden cikarmisti? Cok gelismis bir vücudu vardi.Dünyanin bu kisminda kadinlar cok 
erken olgunlasiyorlardi.Hayir, hayir cinsel arzularinin yatistigi dogru degildi, cünkü kalbi hizli 
hizli carpmaya baslamisti.Kizin ayisigi altinda hareketlerle isildayan islak vücudundan gözlerini 
ayiramiyordu. 
 
Agir adimlarla yaklasti. 
 
<<Buranin yasak bölge oldugunu bilmiyormusun?>> 
 
Tina birden irkildi. Arkadan yaklasan gölgeye korkuyla bakti. 
 
<<Korkma>>dedi Leo ,yumusak bir sesle .<<Sana bir sey yapacak degilim>> 



 
Ama bu sözler nedense ters etki yaratti.Tina dehsete kapilmisti.Cünkü sesi tanimisti.Leonard 
Stern!Bu sesi unutmasi imkansizdi.Tam da adanin en issiz yerini kesfettigini düsünmeye 
basladigi bir anda…son iki haftadir her gece geliyordu buraya ve kimseyle karsilasmamisti.Ve 
birden Leonard Stern´le karsilasiyordu.Onun tarafindan taninirsa rezil olacakti. 
 
Panik halinde yerinden firlayip koyun öteki ucundaki palmiye agaclarina dogru kosmaya 
basladi.Arkasindan bir kahkaha isitti.Yanilmisti.Bu karanlikta taninmasi imkansizdi. Leonard 
Stern onun sesini bile isitmemisti.Yinede geri dönmek icin cok gecti.Sulari sicrata sicrata 
kosmaya devam etti.Tek kurtulus yolu suya dalip bungalovun bulundugu öteki koya kadar 
yüzmekti.Fakat paletleri ve deniz yatagi öteki tarafta kalmisti.Yüzerek acilsa bile ayaklarini 
kesmeden kiyiya cikamazdi.Cünkü su oldukca sigdi ve dibi keskin midye kabuklariyla ve sivri 
kayalarla kapliydi. 
 
Arkasindan kosarak gelen ayak seslerini fark edince kacmanin anlamsiz oldugunu 
düsündü.Denizden ayrilarak iceri dogru kostu ve bir hindistan cevizi agacinin altinda ayagi 
kayarak düstü. Hemen kalkti ve kendini Leonard Stern´in kollarinda buldu.Genc adam 
ciplakti.Üstelik kendi vücudunun islak serinligine karsin sicakti.ikiside soluk soluga 
kalmislardi.Tina onu iterek kurtulmaya calisti. 
 
<<Sakin olsana sen>>dedi Leo.<<Bir sey yapmayacagim dedimya>> 
 
Tina cirpinmaya devam etti.Fakat vücudunu saran güclü kollar kacmasina izin 
vermiyordu.incitmeden ama sikica tutuyordu onu.Genis gögsüyle Tina´yi agaca yasladi. 
 
Titremeye baslamisti.Leonard Stern Fiji dilinde soluk soluga bir seyler söylüyordu.´Beni yerli 
sandi´diye icinden gecirdi.Ne dedigini bilmiyordu ama sesinden yatistirici, güzel seyler 
söyledigini hissediyordu.Tuzaga düsmüs vahsi bir hayvan gibi cirpindi, ama faydasizdi.Bütün 
vücudu titriyor ve Leonard Stern ona dahada sariliyordu.Daniel´I dinleyip bu adaya gelmekle 
hata etmisti.Fakat olaylar onu öyle sarsmistiki direnmek aklinin ucundan bile gecmemisti.Ve 
simdi burada , onun utancina ve düs kirikligina tanik olmus bir adamin kollarinin arasinda 
tuzaga düsmüstü. 
 
<<Kimsin sen?Nereden geliyorsun?Köydenmi?>>Sesi cevresini kusatan ayisikli gece kadar 
sicakti.Tina yanit vermemek icin cenesini simsiki kenetlemisti. 
 
Leo gülümsedi.<<Konusacakmisin?Utaniyormusun yoksa? Belkide adinin bilinmesini 
istemiyorsun.ingilizce bildigine eminim.Bütün köylüler gibi…>> 
 
Tina bir seyler söylemek icin agzini acti ama sesinin cikmayacagini biliyordu.Bogazinda o 
tanidik aciyi duydu. Bu tikanma duygusu onun icin tam bir kabustu.Agzindan bogulur gibi garip 
bir ses cikti. 
 
<<Yasak bölgeye girenlere ne ceza verilir biliyormusun?>> 
 
Bu sözleri Tina´nin panigini artirdi.Umutsuz bir cirpinisla tekrar kurtulmaya basladi. 
 
<<Lütfen böyle yapma.Bir yerini incitmekten korkuyorum.istedigim sadece bir öpücük.>> 
 
Genc adamin elleri yavasca kalcalarina dogru kaydi.Dolgun gögüsleri onun genis ve kasli 
gögsünde eziliyor, kalp atislari birbirine karisiyordu.Leonard Stern´nin dudaklarini önce 
yanaginda sonra agzinin kenarinda hissetti. Basini cevirdi. 
 



<<Kücük bir öpücük verip cezadan kurtulmak bu kadar zormu?>> 
 
Agzi icki kokuyordu.Sarhosmuydu yoksa?Iyice kafayi cekmis ve tanimadigi bir kadinla kücük 
bir macera yasamak istemisti besbelli.Tina ayin bulutlarin arasina girdigini görünce biraz 
rahatladi.Leonard Stern´in hor gördügü Bettine Bennett´ten bir öpücük almak icin böyle 
yalvarmasi belli belirsiz bir tatmin duygusu vermiyor degildi.Onun yuva yikmaktan zevk alan 
kücük bir budala oldugunu düsünmüstü herhalde.Baska kosullarda nasil olsa Tina gibi bir 
kadina asla yaklasmazdi.Nasilda kendini üstün görüp insanlara tepeden bakiyordu ve ne müthis 
bir hata yapmisti. 
 
Kollari biraz gevsemisti.Artik eskisi kadar sikica tutmuyordu .Kacmanin tam zamaniydi, ama 
nedense bacaklarina bir agirlik cökmüstü.Genc adam onun elini alip tüylerle kapli gögsüne 
yavasca bastirdi.Digeriyle cenesini tuttu ve agzina yaklastirdi.Dudaklari inanilamayacak kadar 
sicakti.Tina´nin kalbi hizli hizli carpmaya basladi.Daha önce hic böyle öpüsmedigini 
düsündü.Yavasca birakti kendini.Sevdigi ve sevildigini sandigi adamin öpüslerine hic 
benzemiyordu.O öpüslerde doyurucu olmayan birseyler vardi sanki ve bunun ne oldugunu simdi 
anliyordu.Öteki ask degildi. Sadece kullanilmisti.Kadinsal icgüdüleriyle bunu gayet iyi 
anliyordu.Belkide bu yüzden Niven´in öpüsü onun duygularini etkilemiyordu.Oysa bu kez cok 
farkliydi.Leonard Stern onu arzuladigi icin öpüyordu.Bu siddetli ve yogun arzuyu varliginin 
derinliklerinde hissediyordu Tina.O anda öpüsüyor olmalari cok basit bir nedene dayaniyordu 
aslinda.Karanligin icinde sadece bir kadin ve erkektiler.Tina bütün bunlari düsünürken ona 
karsilik verdigini farketti. 
 
Dogrusu cok becerikliydi.Tina gözlerini acarak genc adamin koyu gölgelerle kapli yüzüne 
bakti.Dudaklarinin arasindan agzinin icine dogru kayan dil onu birden heyecanlandirdi.Onun 
omuzlarini sikica kavrayan parmaklari biraz daha gerildi.Heyecani gittikce artiyor ve yavas 
yavas panige dönüsüyordu.Karinlari birbirine degiyordu.Leo onu agacla kendi arasina 
hapsetti.Elini boynuna koyarak basparmagiyla cenesini kaldirdi. 
 
<<Hoslandinmi, hmmmm?istedigin bumuydu?>>Yari karanligin icinde gözleri vahsi hayvanlara 
özgü garip bir isikla parliyordu.Tina, hayir diye bagirmak istedi ama bir sey söylemedi. 
 
Genc adam Tina´nin basini tekrar yüzüne dogru cekti.Dudaklari birkez daha birlesti.O nemli ve 
kivrak dili tekrar agzinin icinde hisseden Tina icinde bir seylerin eridigini hissetti.Leo´nun 
soluklari iyice hizlanmisti.Elleri yavasca onun dolgun gögüslerine kaydi.Parmaklariyla gögüs 
uclarini buldu.Vücudunun bütün kaslari gerilmisti.Dudaklarini birden cekerek Tina´nin belini 
sikica kavradi ve bikininin ince kumasindan gögüslerini öpmeye ,iyice sertlesen gögüs uclarini 
dislemeye basladi.Tina gözlerini yummus, parmaklarini genc adamin saclarina gecirmisti. 
 
Leo´nun dudaklari daha asagilara dogru kayinca irkildi.Ani bir hareketle onu itip kosmaya 
basladi.Gögüs uclari ve kasiklari sizliyordu.Ondan nefret ettigini düsündü.Yerler yumusak 
bitkilerle kapli oldugundan ses cikarmadan hizla kosuyordu.Leo´nun ardindan seslendigini 
isitti.Arzu dolu boguk bir sesti bu.Iyice uzaklastigini anlayinca durdu.Sirtini bir agacin 
gövdesine dayayarak karanligi dinledi.Gözlerine biriken yaslari durdurmak icin dislerini 
simsimki kenetledi.Hayir, aglamayacakti.Gözyaslarinin cok önce bitip tükendigini 
düsünüyordu.Zayiflik göstermekten nefret ederdi.Hem rahatlama hemde öfke hissediyordu o 
anda.Siddetli bir cinsel arzuya kapilmis ve cok heyecanlanmisti.Az önce yasadiklarinin anlamini 
simdi daha iyi anlayabiliyordu.Niven´le yasadigi deneye ragmen bu kadar duyarli olmasi akil 
alir sey degildi.Leonard Stern kalbindeki o eski yarayi yeniden desmisti.Erkekler bencil ve 
yalanciydi.Leonard Stern ona karanligin icinde bir Kaplan gibi sezdirmeden 
sokulmustu.Karsisindaki kadinin kim oldugu , onunla birlikte olmak isteyip istemedigi umrunda 
bile degildi.iste erkekler böyleydi. 
 



Son sekiz aydir yapayalniz yasiyordu.Belkide bu yüzden onun ciplak vücuduna dokunmus, 
öpüslerine karsilik vermisti.Simdi utaniyordu. 
 
Cok yakindan gelen bir ses duyup irkildi.Gözlerini acarak cevresine dikkatle bakti ve bir oglan 
cocuguyla göz göze gelince sasirdi.Bulutlarin arasindan siyrilan ayisiginda cocugun ufak tefek 
ve esmer oldugunu görebiliyordu.Ayaginda bir sort üzerinde bir gömlek vardi.Saclari 
simsiyahti.Bu gec saatte burada ne isi vardi?Az Önce olanlari görmüs olabilirmiydi? Birazdaha 
yakindan bakinca onu daha önce gördügünü hatirladi.Kumsalda midye kabuklari toplayan 
cocuktu bu.Belkide villada calisan birinin ogluydu. 
 
Yanagindaki gözyaslarini sildi.Cocuk olan sanki kendisiymis gibi bakiyordu ona.Bakislarinda 
herhalde korku ve kararsizlik vardi. 
 
Bu cocuktan ona zarar gelmezdi.Tina gülümsemeye calisti.Fakat cocuk hicbir tepki 
göstermedi.Sadece ona kumsalda unuttugu sandaletlerini uzatti.Demekki görmüstü.Ona 
tesekkür etmek istedi.Fakat agzindan cikacak o garip sesle cocugu ürkütebilecegini düsündü ve 
basini sallayip gülümsemekle yetindi.Cocukta basini salladi, sonra agaclarin arasinda kosup 
kayboldu. 
 
Tina icin yaklasik bir aydir kaldigi bungalovu bulmak hicte kolay olmadi.Öteki koya cikan dar 
yolu bulmak icin uzun sure dolanip durdu.Iceri girer girmez once bütün isiklari yakip odalari 
dolasti.Evde kimse olmadigina emin olunca isiklari söndürdü ve calisma odasi olarak kullandigi 
bölüme gecip karanligin icinde oturdu.Geceleri yüzdükten sonra genellikle calisirdi… yada 
avunmak icin calisiyormus gibi yapardi.Kendine güveni kalmamisti artik. Bir kez daha 
denemekten ve basaramamaktan korkuyordu. 
 
Buraya ilham gelsin diye gönderilmisti ama olmuyordu iste.Daniel Austin cocuk kitaplari editörü 
olmanin ötesinde, bambaska bir deger tasiyordu Tina icin. Tina uzun süredir onun sectigi 
kitaplari resimlerle süslüyordu.Daniel onun icin herseyden önce bir dost , hatta bir 
danismandi.Meslekte ilerlemesi icin hep onu tesvik etmisti. 
 
Fakat Margaret Bennett´in tavri cok farkli olmustu.En kücük kizi bir sözlesmeye imza atmak 
icin kalemi eline aldigi an cigligi basmisti<<Aman tanrim!Bu cok ticari bir is, sekerim.Bu 
cocukca seylerle ugrasacagina gercek sanat ürünleri vermeye calissan olmazmi?Bazi sorunlarin 
oldugunu gayet iyi biliyorum ,Bettina.Ama bu sorunlara birde yoksullugun eklenmesini istemem 
dogrusu.Hayatini kazanmak icin calistigini arkadaslarima nasil söylerim?Bu durum benide 
etkiler biliyorsun>> 
 
Etkilenmisti.Cünkü annesi ,kizi Bettina´nin ressam Tina Bennet oldugunu kimselere 
söylememisti.Bunun bir nedenide ,arkadaslarinin üc kiz kardesin en kücügüne asla ilgi 
göstermemis olmalariydi.Onu herhalde cekilmez buluyorlardi.Özürlü birinin Bennetlerin sosyal 
cevresinde kabul görmesi imkansizdi.Özel sorunundan ötürü Tina´yi kolayca yok 
farzedebiliyorlardi. 
 
Oysa Daniel cok farkliydi.Becerilerini gelistirmesi konusunda ona hep yardimci olmustu.Dört 
hafta önce büroda otururlarken Tina´ya <<Bu cizimleri alti hafta icinde mutlaka 
tamamlamalisin, ayrica yazar sana cok güveniyor.Öyküyü sana vermem icin cok israr etti.>> 
 
Disarida sonbahar yagmurlari yagiyordu.Tina pencereden disari dalgin dalgin bakarak, <<Özür 
dilerim Daniel>>demisti.<<Dikkatimi toplayabilecegimi hic sanmiyorum.>>bu sözleri fisiltiyla 
söylemisti. 
 
<<Eminim kitabi okudugunda cok begeneceksin.Adi bile ne kadar ilginc´Jao ve Sihirbaz´ Senin 



neyin var kuzum?>> 
 
Tina omuzlarini silkmis ,bunun üzerine Daniel ellerini iki yana acarak <<istemiyorsan 
söyleme>>demisti.<<fakat sende yarattigimiz düs kirikligini tasiyarak cekip gidebilecegini 
saniyorsan yaniliyorsun.Sen ne dersen de kitabi programa koyuyorum.Cikarmak zorunda 
kalacagimi hic sanmam.>>bunlari söyledikten sonra Tina´ya yaklasip hafifce gülümsemisti. 
 
<<Senin icin harika bir yer buldum.Tropikal bir ada, gercek bir cennet.Eminim Jao´nun 
sihirbazida böyle bir yerde yasiyordur.Ne dersin?>> 
 
Tina bir an tereddüt etmis ,sonra eliyle agzini kapayarak boguk bir sesle <<ada nerede?>>diye 
sormustu. 
 
<<Fiji yakinlarinda bir yerde.Tam yerini bende bilmiyorum.Fakat senin icin harika bir 
yer.Doganin bütün güzellikleri gözlerinin önünde.Seni kimse rahatsiz edemez orada.>> 
 
Tina gülümseyerek <<Demek beni issiz bir adaya sürmek istiyorsun>>demisti.<<Okadar 
umutsuz bir durumdamiyim?>> 
 
<<Ada issiz degilki.Bak Tina, güven bana.Kücük bir köy haric bütün ada n tek kisinin 
mülkiyetinde.Bir bungalovda kalacaksin.Elektrik, su, gerekli olan her sey var.Ada büyük bir 
yayin evinin sahibine ait.Uygarliktan kacmak isteyen yazarlari orada agirliyor>> 
 
<<Peki ben, bu firsati neye borclu olacagim?>> 
 
<<Cok basit.Söz konusu yayinevi senin yeni kitabini ,yani´Uzun Sessizlik´I basacak olan 
yayinevi.Düzeltmeler nasil gidiyor?>> 
 
Tina bu sözler üzerine bakislarini kacirmisti.<<Anladim.Onlara elini bile sürmedin degilmi?>> 
 
<<Onun basilmasini istedigimi sanmiyorum>> 
 
<<Sacma!Koskoca kitap günisigina cikmayacaksa neden yazildi?Neden bana gösterdin, 
gösterdin cünkü iyi oldugunu biliyordun.Nedeni bu>> 
 
<<Ani bir dürtüydü bence.Su anda cizimlerle zaten basim dertte bu yüzden o ölümsüz eser 
üzerinde yeniden calismak istemiyorum>> 
 
<<Ölümsüz demedim.Elbette, kurguda bazi eksiklikler var, ama yinede o kitap editörlerin 
rüyalarinda bile göremeyecekleri bir güce, bir potansiyele sahip.O kitabi bitirmemenin mazereti 
olarak resim calismalarini öne sürmene asla izin veremem.>> 
 
<<Böyle bir sey yapmiyorum.Ama kitabin biraz karisik oldugunu sen kendin söyledin>>Bu 
arada eliyle masanin üzerinde duran doayayi isaret etti. 
 
<<Sorunlari bilincaltina itmedigine eminmisin?>> 
 
<<Daniel, yaptigim isin benim icin ne kadar önemli oldugunu biliyorsun>> 
 
<<Bak canim, senden istedigim sey aslinda cok basit.Su Jao kitabini tamamladiktan sonra o 
düzeltmeleri yapmaman icin hicbir neden kalmayacak.Bunun sana biraz aci verecegini 
biliyorum.>> 
 



Daniel gülümsedi.Biraz sert bir adam olabilirdi ama bir duvarin bile gerisinde ne oldugunu 
görebilirdi. 
 
<<Su Borelli ismini kullanman icin sana neden israr ediyorum dersin? Israr ediyorum, cünkü bu 
kitabin duygusal bakimdan seni nasil etkiledigini cok iyi biliyorum.Kitabin otobiyografi oldugu 
belli.Istersen kurgusal otobiyografi diyelim.isimler zaten degisik>> 
 
Tina biran kuskuya kapilmisti.Niven´dan ona hic söz etmemisti. 
 
<<Tina, bak tatlim, sekiz ay önce dünyanin tepesinde duruyordun.Hatta bir keresinde bana 
´Kendimi verebilecegim bir erkegin olmamasi hayatimdaki tek eksik´demistin.Acmakta olan bir 
cicek gibiydin.Sonra o cicek bir gece icinde soldu.Calisamiyorsun, kendine olan güvenini 
kaybettin.Tam rüyalarin gerceklesmek üzereyken.Soruyorum kendime, neden?Benim sevgili 
Tina´m nereye gitti?Sonra bir sabah geliyorsun ve masamin üzerine su dosyayi 
birakiyorsun.Bence cok güclü bir kitap, cünkü icindekiler gercek>> 
 
O kitabi yazdiktan sonra duygulari degismisti.Herseyi anlatarak rahatlayacagini sanmis, ama 
yanilmisti.Daniel´in kitap hakkinda yazdigi uzun elestiriyi bile güclükle okumustu.Gercegi 
yeniden kurmak mümkünmüydü? Herseyi yazmisti.Sessizce cekilen acilari, büyük umutlari ve 
derin kederleri... ve nihayet ugradigi o korkunc ihanetin acisini... 
 
<<O adaya gitmek senin icin cok iyi olacak.Sonsuza kadar saklanamazsin.Biraz kendini toplayip 
dönersin.Elini agzindan cek konusurken .Biliyorsun, ses calismalarina birkac ay devam etsen bu 
sorunda cözülecek.Ayrica o hafif erkeksi ses tonu sana cok seksi bir hava veriyor.Su vücuda 
bak!Artistler bile yillarca ugrasip bu formu bulamiyorlar>> 
 
<<Bu sözlerini aklimdan cikarmayacagim>>demisti Tina. 
 
Karanligin icinde kendi kendine gülümsedi.Yolculuk icin gerekli tüm hazirliklar 
tamamlandiginda ,adanin sahibi olan meshur yayincinin Leonard Stern oldugunu 
ögrenmisti.Daniel´i düs kirikligina ugratmamak icin birsey söylemedi.<<ilk kitabinin Stern 
yayinevi tarafindan basilmasi dogrusu büyük sans>> deyip duruyordu.Kitabi önce editör 
yardimcisi Kane Fletcher ´a okutmustu.Eski arkadastilar nede olsa. 
 
Ihanete ugrayisinin öyküsünü Leonard Stern´nin yayinlamasinda yinede komik bir yan 
vardi.Daniel Cennet adasinda Stern´in bir villasi oldugunu söyledigi zaman hic renk 
vermemisti.Daniel ise onun bu durumdan rahatsiz olabilecegini düsünmüs, hic dert etmemesini 
, cünkü Stern´in villaya pek seyrek ugradigini söylemisti. 
 
<<Yalniz olacaksin ve kafani dinleyeceksin.>>demisti.<<Eger calisirken bir sorunla 
karsilasirsan villadaki telsiz-telefonu kullanabilirsin.istedigin zaman ara beni>> 
 
Hic aramamisti.Bundan sonra aramasi ise imkansizdi. Leonard Stern orada oldugu sürece 
villaya yaklasmak bile istemiyordu.Kendi ayagiyla tuzaga düsmüstü 
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Tropikal sabahin sicak gölgeliklerinde Tina, Leonard Stern´le karsilasmasini farkli bir acidan 
görmeye basladi. Aptalca hareket etmis ve gereksiz yere telasa kapilmisti.Ama bu, dünyanin 
sonu degildi kuskusuz.Bombos gecirdigi bütün bir gün sinirlerini bozmus olmaliydi.Leonard 
Stern´nin böyle davranabilecegini hic düsünmemisti dogrusu.Ormandan firlayip avina saldiran 
bir aslant gibiydi. 
 
Bunlari düsünürken aynanin karsisinda uzun, siyah saclarini tariyordu.Stern´in onu Fijili bir 
yerli sanmasi sebebsiz degildi.Esmer teni , siyah badem gözleri ve uzun saclariyla onlardan 
farksizdi. 
 
Aynadaki aksini uzun uzun inceledi. Bu görünüsle kendini annesinden ve kiz kardeslerinden 
uzak hissetmesi cok dogaldi.Diana ve Eileen, Margaret Bennet´in kücük birer kopyasi 
gibiydiler:sari scalar, mavi gözler ve acik bir ten. Tina onbesine geldiginde onlarin kuzeylilere 
özgü güzelliklerini kiskanmaya baslamisti.Onlar tarafindan sevilmek istiyor ve davranislarini 
taklit etmeye calisiyordu.Fakat o kaza herseyi degistirmisti.Simdi yirmibir yasindaydi ve dis 
görünüs bakimindan digerlerinden farkli olmanin cok kötü bir sey olmadigini düsünüyordu. 
 
Bungalovun genis yaprakli bitkilerle gölgelendirilmis verandasina cikti.Günes iyice yükselip 
sicaklik dayanilmaz hale gelinceye kadar burada oturup calismayi seviyordu.Basarabilirse 
tabii.Adaya geldiginden beri dikkatini toplamakta güclük cekiyordu. 
 
Birden hatirladi.O gün pazardi!Leonard Stern hafta sonu tatili icin gelmis olmaliydi.Mutfaga 
gecip bir sütlü kahve hazirladi.Kücük masanin üzerinde duran bos kagitlara dalgin dalgin 
bakti.Aylardir belkide ilk kez bu kadar büyük bir calisma arzusu duyuyordu. 
 
Coktan kaybettigini sandigi o calisma heyecanini yeniden duyar gibi oldu.Evet, yeteneklerini 
kullanmayi hala istiyordu. 
 
Masanin basina gecti ve günes iyice yükselinceye kadar basini kaldirmadan calisti.Kücük bir 
cocugun issiz ve sihirli bir adada basindan gecen maceralar gercekten büyüleyiciydi.Adayi kötü 
yürekli bir sihirbaz yönetiyordu.Olayin bas kisisini bütün özellikleriyle cok canli bicimde cizmek 
gerekiyordu. 
 
Kagidin üzerinde canlanan sihirbaz figürünü bir sure dikkatle inceledi.Genellikle cizimler 
üzerinde uzun uzun düsünür ve cok yavas calisirdi.Ama nedense sihirbaz figürü kaleminin 
ucundan sanki dökülüvermisti.Hicte fena sayilmazdi.Yarin mürekkeple temize cekip 
boyayabilirdi. 
 
Ansizin birinin kendine bakmakta oldugunu hissedip irkildi.Yerinden kalkip bakindi.Dün gece 
agaclarin altinda rastladigi cocuk, verandanin basamaklarina durmus onu 
seyrediyordu.Günisiginda daha kücük ve zayif görünüyordu.Üzerinde ayni giysiler vardi.Ama bu 
kez elinde palmiye dallarindan örülmüs bir sepet vardi.Yerli olmadigi cok acikti.Yüzünün 
inceligi , kestane rengi saclari Avrupali bir kökenden geldigini gösteriyordu. 
 
Bir seyler söylemesi gerekiyordu.Önce basini hafifce egip gülümsedi.O garip sesiyle 
<<Merhaba>>dedi.Bir kurbaganin sesi ancak bu kadar cirkin olabilirdi.O sabah lanet olasica 
egsersizleri yapmadigini hatirladi.Doktorun <<her sabah mutlaka yapmalisin>> diyen sesini 
duyar gibi oldu. 
 
<<Asla mükemmel bir sesin olmayacak>>demisti.<<ama en azindan yumsayacak ve o catlak 
tonalite kaybolacak.Ama bunun icin terapi sart.Ilk bir iki ay icinde sana ögrettigim gibi cok 
kücük bir ses hacmiyle ,fisildayarak konusacaksin.Bogazinda bir sikisma hissedebilirsin.Bu cok 
dogal.Sakin telaslanma ve panige kapilma.Derin derin nefes alarak sakinlesmeye calis>> 



 
Doktorun, beyninin icinde cinlayan sesini yok etmek ister gibi basini salladi.Hayretle kendisine 
bakan cocuga gülümseyerek <<Beni ziyaretemi geldin>>diye fisildadi.<<Yoksa deniz kabuklari 
toplamaya giderken buradanmi geciyorsun?>> 
 
Cocuk kaslarini catti. 
 
<<Iceri gelip ne yaptigimi görmek istermisin?>>Arkasindaki sehpada duran cizim 
kagitlarindan birini aldi.Cocuklarla iletisim kurmak cok kolaydi onun icin.Duygu ve 
düsüncelerini cizimler yoluyla aktarma yetenegi oldugunu ilk kez sager cocuklara veriler bir 
okul öncesi egitim merkezinde kesfetmisti. 
 
Üzerinde, uzun bir pelerine bürünmüs ve kollarini gögsünde kavusturmus sihirbaz figürünün 
cizili oldugu kagidi cocuga uzatti. 
 
Cocugun bakislari resmin üzerinde sabitlesti.Gözleri dehsetle acilmisti.Tina sasirdi, cünkü cocuk 
titriyordu. 
 
<<Ama sadece bir resim bu.>>diyebildi.Yine o lanet olasica sesle konusmustu.Güzel ve 
yumusak bir sese sahip olabilmek icin neler vermezdi.<<Eger istersen…>> 
 
Sözünü bitirmesine firsat kalmadi.Cocuk sepetini kaptigi gibi kosmaya basladi.Tina cok 
sasirmisti.Cocugun davranisi normal olamazdi.Cünkü cizim korkutmayi degil, ilgi cekmeyi, 
heyecanlandirmayi amacliyordu. 
 
Resmi yüzüne yaklastirarak dikkatle inceledi. 
 
<<Aman tanrim, olamaz>>diye mirildandi kendi kendine.Korkunc sihirbaz Leonard Stern´in ta 
kendisiydi.Cocugun neden kactigini simdi anliyordu.Anne ve babasi herhalde Leonard Stern´in 
villasinda calisiyorlardi ve …Leonard Stern´in bir cocugu korkutmasi cok dogaldi aslinda.Böyle 
bir adamin cocuklarla anlasabilmesi imkansizdi. 
 
Hemen cizim masasinin basina gecti.Resmin üzerinde degisiklikler yapmaliydi.Kötü yürekli bir 
sihirbaz icin cok yakisikliydi birkere.Önce yüzü kalin bir sakalla cevrelemeliydi.Sonra 
kaslar…birden sihirbazin gözleri dikkatini cekti.Kalemi yavasca kagidin yanina birakip gözleri 
incelemeye basladi.Bakislar dogrusu cok etkileyiciydi.Insanin icine nüfus ediyorlardi 
sanki.Gercekte genc adamin gözleri elaydi ve sac rengiyle uyusuyordu.Cizimkara kalemle 
yapilmisti ama yinede inanilmaz bir benzerlik vardi.Dün gece o bakislarin ayisiginda nasil 
parladiklarini düsündü.Anlatilmasi hatta resmedilmesi güc, garip bir ifade vardi o gözlerde.Tina 
farkinda olmadan elini boynuna dogru götürdü.Adaya geldiginden beri kurdeleyi 
takmiyordu.Baskalari görecek diye bir korkusu yoktu cünkü.Annesi yara izini gözlerden 
saklamasi icin israr ederdi.<<insanlarin nereye bakacaklari belli olmaz sekerim>> 
 
Annesinde böyle sözler isitmek öteden beri canini acitiyordu.Sanki kendisi durumunu 
bilmiyordu.Karanligin icinde bile Leonard Stern yara izini farkedip irkilmis olmaliydi.Belkide 
görmemisti.Görseydi okadar atesli davranmazdi.Niven bile…hayir, hayir bu tür seyler 
düsünmemeliydi. 
 
Basini kaldirip uzaklara bakti.Birden, cocugun sepetini gördü.Otlarin arasinda 
duruyordu.Kacarken düsürmüs olmaliydi.Onu korkuttugu icin üzülüyordu.Ama nerden 
bilebilirdi?Sepetin icindeki midye kabuklari, seytan minareleri otlarin üzerine 
sacilmisti.´Renkleri ve bicimleri ne kadar mükemmel´diye gecirdi icinden.Bu kabuklari kendisi 
icin toplayip biriktiriyor olmaliydi.Belki de Tina´yi kiyida bu harika seylerin resmini yaparken 



görmüstü.Verandanin merdivenlerinde inip kabuklari topladi, sepete koydu. 
 
Sepeti mutfaga birakti.Belki gelip alir, diye düsünüyordu.Nedense icinde onu tekrar görecekmis 
gibi bir his vardi.Bu kez firsati kacirmamali onu neselendirmeye , güldürmeye 
calismaliydi.Sihirbaz resmi ters etki yapmisti. 
 
Iki gün sonra Tina yine verandada calisiyordu.Hava cok sicakti ve vakit ögleye 
yaklasiyordu.Birden onu gördü.Merdivenlerin hemen dibinde durmus bakiyordu.Tam o anda 
Tina beyaz bir kagidin üzerine ince uzun bir cizgi ciziyordu.Onu farketmemis gibi 
davrandi.Dikkatle calismaya devam etti.Cocuk bir süre bekledikten sonra ses cikarmadan 
merdivenleri cikip yanina yaklasti. Tina yüzündeki tebessümü gizlemek icin basini biraz daha 
egdi.Misafirinin kendisine iyice yaklasmasini bekliyordu. 
 
Cocun orada olmasi cok dogal birseymis gibi basini kaldirmadan <<merhaba, hosgeldin>>diye 
fisildadi.Öteki, biraz daha cesaretlenerek iyice yaklasti.Simdi Tina cocugun tuzlu deniz 
kokusunu duyabiliyordu.Gözlerini kagittan cekerek ona bakti.Sortu islakti, dizlerine kumlar 
yapismisti. 
 
Cok yavas hareketlerle masanin üzerindeki dosyaya uzanip icinden bir kagit cekti. Kagidin 
üzerindeki cizimi dün sabah yapmisti.Cok güzel ve renkli bir midye kabugunu inceleyen kücük 
bir cocugun resmiydi bu.Yavasca cocugun önüne koydu.Cocugun bakislarinda bir hayranlik 
ifadesi gördü o an. Ama ifade birden degisti.Simdi kaslarini catmis , bakislarina sert bir ifade 
vermeye calisiyordu. Tina sasirdi. Duygularini aciga vurmamaya ugrasiyordu.Neden? 
 
Az kalsin bir seyler söyleyecekti.Zorlukla yutkundu.O sabah kendini yaptigi ise öylesine 
kaptirmistiki egzersizlerini yine unutmustu.Cocuga dönerek el hareketleriyle konusamadigini 
anlatti.Ameliyattan sonra gecirdigi o korkunc bes ay boyunca derdini hep el hareketleriyle 
anlattigi icin bu konuda ustaydi. 
 
Cocuk dehset verici bir tepki gösterdi.Öfkeyle bagirdi.Üzerinde kendi resminin cizili oldugu 
kagidi kaptigi gibi yirtti, parcalara ayirip verandadan asagi savurdu.Yüzü kipkirmizi olmustu ve 
bakislarinda gercek bir öfke okunuyordu.Derin bir saskinliga kapilan Tina onu kolundan 
yakaladi.Cocuk kurtulmak icin cirpinmaya basladi.Kacmak istiyordu.Fakat öyle kücük ve 
gücsüzdü ki Tina onu kolayca zaptedebiliyordu.O sabah boynuna genis bir kurdele 
takmisti.Cocuk zarar verme icgüdüsüyle kurdeleyi yakalayip cekti ve kopartti.Tina´nin 
boynundaki yara izini görünce birden durdu.Yüzündeki ifade degismisti. 
 
<<Acidimi>>diye sordu. 
 
<<Hayir>>diye fisildadi Tina.<<Artik acimiyor>> 
 
Bu sözleri söylerken on altinci yasgününü hatirladi.Kadin oldugunu yeni yeni hissetmeye 
basladigi günlerdi.ilk erkek arkadasini o siralarda edinmisti. Onsekiz yasinda, erkekligiyle fena 
halde övünen motosiklet delisi bir cocuktu.Evin önünde toplanan arkadaslarinin gülüsmelerini 
duyar gibi oldu.Bir sonbahar günü hep birlikte motosiklet gezisine cikacaklardi.Tina öyle 
mutluyduki , motosikletin arka selesine oturdugunda boynundaki ince , uzun atkinin 
motosikletin tekerlegine dolanabilecegi aklina bile gelmemisti.Motosiklet büyük bir hizla 
ilerliyordu.Tina´nin hatirladigi tek sey bogazinda duydugu siddetli aciydi.Daha sonra hastanede 
boynundaki larenks kanalinin yirtildigini ögrenmisti.Aslinda haytta kalmasi bir mucizeydi. 
Boynu kirilabilir veya bogulabilirdi.Bir daha asla konusamayabilirdi.Bu, hayati seven genc bir 
insan icin ölüm hükmü gibi bir seydi, 
 
Tina ölmek istemisti.Ama insanlar buna izin vermemislerdi.Iyilesme süreci cok aci verici ve 



yavasti.Birbirini izleyen enfeksiyonlar ve ameliyatlar korkunctu.insanlarla kalem ve kagitla 
anlasabiliyordu.insanlarin kendisine acimalarindan ve sürekli yardim etmeye calismalarindan 
nefret eder olmustu.Yaklasik alti ay hic kimseyle görüsmemisti.Bu dönem onun icin hayati 
boyunca unutamayacagi tam bir kabustu.Evde , kücük bir bilgisayar araciligiyla insanlarla 
iletisim kurmaya calisiyordu.Ama ayni aygiti evin disinda kullanmasi imkansizdi.Annesinin ve 
kiz kardeslerinin baslangictaki sefkat ve ihtimami zamanla belirgin bir acima duygusuna ve 
sabirsizliga dönüsmüstü.Annesinin verdigi partilere artik katilmiyordu. 
 
Hastanede kaldigi sirada sagir cocuklar icin acilan özel bir okula götürmüslerdi onu. Orada 
dogustan sagir ve dilsiz dört bes yaslarinda cocuklar görmüstü. Seslerini kullanmak icin 
insanüstü bir caba harciyorlardi.Dogustan kör, sagir ve dilsiz cocuklarda vardi. Tina uzun süre 
onlarla kalmis , onlarla anlasmaya calismis ve resimler cizmisti.Kendi sorununu o kadar 
abarttigi icin utaniyordu.Özürlü biriydi artik ama dünya dönmeye devam ediyordu ve 
kendisinden cok daha kötü durumda olan insanlar vardi.Önünde uzun bir yol vardi.Bu yolda tek 
basina yürüyecek ve var gücüyle basarili olmaya calisacakti. 
 
Bütün bunlari cocukla göz göze geldigi kisa bir süre icinde düsünmüstü.<<Konusabiliyorsun>> 
diye mirildandi cocuk. 
 
Tina gülümseyerek basini salladi.<<Calisiyorum>>diye fisildadi.<<Daha iyi konusmam icin 
calismam gerekiyor.>>Cizim masasinin üzerinde duran aynayi gösterdi.Ve ona , el 
hareketlerininde yardimiyla egzersiz yaptigini anlatmaya basladi.Önce boyun kaslarini 
calistirmasi gerekiyordu.Sonra bir süre kadar derin nefes aliyordu.Ve sonra sira fonetik 
calismalarina geliyordu.´Anladinmi´der gibi bakti cocuga. 
 
Ufaklik gülümsedi.Basini hizli hizli sallayarak anladigini belirtti.Tina calismaya devam 
etti.Yaklasik yirmi dakika sonra ses tellerinin yumusadigini , sesleri artik daha kolay 
cikarabildigini farketti. 
 
Cocuk dosyadaki resimleri inceliyordu.Sira sihirbazin resmine gelince yüzü asildi.Bir süre hic 
kimildamadan , kaslari catili resmi inceledi. 
 
<<Bu resimden hoslanmiyorsun galiba>>dedi Tina. <<Neden hoslanmiyorsun?>>Fisiltiyla 
söylemisti bu sözleri , cocuk uzun bir süre yanit vermedi.Basini resmin üzerine biraz daha 
egmisti. 
 
<<Kötü bir resim>>dedi zayif bir sesle <<Hemde cok kötü>> 
 
<<Yo, hicte kötü degil bence>>dedi Tina ´ingilizcesi pek iyi degil galiba ´ diye icinden gecirdi. 
 
Önüne bir deste kagit cekerek cizimler yapmaya basladi. Cocuk hemen yani basina oturmus 
merakli bakislarla onu izliyordu.Tina öyküyü, kagitlarin üzerinde hizla cizilen taslaklar halinde 
canlandirmaya basladi.Sihirbaz ilginc bir adamdi.Cok otoriterdi.Zaman zaman cok öfkeli 
olabiliyordu ama kötü bir insan degildi aslinda. Sihirli bir dünya yaratmisti cevresinde. Öykünün 
kahramani olan cocuk bir gemi kazasi gecirmis ve sihirbaz tarafindan son anda 
kurtarilmisti.´Aslinda hicde fena bir öykü degil´diye gecirdi icinden. Daniel bunun uzun bir 
serinin baslangici olacagini umuyordu. 
 
Öyküyü bitirdiginde cocuga dönerek <<Bu cocugun yerine gecmek istermiydin?>>diye 
sordu.<<Bana bir model lazim. Seni cizebilirmiyim?>> 
 
Ufaklik ona biraz kuskuyla bakti.Jao tiplemesine gercektende cok uygundu. 
 



<<Emeginin karsiligini elbette alacaksin.>> diye devam etti.<<Sana para verecegim. Bedeva 
calismani istemem. >>Kendi kendine gülümsedi.Bu adaya bir zamanlar gelen istilacilar gibi 
yerli emegini sömürmek ona yakismazdi.Bu cocugun tam bir yerli oldugunu nedense 
düsünemiyordu.Belkide bu yüzden anne va babasinin villada calisiyor olabilecegini 
düsünmüstü.Villada yasiyorsa eger, balikci köyündeki insanlara kiyasla cok daha iyi bir hayat 
sürüyor olmaliydi. 
 
<<Yapabilecekmisin?Yoksa okulami gidiyorsun?Belki okul dönüslerinde ugrarsin.>> 
 
Cocuk resimlere uzun uzun bakarak düsündü.Sonra gülümseyerek basini salladi.<<Anlastik 
öyleyse>>dediTina <<El sikisalim>> 
 
Hararetle el sikistilar.<<Benim adim Tina>>Dogru telaffuz etmek icin birkac kez 
tekrarladi.Sonra kagida yazip gösterdi.<<Tina>>diye yineledi. 
 
<<Benimkide Nic>> 
 
Cocugun ingilizcesi gercekten cok kötüydü.Tina eliyle agzini kapayarak <<soyadin ne?>>diye 
sordu.Cocuk soruyu anlamamisti.Cabuk hareketlerle kagidi aldi ve üzerine büyük harflerle,NIC, 
diye yazdi. 
 
O anda Tina cocugun kulaklarinin isitmedigini anladi.Yada cok az isitiyordu.Cok az konusuyor 
ve sözcükleri güclükle telaffuz edebiliyordu.Son karsilasmalarinda onunla anlasmak icin el 
hareketleri yapmasi onu kizdirmis olmaliydi.Tina´nin kendisiyle alay ettigini sanmisti. 
 
Ona ilgiyle bakti.Ikiside benzer sorunlari tasiyordu.Bu cocuga karsi icinde derin bir sevgi 
duydu. 
 
Dudak hareketlerine özen göstererek <<senden ne istedigimi anladinmi?>>diye sordu. 
 
Cocuk basini salladi. 
 
<<Kac yasindasin?>> 
 
Parmaklariyla yedi isareti yapti.Tina biraz sasirmisti. Cünkü daha kücük 
gösteriyordu.Hastakilmi gecirmisti acaba? 
 
<<Okula gidiyormusun?>> 
 
Cocuk yanit vermedi.Sadece omuzlarini kaldirmakla yetindi.Tina üstelemedi. 
<<Bak sana nasil poz verecegini göstereyim>> 
 
O günden sonra cok iyi dost oldular. Nic eskisi kadar cekingen degildi.Birbirlerine iyice 
alismislardi.Onun sayesinde Tina cok daha hizli calisabiliyordu.Arada bir münakasa 
ediyorlardi.Cünkü Nic bazen boya malzemesiyle oynuyor, tüplerin üzerine basip iclerini 
bosaltiyordu.Böyle durumlarda Tina onu azarliyordu.Bu kücük münakasalardan sonra Nic bir iki 
gün ortalarda görünmüyor ama sonra mutlaka cikip geliyordu. 
 
Nic ailesinden hic söz etmiyordu.Tina onun iyi bir egitim gördügünü seszinliyordu.Birkere 
kalemi cok iyi kullaniyordu ve cizgileri o yastaki bir cocuk icin oldukca gelismisti.Ayrica ögleden 
sonralari hic ugramiyordu.Bu konularda ve ailesi hakkinda sordugu bütün sorular yanitsiz 
kaliyordu.Üstelemiyordu artik. 
 



Geceleri birkac kez Uzun Sessizligi eline alip sayfalarini cevirdi.Fakat calismaya baslayacak 
cesareti kendinde bulamiyordu.Bir taslak halinde yazdigi bu kitap , üzerinde büyük bir baski 
meydana getirmisti.Daniel´in öfkeden cilgina dönmeyecegini bilse yirtip atardi onu. 
 
Nic´le aralarindaki uyum daha sonraki günlerede bozulmaya basladi.Cocugun üzerine garip bir 
hal gelmisti.Tina´yi kizdirmak icin firsat kolluyordu sanki.Sürekli saldiri ve savunma 
halindeydi.Poz verirken durusunu bozuyor, yeni bitmis cizimlerin üzerine anlamsiz 
karalamalarla, tuhaf eklemeler yapiyordu.Tina bu ani degisikligin sebebini 
bulamiyordu.Istedigini yapmakta özgür oldugunu göstermeye calisiyordu sanki. 
 
Bir sabah verandaya ciktiginda dehset verici bir manzarayla karsilasti.iki gündür yaptigi 
cizimlerin üzerine bir sise mürekkep dökülmüstü.Tina öfkeden ne yapacagini sasirdi.Kosarak 
kumsala gitti.Nic deniz kiyisinda tek basina oturuyordu.Ona yaklastiginda öfkeden titriyordu. 
 
Cocugun bakislariyla karsilasinca onu azarlayamayacagini hissetti.Sagir cocuklarin uyumsuz 
davranislarini kimse ondan daha iyi bilemezdi.Ona sefkat göstermeye ve isbirligi yapmaya 
calismaliydi.Tavrini degistirirse cok kötü sonuclar dogabilirdi. 
 
Hemen yere oturdu ve kumdan bir sato yapmaya basladi.Öfkesinin hizla azaldigini ,yerini bir 
cesit coskuya biraktigini hissediyordu.Nic´in de kendisine katilmasini bekliyordu.Satonun 
duvarlari hizla yükselmeye basladi.Bir ara basini kaldirip cocugun yüzüne bakti.Hayir, hicte 
memnun olmus bir hali yoktu.Kahve rengi gözlerinde hosnutsuz bir ifade belirmisti.Birden 
yerinden firladi ve tekmeler atarak satoyu yikti.Bunu yaparken öyle cocukca bir hali vardiki 
Tina gülmemek icin kendini zor tuttu.Öfkesini göstermek icin yumruklarini dizlerine vurdu. 
Sonra birkac metre öteye gitti ve yeni bir sato yapmaya basladi. 
 
Yarim saat sonra tam üc tane sato yapilmis ve yikilmisti.Gide gide kumsalin sonuna , kayalarin 
basladigi yere ulasmislardi.Nic cok keyifli görünüyor ve her bir satonun bir an önce 
yükselmesini sabirsizlikla bekliyordu. 
 
Bir ara göz göze geldiler.Tina artik yorulmustu.Cocugun gözlerinin icine bakarak gülümsedi.Nic 
de ayni sekilde karsilik verdi.Sonra gülüsmeye , derken kahkahalarla gülmeye basladilar.Kosup 
birbirlerine sarildilar. 
 
Nic, Tina´nin ellerini tutmus sevincle zipliyor, kahkahalar atiyordu. 
 
<<Biliyormusun, biz müthis bir ciftiz>>dedi Tina.<<Senden özür diliyorum ama bazen beni cok 
kizdiriyorsun>> 
 
Onu tutmaya calisti ama basaramadi.Bacaklarina sarilip Tina´yi devirdi.Kumlarin icinde 
kahkahalarla gülerek yuvarlandilar. 
 
<<Bende özür diliyorum.>>dedi Nic.<<Sen gelmeden önce burasi cok kötüydü, yalniz oldugum 
icin kizmistim.>> 
 
Tina güldü.<<Biliyorum, biliyorum>>dedi,<<Seni cok iyi anliyorum, Nic.Zaman zaman bende 
böyle seyler hissediyorum.>> 
 
Bunun üzerine cocuk cok sasirtici bir davranista bulundu.Tina´nin üzerine cikarak 
yanaklarindan öpmeye basladi.Daha önce hic böyle bir sey yapmamisti. 
 
<<Ne yaptigini saniyorsun sen!Birak onu!>> 
 



Bu öfke dolu ses Tina´nin yüregini agzina getirdi.Nic´in kollarinin arasina sigindigini fark etti o 
an. Cocugu sikica tutarak dogrulup oturdu. 
 
Leonard Stern karsisinda duruyordu. 
 
<<Ne isin var burada >>Bu sözleri Nic´e söylemisti. 
 
Bakislari biran Tina´nin yüzüna takildi.Bellegini zorluyormus gibi gözlerini kisti.<<Sen 
ha!>>diye bagirdi.Bakislarinda apacik bir düsmanlik okunuyordu. 
 
Resmi bir tavir takinarak ,<<Burada ne aradiginizi bilmiyorum ,Miss Bennett>>dedi. <<Elinizi 
oglumun üzerinden cekin.Ondan uzak durun.>> 
 
Oglum demisti.Tina hayretle bir Nic´e birde Leonard Stern´e bakti.Benzerlik apacik 
ortadaydi.Bunu daha önce nasil farkedememisti.Ten rengi, özellikle alin yapisi ayniydi.Ve 
gözler...renkleri farkliydi ama bicimleri tipki birbirine benziyordu.Hayatina birden giren bu 
kücük cocuk ,demekki Leonard Stern´in ogluydu. 
 
<<Kalk ayaga Dominic!Villaya dönüyoruz.MissHamilton deminden beri ders vermek icin seni 
bekliyor>>Nic babasinin yüzüne öfkeyle bakti.Tina ´nin kollarindan siyrilip ayaga kalkti. 
 
<<Ve bir daha isitme cihazini takmadan disari ciktigini görmeyeyim.anladinmi?>> 
 
Nic kosarak uzaklasti.Tina da ayni seyi yapmak ici ayaga kalktiginda Leonard Stern parmagini 
ona dogru uzatarak <<Sen dur bakalim>>dedi.<<Yerinden kimildama>> 
 
Tina basini dik tutmaya calisarak onun yüzüne bakti.Karsinda duran adam kendisinden enaz iki 
karis daha uzun ve oldukca iriydi.Tina´nin bacaginda pamuklu bir sort, üzerinde vücuduna dar 
gelen bir tisört vardi.Bu haliyle yaramaz bir cocuga benziyordu.Bu adam, Niven yüzünden 
kendisini cok kötü tanimisti.Ama simdi ,aradan sekiz ay gectikten sonra gercegi Tina´nin 
agzindan dinlemek isteyebilirdi. 
 
Genc adamin bakislari ,gözlerinden yavasca vücuduna dogru kaydi.Üzerinde beyaz bir pantolon 
ve kisa kollu beyaz bir gömlek vardi.Herzemenki gibi soguk kanli ve kendinden 
emindi.Günesten iyice yanmis güclü kollarini gögsünde kavusturarak Tina´ya bakti.Piril piril 
parlayan ele gözlerinde merak dolu bir ifade vardi.´Kumsaldaki o geceyi hatirladimi acaba´ 
diye icinden gecirdi Tina. 
 
<<Evet, Miss Bennett, öncelikle ögrenmek istedigim su; adamda ne isiniz var?Sizi buraya kim 
getirdi?>> 
 
Tina yutkundu.Bütün gücünü toplayarak <<Bungalovda kaliyorum>>dedi.Sesi berbat bir hirilti 
halinde cikmisti. 
 
Leonard Stern bir süre bir sey söylemeden gözlerini kisarak ona bakti.Tina´nin kalbi hizli hizli 
carpmaya baslamisti.Kendini savunmasiz hissediyordu. 
 
<<Yazar...su adi neydi?Borelli´yle birliktemi kaliyorsunuz?Sizi buraya o mu getirdi?Onun 
calismak icin geldigini saniyordum.Enerjisini sizinle tüketmesi dogrusu cok garip>> 
 
Tina, <<Ben...>>diye söze basladi, fakat sonucu getiremedi.Kafasinin icinde hizla biriken 
düsünceleri ayni cabuklukla ifade etmesi imkansizdi.O gece kovaladigi kizin Tina´dan baskasi 
olmadigini hatirlamis olabilirmiydi? Elini farkinda olmadan boynuna dogru götürdü.Iyiki sabah 



yara izini kapatan o kurdeleyi baglamisti.Biraz rahatlar gibi oldu.Ona Borelliyle birlikte 
oldugunu söylemeyi düsündü bir an. Ama ya inanmazsa.Sorular sormaya baslarsa .Hatta onunla 
gelip Borelli´yle görüsmek isteyebilirdi.Yazarlarini kontrol altinda tuttugunu daha önce 
isitmisti.<<Tanrim>>diye gecirdi icinden ´Bu adama kendimi anlatmanin bir yolu yokmu? ´ 
 
Leonard Stern gözlerini kirpmadan Tina´ni yüzüne bakiyordu.Dudaklari hafifce 
bükülmüstü.Sanki bir sey düsünüyor ama karar veremiyordu. 
 
<<Belkide seni oyalayamiyor artik. Bu yüzden tek basina buralarda dolasip duruyorsun>> 
 
Gurur kirici sözlerdi bunlar.<<Beni oyalayacak pek cok isim var.>>dedi Tina. Ona resimleme 
calismalarindan söz etmeliydi.Hic olmazsa gururunu kurtarabilirdi. 
 
<<O halde kendi islerinle ilgilen.Bir daha Nic´le konustugunu görürsem seni ve o sevgilin 
olacak adami bu adadan tekmeyle kovarim.>>Kücük bir cocugu azarlar gibi parmagini 
sallayarak konusuyordu. 
 
Tina öfkeyle yutkundu <<Ama Nic cok yalniz>>dedi. 
 
<<Oglumun sorunlarini sendenmi ögrenecegim?Senin gibi bencil ve hafif bir kadin baskalarinin 
duygularindan ne anlar? Kiz kardesimin duygularini anliyormuydun? Onun kocasiyla, onun 
yataginda yatmaktan bile cekinmedin sen! Belkide Borelli seni böyle biri oldugun icin bu kadar 
uzaga getirdi.Ya karisi sizi yakalarsa?>> 
 
Tina´nin solugu bir an kesilir gibi <<Kes sesini !>>diye haykirdi umutsuz bir ciglikla.Leonard 
Stern ´in sözleri suratina sicak bir katran gibi firlatilmisti. 
 
<<Dominic´in söz konusu oldugu yerde beni kimse susturamaz>> 
 
<<Onun icin bu kadar yalniz.Arkadaslari olmali onun. Özel bir bakim görmeli.Bir eve ihtiyaci 
var. Onu buraya tipki bir paket gibi getirmissin.Nasil davranmasini bekliyordun, ne bicim 
babasin sen?>> 
 
Genc adamin bakislarinda öyle bir ifade belirmistiki siniri gectigini anladi.Aslinda Nic´in 
babasiyla iliskileri hakkinda pek birsey bilmiyordu.Ama yinede yolunda gitmeyen birseyler 
oldugunu sezmisti. 
 
<<Oglumla aramdaki iliskiler seni hic ilgilendirmez!>>Biran durup korkuyla bakti 
ona<<Dominic´le ne is cevirmeye calistigini bilemiyorum>>diye mirildandi.Sonra kücümseyen 
bir ifadeyle gülümsedi.<<Kusura bakma ama seni cok iyi taniyorum Bettina.>>Bu ismi hakaret 
eder gibi söylemisti.<<Senin gibi yasi kücük ve hafif kadinlar insani cok cabuk biktiriyor.Niven 
de cabuk bikti senden ,öyle degilmi?>> 
 
Tina utancindan ölecek gibi oldu.Ne söyleyecegini bilemiyordu.<<Benim hakkimda birsey 
bilmiyorsun!>>diye haykirdi.<<Sadece tahminde bulunuyorsun>> 
 
<<Tahminde bulunmuyorum cünkü seni o yatagin icinde kendi gözlerimle gördüm.Kiz 
kardesime gösteris yaparken utanmiyordun.Niven sana bir gecelik ucuz bir kadin oldugunu 
hissettirecek sekilde davrandigi zaman agzini acip tek kelime söylemedin.insanlarin sana bu 
sekilde davranmalarina alismis olabilirsin.Belkide hoslaniyorsun.Bütün bunlar beni asla 
sasirtmiyor.Ailenden aldigin egitimin sonucu bunlar>> 
 
Tina elini agzina götürerek birkac adim geri cekildi. 



 
<<Görüyorsunya, senin hakkinda herseyi biliyorum.><dedi LeonardStern.<<Yinede annenle 
kizkardeslerinin hakkini yemek istemem.Onlarla tanismak bana belli belirsiz bir zevk 
vermisti.Renkli insanlar.Yinede benzer izlenimler edindigimi söyleyebilirim>> 
 
Tina bayilacak gibiydi.Leonard Stern´in böylesine derin bir nefret duydugunu tahmin 
etmemisti.Annesini ve kiz kardeslerini ilgi cekmeye calisan üc aptal sarisin olarak 
görmüstü.Gururu biraz daha kirilmisti.Ailesi hakkinda isittigi bu sözleri ömrünün sonuna kadar 
unutamayacagini hissediyordu.O korkunc kaza olmasaydi kiz kardesleriyle arasinda hic bir fark 
olmayacakti.Bu durumda Leonard Stern´in kullandigi bütün sifatlari bir ölcüde hak etmis 
olacakti.Ama asla onlar gibi olmamisti.Cok farkliydi! 
 
<<Kendini asagilaman umurumda bile degil.istedigini yapabilirsin.Ama ogluma yaklasmana 
asla izin vermem.Anladinmi?Ondan uzak duracaksin, Bettina. Aksi halde sana öyle bir ders 
veririmki , o anlamsiz, sacma sapan hayatinin sonuna kadar unutamazsin>> 
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Sessiz Dünya / suzan napier 
  
BÖLÜM ÜC 
 
Leo villaya dönerken , az once kapildigi öfke yavas yavas sucluluk duygusuna dönüsüyordu.O 
iri, badem gözlerde hic beklemedigi bir ifade görmüstü.Öldürücü bir yara almis gibi 
bakiyordu.Öylesine savunmasiz ve masum davranmayi nasil becerebiliyordu?Bu da belki seks 
savasinda ona gereken hilelerden biriydi.isin garibi ,Dominic´in yüzünde de ayni ifade vardi. 
 
Yatla Suva´dan geleli daha iki gün olmustu.Bu yüzden cocugu dogru dürüst görememisti.Dom 
evin disinda cok fazla vakit geciriyordu.Sabahtan ögleye kadar ne yapuyordu acaba ?Öglenleri 
tam vaktinde gelip Miss Hamilton´dan ders aliyordu.Bu kadin cocugun durumunu yeterince 
kavrayabilmis degildi aslinda.Derslere hic ilgi duymadigini söylüyordu.Ögrenme düzeyide cok 
düsüktü.Aslinda o sabah Leo babalik otoritesini kullanmaya karar vermisti.Fakat Dom´un 
erkenden villayi terk etmesi planini bozmustu. 
 
Onu bulmak icin erken bir saatte evden cikmisti.Bulmustuda.Dominic babasindan ne kadar 
hoslanmiyorsa yabancilardanda o kadar hoslanmaz, tanimadigi insanlara özellikle 
yaklasmazdi.Bu yüzden onu yabanci bir kadinla kumlarin üzerinde yuvarlanip kahkahalarla 
gülerken görünce dehsete kapilmisti.Bir sure kayalarin arkasina saklanip onlari 
seyretmisti.Acikca itiraf etmeliydiki onlari biraz kiskanmisti.Ogluyla hic bu denli samimi 
olabildigini hatirlamiyordu.Domic´in kendisini öptügünü, hatta bu sekilde güldügünü bile 
hatirlamiyordu. 
 
O anda tepki göstermemeye karar vermisti.Cocuga karsi anlayisli davranmaliydi.Fakat birden 
kizi tanimis ve öfkesi zincirlerden bosanmisti.Oglunun kumlarda yuvarlandigi kiz Battina 
Bennett´in ta kendisiydi! 
 
Fakat nasil oluyorda böyle bir kadin Dom´un güvenini kazaniyordu? 
 
Adimlarini yavaslatti.Kafasini zorluyor, düsünmeye calisiyordu.Biraz fazla sert cikmisti ama o 
anda baska türlü hareket edemezdi.Oglunu seviyordu.Babalik sevgisinin ötesinde duygular 
besliyordu ona karsi.Birazda sucluluk duyuyordu.Son birkac yili yeniden yasayabilmayi cok 
isterdi.Ogluyda cok daha yakin, icten iliskiler kurabilirdi.Oysa simdi ,bu konuda biraz gec 



kaldigini hissediyor ve korkuyordu. 
 
Asiri tepki göstermeseydi daha iyi olurdu.Fakat nedense, o kadin Domic´I kendisinden 
uzaklastirmaya calisiyormus gibi bir duyguya kapilmisti.Bu tür kadinlari cok iyi tanirdi.Birden 
durdu.Elini alnina götürüp düsündü.Bellegine kazinan o görüntüyü silip atmak istiyordu 
sanki.Bettina Bennett bir yatagin üzerinde yari ciplak yatiyordu.Simsiyah saclari ciplak 
omuzlarina dökülmüstü.Onlari gördügü an cok sasirmisti.Sevgilisinin karisi karsisinda 
duruyordu.Ama yinede davranisinda alisilmisin disinda birseyler vardi.Utanmis gibi degil daha 
cok öfkelenmis gibiydi.Hafifce nemlenen gözleri biraz daha irilesmisti.Bir süre kimildamadan 
onlara bakmis, sonra yataktan cikarak agir adimlarla odayi terk etmisti. Hareketlerinde kendine 
özgü bir soyluluk vardi sanki.Magrur bir cingene prenses gibi… 
 
O anki kosullara ragmen Leo böyle bir kadinla yatmanin nasil bir sey olacagini düsünmekten 
kendini alamamisti.Vücudu, ince neredeyse seffaf bir geceligin icinde tek kelimeyle heyecan 
vericiydi.Boynuna oldukca enli , siyah satenden bir kurdele baglamisti.Nedense bu kurdelesiz 
yapamiyordu.Bu günde kiligi cok farkli olmasina ragmen boynunu benzer bir kurdeleyle 
örtmüstü.Bu tür kadinlarin daima özel bir isaretleri olurdu.Belki de erkeklerde erotik bir 
saplanti yaratmak icin kasten takiyordu o kurdeleyi. 
 
Niven´I kisa bir an kiskandigini Kabul ediyordu.Bettine Bennett annesinin ve kiz kardeslerinin 
klasik güzelligini tasimiyordu.Cok daha farkli vahsi bir güzelligi vardi.Onu cekici kilanda buydu. 
 
Bennett ailesiyle karsilastigi ani hatirlayinca kaslarini catti.Niven olayindan birkac ay 
önceydi.Margaret Bennett dogrusu ilginc kadindi.Leo´yu cekici buldugunu göstermek icin hicbir 
firsati kacirmiyordu. Oysa kendisi oldukca soguk davranmisti.Sonra o erkek delisi kizlarla 
tanismisti.Onlari gördükten sonra ailenin en kücük kizinin tamamen yoldan ciktigini ögrenmek 
hicte sasirtici olmamisti. 
 
Niven onu bosanmadan önce basindan savmis olmaliydi.Cünkü tam alti ay sonra bu kez sen bir 
dulla yeniden evlenmisti.Zavalli Kathy, o sirada ugradigi kirikligin etkisini üzerinden atamamisti 
henüz.Ama elden ne gelir, dünya böyle kurulmustu bir kez 
 
Tina bungalova nasil döndügünü bilmiyordu.Yürürken bacaklari sanki iradesinin disinda 
hareket ediyordu.Hemen mutfaga kosup bir fincan cay hazirladi.Basi dönüyordu.Kan sekeri 
düsmüs olabilirdi.Bu yüzden cayi icine bol bol seker koydu. 
 
Dominic Stern! Inanilacak sey degildi bu.Nic isminin Domic´in kisaltmasi oldugunu nereden 
bilebilirdi? Daniel onun evli oldugunu bile söylememisti.Tek söyledigi, Stern´in Aucland´de bir 
evi oldugu, cok seyahate ciktigi ve Cennet´e pek az ugradigiydi.Birde Pasifik´in her iki 
kiyisinda cok sayida kadin tanidigini söylemisti.Bu kadinlarin cogu yazarlar yada artistlerdi. 
 
Bu adamla ayni adada kalmasi imkansizdi.Tamda gelecek zamani bulmustu.Nic´in babasindan 
bu kadar korkmasi biraz garipti.Gerci Leonard Stern´I pek tanimiyordu ama yinede kendi 
ogluna yada herhangi bir cocuga kötü davranabilecegini düsünemezdi.Ancak zayif, gücsüz ve 
yeteneksiz insanlar böyle davranabilirdi.Oysa Lonared Stern´in böyle birisi olmasi imkansizdi. 
 
Cayindan büyük bir yudum aldi.Hakarete ugramisti ve bu dayanilir gibi degildi.Fakat yinede 
olagan bir tepki gösteremedigini fark ediyor ve buna cok sasiyordu.Bu adamin, üzerinde 
etkileyici, garip bir baski yarattigini Kabul etmek zorundaydi.Onu cekici buluyordu ve bu 
korkunc bir duyguydu.Belkide bu yüzden yaptigi hakaretlere karsilik verememisti.O anda 
kendine olan güvenini kaybetmisti.Onun karsisinda önemsiz biriydi sanki.Hazirliksiz 
yakalanmanin ve ilk anda ugradigi saskinligin bunda bir payi olmaliydi.Yoksa kisiliginde gizli 
kalmis mazosist bir yanmi vardi?Niven´e asik olmakla cok kötü bir sey yapmisti.Ama bu kez 



cok farkliydi.Leonard Stern´de ne yaparsa yapsin asla reddedemeyecegi garip bir cekim gücü 
vardi.Niven´le birlikte yakalandigi o geceyle ilgili gercegi söylememekle yinede iyi 
etmisti.Gercegi söylemek neyi degistirirdiki? Onu kiz kardesleri ve annesiyle ayni kefeye 
koymustu.Haksizda sayilmazdi.Onlarin yasadiklari ,zevkten baska bir seyi amaclamayan bos 
hayat kendisi icin bir cesit koruyucu oluyordu.Bu sayede gercek duygularini ,korku ve 
endiselerini insanlardan saklamayi basarabiliyordu.Zavalli Nic!Bütün bu olup bitenler onu cok 
kötü etkilemis olmaliydi.Ama yinede dostluklari sona ermeyecekti.´Jao ve Sihirbaz´ basildigi 
zaman ona bir kopyasini gönderebilirdi. 
 
Adadan hemen ayrilmasi imkansizdi. Bu yüzden birkac gün boyunca evden cikmadi ve bütün 
gücüyle calisti.Yinede icinde bir tedirginlik vardi.Her an biri gelip ona toplanmasini 
söyleyebilirdi.Nic´I özlemeye baslamisti.Onunda kendini özledigini hissediyordu.Resimleme 
calismalari tamamlanmak üzereydi artik.Bir yandanda tedirginligi büyüyordu.Resimler bittikten 
sonra ´Uzun Sessizluk´In basina oturmamak icin bulabilecegi mazeret kalmayacakti. 
 
Bir gece yüzmeye giderken icinde yogunbir bunalti vardi.Yaprak kimildamiyordu.Etraf cok 
sessizdi.Tek bir kus yada böcek sesi duyulmuyordu. 
 
Suya girip ciktiktan sonra hemen eve döndü.Salata yapip yemeyi düsünüyordu.Ama hava öyle 
sicaktiki salata bile yiyecek hali yoktu. 
 
Erkenden yatmaya karar Verdi.Derin bir uykuya dalmasi zor olmadi.Oldukca rahatsiz bir 
uykuydu.Karmakarisik rüyalar arasinda uzaktan bir ses duyar gibi oldu.Bir süre rüyami 
gercekmi ayirt edemedi.Sonra uyanik oldugunu farkedince, dirseklerinin üzerinde dogrulup 
kulak kabartti.Biri kapiya vuruyordu.Agzinin ici kupkuruydu.Leonard Stern´den baskasi 
olamazdi bu .Mutlaka onu adadan kovmak icin gelmisti.Bu düsünceyle yataktan firladi.Telasla 
blucinini buldu, üzerine pamuklu bir gömlek gecirdi.Karsilasacagi felakete hazirlanmak icin 
derin derin soluk aldi.Sonra gidip sert bir hareketle kapiyi acti. 
 
<<T…Tina>> 
 
<<Nic!.Ne isin var burada?>> 
 
Cocuk hafifce titriyordu ve yüzü bembeyazdi. 
 
<<Korkuyorum>> 
 
<<Korkuyormusun? Neden ama ?>>Tina diz cöküp onu omuzlarindan tuttu.Gecenin bu 
saatinde ince bir pijamayla disari cikmasi cok garipti.Babasina fark ettirmeden kacmis 
olmaliydi. 
 
Onu elinden tutarak iceri aldi.Birlikte mutfaga gectiler.Cocuk hala titriyordu.Tina onu tahta bir 
sandalyenin üzerine oturttu.Hafifce gülümseyerek <<simdi anlat bakalim, ne oldu?>>dedi 
 
<<Firtina...>>öyle zorlanarak konusuyorduki Tina bir süre anlayamadi. 
 
<<Ne firtinasi?Firtina yok Nic>> 
 
<<Ya…Yaklasiyor>> 
 
Fisiltiyla söylemisti bu sözleri.Gözlerini korkuyla acmis Tina ´nin yüzüne bakiyordu. 
 
<<Anlamiyorum.Firtina geliyor, demek istiyorsun öylemi?>> 



 
Cocuk basini hizli hizli salladi. 
 
<<Firtinadan korkuyormusun yoksa?>> 
 
Nic´in dudaklari titremeye baslamisti. Her an aglayabilirdi. 
 
<<Buraya neden geldin?Baban firtinadan korktugunu bilmiyormu?>> 
 
Cocuk soruya yanit vermek istemiyormus gibi basini öte yana cevirdi.Tina onun cenesini 
yavasca tutup yüzünü cevirdi.Gözlerinin icine bakti.Onun aglamasini istemiyordu.Ince 
vücudunu kollarinin arasina alarak sarildi.Leonard Stern´in , oglunun burada oldugunu 
ögrenmesi halinde neler olacagini düsünmek bile istemiyordu.Nic buraya kadar karanligin 
icinde el yordamiyla gelmis olmaliydi.Onu ayni yollardan ,yalniz basina eve göndermesi 
imkansizdi.Cocugun basini gögsüne yaslayip yatistirici sözler söylemeye basladi.Fakat Nic´in 
onu dinledigi yoktu.Tina´ya iyice sokulmus, gözlerini kapamisti. 
 
Bir süre sonra <<baban buraya gelmemeni söyledi degilmi?>>diye fisildadi. 
 
Nic basini salladi.Gözlerinde yaslar parliyordu.Daha önce onun neseli, öfkeli, mutlu, pek cok 
halini görmüstü.Ama ilk kez agladigini görüyordu.Belkide birisi ona erkek cocuklarinin 
aglamamasi gerektigini söylemisti.Bunu söyleyebilecek kisi Leonard Stern olabilirdi ancak. 
 
Yumusak bir sesle fisildayarak,<<Geri dönmek zorundasin Nic>>dedi.<<Ama sakin üzülme 
,seninle birlikte gelecegim.Senin evden ayrildigini biliyorlarmi?Belki aramaya cikmislardir>> 
 
<<Dönmek istemiyorum>> 
 
<<Ama neden Nic?Neden dönmek istemiyorsun?>> 
 
Cocuk bakislarini kacirdi.Yavasca basini pencereye dogru cevirdi. 
 
Hafifice icini cekerek <<firtinalardan nefret ediyorum>>diye mirildandi. 
 
<<Biliyorum ama yinede evde daha emniyette olursun>> 
 
Bu sözler üzerine cocuk cirpinmaya basladi.Agzindan cikan sözler bir sayiklamayi andiriyordu. 
 
<<Oraya gitmem.Korkuyorum!Cok korkuyorum!Beni buraya kilitle…Firtina geliyor!Firtina…>> 
 
Tina cocugun yüzündeki dehset dolu ifadeye hayretle bakiyordu.Yoksa onu geceleri odasinami 
kilitliyorlardi?´Aman tanrim , ne bicim insanlar bunlar´diye icinden gecirdi.Eve gönderilme fikri 
cocugun bir anda dehsete kapilmasina yol acmisti.Burada kalmayi aklina koymustu birkere.Ama 
bu Tina icin cok kötü sonuclar dogurabilirdi.Leonard Stern´le bir kez daha karsi karsiya gelmek 
istemiyordu.Ama yinede ne pahasina olursa olsun bu cocugu evine götürmek zorundaydi. 
 
Kararli bir tavirla <<pekala Nic>>dedi<<seninle birlikte gelecegim.Sakin endiselenme, ne 
olursa olsun seni korkutmasina izin vermeyecegim>> 
 
<<Lütfen burada kalalim Tina…lütfen>> 
 
Onu sakinlestirmenin bir yolu olmaliydi.Kollarinin arasinda ne kadar kücük ve zayif 
görünüyordu.Neredeyse eriyip yok olacakmis gibi.Bu cocugun en büyük sorunu sevgisizlikti.Bir 



an kendini onun yerine koydu.Villadaki insanlar erkenden odalarina cekiliyor olmaliydilar.Ve o 
tek basina üzerine kilitlenen bir odada... 
 
Belkide onu burada tutmak daha iyi olacakti.Leonard Stern´le karsilasmak icin sabah daha iyi 
bir vakitti. 
 
Hakli olduguna inaniyordu.Ama bunu Leonard Stern´e birinin anlatmasi lazimdi.Bu da ancak 
Nic olabilirdi. 
 
Cocugun geceyi burada gecirmesi belki babasinin aklini basina getirir ve bundan sonra ogluna 
daha iyi davranmasini saglardi. 
 
<<Peki, Nic burada kaliyoruz.Ama bir sartla .Sabah ilk isim seni eve götürmek 
olacak.Tamammi?Itiraz etmek yok>> 
 
Nic hafifce gülümsedi.Mutlulugunu belirtmek istercesine heyecanla basini salladi. 
 
Tina hemen kakao hazirladi.Mutfak masasinin basina oturup karsilikli ictiler.Bu arada Nic evden 
nasil ayrildigini anlatiyordu.Pencereden atlayip kacmisti.Karanligin icinde yolunu bulmasi cok 
zor olmustu. 
 
<<Belki seni korkutan basit bir rüzgardi.>>dedi Tina.Gercektende o anda disarda sert bir 
rüzgar esiyordu. 
 
<<Hicte degil>>diye karsilik verdi Nic, kaslarini catarak<<Babam söyledi.Radyodan 
duymus>> 
 
Ev birden sarsildi.Yukardaki lamba ve masanin üzerindeki fincanlar sallanmaya 
baslamislardi.Rüzgar gittikce siddetleniyordu.Tina, Nic´in bembeyaz olmus yüzüne bakarak 
gülümsemeye calisti.Cocuk yerinden firlayip Tina´nin kollarina atildi. 
 
Aksam havanin ne kadar bunaltici oldugunu hatirladi birden.Tam bir firtina öncesi sessizligi 
vardi.Bunu en büyük göstergeside kuslarin ve böceklerin susmus olmalariydi.Bu evin icinde 
güvencede miydiler?Firtina denizi icerlere dogru cekebilirdi.Villa daha güvenliydi kuskusuz.En 
azindan daha yüksekteydi ve arkasini kayalara dayamisti.Oysa bu kücük bungalovun siddetli bir 
firtina karsisinda pek sansi yoktu. 
 
Panige kapilmamali ve bu düsünceleri Nic´e bellietmemeliydi.Bosalan fincanlari tekrar sicak 
kakaoyla doldurdu. 
 
Az sonra onu kendi odasina götürüp yatirdi.Cibinligi özenle düzenledi.Tam ona iyi geceler, 
dileyecektiki, <<gitme!>>diye bagirdi Nic.<<Gitme, Tina.Burada, benimle kal>> 
 
´Neden olmasin? ´diye icinden gecirdi Tina. Cocuga sevgiyle gülümsedi.Hemen üzerindekileri 
cikarip ince, uzun bir gecelik giydi ve Nic´in yanina uzandi.Disarida rüzgar biraz yatismis 
gibiydi. 
 
Nic birkac dakika icinde derin bir uykuya daldi.Tina ise bir türlü uyuyamiyordu.Sonunda 
vazgecti ve gözlerini sonuna kadar acarak firtinayi dinlemeye basladi. 
 
Evin giris katinin bulundugu yerden garip bir ses geliyordu.Kapiyi aralik birakmis olabilirmiydi? 
Telasla yerinden kalkti.Bungalovun duvarlari rüzgari iceri gecirecek kadar zayifti. Bu yüzden 
evin icinde hafif bir serinlik vardi.Ön kapiya dogru ilerledi. 



 
<<Ac su lanet olasica kapiyi, yoksa kiracagim!>> 
 
Tina biran nefesini tuttu.Leonard Stern´in sesiydi bu. Kapiyi yumrukluyordu.Elini agzina 
götürerek karanligin icinde kimildamadan durdu.Kacacak yeri yoktu.Müthis bir panige kapilmis 
titriyordu.Yagmur camlari dövmeye basladi.Uzaklarda cakan simsegin parlak isigi evin icini kisa 
araliklarla aydinlatiyordu. 
 
Kapiyi yavasca acti ve Leonard Stern gürültüyle iceri daldi. 
 
<<Nerede o ?>> 
 
Üstü basi sirilsiklam olmustu.Üzerindeki yagmurlugun kukuletasini sert bir hareketle geriye 
dogru itti. 
 
<<Duymadinmi?Nerede o, dedim!>> 
 
Tina konusmaya baslasa bile sesini duyuramayacagini düsünüyordu. 
 
<<Burada oldugunu biliyorum.Gidebilecegi baska yer yok>> 
 
Tina´yi iterek yatak odasinin bulundugu yere dogru yürüdü.Fakat Tina ona yetiserek beline 
sarilip durdurdu.Genc adam geriye dönünce birakti.Leonard Stern´in yüzünde hayret 
okunuyordu. 
 
<<Ben…sey, su anda uyuyor>>diye kekeledi Tina. O anda Leonard Stern´in ellerini bileklerinde 
hissederek irkildi.Kisa bir an göz göze geldiler.Onu bütün varligiyla karsisinda görmek Tina´yi 
biraz sarsmisti.Fiziksel ve duygusal olarak bu adamda kendine yakin buldugu bir seyler 
vardi.Cok telasli görünüyordu.Oglunu gercekten merak etmis olmaliydi. 
 
Eliyle yatak odasini isaret ederek, <<nerede?>>diye sordu.<<Oradami?>> 
 
<<Evet , ama onu simdi uyandirmamaliyiz>> 
 
<<Uyandiramayiz, öylemi?>>Gözlerini kisarak Tina´nin yüzüne bakti.<<Sana daha önce 
söylemistim.Oglumdan uzak durmaliydin.Benim özel hayatima burnunu sokma.Gece yarisi 
eviden kacip buraya gelmesi icin bu cocuga ne yaptin?>> 
 
Tina bogazi parcalanircasina, <<Bir dakika!>> diye bagirdi.Bileklerini kurtarip bir adim geri 
cekildi.<<Onu buraya benim getirdigimi saniyorsun.Onu o günden beri hic 
görmedim.Kendiliginden geldi>> Geceliginin icine birsey giymedigini unutmustu.Siyah gözleri 
vahsi bir öfkeyle parliyordu.Bogazindaki siddetli aciya aldirmadan devam etti.<<Kötü birsey 
olduysa bunun sorumlusu ben degilim, sensin!>> 
 
<<Cocuk psikolojisi hakkinda konferans dinlemek icin gelmedim.Dom´u alip gitmek 
istiyorum.>> 
 
Tina hemen onun önüne gecti. 
 
<<O odaya girersen onu bir kez daha korkutmus olursun.Firtina onu dehsete 
düsürüyor.Bilmiyormusun, bunu?Buraya geldiginde korkudan titriyordu.Onu sakinlestirmek icin 
neler cektim>> 
 



Leonard Sten´in vücudu biran gerildi.Tina kendisine vuracagini sandi.Alnindaki bir damarin 
atisi görülüyordu.<<Oglumun neden korkup neden korkmadigini senden ögrenecek 
degilim>>dedi dislerinin arasindan. 
 
<<Madem öyle, neden onu aramak icin buraya geliyorsun?V e neden Nic konforu tepip buraya, 
bana siginmak istiyor?Bu kadar kücük bir cocugu odasina kilitlemeye utanmiyormusun?>> 
 
<<Kim kilitlemis?Neden söz ediyorsun sen>> 
 
<<Bana... kendisi söyledi.>> Nic´in sözlerini cok iyi hatirliyordu.Peki ama ,Leonard Stern 
neden bu kadar sasirmisti? 
 
<<Onu cok iyi tanidigini saniyorsun ama biraz yaniliyorsun.>>dedi genc adam.<<Merakli 
yabancilarin sempatisini kazanmak icin zaman zaman pek güzel hikayeler uydurur.>> 
 
Tina hafifce kizardi.Nic´in söylediklerine inanmisti, cünkü bunlar Leonard Stern hakkindaki 
düsüncelerine bütünüyle uyuyordu. 
 
<<Onu kimse odasina kilitlemedi.Ayrica bu gece onun yanindaydim, taki...>> 
 
<<Onu yalniz biraktin, baska türlü nasil aciklanabilir?>>diye bagirdi Tina. 
 
<<Hayir, lanet olasica, hayir!Onu yalniz birakmadim.Onu biraktigimda yaninda ögretmeni 
vardi.Onun yanindan kolayca kacmis olmali.Cünkü kadinin bacagi kirik anliyormusun?O 
bacagiyla odama kadar gelip Nic´in kactigini haber verdi.>> 
 
<<Yinede uyuyuncaya kadar onun yaninda bekleyebilirdin>> 
 
<<Nasil bekleyebilirdim.Siklon geliyordu.Almam gereken önlemler vardi.>> 
 
<<Siklonmu?Siklon da ne?>> 
 
<<Görmüyormusun?>>Eliyle disariyi isaret ediyordu.Yagmur simdi bardaktan bosanircasina 
yagiyor, rüzgarinda etkisiyle bungalovun duvarlarini dövüyordu. 
 
<<Ama Nic, firtina geliyor demisti.Siklondan söz etmedi.>> 
 
<<Bunu ne cesit bir firtina oldugunu nereden bilsin?>>Kalin kaslarini hafif alayci bir ifadeyle 
kaldirip dikkatle Tina´nin yüzüne bakti.<<Firtina cesitleri hakkinda ona aciklamalarda bulunup 
endiselendiremezdim herhalde, degilmi?Radyo haberlerini dinlemedinmi?>> 
 
<<Radyom yok>> 
 
<<Satis bölümünde var. Görmedinmi?Böyle issiz adalarda insanin emniyetini saglayan en 
önemli arac radyodur.Bunu biliyormusun?Elbette bilmezsin.Bütün bildiklerini bir ignenin 
deligine sigdirmak mümkündür.Seks haric tabi.Bu konudaki bilgilerin eminim koca bir 
ansiklopediyi doldurur!>> 
 
Tina birkac adim cekilerek elini geceliginin firfirli yakasina dogru götürdü.Genellikle dik yakali 
yada böyle firfirli seyler giymesi onu kurtariyordu.Geceliklerini bile bu bakimdan özenle 
secerdi.Leonard Stern´in yara izini görmüs olmasi imkansizdi.Hafifce yutkundu.Bogazinin agrisi 
gecmemisti.Girtlagini zorlayarak ,cok yüksek sesle ve uzun konusmustu.Ama yinede kendini 
savunmasi gerekiyordu. 



 
Leonard Stern´in bakislari degismisti.Gözleri gögüslerinden kalcalarina, oradan dahada 
asagilara kaydi.icinde birsey olmadigini fark etmismiydi? 
 
Tina elini boynuna götürerek hafifce öksürdü<<Nic hakkinda...>>diye söze basladi. 
 
<<Gidip onu o odadan cikaracagim>> 
 
<<Hayir!Onu ben uyandiririm.Seni görünce korkabilir>> 
 
<<Ama o benim oglum>> 
 
<<Bunu biliyorum.Seni birden karsisinda görünce sasirabilir, korkabilir>>Bu sözleri elinden 
geldigi kadar ikna edici bir tavirla söylemeye calismisti. 
 
<<Bana bunlari neden söylüyorsun?>>diye öfkeyle soludu Leonard Stern.<<Kendi oglumun 
tepkilerini sendenmi ögrenecegim?Fazla ileri gidiyorsun.Sanki ben insanlik disi bir 
canavarmisim gibi konusuyorsun>> 
 
<<Peki, o halde bende seninle gelecegim>> 
 
<<Sen kendi isine bak.Önce git Borelli´yi uyandir>> 
 
Tina ´nin biran solugu kesilir gibi oldu.Dar salonda Stern ona dogru birkac adim atinca 
vücutlari birbirine degecek kadar yakinlasmisti.Vücudu iri, gögsü ise cok genisti.Bakislarinda, 
garip bir parilti vardi. 
 
<<Ne demek istiyorsun>>diye mirildandiTina. 
 
<<Bizimle birlikte villaya geleceksiniz>> 
 
Tina bu sözler üzerine dehsete kapildi.Ona daha fazla yakin olmak istemiyordu.<<Ben 
korkmuyorum, ayrica tehlikeli durumda olan tek kisi ben degilim>>dedi. 
 
<<Aptalca konusuyorsun.Siklonun ne oldugu hakkinda bir fikrinvarmi?Siklon müthis bir 
kasirgadir.Daha yeni basliyor.Gittikce siddetlenecek.Bu ev biranda yerle bir olabilir.Esas 
merkez Fiji´nin tam üzerinde ama burasida cok kötü etkilenecek>> 
 
<<Bungalov yikilirmi sence?>>diye sordu Tina, boguk bir sesle. 
 
<<Böyle firtinalar icin yapilmadi bu evler.Ama villa dayanir.Özel olarak yapildi.Burada bosu 
bosuna cene calarak vakit kaybediyoruz.>> 
 
Tina omuzlarini kaldirdi.<<Galiba baska secenegim yok>>diye mirildandi.Onunla ayni evde 
kalmaktansa firtinanin orta yerinde tek basina kalmayi tercih ederdi aslinda.Ama bunu 
söyleyemedi. 
 
<<Yasamak istiyorsan elini cabuk tut.Ben Nic´I alirim.Sen git Borelli´yi kaldir.Söyle ona en 
gerekli seylerin disinda esya almaya kalkmasin>> 
 
<<Bir dakika>> 
 
<<Yine ne var>> 



 
<<Sey…Borelli diye biri yok, yani burada…Sadece Nic ve ben variz>> 
 
Leonard Stern yüzünde hayret dolu bir ifadeyle ona iyice yaklasip üzerine dogru egildi. 
 
<<Sen sarhosmusun?>> 
 
<<Elbette ,hayir.Sadece Borelli diye birinin olmadigini söylüyorum sana.Cünkü Borelli benim.is 
hayatinda kullandigim takma isim, Borelli.Yazilarimda ve cizimlerimde kullaniyorum bu ismi>> 
 
Leonard Stern kücük bir kahkaha atti.<<Yalan söylemeyi pek beceremiyorsun.>>dedi.<<Seni 
buraya kadar getirdi ve terk etti ha!Yoksa araniz bozukmuydu?>> 
 
Tina elini boynuna bastirip güclükle yutkundu<<Gercegi söylüyorum>>dedi.<<Inanmiyorsan 
arastirabilirsin.Kane Fletcher´e sor istersen.Kitabim hakkinda rahat calisabilmem icin bu geziyi 
o düzenledi.Borelli benim>> 
 
<<Benimle dalga gecme>>Bakislarindaki ifade Tina´nin söylediklerinin tek kelimesine bile 
inanmadigini ortaya koyuyordu.<<Yazarsin öylemi?Ne yaziyorsun peki? Seks yilligimi?Yoksa on 
derste öpüsme tekniklerimi?>> 
 
Bu sözlere yanit yetistirmek icin bogazini zorlamaya degmezdi.Ona kim oldugunu anlatmaya 
calismanin bir faydasi yoktu.Yüzüne düsen saclari geriye dogru itti.Leonard Stern arkasinda 
oldugu halde Nic´in uyumakta oldugu odaya girip isigi acti. 
 
<<iste burada>> 
 
Leonard Stern yataga yaklasip cibinligi acti.Nic, yatmadan önce Tina ´nin giydirdigi tisörtün 
icinde misil misil uyuyordu.Genc adam yavasca egilerek oglunu kucaklayip kaldirdi.Nic biraz 
kimildadi ama uykusunu bozmadi.Genc adam uzun uzun onu seyretti. 
 
<<Vaktimizin az oldugunu saniyordum>>dedi Tina.Leonard Stern basini kaldirdi, kaslarini 
hafifce catarak ona bakti. 
 
<<Nesi var bunun?Uyanmasi gerekirdi.Uykusu cok hafiftir.>> 
 
<<Kakaosunun icine bir kasik brandy koydum>> 
 
<<Brandy ha!Yoksa cocugu alkolik yapmayami calisiyorsun?>> 
 
<<Kakaoya karistirilmis bir kasik brandyle insan alkolik olmaz.Cok endiseliydi. Biraz 
gevseyebilecegini düsündüm.>> 
 
Leonard Stern odadan cikarken kendi kendine bir seyler mirildandi.Sonra Tina´ya dönerek 
<<Elini cabuk tut>>dedi. 
 
Tina önce el cantasini aldi.Sonra cizimlerini toplayip özel cantasinin icine yerlestirdi.Gözü 
kitabinin müsvettelerine ilisince biran durdu.Onu firtinaya terk etmeyi düsündü.Ama hayir, 
bunu yapmasi imkansizdi.Dosyayi alarak cantasina yerlestirdi. 
 
Kapinin arkasinda asili duran yagmurlugunu giyerken yan gözle Leonard Stern´e bakti.Oglu 
kucaginda oldugu halde kapinin yaninda sabirsiz bir aslan gibi durmus onun hareketlerini 
kontrol ediyordu. 



 
Tina isini bitirdiginde <<Jeneratörü kapat>>diye uyardi.<<Elini cabuk tut.Ve sakin unutma 
evimde histeri krizleri istemem.Kendi basina oldugun zaman ne istersen yap.Ama evimde 
uyulmasi gereken kurallar vardir.>> 
 
Histeri krizleri! Tina kendi kendine aciyla gülümsedi.Oglu söz konusu olmasaydi baskalarini 
kurtarmak bu adamin aklinin ucundan bile gecmezdi.Bu durumda Borelli ile ´metresi´ni ölüme 
terk edebilecek bir yapidaydi. 
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Villaya giderlerken rüzgar Tina´yi iki kez savurdu.ikincisi öyle siddetliydiki Düsmemek icin bir agaca 
sarilmak zorunda kaldi.Beklemesi icin Leonard Sten´e seslendi ama rüzgar sesini alip götürdü.Dominic, 
Tina´nin zor durumda oldugunu fark etmis, babasinin kollarinda cirpinmaya, bagirmaya baslamisti.Genc 
adam arkasina bile bakmadan ilerlemeye calisiyordu.Tina onlari gözden kacirma korkusuyla agaci birakip 
tekrar yagmurun ve delice esen rüzgarin icine daldi.Palmiye agaclarinin uzun dallari havayi bir kirbac gibi 
dövüyor, kudurmus denizin cigliklari duyuluyordu. 
 
Kuru ve sakin bir yere ulasmaktan baska düsünmüyordu Tina.Sonunda villanin isiklari göründü.Kosmaya 
basladi.Villanin bahcesinde onlara yetisti.Genc bir Fiji´li kapiyi acti.Hep birlikte iceri girdiler. 
 
Leonard Stern cocugu yere birakti.Genc Fiji´liye dönerek <<Pencereleri iyice kapadinmi 
Thomas?>>dedi.Cocuk basini sallayarak karsilik verdi.<<O halde Dominic´e kuru elbiseler getir.>>diye 
devam etti genc adam.<<Sonra gidip Miss Hamilton´a yardim et.Herkes yemek salonunda toplansin. Evin 
en uygun yeri orasi>> 
 
<<Ben Tina´nin yaninda kalmak istiyorum!>>diye bagirdi Dominic.<<Tina´yi istiyorum>> 
 
<<Önce gidip kurulanmalisin Dom.Sonra Miss Bennett´i görebilirsin>> 
 
<<Simdi! Simdi!>> 
 
Thomas´in elinden kurtuldu, Tina´ya dogru kosup kollarina atildi. 
 
<<Hayir, Dom...>> 
 
Leonard Stern yüzünde caresiz bir ifadeyle kollarini iki yana acti.Sonra Tina´ya dönerek <<Ne yaptin 
ona?>>dedi.<<Yoksa hipnotizemi ettin?>> 
 
Tina cocugu kollarinin arasinda sikica tutuyor, caresizlik icinde ne yapacagini bilemiyordu. 
 
<<Thomas´la gitmesini söyle ona >>dedi Leonard Stern sert bir sesle.<<Herhalde sözünü 
dinliyordur.Söyle ona!>> 
 
Tina bogazini zorlayarak ,boguk bir sesle <<Nic lütfen>>dedi. 
 
Nic ,Tina´nin kollarindan siyrilip birkac adim ilerledi.Kaslarini catmis, dudaklarini öfkeyle 
bükmüstü.Babasinin yüzünde nefret ettigi o sert, acimasiz ifade belirmisti yine.O karanlik maskeyi Dominik 



cok iyi taniyordu.Tina ise, yüzü bembeyaz, kimildamadan duruyordu.Bakislarinda aci dolu, kederli bir ifade 
vardi.Leonard Stern babasi bile olsa arkadasiyla bu sekilde konusmamaliydi.Tina´yi da annesi gibi, diger 
arkadaslari gibi ondan uzaklastirmaya calisiyordu. Onunla asla konusmamaya karar vermisti bir süre 
önce.Ama artik bu sözünü tutamayacagini hissediyordu. 
 
<<Onu birakamazsin!>>diye bagirdi.<<O benim arkadasimdir>> 
 
Tina ile Leonard Stern hayretle birbirlerine baktilar.Dominic yarattigi sonuctan memnundu.ilk kez 
sözcüklerin gücü sessizligin gücünü yenmisti. 
 
<<Onu göndermeni istemiyorum!>>diye tekrar bagirdi.<<Tina´yla birlikte olmak istiyorum.>> 
 
Bunu elini tehditkar bir hareketle sallayarak söylemisti.Babasinin yüzündeki ifadenin degistigini , yüzüdeki 
maskenin kayboldugunu fark etti.Cok sevindirici bir durumdu bu.icinden gülmek geliyordu.Artik diledigi 
kadar ileri gidebilirdi.<<Tina´yi seviyorum>>dedi <<Seni ise hic sevmiyorum>> 
 
Derin ve uzun bir sessizlik oldu.Disarda firtinanin ugultusu her gecen dakika dahada artiyordu.Duvarlara 
carpan rüzgarin keskin sesi, sessizlik icinde kimildamadan duran Leonard Stern´in duygularini aksettiriyor 
gibiydi. 
 
Genc adam sonunda Tina´ya dönerek <<Ona bir sey yaptigin kesin>>dedi.<<Bir ara icimden gelmedi 
degil.Keske icimden gelen o sesi dinleyerek seni su kasirganin orta yerinde terk etseydim.Ona kimbilir 
neler söyledin?Ne yalanlar uydurdun?>>Yumruklarini sikarak Tina´ya öfkeyle bakti.<<Konus ,lanet 
olasica!>>diye haykirdi. 
 
Tina´ya dogru birkac adim atti, fakat Dominic ikisinin arasina girip onu durdurdu. 
 
<<Kes sesini !>>diye bagirdi babasina.<<Onunla böyle konusamazsin.Sana yanit veremiyor, 
görmüyormusun?Cünkü sesi kötü.Oda tipki benim gibi…>> 
 
Leonard Stern bu sözler üzerine donup kaldi.Cocuk sanki kendisinden cok daha güclüymüs gibi bir adim 
geri cekildi.Tam o anda Tina´yla göz göze geldiler.Her sey biranda silinip gitmisti sanki.Firtina, Dominic, az 
ilerde ellerini önüne kavusturmus endiseyle onlari seyreden Thomas… 
 
<<Sen kalpsiz bir kadinsin.>>diye fisildadi öfkeyle.<<Güvenini kazanmak icin kimbilir ne yalanlar 
söyledin?Kücük bir cocuga…Ona yalan söyledigini hemen simdi itiraf etmeni istiyorum.Hadi, Bettina! Yoksa 
yemin ediyorum , seni zorla konustururum>> 
 
Ona yaklasip tek eliyle Tina´nin üzerindeki dik yakali bluzu cekistirdi, öteki eliylede cenesini tutup sert bir 
hareketle yukari kaldirdi. 
 
Tina geri cekilmeye calisirken boguk, anlasilmasi güc bir sesle<<yapma!>>diye bagirdi. 
 
Genc adamin yüzünde beliren ifadeden, boynundaki yara izini oldugu gibi gördügünü anladi.Leonard Stern 
ellerini cekerken <<Aman tanrim>> diye mirildandi. 
 
Tina gülümsemeye calisarak Nic´e döndü.Cocugun iyice sasirip panige kapilmasini istemiyordu. 
 
<<Rica ediyorum Nic, kurulanman gerekiyor>>diye fisildadi.Nic bakislarini Tina´nin hafifce titreyen 
dudaklarina dikerek bir süre kimildamadan durdu. 
 
<<Döndügün zaman burada olacagim.Sana söz veriyorum>> 
 



Nic bir ona bir babasina bakti.Tina onu cesaretlendirmek icin gülümsedi.<<peki>>dedi cocuk. 
 
Thomas´la birlikte yukari ciktilar.Tina titremeye basladi.Sinirleri iyice bozulmustu ve üsüyordu.Leonard 
Stern´le göz göze gelmekten kacinarak kollarini gögsünde kavusturup kasildi.Titremeyi durdurmaya 
calisiyordu. 
 
<<Demek dogru>>diye mirildandi genc adam. 
 
<<Yinede konusabiliyorum>>diye karsilik verdi Tina <<Cok iyi olmasada>> 
 
<<Benimle gel.Sana kurulanabilecegin ve üstünü degisebilecegin bir yer göstereyim>> 
 
Tina kurulmus bir oyuncak bebek gibi onu izledi.Haksizligini anlamis ama yinede özür dilemeye 
yanasmamisti.O yara izinin nasil oldugunu bile merak etmemisti. 
 
Karanlik koridor duvara düzenli araliklarla yerlestirilmis gaz lambalariyla aydinlatilmisti.Lambalardan 
yayilan isik beyaz duvarlarda dev gölgeler meydana getiriyordu.Tina icinde belli belirsiz bir korkuyla onu 
izledi.Leonard Stern bir kapinin önünde durdu.Duvardaki lambalardan birini alarak iceri girdi.Burasi genis 
bir yatak odasiydi.Elindeki lambayi yatagin yaninda duran masanin üzerine birakti. 
 
<<Güvenlik nedeniyle jeneratörü devreden cikardik.Sicak su olmadigi icin banyo yapamayacaksin.Kendini 
sicak tutsan iyi edersin.Siddetli bir yagmur yedik.Kösedeki dolapta kendine uygun giysiler bulabilirsin 
saniyorum. Istedigin birsey olursa Liana´ya söyleyebilirsin.Lambaya dikkat et, yere düsmesin>> 
 
Kimin giysilerinden söz ediyordu acaba?Belkide buraya gelip kalan metreslerine ait esyalar...Birden cizim 
cantasi aklina geldi.Onu salonda birakmisti.Telasla kapiya dogru yürüdü.Disari cikmak üzere olan Leonard 
Stern onu sert bir hareketle durdurdu. 
 
<<Yine nereye gidiyorsun?>> 
 
<<Salonda cizim cantami biraktim>> 
 
<<O Cantanin icinde esyalarin var, saniyordum.>> 
 
<<Hayir, sadece kagitlar>> 
 
<<Su anda kagitlarla yapabilecegin bir sey yok.Birak orada kalsinlar.Ev halkini biraraya toplamak 
istiyorum.Elini cabuk tut.>> 
 
<<Ama…>> 
 
Tam bir sey söyleyecektiki siddetle hapsirdi.Ardindan bir daha.Siddetli bir soguk alginliginin baslangiciydi 
bu.Bu kadar kisa sürede üsütmesi mümkünmüydü.Soguk alginligi Tina icin büyük tehlikeydi.Bogazinda 
belirecek kücük bir enfeksiyonun bile cok kötü sonuclari olabilirdi.Daha simdiden güclükle nefes 
alabiliyordu.Elini boynuna dogru götürdü.Yüzü korkudan bembeyaz olmustu. 
 
<<Miss Bennett…Neyin var Bettina?>> 
 
Leonard Stern onun yüzüne garip birsey görmüs gibi bakiyordu. 
 
<<Bogazina birseymi oldu?Agriyormu?>> 
 
Ne diyecekti simdi?Bogazi konusamayacak kadar kötüydü. 



 
<<Seni incittimmi yoksa?Cevap versene bana!>> 
 
<<Hayir…Ben…>>birkez daha hapsirdi.Kisik bir sesle <<soguk almamaliyim>>diyebildi.<<Doktor soguk 
alginliginin cok tehlikeli olacagini söyledi.>> 
 
<<Lanet olsun! Ne duruyorsun o zaman>>Bunlari söyledikten sonra odanin icindeki kapiyi acip banyo 
bölümüne gecti ve elinde büyük bir havluyla cikti. 
 
Tina genc adamin uzattigi havluya kayitsiz nazarlarla bakti. 
 
<<Alacakmisin, yoksa seni benmi kurulayayim?>> 
 
Havluyu Tina´nin omuzlarina koydu.Sonra arkasina gecerek bluzunun ilk iki dügmesini cözdü. 
 
<<Hayatinda seni ciplak gören ilk erkek ben olayacagima gore nasil olsa fark etmez.Ayrica bu ilk degil, 
biliyorsun.Seni gördügümde neredeyse ciplak sayilirdin>> 
 
Sesinde nefret dolu, alayci bir ifade vardi.Tina öfkeyle titredi. 
 
<<Buradan cikip gitmeni istiyorum, pis domuz>>diye fisildadi. 
 
Alayci bir tavirla gülümsedi Leonard Stern.Fakat bakislarinda sorularla dolu yabanci bir ifade vardi.Kapiya 
dogru yürürken döndü,<<Korkarim, burada ic camasir bulamayacaksin.>>dedi.<<Yinede fark 
etmez.Bennett ailesinin kizlari iclerine birsey giymeselerde olur.>> 
 
Tina onun arkasindan nefretle bakti.icinde sutyen olmadigini fark etmis olmaliydi.Bluz yagmur suyunu 
oldugu gibi iceri gecirmisti.Teni islakti.Gögüs uclari soguktan sertlesmisti.Bluzu cikarip kösedeki dolaba 
gitti.Uygun bir pantolan ve bogazina kadar dügmeli bir gömlek bulup giydi.Biraz daha rahat nefes 
alabiliyordu.Bogazindaki agri devam ediyordu ama siddeti azalmisti.Belkide üsüttügü icin degil ,cok fazla 
ve yüksek sesle konusmak zorunda kaldigi icin böyle olmustu.Masanin üzerindeki lambayi alip disari cikti. 
 
Salona dogru cekingen adimlarla yürürken Fiji´li bir genc kizla karsilasti.Oldukca sempatik görünüslüydü. 
 
<<Merhaba, ben Liana>>dedi gülümseyerek.<<Thomas´in karisiyim.Bu evin islerini ben yapiyorum.Yanlis 
yöne gidiyorsunuz, salon bu tarafta>> 
 
Tina kizi takip etti.Elindeki lambanin isiginda heresy korkunc görünüyordu.Giristen gecerlerken bakislariyla 
cizim cantasini aradi.Fakat canta görünürde yoktu.Onun Leonard Stern´in eline gecmesini istemiyordu. 
 
Geldiginden beri ilk kez cevresine dikkatle bakti.Bütün duvarlar ve tavanlar beyaz boyaliydi.Esyalar basit 
görünüslü ama cok lükstü.Cok pahali olduklari belli oluyordu. 
 
Sonunda salona vardilar. Tavanda pirincten yapilmis dev iki lamba yaniyordu.Bunaltici bir yerdi 
burasi.Pencere yoktu ve ahsap esyalarla dösenmisti.Bir uctaki koltuk ve kanepelerde bes kisi 
oturuyordu.Nic kizil sacli uzun boylu bir kadinin yaninda duruyordu.Tina´nin geldigini görünce ona dogru 
kostu. 
 
´Sana gelecegimi söylemistim´ diye icinden gecirdi Tina.Cocuga sevgiyle bakarak gülümsedi.Burada 
kendine yakin hissettigi tek kisi Nic´ti. 
 
Firtinanin sesi pek az duyuluyordu.Leonard Stern söminenin önünde ayakta duruyordu.Giysilerini 
degistirmisti.Altinda siyah pantolon, üzerinde dirseklerine kadar sivali beyaz bir gömlek vardi.´Kasirganin 



ortasinda bile görünüsüne dikkat ediyor´diye düsündü Tina. 
 
<<Miss Bennett>>diye söze basladi resmi bir tavirla .<<Size Dominic´in rehberi Pamele Smythe´I 
tanistirayim>> 
 
Kizil sacli kadin oldukca cekiciydi.Hic gülümsemeden dosdogru Tina´nin yüzüne bakarak basini salladi.Otuz 
yas civarindaydi.Herhalde sagir cocuklarin egitiminde uzman bir kisiydi.Nic´e rehberlik etmesi baska türlü 
aciklanamazdi. 
 
<<Ve Aileen Hamilton.Nic´in ögretmeni>> 
 
Orta yasli bir kadindi.Kanepede, alcilar icindeki bacagini uzatmis oturuyordu.Hafif bir tebessümle Tinayla 
tokalasti. 
 
<<Ayaga kalkamadigim ici özür dilerim.>>dedi.<<Bu kirik bacak maalesf beni hareketsiz birakti.Villaya 
siginmak zorunda kaldiniz galiba.Dominic kayboldugunda Mr. Stern , Thomas´I size göndermeyi 
düsünmüstü.Sonra bizzat gitmeyi tercih etti. 
 
Tina hafifce gülümsedi.O ana kadar konusmasi gerekmemisti. 
 
<<Sen yaramaz bir cocuk oldun, Dominic>>dedi Pamela.<<Bizi cok korkuttun>> 
 
Bu sözlerin Nic´I nasil rahatsiz ettigini Tina görebiliyordu.´Aptal kadin´ diye gecirdi icinden.Hem cocuga 
sahip cikmiyordu hemde kacip gittigi icin onu azarliyordu.Bu adada hosca vakit gecirmek icin rehberlik 
görevini Kabul etmis olmaliydi. 
 
Birden binayi temelinden sarsan bir gürültü oldu.<<Aman tanrim, ne oluyor>>diye heyecanla bagirdi 
Pamela. 
 
<<Rüzgarin söktügü bir agac binaya carpti galiba>>dedi Leonard Stern. <<Lütfen sakin olun Miss 
Smythe.Burada emniyetteyiz.>> 
 
Tina, Aileen Hamilton´in tam karsisindaki kanepeye oturdu.Tek kelime bile konusmak 
istemiyordu.Hicbirsey söylemeden bu salondan cikip gitmeyi cok istiyordu.Yanina oturup elini sikica tutan 
Nic´e bakip gülümsedi. Pamela Smythe´nin bakislarini üzerinde hissediyordu.Bu arada Thomas ve Liana 
genis yemek masasinin basina oturmus kagit oynuyorlardi.Odayi zaman zaman hafif bir titresimle sarsan 
rüzgar onlarida korkutuyordu ama ses cikarmiyorlardi.Villanin duvarlari onlari koruyacak kadar 
kalindi.Aileen Hamilton da cok sakindi.Cantasindan cikardigi sislerle yün örmeye basladi.´Pratik bir kadin´ 
diye icinden gecirdi Tina. Böyle bir kadinin Nic´le ilgileniyor olmasi sevindiriciydi.Böyle bir cocugu 
davranislarinda serbest birakmali ve kendine güven duymayi ögretmeliydi. 
 
Pamela Smythe ise cok farkli türde bir yaratikti.Asiri makyajliydi ve üzerindeki giysilerden ,cok iddiali bir 
tip oldugu anlasiliyordu.Böyle bir kadinin cocuk ruhundan anlamasi imkansizdi.ikide bir gözlerini 
kirpistirarak Leonard Stern´e bakiyordu. 
 
Kollarinda ve boynunda öyle antika seyler vardiki Tina gülmemek icin dudaklarini isirdi.Firtinadan cok 
korktugunu özellikle göstermek istiyordu. 
 
Leonard Stern ona dönerek <<Neden bir sey icmiyorsunuz Miss Smythe? >>dedi.<<icki sayesinde biraz 
gevseyebilirsiniz>> 
 
Kocaman bir sise bandy alip bardaklari doldurdu.Pamela Smythe´e bardagini uzatirken Tina´ya bakip 
gülümsedi.´Alay etmek icin firsat kacirmiyor´diye düsündü Tina . Genc adamin bakislari ogluna yönelince 



yüzündeki ifade degisti.Nic babasiyla göz göze gelmek bile istemiyordu.Basini Tina´nin bacagina 
koydu.Tina onun hafif nemli saclarini oksarken Aileen Hamioton´in dikkat dolu bakislariyla 
karsilasti.Hemen gözlerini kacirdi. 
 
Cok garip bir geceydi.Odanin icinde hem sesizlik, hem korku hemde bunalti vardi.Daha once böyle sesler 
duydugunu hic hatirlamiyordu.Sanki firtinali bir denizde büyük bir geminin kamarasina 
hapsolmuslardi.Dinmek bilmeyen dalgalar geminin gövdesini dövüyordu.Zman zaman evin digger 
yerlerinden sangirtilar, gürültüler geliyordu. 
 
Brandy Pamele Smythe´i sakinlestirmeye yetmemisti.Leonard Stern ona bir icki daha Verdi.Sonra bir tane 
daha . Tina önünde duran bardaktan daha bir yudum bile almamisti. 
 
Leonard Stern de durmadan iciyordu. Pamela´ya yakin oturmus ayak ayak üstüne atmisti.Kimbilir ne 
düsünüyordu? Oturusuna ve yüzündeki ifadeye bakilirsa önemli bir karar vermeye calisiyor gibiydi.Basi 
hala Tina´nin dizlerinde duran Nic arada bir ona sikics sariliyor, sanki babasindan gelebilecek tehlikelerden 
korunmaya calisiyordu. 
 
Yaklasik dört saat sonra sabah olmadan biraz uyuyabilmek icin odalarina cekilmeye karar verdiler.Bu 
konuda Thomas´la Leonard Stern arasinda kisa bir tartisma gecti.Thomas yatak odalarinin güvenli 
oldugunu söylüyordu.Su ana kadar bir sey olmadigina göre bundan sonrada olmazdi. 
 
Tina´ya üstünü degistigi oda verildi.Salondan cikmadan önce Leonard Ster´in Pamela´ya ayaga kalkmasi 
icin yardim etmesi Tina´nin gözünden kacmamisti.Bu arada Thomas da Aileen Hamilton´in koluna girmis 
onu kapiya dogru götürmeye calisiyordu.Nic´ten ayrilirken ,güzel bir uyku cekmesini, sabahleyin nasil olsa 
bulusacaklarini söyledi. 
 
Tina yatar yatmaz derin bir uykuya daldi.Sabahin ilk isiklari odaya girerken Liana onu uyandirdi. 
 
<<Rahatsiz ettigim icin kusura bakma Bettina.>> dedi genc kadin , o güzel ingilizcesiyle .>>Temizlige 
baslamadan önce herkesin kahvalti etmesini istiyorum>> 
 
Tina yatagin icinde dogrulup oturdu.<<hemen kalkiyorum>>diye mirildandi. 
 
<<iyimisin?Sesin bir tuhaf geliyorda>> 
 
Tina hemen gömleginin yakasini kapamak icin davrandi, ama cok gecti.Fiji´li kiz boynundaki izi 
görmüstü.Hemen bakislarini kacirarak gülümsedi. 
 
<<Özür dilerim, bilmiyordum.>>dedi.<<Mr.Stern söylemedi.Tepsi icinde kahvalti getirdim.Bitirdikten 
sonra tepsiyi mutfaga birakabilirsin.Kusura bakma , hepsi soguk yiyecekler.Jeneratör calismadigi icin 
buzdolabinin icindekiler mahvoldu.Ama sanirim artik calistirabilecegiz.Yinede bir kac gün isler eskisi gibi 
olamayacak.Genellikle yerli kizlar gelip yardim ederler ama bu havada nasil gelsinler?>> 
 
Tina ona gülümsedi.Tepsinin icinde ,kahvalti icin akla gelen hersey vardi.Meyve suyu dolu bardagi 
dudaklarina götürüp büyük bir yudum aldi. 
 
<<Nefis bir sey, nedir bu?>> 
 
<<Karisik,icinde portakal suyuda var.Nic deminden beri seni sorup duruyor.Pam aksamdan kalma oldugu 
icin daha uzun süre yataktan cikmaz.>> 
 
Tina basini uzatip pencereden disariya dogru bakti. 
<<Disarda durumnasil?>> 



 
<<Sandigimizdanda kötü.Mutfak daminin bir kismi ucmus.Pencerelerin cogu kirik.Odalarin ikisinde büyük 
hasar var.Evin bu kismi daha korunakli oldugundan bir sey olmadi.Bu arada en kötüsü Mr.Stern yatini 
kaybetti.Kaylara carpip parcalanmis>> 
 
<<Peki ya köy?>>Mr.Stern´in yati umrunda bile degildi.isterse kirk tane yat alirdi kendine. 
 
<<Bir kisi agir yarali.Ama hayati tehlike yok.Evler adanin öteki tarafinda oldugu icin fazla zarar 
görmemisler. Radyo haberlerine göre asil felaket Fiji´de olmus. Bir sürü ölü, yüzlerce yarali varmis.Pek 
cok insan evsiz kaldi.Neyse, simdi gitmeliyim.Yapmam gereken bir sürü is var.Sonra görüsürüz.>> 
 
Tina kahvaltisini bitirdi.Sonra banyoya gecip yüzünü soguk suyla yikadi.Saclari karmakarisikti ve 
düzeltmeye imkan yoktu.Yinede onlari at kuyrugu yapmaya calisti.Kösedeki dolapta buldugu uzunca bir 
seridi keserek kurdele yerine boynuna bagladi.Dün gece cikardigi giysiler ortada yoktu.O bluz ,özellikle 
yakasindan ötürü onun icin cok degerliydi. 
 
Tam o sirada kapi acildi ve Nic iceri girdi.Birbirlerini selamladilar.Nic onu disari cikarmak istiyordu.Ama 
önce mutfaga ugradilar.Cünkü Tina, Liana´ya biraz yardim etmek niyetindeydi.Fakat o yardima ihtiyaci 
olmadigini israrla belirtti.Mutfagin tahrip olmus bölümünü temizlemeye calisiyordu.Tina´nin bos kahvalti 
tepsisini birakip ciktilar. 
 
Firtinanin ne kadar güclü oldugu apacik belli oluyordu.Villanin kalin duvarinin dibine rüzgarin firlatip attigi 
bir sürü sey yigilmisti.Aralarinda büyük agac parcalari ,hatta kayalar vardi.Hava oldukca serin, her yer 
islakti. 
 
Nic ona kaslarini catarak bakti.<<Simdi gidemezsin.>>dedi.<<Sana odami göstermek istiyorum>> 
 
Onu kacirmamak istiyormus gibi elinden sikica tuttu. Birlikte villaya döndüler.Nic ona villayi gezdirdi. 
Ugramadiklari tek yer Leonard Stern´in odasiydi.Bu arada Tina sürekli cizim cantasini arayip durdu. 
Cantanin ortada olmamasi tek bir anlama geliyordu.Leonard Stern onu almis ve kimsenin göremeyecegi 
bir yere kaldirmisti. 
 
Ögle oldugunda daha villadan ayrilamamisti.Liana ögle yemeginin hazir oldugunu söylemeye geldiginde 
Nic´in odasinda oyun oynuyorlardi.Tina yemege inmeden önce odasina ugradi.Aynanin karsisina gecip 
sacini acti. Sabahki karisiklik biraz kaybolmustu.eliyle iyice düzeltti.Birden buynundaki seridin cok garip 
göründügünü fark etti.Yara izinide tam olarak gizleyemiyordu.Caresiz, cikartti.Gömleginin yakalarini iyice 
kaldirarak izi örtmeye calisti. 
 
Az sonra hep birlikte yemek salonundaki büyük masanin cevresinde oturuyorlardi.Pamela Smythe bir ara 
Tina´ya dogru egilip hayretle bakti. 
 
<<Aman tanrim!Ne korkunc!Boynuna ne oldu?>> 
 
Masanin cevresinde oturan insanlarin bakislari Tina´nin üzerine cevrildi.Yapilacak bir sey yoktu.Ters bir 
tepki göstermek anlamsiz olacakti.Tina gülümsemeye calisti. 
 
<<Eski bir ameliyat izi.>>dedi, mümkün oldugu kadar anlasilabilir, düzgün bir ses cikarmaya calisarak. 
 
Masanin cevresinde derin bir sessizlik oldu.Bu arada Tina , Liana´nin uzattigi corba kasesini yavasca 
alarak önüne koydu. 
 
<<Yoksa buraya nekahet dönemini gecirmek icinmi geldin?>>diye sordu Aillen Hamilton.Sesi cok 
dogaldi.Bu arada Nic babasinin bakislarindan kacmak ister gibi sandalyesini Tina ´ya yaklastirdi. 



 
Evet, bir nekahet döneminde oldugu söylenebilirdi.Leonard Stern hayatina müdahale etmeseydi hersey 
yolunda gidecekti. 
 
<<Rahat bir ortamda calismak icin geldim>>dedi. 
 
<<Anliyorum>>dedi Aileen rahat bir tavirla. <<Bir seyler yaziyorsun herhalde>> 
 
<<Evet Miss Bennett, bütün gün ne yaptiginizi bize söylemeyecekmisiniz?>>Canavar nihayet 
konusmustu.Tina, Leonard Stern´le göz göze gelmemeye calisarak, <<Ciziyorum>>diye mirildandi. 
 
Genc adam alayci bir tavirla gülümsedi.Corbasindan bir kasik alarak dudaklarina götürdü. 
 
<<Nic´in son zamanlarda sanatla bu kadar ilgilenmesinin nedeni simdi anlasildi.>>dedi Aileen 
Hamilton.<<Son siralarda okudugu bütün öyküleri resimlerle ifade etmeye basladi.Yoksa ona dersmi 
veriyorsun?>> 
 
<<Malzemelerimi kullaniyor.Cizmeyi cok cabuk ögrendi.Öyle degilmi Nic?>> 
 
Aileen Hamilton, Pamela´ya buz gibi bir bakis firlattiktan sonra tekrar Tina´ya döndü. 
 
<<Birbirinizi cok iyi anliyor olmalisiniz.Onun anlayacagi sekilde dudak hareketleri yaparak konustugunu 
daha Önce fark etmistim.Ayrica, el isaretleriyle de anlasiyorsunuz galiba. Bütün bunlari nereden 
ögrendin?>> 
 
Tina yanit vermeyince <<Ah özür dilerim>>dedi Aileen<<Ameliyat gecirdikten sonra senin de benzer 
sorunlarin oldu herhalde.Nic´e her zaman söylerim, kusursuz insan yoktur.Her insan su yada bu bicimde 
kusurlar, degisik özellikler tasir.>>Nic´e sempatiyle bakarak gülümsedi.<<Nic´in gözleri keskindir ama 
ben gözlügüm olmasa burnumun ucunu bile göremem.>> 
 
Nic bu sözler üzerine güldü.Aileen Hamilton derin bir ic cektikten sonra corbasini icmeye basladi. 
 
´Sagirlik cocuklara aci vermeyen bir kusur´ diye düsündü Tina.Bu gercegi okul öncesi egitim veren özürlü 
cocuklar kursunda yaptigi gözlemler sirasinda anlamisti.Bu cocuklar daha cok anne ve babalarinin 
endiselerinden ötürü rahatsiz oluyorlardi.Cocuk entelektüel bakimdan gelismeye , insanlarla daha cok iliski 
kurmaya basladigi zaman özürlü oldugunu yakici bicimde hissetmeye basliyordu.Nic iste tam da bu 
asamadaydi.Az isittigini fark ediyor ve bu durumun insanlarla olan iliskilerine yansidigini, onu engelledigini 
hissediyordu.Kulaklik takmaktan nefret ediyordu.Cünkü o alet tasidigi kusurun bir simgesiydi.Boynundaki 
yara izinin Tina icin bir simge olmasi gibi. 
 
<<Demek sanatcisiniz Miss Bennett, öylemi?>>Bu soguk ses bir anda düsüncelerini böldü.<<Eserlerinizi 
satiyormusunuz?Belki de dostlariniza hediye ediyorsunuz?>> 
 
<<Kendimi sanatci saymiyorum.Sadece öyküleri canlandirmak icin resim ciziyorum>> 
 
Aileen birden dikkatle ona bakti.Sonra corba kasigini uzatarak, heyecanla, <<Aman tanrim!>>diye 
bagirdi.<<Nic sana Tina dedigine göre sen Tina Bennett olmalisin. Mr. Stern seni Bettina diye 
tanistirmisti.Sanirim seni kitaplardan taniyorum.Tina Bennett! Ne hos, ne tatli bir sürpriz!>> 
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Aileen´in sözleri havada kalmisti.Gülümseyerek Tina´ya bakan Pamela´nin masadan kalkmamak icin 
büyük caba harcadigi belli oluyordu.Leonard Stern ise Aileen´in sözlerine cok sasirmis gibiydi. 
 
Tina´nin yüzü hafifce kizarmisti.Ama yinede belli belirsiz bir gurur duyuyordu.Genc adamin sessizligi ne 
anlama geliyordu? Tina´nin tipki kiz kardesleri gibi aptal bir süs bebegi oldugunu düsünmekte hata 
yaptigini anlamismiydi? 
 
Yemegin sonuna dogru bütün cesaretini toplayarak ona döndü. 
 
<<Cantami buldunuzmu? Hemen bungalova dönmek istiyorum da…>> 
 
<<Biraz zor olur.Raymond bungalovun damini ucurmus>> 
 
<<Raymond mu?>>Adada Raymond adinda birini tanimiyordu. 
 
<<Siklona burada Raymond derler>>diye yanit verdi genc adam. 
 
<<Aman tanrim, dam uctuguna göre…esyalarim>> 
 
<<Thomas´la sabah gidip baktik.Esyalarin bir kismini kurtarmaya calistik.Iceriyi su basmis.Eski haline 
gelmesi icin en azindan birkac hafta gerekir.>> 
 
Bunlari söyledikten sonra Nic´e döndü.<<Benimle plantasyona gelip temizlik islerine yardim etmek 
istermisin, Dom? Thomas agaclarin cogunun köklerinden söküldüklerini söylüyor.Bu sene pek ürün 
alamayacagim galiba.>> 
 
Cocuk hicbir sey söylemedi.Bunun üzerine Aileen Hamilton, <<Senin icin cok eglenceli olacak, Nic.>>dedi. 
 
Nic, sözcüklerin üzerine basa basa, <<Tina´yla kalmak istiyorum>>diye karsilik verdi. 
 
Leonard Stern omuzlarini silkti.Masadan kalkarken, <<Yemeginiz bittiginde büroma kadar gelirmisiniz, 
Miss Bennett?>> dedi.<<Sizinle biraz konusmak istiyorum>> 
 
Az sonra Tina mutfakta Liana´ya yardim ederken ,´ Acaba ne söyleyecek?´diye düsünüyordu.Fijili kiz 
hayatindan cok memnundu.Bir ara Tina´ya dönerek <<bütün sanatcilarin bencil ve daginik olduklarini 
sanirdim>> dedi.<<Hele burada kalanlardan neler cektim>> 
 
Tina ellerini havluya kurularken dalgin dalgin, <<Kadinlarmi?>>diye mirildandi. 
 
<<Elbette, kadinlar.Mr.Stern bu konuda pek tutucu degildir>> 
 
<<Bir is adaminin cesitli insanlarla görüsmesi dogal>>dedi Tina.Nedense o anda kazadan sonra ögrendigi 
ilk ders aklina geldi.<<Normal bir sirkette calisman imkansiz>>demisti doktor. <<Cünkü biliyorsun, böyle 
yerlerde bütün isler telefonla halledilir. Bunun icinde dogal bir ses tonu gerekir.>>Bu sözler üzerine Tina 
bir is yerinde calisma imkaninin olmadigini anlamisti. Yapabilecegi tek sey kendi yeteneklerini 
gelistirmekti. 
 
Mutfaktan ayrilmadan önce kendisini endiseli bakislarla süzen Nic´e döndü.<<Simdi gidip babanla 
görüsecegim.>> 
 



<<Seni gönderecekmi?>> 
 
<<Bungalov yikildiysa orada kalamam.Bu babanin degil, firtinanin isi>> 
 
<<Eger istersen burada , benimle kalabilirsin>> 
 
Tina basini salladi. Bir aslanin ininde yasamasi imkansizdi. 
 
<<Onun yüzünden beni sevmiyorsun, degilmi?>> 
 
<<Seni neden sevmeyeyim, Nic? Biz arkadasiz degisen bir sey yokki>> 
 
<<Ama o herseyi degistirebilir.Benim arakadaslarim olsun istemiyor.Seni gönderebilir.Bunu istedigini 
biliyorum ve ondan nefret ediyorum>> 
 
Nic aglayacakmis gibi yüzünü burusturarak arkasini döndü ve kosarak mutfaktan cikti.Tina cocugun 
arkasindan bakarken kendini caresizlik icinde hissediyordu.Aslinda, bir an önce Cennetten ayrilsa iyi 
ederdi.Nic´in ona duygusal bakimdan baglanmasi iyi sonuclar dogurmayabilirdi. 
 
Stern´in bürosuna dogru yürürken dizlerinin hafifce titredigini hissetti.Bu adamla ne zaman karsilassa 
garip bir heyecana kapiliyordu. 
 
ilk karsilastiklari ani hatirladi.Hic sesini cikarmadan dikkatle onun yüzüne bakmisti Tina.Leonard Stern 
mavi ve beyaz renklerin hakim oldugu yatak odasinin kapisinda durmustu.Gözlerindeki garip piriltiyla vahsi 
bir aslana benziyordu. 
 
O kizil sacli kadinla yatiyormuydu acaba?Bu soruyu silmek ister gibi elini alnindan gecirdi.Tekrar o ana 
döndü.Leonard Stern´i karsisinda gördügü an yatak örtüsüne sarinmisti.Hayatinin en korkunc 
saniyeleriydi.Üzerindeki ince geceliginin altinda vücudu cirilciplakti.Hemen yaninda yatan Niven da ciplakti. 
 
Sampanya icmislerdi o gece.Bir sise, belkide iki. Niven´a güveniyordu.Neseli, cosku dolu, cok romantik biri 
gibi görünmüstü.Üstelik annesi ve kiz kardesleri de onu cok iyi taniyor ve övgüyle söz ediyorlardi. 
 
Bir kadin sesi duyarak irkilmisti.Cok garipti ama ilk gözüne carpan kadinin parmagindaki yüzük 
olmustu.Yüzügü Tina´ya özellikle göstermek istiyordu sanki.Gercek, bir tokat gibi yüzüne carpmisti.Bu 
kadin Niven´in karisindan baskasi degildi.Niven evliydi! Ve o anda icinde bulunduklari yatak onlarin kari 
koca olarak paylastiklari yatakti.Gözlerden uzak restaurantlarda, issiz köselerde bulusmalarinin sebebini o 
anda anlamisti Tina.Niven´a asik olmustu ve birlikte olduklari o uzun süre icinde genc adamin evli oldugu 
aklinin ucundan bile gecmemisti. 
 
Ürkmüstü. Dehsetle dönüp Niven´a bakmisti.Karsisinda bir yabanci vardi sanki.O bakislar Niven´in 
olamazdi. 
 
Bu arada Leonard Stern elini gözleri yasli kadinin omuzuna koyarak, <<Sende biraz utanma duygusu 
varsa bu evi derhal terk edersin, Niven.>>demisti.Bu sözleri söylerken dikkatle Tina´nin yüzüne 
bakiyordu.Sonra parmagini ona dogru uzatmis ve <<Bu kücük fahiseyi de beraberinde 
götüreceksin>>demisti. 
 
Tina ani bir refleksle Niven´in kolunu tutmustu.Onun herseyi aciklayacagini umuyordu.Bir fahise 
olmadigini söyleyecekti simdi.Ayrica iliskilerinin birkac romantik öpüsmenin ötesine gecmedigini 
aciklayacakti.Fakat Niven oldukca sert bir hareketle kolunu cekmisti. 
 
<<Gerek yok, Leo>>demisti.<<ickiyi biraz fazla kacirdim galiba.Bettina zaten gitmek üzereydi.Öyle 



degilmi canim?>> 
 
Tina ´nin basindan asagi bir kova buzlu su dökülmüstü sanki.Niven ona asla Bettina diye hitap 
etmezdi.Onu her zaman , yumusak, romantik bir ses tonuyla , Tina, diye cagirirdi. 
 
Derin bir sessizlik olmustu.icerdeki öteki kadin hickiriklar icinde odayi terk etmisti.Leonard Stern ise 
kimildamadan durmaya devam ediyordu.Niven sinirli bir kahkaha atmisti.<<Bak ihtiyar 
adam>>demisti.<<Yemin ediyorum, bir daha böyle bir sey olmayacak>> 
 
Kapinin agzinda duran aslanin yüzünde hafif bir tebessüm belirmisti.Yataga yaklasarak Niven´in saclarini 
oksamisti. 
 
<<Yemin etmen gerekmez>>demisti.<<Kiz kardesimle uzun süredir kari koca hayati yasamadiginizi 
biliyorum.Bir an önce bosansaniz iyi olur. Bu saatten sonra evlilik yürümez.Ama Kathy´ye bir daha 
yaklasmaya calisirsan yada mesele cikarirsan suratini dagitirim, bilmis ol.Anladinmi?>> 
 
inanilir gibi degildi ama Niven sürekli gülüyordu.Tina o gülüsün nedenini cok sonra anlayacakti.Niven 
karisindan bosanmak istiyordu ve böyle bir komployla amacina ulasmisti. 
 
<<Ne istedigini söyle bana, Leo.>>demistiNiven.<<Sessiz bir bosanma istiyorsun degilmi?>> 
 
Sinirli bir hali vardi bunlari söylerken.Yüzü kizarmis, bakislarinda vahsi bir ifade belirmisti. 
 
<<Benim icin önemi yok, ama senin icin cok ciddi sonuclar dogurabilir>>demisti Leonard Stern.<<Neler 
yapabilecegimi cok iyi biliyorsun.Sen ve su kücük fahise bir daha sakin yoluma cikmayin>> 
 
<<Endiselenmen gerekmez, Leo.Bettina bu isleri bilir.Emin ol, cenesini tutacaktir.>> 
 
Bu arada Leonard Stern ,Tina´yi dikkatle süzüyordu. 
 
<<Ona ne süphe>>diye mirildandi.<<isini iyi bilen birine benziyor>> 
 
Tina hafifca titremeye baslamisti.Korkunc bir tuzaga yakalanmis caresiz bir yaratik gibi hissediyordu 
kendini. Üstündeki örtüyü acarak dogruldu.Yavasca yataktan cikti. Basini dik tutmaya calisarak agir 
adimlarla banyoya dogru yürüdü. Banyo kapisinda durup onlara bakti.Niven mavi gözlerini telasla kacirdi. 
Fakat Leonard Stern hala o vahsi bakislariyla onu süzüyordu. 
 
Kapiyi yavasca kapatip lavobaya yaklasmis, aynaya bakmisti.Kirilan gururunu hic birseyin 
onaramayacagini hissetmisti o an.Niven basindan beri hep yalan söylemisti.Aklina gelen bir sey daha vardi 
ama bunu kendine bile itiraf etmek istemiyordu.Niven onu özellikle secmis olmaliydi. Konusma zorlugu 
cektigi icin. Annesinin verdigi bir partide tanismislardi ve...Niven, onu görür görmez kararini 
vermisti.Yalanlardan, yalnizca yalanlardan olusmus bir iliskiydi bu. Boynunda bir yara izi tasidigini 
biliyordu kuskusuz. Öpüsürlerken özellikle boynuna dokunmamaya hep dikkat etmisti.Neden hep dik yakali 
elbiseler giydigini ve boynunu o kalin kurdeleyle örttügünü sormamisti hic.Dikkatini cekmemis olamazdi. 
 
Banyoda bayilmamak icin kendini zor tutmustu.Neden? Böyle birseyi neden yapmisti? Niven´a asik oldugu 
apacik ortadaydi .Bunu biliyor olmaliydi. 
 
 
Hickiriklarini bastirmak icin eliyle agzini sikica kapatmisti.Agir bir yara aldigini hissediyordu.Diger insanlar 
gibi konusamayacagini biliyordu.Ama yinede kazadan o ana kadar gecen süre icinde buna alismaya, hayati 
sevmeye calismisti.Gercegi Kabul etmekten baska caresi yoktu cünkü.Sanki biri bicakla kalbini 
parcalamisti.Bütün umutlarinin kirildigini hissediyordu. 



 
Leonard Stern´in calisma odasinin kapisina gelmis kapiya vurmak icin elini kaldirmisti.Niven´a bunu neden 
yaptigini bile soramamisti.O siralarda tek kelime bile söyleyemiyordu.insanlara derdini anlatmasi 
imkansizdi.Acilarla gecen bes uzun hafta sonra larenks yirtilmalarinin yeni bir ameliyat teknigi ile kismen 
iyilestirebildigini ögrenmisti.Ameliyattan sonra özel egzersizlerle sesini biraz acabilmisti.Uzun Sessizlik´I 
iste o sirada yazmisti. 
 
Odanin kapisini acip iceri girdiginde gözüne carpan ilk sey yatak olmustu. Gögsünün üzerine büyük bir 
agirlik cökmüstü sanki.Ürkek adimlarla iceri girdi ve birden Leonard Stern´I fark etti.Genis bir calisma 
masasinin basinda oturuyordu.Tam arkasinda acik bir pencere vardi. Geriden gelen isik onu koyu bir silüet 
halinde gösteriyordu. 
 
Yataga bir daha bakmamaya özen gösteterek agir adimlarla masaya yaklasti.Birden durdu.Masanin 
üzerinde resim cantasi duruyordu.Kartonlarin ve kagitlarin yandan görünüsü icinin acildigini ortaya 
koyuyordu.´Bunu yapmamaliydi´ diye gecirdi icinden.Masanin yanindaki sandalyeye oturdu.Biraz daha 
ayakta kalsaydi düsebilirdi. 
 
<<Ne kadar zamandir bu islerle ugrasiyorsun?>> 
 
Tina hafifce öksürdü.<<iki bucuk yildir>>dedi. 
 
<<Neden?>> 
 
<<Cünkü bu isi seviyorum.Bir amacim olmali.Degerli bir amac.>>sacmaladigini düsünerek 
sustu.Hayatinin insanlarla iletisimkurmadan korkunc bir sessizlik icinde gecmesinden korkmustu.Bu 
yüzden bütün gücünü calismaya vermis ve dünyayla baglarini neredeyse kesmisti.Niven´la karsilasincaya 
kadar... 
 
<<Cizgilerin cok iyi>> 
 
<<Daha iyi olmasi icin calisiyorum>> 
 
<<Demekki kendine güveniyorsun>> 
 
Tina basini salladi. 
 
<<Neden bana söylemedin?>> 
 
<<Sormadinki.Sadece tahminler yürüttün.Ayrica söyleseydimde inanmazdin>> 
 
Genc adam bakislarini kacirdi.Biraz pisman olmus gibiydi. 
 
<<Bunlar basilacakmi?>> 
 
<<Evet>> 
 
<<Dom´u cok etkilemis bunlar>>Konusurken elini cantanin üzerine koymustu.Jao´nun öyküsünü 
kastediyor olmaliydi. 
 
Tina gülümsemeye calisarak <<cok kolay ögreniyor>>dedi.<< Ayrica model olarakta bana cok yardimci 
oluyor.Sakin onu kullandigimi söylemeyin, cünkü kendisine emeginin karsiligini ödüyorum>> 
 
Leonard Stern cantayi acti ve sihirbazin resmini cikarip Tina´ya dogru uzatti. 



 
<<Banada bir seyler ödeyecekmisin bari? Model olarak.>> 
 
Sonradan eklenen sakala ragmen sihirbaz Leonard Stern´in tipkisiydi. 
 
<<Sey...ben, kasten yapmadim.Resmi düsünmeden ciziyordum.Ortaya böyle bir sey cikti>> 
 
<<Bu resimde cocuklari diri diri yiyen korkunc bir canavar gibi göstermissin beni>> 
 
<<Hayir, öyle degil>>dedi Tina telasla.<<Bu canavar degil, sadece bir sihirbaz.Issiz bir adanin 
efendisi.Biraz vahsi bir adam ama kötü yürekli degil Bu nedenle biraz dramatik bicimde cizmek 
gerekiyordu.>> 
 
<<Demek bunu cizerken farkinda bile olmadan beni düsündün>>Resmi tekrar yerine koydu.Bu arada Tina 
elini boynuna dogru götürdü ve bu kücük hareketinin Leonard Stern´i tedirgin ettigini fark etti. 
 
<<Az önce dedigim gibi, kendiliginden oldu>> 
 
<<Bilinc altina islemisim demekki.O kadar vahsi ve korkuncmu dörünüyorum sence?>> 
 
Bunu gercekten ögrenmek istiyormus gibi sormustu.Ona gülümsemeye calisti.<<Fiziksel olarak bu tipe 
biraz uygun oldugunuzu düsünmedim degil.>>dedi.<<Ayrica o sirada Nic´in babasi oldugunuzu 
bilmiyordum>> 
 
<<Peki Borelli kim oluyor?Miss Hamilton´un söylediklerinden resim yaparken Borelli ismini kullanmadigin 
anlasiliyor.>> 
 
Tina yüzünün hafifce kizardigini hissetti.<<Sey... bu kez yeni bir sey yapmaya calisiyorum.Birlikte 
calistigim ,bana yardimci olan arkadasim bu ismi önerdi>> 
 
Leonard Stern onu uzun uzun süzdü.Sonra yumusak bir sesle <<Nasil bir ameliyat gecirdin?>>diye 
sordu.<<Ses tellerinle ilgili bir sorununmu vardi?>> 
 
<<Bu konuyu Nic´in güvenini kazanmak icin istismar ettigimi düsünmüstünüz.Hatta belkide sizin...>> 
 
<<Lütfen sacmalama.Sadece bir soru sordum>> 
 
<<Benim ses tellerim sizi hic ilgilendirmez.Su anda istedigim tek sey bu adadan biran önce cekip 
gitmek.Cünkü sizdende, hakaretlerinizdende biktim. Gidersem cok mutlu olacagim>> 
 
Leonard Stern hafifce gülümsedi<<Bana biraz daha katlanmak zorunda kalacaksiniz galiba>> 
 
<<Ne demek istiyorsunuz? Bungalovun artik kullanilmayacak durumda oldugunu söylemistiniz.>> 
 
<<Orasi öyle.Ama villanin durumu fena degil>> 
 
<<Burada kalamam.>> 
 
Genc adam dirseklerini masaya dayayarak ona dogru egildi. 
 
<<Fiji den ucaga binebilirim>> 
 
<<Hükümet yetkilileriyle az önce görüstüm.Bütün ucaklar adalardaki insanlara yiyecek, ilac ve malzeme 



atma isinde kullanilacak.Bu durum enazindan birkac hafta devam eder>> 
 
<<O halde tekneyle giderim>> 
 
Leonard Stern omuzlarini silkti. Üzerindeki sari tisört gözlerinin rengini iyice belirgin hale getiriyordu. 
 
<<Normal servislerin baslamasi uzun süre alir. Su ana kadar adaya tek bir tekne bile ugramadi.Adadaki 
teknelerin de hepsi batti.>> 
 
<<Yinede bu adadan ayrilmanin bir yolu olmali>> 
 
Derin bir sessizlik oldu.Leonard Stern tek kasini kaldirmis ona bakiyordu.Tina bütün vücudunun kasildigini 
hissetti. 
 
<<Benim burada kalmami istediginize inanmami beklemiyorsunuz herhal 
de?>> 
 
<<Nic istiyor>> 
 
<<Kimin gidip kimin kalacagina Nic mi karar veriyor? Ona bu konuda izinmi veriyorsunuz?>> 
 
<<Bu kez baska secenegim yok.Dominic yabancilarla pek iliski kurmaz.Nedense seni cok sevdi.Biliyorsun 
benden nefret ediyor.Daha fazla nefret etmesine yol acacak seyler yapmak istemiyorum.>>Bakislarina 
yine o sert, amansiz ifade yerlesmisti.<<Bir süre kadar burada kalmalisin>> diye mirildandi. 
 
<<Ne zamana kadar?>> 
 
<<Seni yakindan taniyincaya kadar>> 
 
<<Nasil?>> 
 
<<Biriyle kisa süre birlikte olmak insani yaniltabilir.Ama onunla sürekli beraber yasarsan durumcok farkli 
olur.Nic´in taskinliklarina tahammül edebilirsin, ona resim yapmayi ögretebilirsin.Ama zamanla Nic´in 
sürekli ilgi beklemesi canini sikmaya baslar.Böylece onun gözünde gercek renklerinle belirmeye 
baslarsin>> 
 
<<Yaniliyor olamazmisin?>> 
 
<<Sanmam.Kücük bir cocugun sürekli beraberligi uzun vadede seni sikacaktir.Zamanla eski hayatini 
özleyeceksin>> 
 
<<Buraya geleli bir ay oldu.Hic sikilmadim>> 
 
<<Ama calisiyordun.Resimlerini dikkatle inceledim.Calismalarin neredeyse bitmis.Bencil, kendisinden 
baskasini düsünmeyen ve sürekli ilgi cekmeye calisan özürlü bir cocukla birlikte olmaya bakalim ne kadar 
dayanabileceksin? O tatli ve sempatik ögretmen tavrin ne kadar sürecek?>> 
 
<<Oglunuz hakkinda nasil böyle seyler konusabiliyorsunuz, anlayamiyorum>> 
 
<<Konusurum, cünkü o benim oglum!>>Sözcükleri vurgulamak ister gibi iyice öne dogru egildi.<<Renkli 
gözlüklerle bakmiyorum ona.Onu oldugu gibi kabul ediyorum.Begendigi her seye sahip olmak 
ister.Tüketinceye kadar.Taki durdurulana kadar>> 
 



<<Onu durduranda siz oluyorsunuz , herhalde>> 
 
<<Evet durduruyorum.Seni bana karsi bir silah gibi kullanamayacagini anladigi an bana karsi az da olsa 
bir saygi duyabilir.Bekledigim sey bundan ibaret.Biraz saygi...>> 
 
Tina derin bir soluk aldi.<<Daha önce beni onu kullanmakla suclamistiniz.Simdide siz beni kullanmaya 
calisiyorsunuz galiba>> 
 
Leonard Stern alayci bir tavirla güldü<<Ne fark ederki?>>dedi.<<Eger onu degistirmeyi basaramazsan 
her sey eskisi gibi olur.>>Arkasina yaslanarak uzun ve bicimli parmaklarini birbirine kenetledi.<<Elimden 
gelen herseyi yapacagim.>>diye mirildandi.<<Beni benimsemek zorunda kalacak>> 
 
Bu kararli, anlasilmasi güc tavir Tina´yi ürkütmüstü. 
 
<<Ama neden?>>dedi.<<Neden sizi benimsemesi icin onu zorluyorsunuz?Böylelikle sizden nefret 
etmesini saglamis oluyorsunuz. Bir baba olarak böyle davranmaniz dogrusu cok garip>> 
 
Bu sözler üzerine derin bir sessizlik oldu.<<Altiyil boyunca babasi olmadi.>>diye karsilik Verdi genc 
adam.<<Nic´in annesi yaptigimiz anlasmaya uymadi.Bu yüzden onu uzun bir süre göremedim.Sadece su 
son alti aydir Dom´la birlikte yasiyorum>> 
 
Eski karisi ölmüsmüydü yoksa? Belkide tekrar evlenmisti.Tina sormaya cesaret edemedi.Leonard Ster´in 
ogluyla iliskilerinde caresiz bir durumda kaldigini daha önce hissetmisti.Yanilmadigini cok iyi anliyordu. 
 
<<Ona dürüstce davranmayi, daha acik olmayi deneyebilirsiniz>>dedi.<<Onunla konustunuzmu?>> 
 
<<Zamani gelince konusacagim.Simdilik ona düsen sadece söz dinlemekten ibaret.Ama isteklerimi 
yapmiyor.Bunun icinde genellikle kulaklarindaki rahatsizligi basariyla kullaniyor.Bu sekilde devam 
edemez.Bana saldirmasina izin veremem.>> 
 
<<Sizinle rekabete giristini saniyorsunuz>> 
 
<<Sanmiyorum, gercek bu.Tam alti aydir ayni oyunu oynuyoruz. O sürekli saldiriyor ve ben pasif 
kaliyorum.Yanlis bir yöntem izledigimi anladim.Artik bende bir bicimde harekete gecmeliyim.Amacim 
basit.Cennet´ten ayrildigimizda onun babasi olacagim, oda benim oglum.Her bakimdan>> 
 
<<Ve benim yardimimi istiyorsunuz, öylemi?>> 
 
<<Yardim sayilmaz.Sadece varligin gerekiyor.Burada olacaksin .insan tabiati gerisini halledecek.Hemde 
kendiliginden>> 
 
<<Peki ya Pamela Smythe? Ya Nic´in bütün zamanini birlikte gecirdigi Miss Hamilton?>> 
 
<<Ders saatlerini azaltmayi düsünüyorum.Bu asamada ders onun icin önemli degil.Zaten isbirligi 
yapmiyor onlarla.Smythe ise zamanini doldurdu. Cok daha kücük cocuklarla ilgilenmeye alisik. Dom´a 
nasil ulasilacagini benim kadar bile bilmiyor.Onu mümkün oldugu kadar kisa süre icinde 
uzaklastiracagim>> 
 
<<Bunu yapmamalisin.>>diye fisildadi Tina.Bunu üzerine genc adamin yüzündeki ifade degisti. Yavasca 
dogrulup ayaga kalkti.Hafif alayci bir tebessümle bakti ona. 
 
<<Sana soracak degilim, Bettina>> 
 



Tam o anda Tina hafif bir tikirti isiterek basini cevirdi.Oda kapisinin acildigini ve Nic´in öfkeden pancar gibi 
olmus bir suratla iceri girdigini gördü. 
 
Ufaklik boguk bir sesle <<Onu gönderiyorsun!>>diye bagirdi. 
 
<<Hayir, Dom.>>dedi Leonard Stern.<<Tam aksine , onun burada kalmasini istiyorum.Burada istedigi 
kadar kalabilir>> 
 
<<Tina?>>Cocuk  
bu sözü yüzünde umut dolu bir ifadeyle fisildamisti. 
 
Leonard Stern simdi tam oglunun arkasinda durmus Tina´ya bakiyordu. 
 
<<Söyle ona, Bettina>>dedi, yumusak bir sesle.Bu ses tonunu Nic´in duymasina imkan yoktu.<<Ona 
burada kalmak istemedigini söyle>>diye devam etti.<<Yapman gereken daha iyi isler var, öyle 
degilmi?Böyle söylersen onun egitimine hemen baslamis olursun>> 
 
Tina birsey söylemedi.Bakislarini Nic´in yüzünden alamiyordu.Sonunda dayanamayip cocugun ellerini 
sikica tutu. 
 
<<Kaliyorum>>dedi boguk bir sesle<<Simdilik>> 
 
Nic´in yüzünde büyük bir sevinc okunuyordu.Babasina dönerek <<Benimlemi kaliyor?>>dedi.<<Benim 
odamdami?Odama bir yatak daha koyalim>> 
 
<<Bettina kendi odasinda kalacak, Dominic. Yani dün gece kaldigi odada.Seninkine bitisik biliyorsun>> 
 
<<Ama benim odamda da calisabilir.>> 
 
<<Kendi odasinda bence daha rahat eder.Bettina´yi da düsünmelisin.Yetiskin insanlar kendilerine ait, 
gerektiginde yalniz kalabilecekleri bir yere ihtiyac duyarlar.Simdi istersen bu yeni haberi Liana´ya 
ulastir.Yeni bir misafirimiz var artik.>> 
 
Cocuk kosarak cikinca Tina´ya döndü.<<Gördünmü?>>dedi.<<ilk kez dogrudan bana hitap etti ve 
agzimdan cikan her sözü dikkatle dinledi.Bu bir baslangic sayilir.Sayende gelisecek.>>Gercektende cok 
mennun görünüyordu.<<Sonuna kadar kendi yöntemlerimi kullanacagim.>>diye devam etti.<<Bana 
yardim edecekmisin, Bettina Bennett?>> 
 
<<Umarim basarili olursunuz, Leonard Stern. Hak etmemis olsaniz bile>> 
 
Tina bunlari söyledikten sonra ayaga kalkip odadan cikti.Görüsme bitmisti.Bu adamin seytani bir zekasi 
vardi.Onun karsisinda ayni anda hem dehset hem de hayranlik duyuyordu.Hakkinda hala ayni ölcüde 
olumsuz seyler düsünüyor olmaliydi.Renkli bir hayat yasayan Bettina Bennett sonunda Nic´i terk edecek 
ve cocuk böylece babasina yaklasacakti ! Bu baba ogul catismasina hic karismamis olmayi nasil da 
isterdi.Ama artik oyunu sonuna kadar oynamaktan baska yapabilecegi bir sey yoktu. 

 

lara 16.02.2007 19:53 
 

Sessiz Dünya / suzan napier 
  
BÖLÜM ALTI 
 



 
Leonard Stern kizgin kumlarin üzerinde dogruldu.Dirsegine yaslanarak suyun kiyisinda oynayan kadinla 
cocugu bir süre seyretti. 
 
Kiskanmaya baslamisti.Aslinda sadece kiskanclik degil, daha karmasik bir duyguydu bu. Bettina 
Bennett´in davranislari hic de bekledigi gibi olmamisti. Bütün gününü Dominic´le birlikte gecirmesine 
ragmen usanti belirtisi göstermiyordu.Dominic de hayatindan cok memnun gibiydi. 
 
O sirada ufaklik Tina´nin üzerine kum atmakla mesguldü. Tina ise el hareketleriyle ona birseyler 
anlatmaya calisiyordu.Nasil bu kadar sabirli olabiliyordu? Evdeki herkesi büyülemisti. Leonard Stern 
disinda. Dominic´le o kadar ilgilenen Aileen Hamilton bile Bettina´nin cocukla iliskisini öve öve 
bitiremiyordu.Onun sagir cocuklarin egitimiyle bir süre mesgul uldugunu söylemisti.Gerci amatör düzeyde 
ugrasmisti onlarla, ama yinede isini sevdigi anlasiliyordu. 
 
Bir gece yemek masasinda o garip, boguk sesiyle, <<Onunla ilgilenmek benim icin cok yararli>>diye 
mirildanmisti. 
 
<<Senin icin neden yararli olsun?>>diye sormustu Leonard Stern. 
 
<<Cocuklarin resimlerimde en cok neden hoslandiklarini anlamami sagliyor ve …>> 
 
<<Devam et.Ne diyecektin?>> 
 
Leonard Stern merak dolu bakislarini onun yüzünden ayiramiyordu. 
 
<<Ve onlarin ne kadar basarili ögretmenler olduklarini anliyorum.>>demisti genc kadin.Bu sözler özellikle 
Aileen Hamilton´i heyecanlandirmisti.Kendi aralarinda hararetli bir konusmaya dalmislardi.Leonard Stern 
yemek masasinda kendini biraz yalniz hissetmisti. 
 
Simdi birbirlerine su atiyor, gülüsüyorlardi.Hersey bir yana bu kadinin Dominic´le ilgilenmesi baba ogul 
arasindaki iliskilerin azda olsa düzelmesini saglamisti.Aralarinda bir yakinlasma olmamisti ama hic olmazsa 
eskisi gibi catismalar olmuyordu. 
 
Bettina´nin simsiyah saclarindan dökülen su damlaciklarina bakti Leonard Stern. ´Karanlik bir gecede 
kayan yildizlar gibi´ diye icinden gecirdi.Üzerinde oldukca kapali bir bikini vardi.Cinselligini ön plana 
cikarmaya calistigi iddia edilemezdi dogrusu. Tam aksine, nefis vücudunu gözlerden saklamak ister gibi bir 
hali vardi. 
 
Bu durum Leonard Stern´in oldukca garibine gidiyordu. Onun gecmisini cok iyi biliyordu cünkü.En azindan 
kendi gözleriyle gördügü bazi seyler vardi.Buna ragmen cinselligini geri planda tutmaya calismasi, en 
azindan Leo´nun ilgisini cekmeye calismamasi cok tuhafti. 
 
Leo yattigi yerden kumlari avucladi.Bakislari ikide bir Bettina´nin uzun, bicimli bacaklarina 
takiliyordu.Buda yeni bir olaydi.Beraberlikleri devam ettikce icinde bastirilmasi gittikce daha güclesen 
cinsel aclik büyüyordu.Yatistirmak yada inkar etmek imkansizdi.Kathy´nin evliligini yikan bir kadinla 
yatmasi düsünülemezdi. Niven bu kadinin tadini kesinlikle biliyordu.Önceligin onda olmasi da moral 
bozucuydu. 
 
Simdi kiyi boyunca onun uzandigi yere dogru geliyorlardi.Leo, Cynthia´yla evliliklerinin ilk günlerinden bu 
yana kendini bu kadar yabanci hissetmedigini düsündü.O siralarda henüz yeterince para 
kazanmamisti.Ctnthia´nin ailesine kiyasla maddi bakimdan oldukca mütevazi bir gecmisten 
geliyordu.Dominic olmasaydi iliskileri cok daha cabuk biterdi. 
 



Belli olmasin diye kirpiklerinin arasindan onu seyrediyordu.Firtina gecesi havluyu omuzlarina koydugu ani 
hatirladi.Titremeye baslamisti o an.Neden ama? Böyle bir kadin icin cok garip bir durumdu. 
 
Bacaklarini kuruluyordu.Leo yavasca dogrulup <<Su nasil?>> diye sordu.Dominic babasinin sesini 
duyunca birden durdu. Sonra kumlarin üzerine oturup oynamaya basladi.Bettina, Leo´nun uyudugunu 
saniyor olmaliydi.Cünkü biraz sasirmisti.Genc adam cesaret vermek ister gibi hafifce gülümsedi. 
 
Tina bakislarini kacirarak <<cok iyi>> diye mirildandi.´Su anda ne düsünüyor acaba? ´ diye icinden 
gecirdi Leo. ´Cocuksu kalcalar.Bicimli ama oldukca genis.Icinde gizli, kiskirtici bir güc barindiriyor sanki´ 
 
Vücudunda belli belirsiz bir uyanis hissetti Leo.Gizleyecek degildi.Genc kadinin kulaklarina kadar kizardigini 
görerek gülümsedi. Ayak ayak üstüne atti.Biraz keyiflenmisti.Miss Bennett´le bir anlasmaya varacaksa 
bunun icin en uygun andi. 
 
<<Utanacak bir sey yok>>dedi rahat bir tavirla <<Bu son derece dogal bir reaksiyon>> 
 
Bettina telaslanmisti.<<Neden söz ediyorsunuz?>>diy<e sordu.Havluyu gögüslerine dogru 
kaldirdi.Icgüdüsel bir dürtüyle örtünmek istiyordu.Bettina genc adamin kendi tepkisinden söz ettigini 
sanmisti.Leo onun eline bakti.ince uzun parmaklari olan o güzel el, gögüslerinin profilden görünüsünü 
Leonard Stern´in ilgi dolu bakislarindan saklamaya calisiyordu. 
 
<<Kendi tepkimden söz ediyorum, seninkinden degil>>diye mirildandi Leo.<<Cok güzelsin. Kendimi 
kontrol edemedigimi itiraf etmeliyim>> 
 
Bettina bu arada cantasinin icinde birseyler araniyordu.Sonunda bir sise günes yagi cikardi. 
 
<<Sirtina sürmemi istermisin?>>diye sordu Leo. 
 
<<Sadece yüzüme sürecegim.Vücuduma daha önce sürmüstüm.Birkac saat idare eder.>> 
 
Leonard Stern parmagini göge dogru kaldirdi.<<Bu yakici günes altinda birkac saat idare etmez.Bence 
biraz daha sürmeliyiz.>>Siseyi almak icin elini uzatti. 
 
<<Ben sürerim>>dedi Tina.Sert bir hareketle siseyi geri cekti. 
 
<<Bu yaptigin dogru bir hareket degil ,Bettina. Dominic sana dokunmami istemedigini düsünecek>> 
 
Tina basini cevirip Nic´e bakti.Ufaklik kumlarin üzerine oturmus büyük bir dikkatle onlari 
seyrediyordu.Tina düsmanla konustugu icin hayret ediyormus gibi bir ifade vardi yüzünde. Son üc gündür 
hersey yolunda gitmisti oysa. Leonard Stern adanin neresine giderlerse gitsinler onlarin yaninda 
oluyordu.Gerci Nic babasiyla hemen hemen hic konusmuyordu ama yinede onun varligina alismis 
gibiydi.Günes losyonu yüzünden bu durumu bozmak iyi olmayacakti. 
 
Kisa biran duraksadiktan sonra cocuga gülümsedi.<<sapkani giysene, Nic.Günes cok kizgin.Sanada losyon 
sürmemiz gerekecek.>>ayni sözleri hemen el isaretleriyle tekrarladi.Nic sapkasini basina gecirip ayaga 
kalkti ve uzaklasti.isitme cihazini takmak istemiyordu. 
 
Bir sabah Tina cihazi neden kullanmadigini sormustu. 
 
<<Basimi acitiyor>>diye karsilik vermisti. 
 
<<cok mu gürültü oluyor?>> 
 



Aslinda sorunun yanitini biliyordu. Özellikle bu yastaki cocuklar cihazin cevredeki sesleri olaganüstü 
yükseltmesinden ötürü panige kapiliyor ve rahatsiz oluyorlardi.Aileen Hamilton, Nic´in isitme 
bozuklugunun dogumda yapilan bir hatadan kaynaklanmadigini, daha sonra meydana geldigini anlatmisti. 
 
<<Daha bes yasindayken ilk komplikasyonlar basladi>>demisti.<<Baslangicta isitme kaybi oldugu 
anlasilmadi.Daha sonrada yanlis teshis konuldu.Durum acikliga kavusturuldugunda yapilacak pek birsey 
kalmamisti.Bu yasta isitme kaybina ugrayan cocuklarin cekingen olmalari ve isbirligine yanasmamalari 
dogaldir>> 
 
<<Yine de istedigi zaman cok rahat konusabiliyor.Sasirtici bir durum>> 
 
<<Evet kendi sesini kontrol edebiliyor ve karsisindakinin dudak hareketlerinden ne dedigini 
anlayabiliyor.Birseyden ötürü cezalandirildigini saniyor aslinda.Bu konuda ne düsündügünü bilemiyorum 
tabii.Bana söylemiyor.Yinede kendini suclu hissettigi acik>> 
 
Tina birsey söylememisti.Aslinda sormak istedigi cok sey vardi ama Aileen Hamilton üzerinde merakli biri 
oldugu izlenimini uyandirmak istemiyordu. 
 
Bu düsüncelere öyle dalmistiki sirtinda onun güclü parmaklarini hissedince irkildi.Leonard Stern onu 
korkuttugunu farketmisti.Ellerini cekmedi.´Bu konulari onunla neden konusmuyorum´diye icinden gecirdi 
Tina. 
 
Sirtindaki eller beline dogru kayarken basini hafifce yana dogru cevirdi ve birden Leo Stern´in bakislariyla 
karsilasti.Genc adamin acik ela gözlerinde arzu dolu bir pirilti vardi.Bütün bu olup bitenlerden sonra 
vücutlarinin birbirine bu kadar yakin olmasi cok garipti.Son günlerde adaya tatile gelmis siradan bir 
aileden pek farklari yoktu.Ama gercekle dis görünüs birbirinden cok farkliydi. 
 
Losyonun hos kokusu geliyordu burnuna. Masaj yapmiyorda oksuyor gibiydi.Omuzlarinin iki yanindan 
ensesine dogru.Acaba cinsel bir mesaj vermeye, onu heyecanlandirmayami calisiyordu?Bu soruya yanit 
vermek Tina icin hicte kolay degildi.Ama oksuyor gibi oldugu kesindi.Onun sicak nefesini bir ara ensesinde 
hissetti.Dudaklari dokunacak kadar yakindi simdi. O gece kumsalda olanlari hatirladi.O geceyi uzun zaman 
dir hic düsünmemisti.Leonard Stern´in vücudunun yakinliginda o gecenin sicakligi vardi sanki.Son 
günlerde bütün dikkatini Nic´in davranislari üzerinde torladigi icin onu pek düsünmemisti.Babasinin 
planlari ne olursa olsun bu cocuga elinden geldigi kadar yardim etmek istiyordu. 
 
Genc adamin elleri belini iki yanindan kavrayinca oturdugu yerde hafifce dogruldu.Tam o anda Nic´in 
yaklasmakta oldugunu gördü. 
 
Vücudunu ileri cekerek <<Te...tesekkür ederim>>dedi<<Bu kadar yeter>> 
 
<<Yazik>>diye mirildandi Leo.Gercekten üzülmüs gibi bir hali vardi.Losyon sisesini uzatti. 
 
<<Hadi gelin, midye kabugu toplayalim>>dedi cocuk.Tina ona gülümsedi.O anda birsey dikkatini 
cekti.Leonard Stern ogluna o güne kadar hic görmedigi sevgi dolu bir ifadeyle bakiyordu.Fakat Nic bunun 
farkinda bile degildi. 
 
<<Biraz yatip güneslenmek istiyorum>>dedi Tina .Aslinda biran önce oradan uzaklasmak istiyordu.Ama 
bacaklarinin vücudunu tasiyabileceginden pek emin degildi, cünkü dizleri fena halde titriyordu. 
 
Cocuga bakarak gülümsedi.Leonard Stern´in varligini yanibasinda duyuyordu.Kumlarin üzerine vahsi bir 
aslan gibi oturmus Tina´yi süzüyordu.Vücuduyla Tina´ya nasil etkilediginin farkinda degildi herhalde.Cok 
kisa sari bir mayo giymisti.Neredeyse ciplak sayilirdi.Yerinden kalkip denize girdi.Tina onu bakislariyla 
izledi. 



 
Genc adam sudan cikarken büyülenmis gibi oldu.Gercektende ciplak gibiydi.Vücudunun bütün hatlari 
suyun parlakliginda iyice belirginlesmisti.Gögsü cok genisti.Kasli kollari Yunan heykelindeki kadar güclü ve 
bicimliydi.Agir adimlarla sudan cikip onlara dogru yaklasti.Nic´in varligina ragmen Tina bakislarini ondan 
ayiramiyordu.Egilip yerdeki havluyu aldi.Tina´nin tam önünde duruyordu.Ne düsündügünü anlamak 
istiyormus gibi dikkatle onun yüzüne bakiyordu. 
 
Kadinlarin böyle bir erkekle ilgilenmemeleri mümkünmüydü?Tina zorla bakislarini kacirdi. 
 
<<Birlikte midye toplayabiliriz, Nic>>dedi genc adam <<Eger hala istiyorsan>> 
 
<<Artik istemiyorum>>dedi cocuk.iyice somurtmustu.Kaslarini catip Tina´ya sert sert baktiktan sonra 
kumlari kazmaya basladi. 
 
Leo Stern derin bir ic cekerek Tina´nin yanina oturdu. 
 
Tina fisiltiyla <<Ona biraz zaman vermelisin>>dedi. 
 
<<Veriyorumya.Ama o bana birsey vermek istemiyor>> 
 
<<Ona az önce Nic diye hitap ettin>> 
 
<<Onun adi Dominic yada Dom.Genellikle böyle hitap ediyorum>> 
 
<<Nic diye cagrilmayi tercih ediyor ama.Bunu bana acik acik söyledi>> 
 
<<Ona ayni isimle hitap etmemiz gerektigini düsünüyorsun galiba.Ne fark edecek ,söylermisin?>> 
 
Bunlari söyledikten sonra yavasca kumlarin üzerine uzandi.Bir elini basina destek yapmisti.Öbürü 
gögsünün üzerinde duruyordu.Bakislarini Tina´nin yüzüne cevirmisti.Tatli bir ifade vardi gözlerinde. 
 
<<Mucize bekleyemezsin>>diye fisildadi Tina.<<Daha birkac gün oldu>> 
 
<<Mucize sensin.En azindan artik odasina girdigim zaman avaz avaz bagirarak kacmiyor>> 
 
Tina sasirmisti.<<Öylemi yapiyordu?>>diye sordu.Ona biraz daha yaklasti. 
 
Genc adamin bakislari Tina´nin gözlerinden gögüslerine dogru kaydi. 
 
<<Onu suclayabilecegimi sanmiyorum>>diye mirildandi.<<Beni hic tanimadi.Hastaligi onu 
ürküttü.Cynthia´yla son konusmamizda onun hep böyle sessiz ve yalniz oldugunu ögrendim.Ne durumda 
oldugunu zamaninda anlayabilseydim ona göre davranirdim. Ne yazikki gec kaldim>> 
 
Tina birsey söylemek icin agzini acti ama son anda vazgecti. 
 
Leo hafifce gülümsedi.<<Merak ettigin birsey varsa cekinmeden sorabilirsin>> 
 
<<Merakli biri durumuna düsmek istemem.Ayrica Miss Hamilton, Nic´in hastaligini bana anlatmisti.Onun 
hakkinda gerekli herseyi biliyorum>> 
 
<<Daha fazlasini ögrenmek istemezmisin?Merak etmiyormusun?>> 
 
<<Ediyorum, tabii.Biraz…>> 



 
<<Sana pek cok sey anlatabilirim.Ama karsiliginda da senden ögrenmek istedigim bazi seyler var>> 
 
Tina gözlerini iri iri acarak onun yüzüne bakti.<<Ne gibi?>> 
 
<<Telaslanmana gerek yok.Ailen yada Niven´la iliskin hakkinda birsey soracak degilim.Sadece seninle 
ilgili bazi seyler ögrenmek istiyorum.Görüyorsunya, bende en azindan senin kadar merakliyim>> 
 
Tina derin bir nefes alarak <<pekala>>diye mirildandi.Sanati, yapmak istedigi seyler veya sagir cocuklarla 
olan tecrübeleri hakkinda sorular sormak istiyordu herhalde. 
 
<<Benim anlatacaklarim cok ilginc olmayabilir.>>diye söze basladi genc adam.<<Yada enazindan ic acici 
seyler degil.Cynthia´nin babasi büyük bir yayinciydi.Ise onun yaninda calisarak basladim.Patronumun 
kiziyla o siralarda tanistim.Birbirimize asik olduk...>> 
 
Tina´nin yüzünde beliren ifadeyi gördü <<Yda enazindan asik oldugumuzu sandik.>>diye düzeltti.<<Ayni 
seylerden hoslaniyorduk.Para, güc, mal mülk, sosyete...Aslina bakarsan Cynthia bunlara daha basindan 
beri sahipti.Ben ise degildim.O siralarda cok hirsliydim.Kisa süre icinde kendi yayinevimi kurdum.Cok 
calisiyor ve eve cok gec geliyordum.Cynthia´nin bu durumla pek ilgilendigi yoktu.Kendi hayatini 
yasiyordu.Yemeklere, partilere gidiyor, bu arada mükemmel zevce rolünü oynamayida ihmal 
etmiyordu.>> 
 
<<Sonra ne oldu?>>diye sordu Tina.Karisini hala seviyormuydu acaba? 
 
<<Mükemmel olmaya calisirdi.Basarili bir sosyete kadini, iyi bir es, iyi bir anne...Bütün bunlari bir arada 
sürdüremezdi zaten>> 
 
<<Yani seni terkmi etti?>> 
 
<Böyle olsaydi cok daha iyi olurdu.Böyle bir sey en azindan beni durumumuzu yeniden gözden gecirmeye, 
neler olup bittigini anlamaya zorlardi.Cynthia cok mesguldü.Dominic dogduktan kisa bir süre sonra anneligi 
dogru dürüst beceremeyecegini anlamaya basladi.Bocaliyordu,Aslinda böyle olacagini öncede tahmin 
etmistim.Cocuk doguracak kadin degildi.Ama birkez aklina koymustu.Hata yaptigini asla kabul 
ettiremezdim ona. Cocugu dadilara teslim etti. Basarili bir anne olamayacagini hissettikce cocuktan 
uzaklasti.Normal bir ev düzenimiz kalmamisti artik.Bütün bu olup bitenleri simdiki gibi kavrayamayacak 
kadar mesguldüm.isler gittikce gelisiyordu ve gec saatlere kadar calismak zorundaydim.Dom iki yasina 
geldiginde iliskimiz bitmis gibi bir seydi.Ama dis görünüs bakimindan rollerimizi sürdürüyorduk.Acikca 
söyleyeyim, artik beni ilgilendirmiyordu.Duygusal bakimdan birbirimizden iyice uzaklasmistik.Bir gün ani 
bir kararla evi terk edip bir apartmankatina tasindim.Bir dahada dönmedim.Artik Dom´ada 
karismiyordum.Zaten onunla karsilasmiyorduk bile. Eve geldigimde o coktan uyumus oluyordu.Belkide 
benim varligimin farkinda bile degildi.Eve para veriyordum tabii.Bütün ihtiyaclari aninda 
karsilaniyordu.>>Biran durdu. 
 
Dalgin dalgin uzaklara bakti.Tina onun yüzünde bir pismanlik ifadesi görür gibi oldu.<<Aslinda iyi bir baba 
oldugum söylenemez.Onlardan ayrildigim icin memnundum. Arada bir ziyaretlerine gidiyordum.Firsat 
buldukca…Dom bana iyice yabancilasmisti.Onu bana karsi yönlendirdigi icin Cynthia´yi suclamaya hakkim 
yok>> 
 
<<Kötü bir davranis bu. Onu sana karsi bir koz olarak kullaniyordu belkide>> 
 
<<Hayir, benim davranisim daha kötüydü.En kötüsü kayitsizliktir.Ona karsi tamamen 
ilgisizdim.Basarilarimin meyvalarini topluyordum o siralar.Ayrica yillardir yasadigim o bunaltici hayatin 
acisini cikariyordum.Bu yüzden onu bana karsi kullandigi icin Cynthia´yi suclayamam>> 



 
<<Peki nasil olduda degistin´?Dom neden seninle kaliyor? Yoksa Cynthia öldümü?>> 
 
<<Yok canim.Neden ölsün´Su aralar Amerika´da bir yerlerde, saniyorum.Yeni idealler pesinde kosuyor 
olmali.Onun planlari bitmek bilmez.Günün birinde sorumlulklarimin farkina vardim.Tas bir duvara kafami 
carpar gibi.Dom´un kulaklarindaki rahatsizligi bile bilmiyordum.Inanirmisin, bunu bile gecen seneye kadar 
kimse söylemedi bana>> 
 
Tina sasirmisti<<Cynthia´yla bu konuyu konusmadinizmi?>> 
 
<<Onu suclayacagimdan korkmus olmali.Cynthia cevresindeki herseyi kontrol altinda tutmak 
ister.Baskalarinin isine karismasini asla istemez.Bu baskasi ben olsam bile. Dom´un kafasina benim bir 
canavardan farksiz oldugum fikrini yerlestirdi.Hastalik basladiktan sonra bu durumda bir degisiklik olmadi. 
Bu arada dadilar büyük bir hizla degistigi icin cocukta bir gariplik oldugunu kimse farketmedi.En son gelen 
dadi biraz daha dikkatliydi herhalde. Cocugun sadece yüksek sesleri duyabildigini her nasilsa anlamisBu 
konularda tecrübesi olmayan bir doktora götürdüler.Adam sorunun zihinsel bir özürden kaynaklandigini 
sanmis.Sonunda durum anlasildi ve onu sagir cocuklar icin acilan bir tip merkezine götürdüler>> 
 
Tina elleriyle yüzünü kapayarak <<Oh zavalli, Nic>>diye mirildandi.Kendi basina gelenler bunun yaninda 
önemsiz kaliyordu.Onun kücücük dünyasini hic kimse anlayamamisti.Onu yapayalniz , caresiz bir durumda 
birakmislardi. Tina´nin bile yaninda hic olmazsa annesi ve kardesleri vardi.Ayrica kaza gecirdigi sirada 
kaderinin kötülügüne direnebilecek kadar büyüktü.Oysa zavalli Nic… 
 
<<Uzun sözün kisasi Cynthia alti ay kadar ugrasip durdu.Nic´e özel bakicilar tutu, aklina gelen bütün 
kliniklere götürdü.Mükemmel anne rolünü basariyla oynama konusunda hicbir firsati kacirmadi.Yaptiklari 
daha cok gösterise yönelikti.Uzun sure ogluyla ilgilenmedigi icin belkide sucluluk duyuyor, bunu telafi 
etmeye calisiyordu.Cünkü o asamada yapilacak pek bir sey kalmamisti.Sonunda oturup bana uzun bir 
mektup yazdi.Dom´u özel bir okula yatili olarak vermek istedigini bildiriyordu>> 
 
<<Sagirlar okuluna !>>Tina müthis bir öfke duydu.Bu okullari cok iyi bilirdi.Anne ve babalar özürlü 
cocuklariyla basa cikamayacaklarini düsündükleri zaman onlari baslarindan atmak icin hep bu yolu 
secerlerdi.Sonra ziyaretleri yavas yavas seyreklesir ve nihayet kesilirdi. 
 
<<Dom icin böyle bir okul yararli olabilirdi belki>>diye devam etti Leonard Stern.<<Anasi ve babasi 
olmasaydi tabii.Onu yanima almak isteyecegim Cynthia´nin aklinin ucundan bile gecmemis olmali>> 
 
<<Ve onu yanina aldin>> diye mirildandi Tina. 
 
<<Sakin beni idealize etmeye kalkma.Onu yanima almak istemem sandigin kadar safiyane sebeplere 
dayanmiyor aslinda. Herseyden önce gurur söz konusuydu.Birazda Cynthia´yi mahcup etmek 
istiyordum.Bu güne kadar karsilastigim bütün zorluklari yenebildim ben. Insanlara ve olaylara hakim 
olmayi bildim.Dom´la ilgili bütün konularda da ayni seyi yapabilecegimi düsünmüstüm.Umdugum gibi 
olmadi.Dom bir tas parcasi gibiydi.Ne gülüyor, ne konusuyor, ne tepki gösteriyordu.O siralarda 
Cynthia´nin yaninda calisan Fenny adinda bir hizmetci vardi.Onu almak istedim.Hic olmazsa Dom´u 
benden daha iyi taniyor diye düsünüyordum.Fakat kadin evlenmek üzereydi.Bunun üzerine 
vazgectim.Zaten Cynthia da kadin evlenecegi icin Dom´u okula vermek istemis.Bunun üzerine Miss 
Hamilton´la görüstüm.O da Dom´la gerektigi gibi iliski kuramadi.Ama hic olmazsa bu tür cocuklarin 
sorunlarindan anliyordu.Miss Hamilton, Dom´un insanlarla iletisim kurmadikca iyilesemeyecegi konusunda 
beni ikna etti.Birlikte olmaktan hoslanacagi biri lazimdi.Onun sorunlarini paylasacak, basarilarindan gurur 
duyacak biri>> 
 
<<Sevgiye ihtiyaci oldugunu söylemek istiyorsun>>dedi Tina. 
 



<<Evet, böylede denebilir.Ama ne yazikki , ihtiyac duyulan bu kisi ben olamazdim.Onu sevmek 
istiyordum.Hatta belkide daha cok onun beni sevmesini istiyordum.Ama baba olma fikri kafamda cok soyut 
bir ideal olarak duruyordu. Onun fiziksel bakimdan mükemmel olmamasi umurumda bile degil. Istedigim 
tek sey onun bir sansa sahip olmasi.Onu benim bir parcam olarak görüyorum.Ona herseyimi 
verebilirim.icinde yasadigimiz karisik hayatin disina cekmek istedim onu. Uzun süre basbasa kalmamiz 
halinde durum degisebilirdi. Iste bu yüzden son bir iki aydir Cennet´teyiz. Burada birbirimizi yeniden 
anlamaya calisacaktik.Bu sürenin benim icin ne kadar önemli oldugunu sanirim anliyorsun>> 
 
<<Daha öncede anlatabilirdin bütün bunlari>> 
 
<<Anlatmadim cünkü fark edecegini sanmiyordum>>hafifce gülümsedi.Yüzünde cok rahat bir ifade 
vardi.<<Ayrica sana hic güvenmiyordum.>>devam etti.<<Nic yedi yasinda degilde on yedi yasinda 
olsaydi senin gibi bir kadinin ona yaklasmasina asla izin vermezdim>> 
 
Alay eder gibi söyledigi bu sözler Tina´nin yüzüne bir tokat gibi carpti.Bir anda kipkirmizi olmustu. 
 
<<Sen bir alcaksin>>dedi boguk bir sesle. 
 
<<Gercegi söyledigim icinmi?>> 
 
Tina oturdugu yerde dogrulup dirseklerindeki ve ellerindeki kumlari silkti.<<Sen gercegi 
bilmiyorsun>>dedi öfkeyle. 
 
<<Gözümle gördüm>> 
 
<<Evli oldugunu bilmiyordum>> 
 
<<Bilseydin fark edermiydi?>> 
 
<<Elbette ederdi !>>Omuzlarina düsen saclari sinirli bir hareketle geriye dogru atti.Bakislarinda siddetli 
bir öfke vardi. 
 
<<Kiz kardesin Diane gecen yil bir bosanma olayina sebep olmamismiydi?>>diye sordu Leo. 
 
<<Ayni rafta duran iki kitaptan birini okumussun.Okumadigin öteki kitap hakkinda karar vermeye 
calisiyorsun>> 
 
<<ikiside ayni yazar tarafindan kaleme alinmissa, neden olmasin?>> 
 
<<Onun evli oldugunu bilmiyordum. Bilseydim...>> 
 
<<Yataga girmezdin, öylemi?>> 
 
<<Asla !>> 
 
<<Böyle yapma Bettina>>dedi genc adam, alayci bir tavirla<<Cok seksi bir kadin oldugunu sende gayet 
iyi biliyorsun.Böyle olmasaydi Niven seninle asla ilgilenmezdi.Agzinin tadini gayet iyi bilir. Bas döndürücü 
bir teknigin olmali>> 
 
<<Benim hakkimda hic birsey bilmiyorsun !>> 
 
Genc adam yüksek sesle güldü. Fiji dilinde bir seyler söylemeye basladi.Tina donakaldi.Damarlarinda akan 
kanin hizlandigini hissediyordu.Bu yabanci sözcükleri onun agzindan daha öncede dumustu. 



 
<<Sen oldugunu anlamadigimi saniyordun galiba.Firtinadan bir sonraki gün boynundaki izden tanidim 
seni.Ay isiginda yüzümü görmüs olmalisin. O gece beni ilk görüste tanidigini biliyorum.Beni tanidigin icin 
kendini birakmadin, karsi koymaya, kacmaya calistin>> 
 
Tina ayaga kalktiginda titriyordu.Söyleyecek söz bulamiyor, dehsetle Leo´nun yüzüne bakiyordu. 
 
O gece olanlar gözlerinin önünde yildirim hiziyla gecti.Bu adamdan nefret ediyordu.Niven´dan bile bu 
kadar nefret etmemisti. Nic´e kötü davranmisti.Kendisinede kötü davraniyordu. 
 
<<Yaniliyorsun>>dedi öfkeyle.<<Seni tanimamla ilgisi yok bunun . kim olsaydi ayni seyi yapardim.Bana 
saldiriyordun>> 
 
Genc adam yattigi yerde biraz dogrulmustu.Sasirmis gibi bir hali vardi. 
 
<<Sen kendini birakmak yada kendine hakim olmak konusunda ne bildigini saniyorsunki>>dedi 
öfkeyle.<<Bu tür seyleri kimse benim kadar iyi bilemez. Duygularimi kontrol altina almayi ögrendigimde 
on alti yasidaydim ben! Önümde koskocaman güzel bir dünya vardi.Ama o dünyaya uzanip dokunmam bile 
imkansizdi. Bir anlik dikkatsizlik. Bogazinda siddetli bir aci duyuyorsun ve her sey karariyor. Cok sonra bir 
hastane yataginda kendine geliyorsun.Etrafindaki insanlar sana ne kadar sansli oldugunu söyleyip 
duruyorlar. Yanit veremiyorsun, derdini anlatmana imkan yok, cünkü sesin cikmiyor. Onlar konusmaya 
devam ediyorlar.Sadece sesini kaybettigin icin ne kadar sansli oldugunu söylüyorlar.Ardindan ameliyatlar 
basliyor…>>Bir an durup aci bir kahkaha atti. <<Tam dört yil sürdü bu, anliyormusun? Kimseyle 
konusamiyorsun, derdini anlatamiyorsun, gerektiginde kendini savunamiyorsun.Zaman gectikce acilarin 
cogaliyor.Kendini tutmayi, kendini birakmamayi ögreniyorsun.Sonra ailen yavas yavas varligindan 
sikilmaya, tedirgin olmaya basliyor. Ama sen bunu belli etmemelisin, anladigini farketmemeliler, cünkü 
yapabilecegin birsey yok.Dogru dürüst konusamadigin icin insanlar sana akil hastasiymissin gibi bakmaya 
basliyorlar.Kendini birakmamak , kendine hakim olmak ne demektir biliyormusun sen? Istedigin zaman 
aglayamamaktir, neselendigin zaman gülememektir, radyoda cok sevdigin bir parca calinirken ayni 
müzigin sözlerini mirildanamamaktir>> 
 
Sesi bogulur gibi oldu.Ses tellerini fazla zorlamamaliydi.Elini boynuna götürerek öksürdü.Kurdeleyi 
parmaklariyla hafifce düzeltti. 
 
<<Kendine hakim olabilmen icin yüzüne öyle bir maske gecirmelisinki, herkes cok iyi durumda oldugunu 
düsünmeli.icinden ölmek gelse bile belli etmeyeceksin. Kolaymi saniyorsun! Yeryüzünde seni seven , 
sorunlarini anlayan tek kisi bile yok. Bunu biliyorsun. O adam seni sevmiyor, aksine seni itici 
buluyor.Sadece bir karisi yok, ayni zamanda bir metresi var. ipek sesli zengin bir metres bu. Onunla 
evlenmek istiyor. Ama bosanma davasini karisinin acmasi lazim, yoksa maddi bakimdan mahvolacak. Bu 
durumda bir aptal bulup skandal yaratmasi gerek. Dogru dürüst konusamayan, bir erkegin kendisine asik 
olabilecegini sanan gercek bir budala buluyor ve planini sonuna kadar basariyla yürütüyor.Görüyorsunya 
ne kadar talihliyim>> 
 
Gözyaslarindan ötürü bir sey göremez olmustu.Genc adamin ayaga kalktigini fark etmedi.Müthis bir öfke 
icindeydi. Yumruklarini sikarak haykirdi<<Beni kullandilar ! Sen de beni kullaniyorsun! Nic de kullaniyor! 
Herkes benden bir seyler istiyor.istediklerini aliyorlar da. Ama bana verdikleri bir sey yok!>> 
 
Bu cigliklar on alti yasindan beri baski altinda tuttugu kalbinden kopuyorlardi sanki. Erken olgunlasmisti. 
Ama ne yazikki bu olgunluk bir erkek tarafindan asla sevilmeyecegini anlamasina yetmemisti. 
 
Leo Stern´in güclü elleriyle onu kollarindan kavradigini fark etti.Leo onu geriye dönmeye zorladi ve Tina 
birden Nic´I gördü.Kücük cocuk basini ellerinin arasina almis gözlerinde dehset dolu bir ifadeyle ona 
bakiyordu. 



 
´Aman tanrim ben ne yaptim´diye icinden gecirdi.Konusurken bir ara Leo´ya sirtini dönmüstü. O sirada 
Nic onun dudak hareketlerine bakarak ne söyledigini anlamis olabilirdi.Bütün gücünün tükendigini hissetti. 
 
Aglamaya basladi.Leonard Stern bütün bu sözler üzerine müthis bir öfkeye kapilmis olmaliydi.Basini 
kaldirip onun gözlerine bakti.Hic de dehsete kapilmis yada öfkelenmis gibi görünmüyordu.Birden cirpinarak 
onun elinden kurtuldu ve kosmaya basladi.Leonard Stern´in bakislarinda beliren ifade bellegine kazinmisti 
sanki. Bir seyler söyleyebilirdi ama , nedense agzini acmamisti.Nic´I yatistirmak icin mutlaka birseyler 
yapmasi gerekiyordu. 
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Sessiz Dünya / suzan napier 
  
BÖLÜM YEDI 
 
 
Tina mayosunu cikardi, tenine yapisan kum tanelerini silkeleyip dusun altina girdi.Yüzüne hizla carpan 
soguk su kum taneleriyle birlikte gözyaslarinida silip götürüyordu.Eve girdiginde Pamela´yla 
karsilasmisti.Kadinin yüzündeki saskinligi farketmis, selam bile vermeden yanindan gecip gitmisti.Pamela, 
Nic´I basindan attigi icin hayatindan cok memnun olmaliydi.Vaktini günes banyosu yaparak geciriyor, 
adanin deniz ulasimina acilmasini bekliyordu. 
 
Dusun altindan ciktiginda büyük bir yorgunluk hissetti.Saatlerce kosmus ve sonunda tükenmis 
gibiydi.Yillarca baski altinda tuttugu duygulari ani bir patlamayla aciga vurmustu.Agzindan cikan sözlere 
kendiside sasirmisti. 
 
Odasinin penceresini kapayip perdeyi cekti.Sonra ciplak vücudunu yatagin üzerine birakti.ince pmuklu 
yatak örtüsüne sarinip gözlerini kapatti. 
 
Kirpiklerini araladiginda odanin ici iyice kararmisti.icerde birinin varligini hissederek tedirgin 
oldu.Gercektende odanin öteki tarafinda bir gölge kimildiyodu. 
 
Üzerine dogru gelen karalti yavasca uzanip yatagin yanindaki lambanin dügmesine basti. 
 
<<Nasilsin bakalim?>> 
 
Koyu ela gözler Tina´nin yüzünü inceliyordu. 
 
<<Sey…saat kac?>>Hemen yatagin icinde dogrulup oturdu.Birden ciplakligini ve boynunda kurdele 
olmadigini hatirladi.Örtüyü cenesine kadar cekti. 
 
Genc adam yavasca yatagin kenarina oturdu.Sakin bir sesle <<sekize geliyor>>dedi. 
 
<<Burada ne isin var?>> 
 
<<Ögle yemegini kacirdin.Aksam yemeginide kacirmani istemedim.Liana´ya kacta uyanmak istedigini 
söylememissin.Bende gidip kendim sorayim dedim.>> 
 
<<Gördügün gibi uyumuyorum>>Genc adamin yüzüne hayretle bakti.Odasina gelmesi cok garibine 
gitmisti.<<Simdi beni yalniz birakirmisin lütfen? Aksam yemegi icin giyinmek istiyorum>> 
 



<<Önce biraz konusalim istersen>> 
 
Tina´nin migdesine kramplar girmek üzereydi.Leonard Stern odadan cikmadikca dogrulmasi bile mümkün 
degildi.Oturdugu yerde iyice büzüldü.Genc adamin üzerinde beyaz pymuklu bir gömlek, ayaginda keten bir 
pantolon vardi. 
 
<<Yemege kadar bekleyemezmisin?>>dedi yalvaran bir ifadeyle.<<cok acimda>> 
 
<<Yemek henüz hazirlanmadi.>> 
 
Bunlari söylerken bir kolunu Tina´nin vücudunun üzerinden gecirip yataga yasladi.Simdi birbirlerine cok 
yakindilar.<<Ayrica yemege kadar bekleyemeyiz.>>diye mirildandi Leonard Stern.  
 
<<Nic nerede?>> 
 
<<Tabikii yataginda, uyuyor>> 
 
<<Ama her zaman…>> 
 
<<Degisen bir sey yok. Cok derin uyuyordun.Bu yüzden buraya gelip seni öptügünü fark 
etmedin.Uyanmadigin icin biraz bozuldu.Ama aglamanin insanlari cok yordugunu söyleyerek durumu 
acikladim.>> 
 
<<Ona neden agladigimida aciklamissindir umarim>> 
 
<<Ona cok sinirli oldugumu , bu yüzden sana gercek olmayan bazi seyler söyledigimi anlattim.Senin 
hakkinda bazi yanlis kanaatlere sahip oldugumu, bu yüzden haksiz olarak cok kizdigimi söyledim>> 
 
<<Cok zekice>> 
 
<<Ayni zamanda dürüstce.Bizi orada birakip kacman Nic´i cok etkiledi.Garip ama, benden durumu 
aciklamami istedi.Seni kirdiysam özür dilerim>> 
 
Tina gözlerini yumdu.Bu tavir degisikligi tek kelimeyle ürkütücüydü. 
 
<<Kendi hikayemi plajda anlattim.Simdi sira sende.Soru sormami istermisin?>> 
 
<<Hayir, verecegim yanitlari bildigine eminim.>> 
 
<<Htirliyormusun, Niven hakkinda soru sormayacagimi söylemistim.Fikrimi degistirdim.Gercekleri senin 
agzindan duymak istiyorum>> 
 
Elini yavasca Tina´nin saclarina dogru götürdü ve asagi dogru kaydirarak boynundaki yara izinin hizasina 
kadar indirdi.<<Bu konuda da gercegi ögrenmek istiyorum>>dedi. 
 
<<Hayir>>dedi Tina telasla. Elini boynuna götürdü. 
 
<<Evet.Pek cok olanagim var benim.Bu konuda sana yardimci olabilirim.Yoksa böyle kalmak hosunami 
gidiyor?>> 
 
Leonard Stern´in onun hakkinda yanlis kanaatlere sahip olmasinin rahatlatici yanlari vardi.Onun kendisiyle 
ilgili gercekleri oldugu gibi bilmesi ise rahatsiz ediciydi.Tina´nin en büyük düsmani yersiz umutlara 
kapilmakti cünkü. 



 
<<Lütfen beni cezalandirmaya calisma, Tina.Bütün insanlar gibi benimde bazi zayif noktalarim var.Bütün 
kanitlar aleyhineydi.Düsündügümden farkli bir insan oldugunu nasil anlayabilirdim? >>Kendi 
davranislarina kiziyormus gibi bir hali vardi.Tina´nin gözlerinin icine uzun uzun baktiktan sonra <<Anlat 
bana>>dedi yumusak bir sesle.<<Onalti yasindayken ne oldu?>> 
 
Bunun üzerine Tina o korkunc kazayi anlatmaya basladi.Sesi boguktu.Zaman zaman titriyordu.Ailesinden 
hic söz etmedi ona.Ondan nasil uzaklasmaya calistiklarini anlatamazdi.Fakat genc adamin bakislarindaki 
ifade Tina´nin anlatmadigi bazi seyleri hissettigini ortaya koyuyordu. 
 
Bir ara onun sözünü keserek <<Bu gercekten sonuncu ameliyatmiydi?>>diye sordu.Tina´nin 
anlattiklarinda sira ,Niven´la olan iliskisine gelmisti.Kendini anilara kaptirarak bir süre sustu. 
 
<<Bu yilin sonunda plastik cerrahi bölümündede bir kez daha muayene olacagim.Onlar...Yani doktor o 
zamana kadar bir sey yapilamayacagini söyledi. Daha önce gecirdigim ameliyatlar yüzünden.Bu kez estetik 
yapacaklar.>> 
 
<<Yara izinin tamamini kaldirabileceklermi?>> 
 
<<Hayir, hepsini degil.Yinede biraz belli olacak , saniyorum>> 
 
Bu yara izinden ötürü onu itici buluyor olmaliydi.Gercekten okadar rahatsiz edicimiydi? 
 
<<Boynunda böyle bir izin olmasi seni sürekli tedirgin ediyor galiba.Öyle degilmi?>> 
 
<<Seni etmiyormu?>>diye sordu Tina aci dolu bir ifadeyle. 
 
<<Hic denecek kadar az.Ama sen bunu bir saplanti haline getirmissin.Boynuna sürekli kalin bir kurdele 
bagliyorsun.Bu da tam aksine insanlarin ilgisini cekiyor.>>Bir süre sustu.Bir sey söylemek istiyorda karar 
veremiyor gibiydi. 
 
<<Niven´la iliskin seni cok kötü etkilemis.>>diye mirildandi neden sonra.<<Bu sadece bir tahmin. Senin 
yasitin kizlarin cogundan daha olgun oldugunu saniyorum.O iki yüzlü alcagin sana aci cektirmesine nasil 
izin verdin?>> 
 
<<Niven hakkinda soru sormayacaktin>>diye atildi Tina. 
 
<<Ama ondan söz etmeye ihtiyacin oldugunu saniyorum.O adamdan hic hoslanmadigimi biliyor 
olmalisin.Anlat bana, Tina.Olanlari birde senin agzindan isitmek istiyorum>> 
 
Tina basini cevirerek yüzünü genc adamin merak dolu bakislarindan kacirmaya calisti.Fakat Leonard onu 
cenesinden tutup yüzünü kendine dogru cevirdi. 
 
<<Ona asikmiydin?>> 
 
Tina o zamanki duygularini hatirlayarak titredi.Baslangicta hersey ne kadar romantikti.Sonra o korkunc 
yatak odasi .Bütün umutlari birkac dakikada yikilmisti. 
 
<<Ögrenmek istiyorum,Tina...Lütfen anlat.Kathy zaten bosanacakti.Bunu hepimiz biliyorduk...>> 
 
Tina gözlerini kapatti.Niven´in sesini duyar gibi oldu.Banyoda cabuk cabuk giyinmis, odadan cikip 
merdivenlerden asagi inmeye baslamisti.<<Tina! >>diye bagirmisti Niven.Merdivenlerin tam dibinde 
durmus ve genc adamin asagi inmesini beklemisti. 



 
<<Bunu yapmak zorundaydim, Tina .izin ver aciklayayim.Kathy bosanmak istemiyordu.Yukarda gördügün 
adam isterse beni mahveder.Bu yüzden öyle konusmak zorunda kaldim.Ama merak etme, hicbir yerde 
konusmaz.>>Beline bir havlu sarmis telasli telasli konusuyordu.<<Hayatimda baska bir kadin var.>>diye 
devam etmisti.<<Bir süredir beraberiz.Onunla evlenmek istiyorum, fakat Kathy böyle bir iliskim oldugunu 
duyarsa asla bosanmaya razi olmaz.Bu gece New York´tan erken dönecegini biliyordum, ama kardesiyle 
birlikte olacagi hic aklima gelmedi.Lütfen anla beni, Kathy´i bosanmaya razi etmek icin mutlaka birseyler 
yapmam gerekiyordu.Bütün ipler onun elinde.Su anda harcadigim para bile ona ait.>> 
 
Tina buz gibi bir yüzle dinlemisti onu.Sonra Niven son sözlerini söylemisti. 
 
<<Lütfen bana öyle bakma, Tina.Sana birsey vaat etmedim, biliyorsun bunu.Yoksa bana asikmi oldun? 
Iliskimizi bu kadar büyütmemelisin.Sendeki gibi fiziksel kusuru olan kadinlardan hoslanan bir sürü erkek 
var, inan.Hatta bazi erkekler özellikle senin gibi kadinlari ararlar.>> 
 
Senin gibi kadinlar !Yarali kadinlar.O anda duydugu aci , sözcüklerle anlatilamazdi. 
 
<<Tina ! Kendine gel lütfen>> 
 
Tina gözlerini acti.O anda yüksek sesle konusarak düsündügünü dehsetle fark etti.Leonard Stern´in 
yüzünde endise ve öfke dolu bir ifade vardi.Ellerini onun omuzlarina koymus ,yüzünü iyice yaklastirmisti. 
 
Daha fazla kendine hakim olamayarak <<Alcak herif !>>diye haykirdi.<<Demek sana bunlari 
söyledi.Elime gecen ilk firsatta onu mahvedecegim>> 
 
<<Gercegi söyledigi icinmi?>>diye mirildandi Tina.Birden yorulmustu sanki. 
 
<<Gercekmi? Normal bir erkek seni sevemez, öylemi? Gercek dedigin bumu?Bu sacma sözlere nasil 
inanirsin!>> 
 
<<Ama o sevmedi.Bir sey yapmadi>> 
 
<<Niven asla normal biri degildir.Klinik bir vaka o. Gercek bir manyak.>>birden durdu.Kuskuyla bakti 
Tina´ya .<<Birsey yapmadi derken ne demek istedin?>> 
 
<<Benimle asla sevismedi. Istemiyordu cünkü.O gece ilk kez birlikte olacaktik.ictik.Sonra beni yataga 
sürükledi…Hepsi bu kadar.Siz iceri girdiginizde bir iki dakika ya gecmis ya gecmemisti.>>Tina´nin 
yüzünde aci bir tebessüm belirmisti.<<Nisanlanincaya kadar benim masumiyetimi korumak istedigini 
sanmistim.Cocukluk iste.>>> 
 
Leonar Stern´in gözleri hayretle acilmisti.<<Masumiyet mi? Nasil yani? Yani bu güne kadar…>> 
 
<<Cok mu sasirdin?Kaza gecirdigimde onalti yasindaydim.Yani genc bir kizin erkeklerin ilgisini cekmeye 
basladigi cag. Siradan bir erkek arkadasim bile olmadi.>> 
 
<<Bu derece karmasik bir yapiya sahip olmanin nedenini simdi anliyorum.Bazi bakimlardan cok 
olgunlasmissin.Ama diger bakimlardan…>> 
 
<<Annem ve kiz kardeslerim ilk baslarda beni erkeklerinde oldugu bir arkadas grubuna sokmaya 
calistilar.Erkekler bana nasil davranacaklarini, ne diyeceklerini bilemiyorlardi.Onlarla konusamiyordum bile. 
Dedikodu etmekten hoslanmam.Üstelik dilsizim.>> 
 
<<Hayir bunu kabul edemem.Sessiz birisin, ama dilsiz degilsin.Belkide senin davranislarindan ötürü sana 



fazla yaklasamiyorlardi.>> 
 
Tina icini cekti.Belkide öyleydi.insanlar onu yalniz birakmadan önce kendisi onlardan kopmaya 
calismisti.Onlarla birlikteyken hissettigi sürekli baskidan kurtulmaya calisiyordu aslinda.Bu uzun süre, 
icinde derin bir bosluk acmis, yalnizligini her gecen gün biraz daha cogaltmisti. 
 
<<Demek ilk ciktigin erkek Niven´di.Ne kadar kirildigini simdi cok iyi anliyorum.Yinede seninle yatmak icin 
can attigina eminim.Keske sevisseydin onunla.>> 
 
Bu sözler Tina´yi sasirtmisti.Gözlerini iri iri acarak Leonard Stern´e bakti. 
 
<<Yani bu durumda kendimi daha mi iyi hissedecektim, bunu mu söylemek istiyorsun?>> 
 
<<Bir bakima, evet.Onunla sevisseydin bu kadar sarsilmazdin saniyorum.Sevismeden bir erkekle birlikte 
olmak isteyebilecegini sanmiyorum cünkü. Heyecanli, tutku dolu bir yapin var. Resimlerine bakarken hep 
bunu düsündüm.Baska seylerde var...Örnegin, Dom´la iliskilerin.insanlara cok güclü duygularla 
baglanabiliyorsun.Niven´in seni cinsel bakimdan cok fazla cezbettigini sanmiyorum.Olsa olsa basit bir 
cinsel uyanis yasamis olmalisin. Bütün bu olanlarin psikolojik etkilerini anlayabiliyorum.Boynundaki yara 
izinden ötürü sana yaklasmak istemedigini düsündün.Bunu üzerine gururun kirildi.Üstelik, onun öteki 
kadinla olan iliskisinide ögrenmistin.O kadinla evlenmek istedigini sana kendi agziyla söylüyor ve...>> 
 
<<Bu kadar yeter.Bu amatör psikoloji dersi icin sana tesekkür derim.>> 
 
Bu sözleri söylerken birden göz yaslarina boguldu. 
 
<<icgüdüsel olarak cikardigim seyler bunlar.insanlarin cinsel ihtiyaclari vardir, Tina.Bunda utanilacak 
birsey yok.Niven hos görünüslü, kadinlari etkilemeyi bilen bir tiptir.Kathy evlenirken onun nasil biri 
oldugunu gayet iyi biliyordu.Ama nedense hep günün birinde degisecegini düsündü.Onu hep desteklemis 
ve savunmustur. Fakat son olayla birlikte kocasinin ne kadar degersiz bir ahmak oldugunu 
anladi.Biliyorsun, Niven derinligi olan bir insan degil.Gercek heyecan, cinsel yani agir basan bir askta 
yasanir. Bu siradan seksüel iliskiden cok farkli ve güclü bir duygudur. Günün birinde cinsel aski 
bulacagindan eminim. Niven´la yatmis olsaydin onu sevmedigini anlayacaktin.Senin duygusal ve fiziksel 
arzularini karsilayamadigini görecektin.Bu durumda kendini ihanete ugramis gibi hissetmene gerek 
kalmayacakti.Bu kadar siddetli ve uzun süreli bir sarsinti gecirmeyecektin>> 
 
<<Az sonra onu hic sevmedigimi söyleyeceksin galiba.>>Tina vücudunda garip bir sicaklik hissetmeye 
baslamisti. 
 
<<Cocuksu bir sevgiydi seninkisi. En azindan, cinsel yani agir basan büyük bir tutku degildi.>> 
 
Tina bakislarini kacirarak <<Onu seviyordum>>dedi. 
 
<<Hayatinda yasadigin ilk cinsel duygulari gercek bir ask sandin bence>> 
 
<<Onunla hic öpüsmeseydim, ayrildiktan sonra bu kadar kötü olmazdim>> 
 
<<Benden korkmuyorsun , degil mi ,Tina ? Seni kirdigim icin üzgünüm. Az önce özür diledim senden 
.Simdi de seni bir daha üzmemeye söz veriyorum.Ayrica kendini rahat hissetmelisin.Madem ki boynundaki 
izi gördüm, artik seni cekici bulmam imkansiz.Böyle düsünüyorsun degil mi?>> 
 
Birden uzanip yatak örtüsünü cekiverdi.Tina bos bulunmustu.Leonard Stern ellerini sikica tuttugu icin 
boynunu örtemedi.Direnemeyecek kadar yorgundu.Yavasca birakti kendini.Genc adam dikkatle Tina´nin 
boynunu inceliyordu.Daha bir kac saniye önce onu kirmamaya söz vermisti.Oysa simdi...Bumdan daha 



kötüsünü yapamazdi. 
 
<<Kabul ediyorum, pek hos degil>>dedi Leonard Stern.<<Ama hic de korkunc gelmiyor bana.Insan ilk 
bakista sasirabilir.insanlar bu tür saskinliklari ilk anda aciga vururlar, ama sonra...>>bakislarini Tina´nin 
vücuduna kaydirdi. 
 
<<Bu iz vücudunun bütününde sadece kücük bir kusur, Tina.Kücük, cok kücük bir kusur.>>Tina onun 
gözlerine bakti.Genc adam hafifce gülümsedi.<<Dogu felsefesini bilirmisin? Orada insanlar yeryüzünde 
yaratilan hic bir seyin kusursuz olamayacagina inanirlar.Onlara göre kusursuz olan sadece tanridir. Tanri 
yarattigi en güzel seylere mutlaka kücük bir kusur ekler. Böylelikle yeryüzündeki varliklarla arasindaki 
farki belirlemis olur.Ayrica kücük bir kusur , o kusuru cevreleyen muhtesem güzelligi daha cok 
vurgular.>> 
 
Tina genc adamin gözlerine büyülenmis gibi bakiyordu.Onun elini boynunda hissedince irkildi.Leonard 
Stern isaret parmagini yara izinin üzerinde yavasca gezdirdi. 
 
<<Vücudundan utanmamalisin, Tina.Cok büyük bir haksizlik olur bu.>> 
 
Ani bir hareketle uzanip dudaklarini yara izine degdirdi.Tina tas kesilmis gibiydi.Genc adam onu 
ensesinden kavrayarak vücudunu kendine dogru cekti.Dudaklarini yara izinden ayirmamisti.Yillardir ilk kez 
oraya doktordan baskasinin eli degiyordu.Tina derinden derine ürperdi. 
 
Leonard Stern basini kaldirarak onun gözlerinin icine bakti.Hafifce gülümsedi. Tina büyülenmis gibiydi. 
 
<<Hoslanmamis gibi bir halim varmi?Hala bir erkegin boynuna dokunamayacagini düsünüyormusun?>> 
 
Sonra onun dilini hissetti.Boynundan kulak memesine dogru tatli ve kaygan bir sicaklikta 
akiyordu.Tina´nin soluklari siklasti. Vücudunu kasmis, kabaran duygularini dizginlemeye calisiyordu. 
 
<<Leo, lütfen...>> 
 
Genc adam agziyla onun dudaklarini örttü. Müthis bir öpüsmeydi bu. Tina gözlerini yumarak kendini ona 
birakti.Dudaklarini aralayarak o kaygan dilin agzinin icine girmesine izin verdi.Leonard Stern kendinden 
gecmis gibiydi.Son derece tatli, egzotik bir meyveyi emer gibi öpüyordu. 
 
Ellerini yavasca onun genis omuzlarina dogru kaldirdi.Vücudunu örten o ince kumasin yavasca asagi dogru 
kaydigini hissetti.Aniden telasa kapilarak basini geriye dogru atti.Kücük bir ciglik koptu 
dudaklarindan.Genc adami ileri dogru itti. 
 
Leonard Stern ona gözlerini kisarak bakti.Sinirlenmis gibiydi; bakislarinda arzu ile öfke karisimi bir duygu 
okunuyordu. 
 
<<Seni incitmeyecegimi söylemistim, Tina.>>dedi.Sesi yumusakti.<<Sana biraz dokunmak istedim 
sadece.Bir kadin olarak bir erkege ne kadar büyük bir zevk verebilecegini göstermek istiyorum.>> 
 
Simdi dudaklarinda beliren tebessüm gizem dolu vaatlerle yüklüydü.Tina biraz gevsedigini, rahatladigini 
hissetti. 
 
Genc adam onu omuzlarindan tutarak yavasca yatirdi.Üzerindeki örtüyü cekip alirken Tina itiraz 
etmedi.Soluklarini kontrol etmekte biraz güclük cekmeye baslamisti.Gögüsleri hizli hizli inip 
kalkiyordu.Leonard Stern´in yüzünde hayranlik dolu ama sakin bir ifade vardi.Bakislari Tina´nin dolgun 
gögüslerinden bacaklarina dogru kaydi.Sonra üzerine dogru egildi. 
 



<<Gömlegimin dügmelerini cöz>> 
 
Tina yattigi yerde kimildamadi.Gizleyemedigi bir heyecanla gözlerini sonuna kadar acmis ona 
bakiyordu.Koyu renk gözlerinde öylesine saskin ve masum bir ifade vardiki Leonard Stern hafifce 
gülümsedi. 
 
Agir agir hareketlerle gömleginin dügmelerini cözmeye basladi.Masanin bas ucundaki lambadan yayilan 
sarimsi isigin altinda güclü, genis gögsü ortaya cikmisti.Tina vücudunun hafifce titredigini hissetti.Genc 
adam ona biraz daha sokularak ellerini tuttu, gögsüne götürdü. 
 
<<Dokun bana Tina>>diye fisildadi. 
 
Tina titreyen parmaklariyla onun gögsüne dokundu.Koyu altin renkli tüyleri avcunun icinde 
hissetti.Niven´in gögsünde tek bir tüy bile yoktu.Bu yüzden ona ayni sekilde dokunmayi aklinin ucundan 
bile gecirmemisti.Artik soluklarini kontrol edemez olmustu.Dudaklarini aralamis, gözlerini 
yummustu.Parmaklarini onun ensesine dogru kaydirdi. 
 
<<Gözlerime bak>>diye fisildadi Leonard Stern.Tina´nin parmak uclarini , sonra bileklerini öptü.Ellerini 
onun beline koyup, yavas yavas yukari dogru kaydirdi.Dolgun gögüslerini yavasca oksadi. 
 
<<Bunlari cok seviyorum>>diye mirildandi.<<Güneste yanarken mayonu hic cikarmamissin.Teninin 
gercek rengini cok seviyorum>> 
 
Gögüslerinin uclarini yavas ve yuvarlak hareketlerle oksuyordu.Tina inlemeye basladigini fark etti.Bütün 
bunlar hayatinda ilk kez oluyordu. 
 
Oksamalar gittikce daha etkileyici oluyordu.Bir ara Leo´nun eli Tina´nin karnindan asagilara dogru 
kaydi.Daha fazla dayanamayacakmis gibi <<yapma>> diye inledi Tina. 
 
<<Neden?Cok hoslandigini, Heyecanlandigini biliyorum>> 
 
Bu sözler üzerine Tina dogrulup oturmak icin kimildadi.Fakat Leo onu durdurdu.Basini gögüslerine dogru 
yaklastirarak <<Bunlari öpmemi istermisin?>>diye fisildadi, kiskirtici bir sesle.Tina yutkundu. Onun ilik 
dilini gögsünde hissedince alt dudagini disledi.<<Oh, tanrim>> diye mirildandi. 
 
Genc adam güclü kollarini onun beline sikica dolamis gögüslerinin alt kisimlarini öpüyordu.Bu öpüsler 
gittikce ateslendi.Sanki ona neden hoslandigini ,neyi istemesi gerektigini anlatiyordu.Teninin üzerinde 
binlerce zevk kivilcimi olusturarak asagiya kaydi. Tina icgüdüsel bir hareketle vücudunu geriye dogru 
büktü. Parmaklarini genc adamin omuzlarina var gücüyle bastirmaya baslamisti.Göbeginin cevresinde 
diliyle daireler ciziyordu. 
 
Dudaklarinin asagiya dogru kaymaya devam ettigini fark ettigi an panige kapilir gibi oldu.Dirseklerinin 
üzerinde dogrularak <<Leo !>>diye bagirdi.Ellerini omuzlarina dayayarak itti onu.Genc adam basini 
kaldirdi.Ellerini Tina´nin kalcalarina dayayarak dogruldu.Bakislarinda soru isaretleri vardi.Bir an göz göze 
geldiler. 
 
<<Neyin var? Seni incittimmi yoksa?>> 
 
Tina konusmaya baslarsa soluklarinin yetmeyecegini hissediyordu.Bir sey söylemedi. 
 
<<Neyin var senin? Konusamiyormusun yoksa?Bir yerin mi agriyor?>> 
 
Tina yüz isaretleriyle, cok fena olmaya basladigini ona anlatmaya calisti.Bunun üzerine Leo hemen 



dizlerinin üzerine oturdu, onun ellerini sikica tuttu.Yüzünde telaslanmis gibi bir ifade belirmisti. 
 
<<Sasirdin mi yoksa?Belki de heyecandandir.Derin nefes al>>Tina onun dedigini yapti.Genc adam 
gülmeye basladi.<<Seni öyle heyecanlandirdim ki bir an solugun kesildi.>> 
 
Tina gercektende dehsete kapilmis gibiydi.Ellerini kurtararak yüzüne kapadi.Bir süre hic kimildamadan 
öylece durdu.Neden sonra Leo onun yüzünü avuclarinin arasina alip basini yukari dogru 
kaldirdi.Gülümseyerek bir süre gözlerinin icine bakti. 
 
<<Bana kizdin mi yoksa?>>dedi hafif alayci bir ses tonuyla.<<Kalbinde Niven´a yer olmadigini böylece 
kanitlamis oluyorum.>>diye devam etti.<<Onunla böyle olmuyordu, degilmi?Gecirdigin sarsinti ,askla 
degil kendine güven duygusu ve gururla ilgiliydi.Bunu simdi anliyor olmalisin.Bunu aciga cikardigim icin 
bana kizabilirsin, tabii.Ama sunu bilmeni isterimki ben de biraz sasirdim.Uzun zamandir ilk kez böyle bir 
sey oluyor>> 
 
Tina yatak örtüsüne sarinarak oturdu, sirtini duvara yasladi.Leonard Stern dogru söylüyordu. 
 
Kafasinin ici düsüncelerle doluydu.Konusmaya kalksa ne söyleyebilirdiki !Niven´la böyle bir duyguyu 
paylasmasi imkansiz görünüyordu. Gerci onun kendisini bir kadin olarak arzulamasini cok istemisti.Ama 
yinede böyle ortak bir duyguya ulasabileceklerini düsünemiyordu. Ayrica onu cok iyi tanimiyordu.Niven da 
onu tanimak icin fazla caba harcamamisti.Nedense, kuskularini ve korkularini ondan hep gizlemisti. 
 
Gözlerini kapadi.Derin derin üc kez nefes aldi.Boynunun derinliklerinde hafif bir sizi duyuyordu. 
 
<<Bence bunun anlami...>> diye söze basladi ama sonunu getiremedi.<<Bunun anlami bence...>> 
 
<<Bunun tek bir anlami var.Sen bir kadinsin ben ise bir erkek ve birbirimizden hoslaniyoruz>> 
 
Bunlari söylerken gömlegini yerden alip üzerine gecirdi.Dügmeleri iliklerken Tina´ya bakarak 
gülümsüyordu.<<Senin icin böylesine büyük bir arzu duymam beni hic sasirtmadi.Ayrica benden uzak 
durmaya calismanin sebebinide böylece anlamis oldum.>>Kücük bir kahkaha atti.<<Bir insan hakkinda bu 
kadar yanilmam dogrusu cok garip>> 
 
<<Benim her önüne gelen erkekle birlikte olmaya calisan bir serseri oldugumu düsünüyordun, 
herhalde.>> 
 
Genc adam derin bir ic cekti.<<Bak Tina >>dedi ciddi bir sesle.<<Sadece kendine saygisi olmayan 
kadinlar kötüdürler.Kurduklari iliskinin niteligi ve boyutlari önemli degildir onlar icin. Vücutlarini bir mal 
gibi kullanmaya, bu sayede toplum icinde bir yer edinmeye, maddi cikar saglamaya calisirlar. Daha önce 
anlattigim türde cinselligin bununla bir ilgisi yok.Kadinlar cinselliklerini dolu dolu yasayabilmelidirler.Tipki 
erkekler gibi. Oysa bazi kadinlar duygularini aciga vurmaktan korkarlar.Sevdikleri erkeklerden nasil 
dostluk, saygi, ilgi bekliyorlarsa, ayni sekilde cinsellik de beklemelidirler.Buna haklari vardir.>> 
 
<<Yine de istege bagli bir sey>>diye mirildandi Tina.Boynunu gizlemeye calismiyordu artik.Bunu fark 
ettiginde biraz sasirdi.Bir erkegin boynunu öpebilecegini o güne kadar hic düsünmemisti. 
 
Genc adam gömlegini pantolonunun icine sokarken birden konuyu degistirdi.<<Ucagim yarin 
geliyor.Pamela´yi götürecek.Burada bir iki hafta daha kalmak istemezmisin? Nic bana biraz daha 
güveninceye kadar>> 
 
<<Ona yine Nic dedin>> 
 
<<Kalacakmisin, Tina?Resimleri göndermen gerekiyorsa onlari Pamela´yla yollayabiliriz.Bana biraz hizmet 



borcu var.Böylelikle oda ödenmis olur.Son bir haftadir hemen hemen hic is yapmadi.>> 
 
<<Sey…yarin, hemen yarin gitmek istedigimi söylesem bana izin verirmisin?Bagirip cagirmadan, tehditler 
savurmadan>> 
 
<<Elbette.istedigin zaman gidebilirsin.Ama burada kalmani tercih ederim.Burada istedigin gibi 
calisabilirsin.Hatta istersen model olarak sana poz bile verebilirim>> 
 
Az önce yasadigi heyecan dolu anlar vücudunun en derinlerindeki hücrelerde hafif bir titresim halinde 
yasamaya devam ediyordu. Neden sevismisti onunla? Sadece ders vermek icin mi? 
 
Kendisine o anda cok yabanci gelen bir sesle <<Gitmek istiyorum>>dedi. 
 
<<Peki ya Nic ne olacak?>>diye karsilik verdi genc adam sakin bir sesle. 
 
<<Nic beni anlayacaktir.En azindan calismak zorunda oldugumu biliyor>> 
 
<<Lütfen dürüst ol, Tina.Gidecegin yerde seni bekleyen kimse yok.Benden kacman gerekmez.Niven´in 
suclarinin sorumlusu ben degilim.Beni onunla ayni yere koyamazsin. Burada kalmani istiyorum.Evet, cok 
istiyorum.Nic icin degil, benim icin.Ve tabii seni de düsünüyorum.Senin icin cok iyi olacagina eminim.ilk 
sevgilin olmanin nasil bir sey olacagini cok merak ediyorum ayrica. >>Yavasca Tina´nin alnina bir öpücük 
kondurdu.<<Ayni seyi senin de cok merak ettigini biliyorum>> 
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Sessiz Dünya / suzan napier 
  
BÖLÜM SEKIZ 
 
Tina gökyüzünde ardinda beyaz bir iz birakarak uzaklasan ucaga bakti.Aslinda pisman 
olmustu.Gitmeliydi.O ucagin icinde olmaliydi. Pamela´nin yaninda. 
 
Leo´nun bakislarini üzerinde hissediyordu.Hayatinin en büyük hatasini yaptigini düsünüyordu. Nasil 
olmustu bu? O rahatsiz, sicak gecenin ardindan , kahvaltiya kadar adadan ayrilmaya kararliydi.Ama sonra 
birden fikrini degistirivermisti.Ve simdi icinde olmasi gereken ucagin ardindan bakiyordu.Sihirbazin 
adasindan ayrilamamisti. 
 
Kücük bir elin beeline dolandigini hissetti.Yani basinda duran Nic´e bakarak gülümsedi.Ucak gözden 
kaybolunca villaya dogru yürümeye basladilar.Tina el isaretleri ve dudak hareketleriyle konustugu Nic´in 
elini tutuyordu. Leo bir iki adim gerilerinden büyük bir zafer kazanmis gibi yürüyordu.Bir önceki aksam 
yemegi sirasinda Tina´ya cok nazik davranmisti.Nedense o gece odasina döndügünde kendini tehlike 
icinde hissetmisti. Leo Stern fazla kapilmadan ask oyunlari oynama konusunda ustalasmis bir erkekti 
kuskusuz.Ama ayni sey Tina icin gecerli degildi.Daha önce hic tanimadigi ve kendisine hic uygun olmayan 
bir erkege asik olmustu. 
 
Aralarinda gecenleri bir an bile unutmuyordu.Leo icin sevismek cok dogal bir seydi.Yakisikli ve becerikli bir 
erkekti. Bir kadini nasil bastan cikaracagini cok iyi biliyordu. Askin sadece duygusal olamayacagini, cinsel 
yanin agir bastigini söylerken hakliydi.Böyle bir sonuca varmasi icin pek cok kadinla iliski kurmus 
olmaliydi. Ayrica cinsel yani cok güclü bir erkek oldugu ortadaydi. 
 
Tina o gecenin hayatinda önemli bir dönüm noktasi oldugunu biliyordu.Onu yasamaktan alikoyan bazi 
engeller yikilmisti sanki.Sonuna kadar gitmemisti ama yinede Tina onun kollarinda, hayatinda ilk kez 



gercek bir kadin oldugunu hissetmisti.O gece belkide hayatinda ilk kez dudaklarinda mutlu bir tebessümle 
uyumustu. 
 
O sabah Tina, Nic´in yanagindan kondurdugu öpücükle uyanmisti.Cocuk el isaretiyle Pamela gidiyor 
oldugu icin cok sevincli oldugunu söylemisti.Cünkü Pamela ile eglenemiyordu.<<Oysa biz ne güzel 
egleniyoruz>>diye devam etmisti. 
 
Tina ona gülümsedi.Seyahat cantasini geceden hazirladigi icin biraz sucluluk duyuyordu.Gitmeye kararli 
oldugunu ona nasil söyleyecekti? Birden biremi söyleseydi yoksa alistirarakmi? Nasil söylerse söylesin 
ufakligi derinden yaralayacagini cok iyi biliyordu. Tina´nin günün birinde gidecegini biliyordu aslinda. Ama 
bu yasta bir cocuk icin o gün kimbilir ne kadar uzakti? 
 
Kahvalti icin yemek odasina gittiklerinde Tina´nin icinde büyük bir daralti vardi.Leonard Stern henüz 
gelmemisti.Masanin basinda tek basina oturan Aileen´in Nic´ e verecegi bir müjde vardi.Babasiyla birlikte 
havaalanina gidip ucagin kalkisini seyredebilecekti. Bu haber onu cok heyecanlandirmisti. Tina daha meyve 
suyunu icerken kahvaltisini bitirip, kosarak odadan cikti.Pamela sinirli görünüyordu.Ucak tutmasini önleyen 
ilaci kahvesine katarken <<Nandi´ye kadar bu aletle ucacagim icin dogrusu cok 
memnunum.>>dedi<<Kücük ucaklardan oldum olasi nefret ederim>> 
 
<<Döndügün zaman ne yapacaksin?>>diye sordu Tina. Uzun bir ucak yolculugu yapma düsüncesi 
midesine kramplar girmesine neden olmustu.Gitmek zorundamiydi? Burada bir süre daha kalamazmiydi? 
Bu soru kafasinda öyle yogunlasmistiki Pamela´nin yanitini anlayamadi.Bu kayitsizligi fark eden Pamela 
sinirli bir tavirla kahvesini bitirip masadan kalkti. 
 
Aileen yüzünde düsünceli bir ifadeyle ve bakislarini önünde duran kahve fincanindan cekmeden, 
<<Mr.Stern onunla birlikte gidebilecegini söyledi>>diye mirildandi. 
 
<<Sey... ben, henüz karar vermedim >>diye mirildandi Tina.Bu sözler kendisini bile sasirtmisti. 
 
<<Gidersen cok yazik olur.Nic´te gözle görülebilen bir degisme baslamisti.Bir kac gün daha birlikte 
olabilseniz derslere baslayabilecek duruma gelir saniyorum.Kisa bir süre icin Suva´ya gidecegim.Ondan 
sonra Nic´le birlikte calismaya baslayabiliriz.>> 
 
<<Mr. Stern bu konuda size bir seymi söyledi?>> 
 
<<Yo, ne söylesin? Sadece birkac gün daha burada kalman icin israr ettigini söyledi.Kalacagini umuyor.>> 
 
<<Umarim Nic´e gercekten yardim edebilecegimi düsünüyordur.>> 
 
<<Ben de böyle düsünüyorum.>> 
 
Tina´nin yüzüne gülümseyerek bakti.Kahvaltisini bitirdikten sonra Tina yerinden kalkti ve izin isteyerek 
odasina gitti.Daha iceri yeni girmistiki , aralanan kapidan Leonard Stern´in basi göründü. 
 
<<Alana gelecekmisin?>>Birden yatagin yaninda duran cantayi gördü.Yavasca iceri girdi.Yüzünde hafif bir 
tebessümle Tina´ya bakti.<<Demek kararini verdin>> diye mirildandi. 
 
Tina suc islerken yakalanmis bir cocuk gibi telaslanmisti. Genc adamin gözlerinin altinda hafif bir morluk 
far etti o an. Uykusuz bir gece gecirmis gibiydi. 
 
<<Daha fazla kalmayi düsünürsen ,hafta sonunda buraya yiyecek ve mektup getirecek ucakla 
dönebilirsin.O zamana kadar bekleyemezmisin?>> 
 



 
<<Ama dün gece demistinki...>> 
 
<<Ne dedigim önemli degil.Ayrica seni zorlayacak degilim>> 
 
<<Yani... hafta sonuna kadar burada kalirsam...sen ve ...ben...>> 
 
<<Yasadigin deneylerden ders almayi ögrenmelisin, Tina.>>Dudaklari hafif bir tebessümle bükülmüstü 
bunlari söylerken.<<Burada kalmak istiyorsun ama galiba benim bir seks manyagi gibi davranacagimdan 
korkuyorsun. Seni hic bir konuda zorlamayacagimi bilmelisin. Istemedigin bir seyle karsilastigin zaman 
yapacagin tek sey, hayir, demek olacak.Bunu yapabilirsin herhalde, öyle degilmi?>> 
 
Bu sözlere itiraz edemeyecegini hissetmisti Tina. O anda gitmekten kesin olarak vazgecti. 
 
Daha sonraki birkac gün boyunca hep tetikteydi. Fakat , Hayir, demesini gerektirecek bir olay 
olmadi.Günler genellikle deniz kiyisinda geciyordu.Bu arada Tina sörf yapmasini ögrendi.Cogu zaman ücü 
birlikte oluyorlardi.Oldukca rahatlamisti.En azindan sürekli savunma durumunda degildi artik.Belkide 
hayatinda ilk kez kendisini mutlu hissediyordu.Sesi umrunda bile degildi. 
 
O gün kumlarin üzerinde piknik yapiyorlardi.Bir ara Leo, <<aman tanrim>>dedi.<<Gittikce 
gevezelesiyorsun, Tina>>Gercektende son siralarda cok fazla konusuyordu.Onlara daha önce gecirdigi 
tedavi sirasinda doktorunyaptigi tavsiyeleri anlatmisti.Bunlarin en önemlisi belli bir zaman sinirini 
asmamasi ve yeni sesini zorlamamasiydi. 
 
<<Sesini kesmelisin artik, Tina>>dedi Nic.Sonra kikirdayarak gülmeye basladi. 
 
Leo kendine bir bardak sarap doldururken <<Evet ,artik susmalisin>>dedi.Kadehini kaldirdi.<<Senin 
sessiz ve sakin bir kiz olarak kalmani tercih ederim.>>derken gülümsüyordu. 
 
<<Ama bu cok kötü bir tavir.Bu adayi zaten bir diktatör gibi yönetiyorsun>> 
 
<<Elbette. Benim gibi dogaüstü güclere sahip bir sihirbazdan baska ne bekliyordun? Yoksa sende benim 
karsi konulmaz sihrimemi kapildin, cingene kiz?>> bunlari öyle bir tavirla söylemistiki Nic bir an etkilenir 
gibi oldu. Sonra ücü birden kahkahayi bastilar. 
 
Yemekten sonra deniz kiyisindaki kayalara tirmandilar.Leo her firsatta Tina´nin elini tutuyordu.Kayalar 
oldukca keskindi.Yukari dogru ciktikca koyu lacivert denizin gün isiginda piril piril parlayan yüzeyi göz 
alabildigine uzaniyordu. 
 
<<Kendim cikabilirim>>dedi Tina bir ara.Tam bu sirada Leo onun kalcasina eliyle destek olmaya 
calisiyordu. 
 
<<Böylesi daha hos oluyor benim icin.>>diye mirildandi, gülerek.Tina kayanin tepesine ciktiktan sonra 
uzanip Nic´i aldi. 
 
Nic kayalarin üzerindeki derin cukurlari incelemekle mesguldü. Tina´yla Leo kayanin üzerinde yanyana 
oturdular.<<insanlarin fiziksel temasa ihtiyaclari vardir.>>dedi genc adam ,yumusak bir sesle. <<Aslinda 
bu davranisimin benide biraz sasirttigini söylemeliyim. Ailem duygularini belli eden insanlardan 
olusmuyordu.Cynthia birisi kendisine sarildigi zaman elbiselerinin yada sacinin bozulacagini düsünür, 
genellikle bu tür duygusal ifadelerden nefret ederdi.>> 
 
<<Ben de bazen böyle seyler düsünürüm.>> 
 



<<Cok nadiren olabilir.Uzun süre insanlarla sözlü iletisim kuramadigin icin el hareketleri ve dokunma 
duygusu senin icin cok önemliydi. Cynthia gibi olsaydin bütün gün Nic´le kumlarda oynamak 
istemeyecektin.Günes ve kumun saclarini yipratacagini düsünür, kumsala inerken üzerine ne giyecegini 
bilemezdin.insanlara dokunmak cok güzel bir seydir Tina. Varoldugunu ,en azindan yalniz olmadigini 
hissedersin.Bence essiz bir duygu.>> 
 
Birden egilip Tina´yi dudaklarindan öptü.Cok yumusak, oksayici bir öpücüktü.<<Büyük hatalar yapan 
insanlarin carptirilabilecegi en agir ceza yalnizliktir.>> 
 
<<Nasil büyük hatalar?>> 
 
<<Nic´le ilgili.>>Genc adam gözlerini kisarak uzaklara bakti.Hafifce gülerek <<Zaten her sey Nic´in 
cevresinde dönüyor.Az önceki zararsiz öpücügü gördümü sence?>> 
 
<<Sanmam. Bu tarafa bakmiyordu.>>Korkuya benzer garip bir duyguya kapilarak ondan biraz uzaklasti. 
 
<<Unutmusum>>diye mirildandi genc adam<<Seni öpmenin nasil bir sey oldugunu...>> 
 
´Hic de unutmus gibi bir halin yok´diye icinden gecirdi Tina.Hayatindan memnun oldugunu 
düsündü.Karamsar düsüncelerin bu güzel günlere gölge düsürmemesi icin kararliydi.Daniel´e telgraf la bir 
süre daha ada da kalacagini bildirmisti.Telefonla konusmayi istememisti.Bu durumda bir sürü soruya yanit 
yetistirmek zorunda kalacagini biliyordu. Daniel telgrafi alinca onun hala kitap üzerinde calistigini 
düsünecekti. Tabii ilerde yanildigini anlayacak ve cok kizacakti. 
 
Ögleden sonra hep birlikta uzun bir yürüyüse ciktilar.Bungalovun önünden gecerlerken Tina cok sasirdi. 
Evin cevresi temizlenmisti fakat onarimin basladigini gösteren bir belirti yoktu. 
 
<<Cevrede hic malzeme yok>>dedi Leo´ya dönerek. <<Neden baslamalarini söylemedin?Yoksa onarimi 
yapacak adam mi yok?>> 
 
<<Evin onarilmasini istememis olamazmiyim?Onarim cabucak bitseydi bu delige girmek isteyebilirdin>> 
 
<<Ama ne fark eder? Burada uzun süre kalmayacagimki>> 
 
<<En azindan simdilik buradasin.Tam karsimda.>> 
 
Bakislari bir an Tina´nin yüzüne dalip gitti.Onu öpmemek icin kendini tuttugu bakislarindaki sabirsizliktan 
okunuyordu.Nic hemen arkalarinda olmasaydi onu ssarilip öpecekti, yavasca günesin kizardigi kayalara 
uzanacaklardi.Ayni sabirsizligi Tina da yasiyordu.Henüz bakireydi ve Leonard Stern gercek anlamda 
hayatina giren ilk erkek olacakti.O geceki sevismeleri Tina´nin bütün varligini etkilemisti.Yasadigi her an o 
geceyi en kücük ayrintilarina kadar hatirlayacagini düsünüyordu. 
 
<<Buradayim cünkü kalmak istedim.Eve hemen dönmek istemedim>> 
 
<<Evin nerede Tina? Hala annenle birliktemi kaliyorsun?Onlardan artik rahatlikla söz edebilirsin bana.>> 
 
<<Ailem hakkinda neler düsündügünü cok iyi biliyorum>>Nic´in yaklastigini duyarak sustu.Cocuk elinde 
kücük bir sopayla taslara vurarak sarki söylüyordu.Televizyondaki bir cocuk programinin acilis sarkisiydi 
bu.Programi seyrederken isitme cihazini takmasi icin Tina onu ikna etmisti. 
 
Leo sesini iyice alcaltarak <<Ailen hakkinda ikimizinde asagi yukari ayni seyleri düsündügümüzü 
saniyordum>>dedi. 
 



<<Benim baska ailem yok, Leo>> 
 
<<O halde neden onlarla birlikte degilsin?>> 
 
<<Ben...sey, onlarla cok uzun bir süre birlikte yasadim.Cünkü bu benim icin daha güvenliydi, her sey 
daha kolay oluyordu.Annem benim yaptiklarima genellikle karismaz.Evde büyükce bir stüdyom var.O 
siralarda kendi basima calisacak kadar güclü degildim>> 
 
<<Annen hakkinda degisik düsüncelere sahip oldugunu görüyorum>> 
 
<<Onun her davranisini onaylamiyorum, ama yinede o benim annem. Bu gercegi degistiremem. Ayrica 
onu her sözünü yerine getirecek kadar kücük degilim. Yaptiklarimi anneme onaylatmam 
gerekmiyor.>>Tina genc adamin gözlerinin icine bakarak hafifce gülümsedi. 
 
<<Haklisin,Tina. Insanin annesiyle iliskisini kesmesi icin bütün duygularini kaybetmis olmasi gerekir.Iyiki 
böyle birisi degilsin.Ama yinede önünde yalnizca sana ait uzun bir hayat var.Bu hayati annenin gölgesi 
altinda yasaman bazi zorluklara yol acmazmi?>> 
 
<<Anneme ve kiz kardeslerime benzeyecegimi hic sanmiyorum.>> 
 
<<Bu konuda hic kuskum yok. Ama onunla birlikte yasadigin sürece annenin seni kendi hayatina cekme 
cabasina son veremezsin.>> 
 
Hakliydi.Annesinin kafasinda hala onu sosyeteye sokmak gibi bir fikir vardi ve bunu zaman zaman 
hissettiriyordu. 
 
<<Döndügüm zaman bir apartman kati bulmayi düsündüm.Sey…babamdan biraz para kaldi.Onu 
kullanabilirim, geri kalanida bir süre idare eder.Calismalarimdan düzenli para gelinceye kadar. Gecirdigim 
kaza annem icin tam bir sok oldu.Önceleri istenmeyen biri durumuna düstüm.Ama daha sonra cevresi beni 
biraz ilginc bulmaya basladi saniyorum.Günün birinde bes parasiz bir sanatci olarak ölecegimi 
düsünüyor.Kendini sanatci sanan biri olarak…>> 
 
<<Sanat senin icin ne anlam tasiyor,Tina?Gercek bir sanatci oldugunu kabul etmiyormus gibi 
konusuyorsun>> 
 
<<Sanat hayatin kendisidir.Bu konuda sabirsiz degilim.Kisa sürede cok büyük bir sanatci olmaya calismak 
istemiyorum>> 
 
<<Oysa ben tam aksini düsünüyordum.Gecirdigin son birkac yil sana bir sanatci ihtirasi kazandirmis 
olmali.>> 
 
Bakislarinda beliren derin, ifade Tina´nin kolayca kurtulamayacagini gösteriyordu.<<Klasik resim sanati 
hakkinda biraz ders aldim.>>diye söze basladi.<<Ama yinede bir baskasinin yazdigi romanlari 
resimlendirmekten baska bir sey yapabilecegimi sanmiyorum>>Leo´nun inanmiyormus gibi baktigini 
görünce <<Pekala kabul ediyorum>>dedi.<<Tembelin biriyim ben.Halimden mennunum ve cok iddiali 
olmak istemiyorum.Belki de cok pratik düsünüyorum.Belki de bu isi düzenli bir gelir icin yapiyorum, 
ihtiyacim olmasada. Yaptigim resimlerin kitaplarla dünyanin her yanina yayilmasi ve bir sürü cocugu mutlu 
etmesi hosuma gidiyor.Düskirikligina ugramis bir sanatci oldugumu düsünüyordun.Bu yüzden seni 
yaniltmis olmaliyim.>> 
 
Genc adam basini arkaya atarak güldü.<<Pek degil.Bir konuda düs kirikligina ugrayan insanlar bütün 
arzularini bir baska alanda toplarlar.>>Bu sözler Tina´nin onu ikna edemedigini ortaya koyuyordu. 
 



Sakin ve nese icinde gecirdikleri son ögle sonrasiydi. Tina´nin bu birkac gün yasadigi mutluluk bir süre 
sonra yerini gercekcilige birakacakti. 
 
Ertesi sabah Nic´le birlikte yüzmeden dönüyorlardi.Leo o gün halletmesi gereken isler oldugunu söyleyerek 
onlara katilmamisti.Vakit ögleye geldigi halde onlara katilmamasi biraz garipti.Nic´in üzerindekileri 
degismesi icin odasina gönderdikten sonra kendi odasina gecti.Elbise dolabindan bir tisört ve pamuklu 
beyaz kumastan bir pantolon cikardi.Evde bu tür giysilerden bol miktarda bulunuyordu.Kullanilmayacak 
hale geldikleri icin bungalovdaki esyalari atmisti. Dolap tam kapinin yaninda oldugu icin iceri girir girmez 
yataga arkasini dönmüstü. Bir havlu alip saclarini kurulamaya basladi. Yataga döndügünde korkudan az 
kalsin kalbi duracakti.Leonard Stern boylu boyunca uzanmis yatiyordu. Yatagin cevresi kagitlarla doluydu. 
Elinde tuttugu bir baska kagittan basini kaldirmis dikkatle Tina´yi süzüyordu. El yazisini tanir gibi oldu. 
 
<<Ne yapiyorsun?>>dedi hayretle .Elindeki havlu yere düstü.Islak saclari darmadagin omuzlarina 
yayilmisti. 
 
<<Yapmam gereken bir seyi, Mrs.Borelli.Yazdiklarini okuyorum>> 
 
<<Benim özel esyalarimi karistirmaya ne hakkin var?>> 
 
<<Özelmi?Yayinlanmak icin hazirlanmis bir dosya nasil özel oluyor?>> 
 
<<Bu benim isimle ilgili bir sorun.Odami karistirmissin !>> 
 
<<Bu odanin gercek sahibi benim. Villa da benim.Ada bile bana ait. Hatta bana cok önemli bilgiler 
saglayan bu yazilar bile benim sayilir>> 
 
<<Henüz bitmedi.Tamamlanana kadar senin degil onlar>> 
 
Genc adam alayci bir tavirla <<Tamamlamayi ne zaman düsünüyorsunuz, Mrs. Borelli? >>diye 
sordu.<<Sirketimizin konukseverligini yaratici cabalarinizin meyveleriyle ödemeyi ne zaman 
düsünüyorsunuz? Bu yazilardan anladigim kadariyla son düzeltmelere daha baslamamissiniz>> 
 
Tina hayretten dona kalmisti.<<Nasil anladin?>>diye mirildandi. 
 
<<Resimlerinin yerine ulasip ulasmadigini sormak icin Kane´e telefon ettim. Bana Tina Bennett´in 
kitaplarini Stern´in yayinladigini söylediler.Ve su esrarengiz ,varolmayan T. Borelli´nin bir roman üzerinde 
calistigini söylediler.Ne kadar sasirdigimi tahmin edebilirsin.Bir roman üzerinde calistigini 
bilmiyordum.Üstelik yazdigin kadariyla romani tamamlamak zahmetine de katlanmadigin anlasiliyor.>> 
 
<<Belirli bir teslim tarihi yok.>> 
 
<<Yani calismiyorsun>> 
 
<<Bütün bunlar seni hic ilgilendirmez>> 
 
<<Yanlis ! Stern yayinevi ile ilgili olan her sey beni cok yakindan ilgilendirir>> 
 
<<Kontratla bagli degilim>> 
 
<<Ama imza vermissin.Kitabin yayin haklari Ster´e ait>> 
 
<<Daha tamamlanmadiki !>>diye bagirdi Tina. 
 



<<Görüyorum.Yoksa kacmayami karar verdin?>> 
 
<<Sana hesap vermek zorunda degilim.Bu konuda ancak Daniel´in sorularina yanit veririm>> 
 
Genc adam yataktan biraz dogruldu<<Daniel de kim?>> 
 
<<Benim...editörüm.Ayni zaman da arkadasim.Zaten bu kitabin yayinlanmasinida o istiyor, ben degil>> 
 
<<Neden?>> 
 
<<Neden mi? Neden olabilirki? Kitabin iyi oldugunu düsünüyorda ondan>> 
 
<<Bu kitap iyi, öylemi?>> 
 
<<Daniel öyle düsünüyor.Kane de sanirim>> 
 
<<Evet, bu kitap iyi satar. Asiri duygusal yapisiyla genc kizlarin ellerinden düsüremiyecekleri bir 
kitap>>dedi Leo alayci bir tavirla. 
 
<<Ama bu daha ilk taslak>> 
 
<<Bitirmeye niyetin yok gibi. Kaldiki bitirsen ne olacak?Asiri sisirilmis, kötü bicimde kurgulanmis zayif bir 
melodram bu>> 
 
Tina dehsete kapilmisti.Genc adamin elindeki kagitlari sert bir hareketle alip gögsüne bastirdi.Daha birkac 
saniye önce Leo´nun onu tesvik etmeye , cesaretlendirmeye calistigini sanmisti. 
 
<<Sana fikrini sormadim!>>diye bagirdi geri geri yürürken. <<Sen hic kitap yazdinmi?Hayir ! Sadece 
baskalarinin yazdiklarini elestirirsin.Elestirmek kolay. Bunu bende yaparim.Bu benim ilk calismam.Ne 
düsündügün umrumda bile degil>> 
 
<<Umrunda degilse neden sesin titriyor?>> 
 
<<Cünkü asabimi bozuyorsun.Nasil cesaret edersin...Buraya girip...>> 
 
<<Dogruyu söyle bana.Sana aklimdan gecenleri dürüstce aktardigim icinmi dehsete kapiliyorsun?Seni 
övüp göklere cikarsaydim ve harika bir roman yazdigini söyleseydim dahami iyi olacakti?>> 
 
<<Hayir>> 
 
<<O halde ne istiyorsun, Tina ? Yirt at onu>> 
 
<<Olmaz>> 
 
<<Neden?Bu haliyle o kitabi bir yere veremezsin.Tekrar resim calismalarina dön.Senin icin cok daha iyi 
olur.>> 
 
<<Hayir !>>diye bagirdi Tina, dehsetle. 
 
<<Bak canim , bu sayfalari sen yitrmazsan ben yirtarim.Bu isi kolay saniyorsun galiba.Bir sey 
yaratiyorsun. Roman orada duruyor, ama daha tamamlanmamis. Oysa israrli olmalisin, ona sahip 
cikmalisin.Yaptigi resimleri düsün.Onlar senin cocuklarin gibi.Bu kitapta senin cocugun. Onu sen yarattin. 
Onun bir pic olarak kalmasini istermisin?>> 



 
<<Yani demek istiyorsunki…Devam etmemimi istiyorsun? Ama az önce ugrasmaya degmez demistin>> 
 
<<Öylemi söyledim?>> 
 
Tina´nin kafasi karmakarisik olmustu.Onun az önce söylediklerini tam olarak hatirlayamiyordu. Bu arada 
Leo yavasca yataktan kalkip Tina´nin elindeki kagitlari aldi. 
 
<<Birak beni gideyim>>dedi Tina. 
 
<<Hayir.Bu kitabi bitireceksin.Benim icin, Nic icin yapacaksin bunu.Ve insanlar roman nasil olurmus 
görecekler.>> 
 
<<Yapamayacagim.>>dediTina.Kirpikleri hafifce islanmisti. 
 
<<Yapacaksin eminim.Yayinciliga baslamadan önce uzun süre editörlük yaptim. Bu kitabin Kane´in 
dikkatini neden cektigini okurken anladim.Önemli bir potansiyel oldugunu fark etmis olmali. Ama bir cok 
eksiklikler de var.Örnegin, bazi kahramanlarin davranislari tutarli degil.Sonra, kopukluklar var. Ne kadar 
sürede yazdin bunu?>> 
 
<<Birkac ayda. Ameliyattan sonra uzun süre yataktan cikamadim.Resim yapamiyordum.Yazmaya 
basladim.>> 
 
<<Romanin ilk yarisi, yani Marina´nin sesini kaybettigi o kazadan sonraki duygulari ve aklindan gecenleri 
sanirim bütünüyle gerceklere dayaniyor.>>Tina basini salladi.<<Sonra ikinci yarida Malcom´la karsilasiyor 
.Bu bölümde biraz gercek.>> 
 
Neden zorluyordu onu ?Okuduklarinin gercek oldugunu bilmiyormuydu? 
 
<<Üzerinde en fazla calisman gereken bölüm bu. Bu bölümde karakterler kendilerini yönlendiren 
düsünceleri , hesaplari ,arzulari kendi sözcükleriyle ifade etmeliler. Kendi eylemleriyle ortaya koymalilar. 
>> 
 
<<Bunu…nasil yapacagimi bilemiyorum>> 
 
<<O halde izin ver göstereyim. Birlikte calisalim.Az önce kitap hakkinda söyledigim her söz gercekti.Fakat, 
Kane´in romanin tasidigi müthis potansiyel hakkindaki degerlendirmelerine tamamen katiliyorum. Bu 
kitabi harcamak olmaz.>> 
 
<<Ama ne zaman…>> 
 
<<Nic yavas yavas sorumluluklarini fark edecek duruma geldi.Miss Hamilton artik her gün ögleden sonra 
calisabileceklerini düsünüyor.Aksamlari yazabilirsin.Gündüzleri bir süre birlikte calisabiliriz>> 
 
<<Seni düs kirikligina ugratabilirim>>diye mirildandi Tina. 
 
<<Her yeni yazar icin daima böyle bir risk vardir.Yayincilar bunu göze almak zorundalar>> 
 
<<Cok zekice sözler.>> 
 
Genc adam onun cenesini oksadi.Gözlerinin ici gülüyordu.<<Sandigindan cok daha güclüsün, Tina>> diye 
mirildandi.<<Bunu sana kanitlayacagim, inan>> 
 



Sonraki günler Tina yogun bir calismaya girdi. Leo´nun odasinda calisiyordu.Leo, Nic´e onun bir kitap 
yazmakta oldugunu, bu yüzden bir süre kadar birlikte olamayacaklarini söyledi.Bunun üzerine Nic de bir 
kitap yazmaya karar Verdi.Kitap sager bir cocuk hakkinda olacakti. Onun editörü de Miss Hamilton´di. 
Tam da o sirada gramer calisiyorlardi.Nic bu isten cok hoslanmisti. 
 
Bir gün ögleden sonra Leo´nun odasinda birlikte calismaya basladilar.Genc adam elindeki kalemle 
sayfalarin bazi yerlerini cizmeye basladi.Tina itiraz ettiginde, <<Cok uzun>> diye mirildandi. 
 
Tina ikinci gün müdahale etmedigi takdirde romanin bütün yapisinin degisecegini anladi.Sonunda kitabini 
taniyamayabilirdi. 
 
<<Bir trajedi yazmak istemistim.>>dedi masanin basinda oturan Leo´ya. <<Sonuc hicde istedigim gibi 
degil.Sonunda herkesin mutlu olmasi neden bu kadar gerekli, anlayamiyorum.>> 
 
<<Trajedi yasanan durumun icinde var. >>diye karsilik verdi Leonard Stern.Dogrusu cok anlayisli 
davraniyordu. 
 
<<Eger hep trajik olan üzerinde israr edersen biraz ilerde trajedinin Melodrama döndügünü fark 
edersin.Kitabin birinci bölümünde bize kahramanin acilarla, umutsuzluklarla nasil mücadele ettigini 
anlatiyorsun.Verdigi savastan kisiligi güclenmis olarak cikiyor. Sonra da bu kadinin intihar etmek isteyen 
biri olduguna inanmamizi istiyorsun. Tutarsizlik burada. Intihari düsünmüs olabilir. Umutsuz anlarinda 
herkes düsünebilir. Romanin kahramani her seye ragmen yasamaya devam edecektir. Belki daha cok aci 
cekecek, ama böyle bir kahramanin inandirabilmesi icin yasamaya dört elle sarilmasi gerekir.>> 
 
<<Ama Malcom´u seviyordu.Ondan ayrilmasi son ve öldürücü darbeydi.>> 
 
<<Niven da senin icin son darbeydi. Kendini öldürdünmü? Böyle bir sey düsündünmü?>> 
 
Tina birden sasirdi. Sinirli bir sesle <<Ben Marina degilim>> dedi.<<Ayrica ben sesimi kullanabiliyorum, o 
kullanamiyor.Asla kullanamayacak.>> 
 
<<O asama da sesine kavusup kavusamayacagini sen de tam olarak bilemiyordun.Nasil kullanildigini 
anladigi anda bile Marina, Malcom´un ne kadar degersiz biri oldugunu biliyordu. Bu durumda ona büyük 
bir zafer sansi verirmi? Sen bunu yapmadin, Marina da yapmaz>> 
 
<<Ama bence kitabin en önemli noktasi bu>> 
 
<<Herseyi bir torbaya sokmaya calisiyorsun.Neden? Kitap bunu gerektirmiyor. Belkide bilinc altinta 
Niven´I bir bicimde cezalandirma arzusu yatiyor. Ölürsem üzülürsün, gibi birsey>> 
 
´Bütün düsündüklerimi, hatta bilincli olarak düsünmediklerimi bile okuyor´diye icinden gecirdi Tina. 
 
<<Malcom´u sinsi bir tip olarak ciziyorsun.>>diye devam etti genc adam. <<Bu tür insanlarin pek az 
olduklarini düsünüyor gibisin. Oysa hicde olaganüstü bir tip degil. Bir baska kadina asik ve kendi 
karisindan bosanmak icin Marina´yi kullaniyor. Burada heresy acik. Oysa gercek bir trajedi daha karmasik 
bir yapi tasir. Kisiler Malcom gibi düpedüz asagilik kisiler olmayip, daha karmasik, daha catismali 
tiplerdir.>> 
 
Tina yüzünde dalgin bir ifadeyle <<Onu bu yüzden bagislamam mi gerekiyor?>>dedi. 
 
<<Senmi? Marina´dan söz ettigimizi saniyordum>> 
 
Derin bir sessizlik oldu. <<Aklimdan gecenleri ögrenmeye calisiyorsun>>dedi Tina. 



 
<<Sadece bu romani yazis sebeplerin hakkinda düsünmeni saglamaya calisiyorum.Onu bagislasan belki 
daha iyi olur, Tina.Aksi halde kendini asla bagislamayabilirsin.>> 
 
Onu asla bagislamayacakti, asla ! 
 
Leo´nun söylediklerine uygun bicimde bölümleri bastan alarak tekrar yazmaya basladi. Calisma sürelerini 
artirmisti. Elektronik daktilo kullandigi icin daha kolay calisabiliyordu. 
 
Bir gece calisirlarken Leo´nun sessizce odaya girip omzunun üzerinden yazdiklarini okudugunu fark etti. 
 
Cümlesini bitiripNoktayi koyduktan sonra ayaga kalkip<<Bu gece daha fazlasini yapamam.>>dedi.<<Ve 
dün gece yazdiklarimdan tek bir satir bile degistirmem. >> 
 
Leo basini kaldirip ona bakmadi bile. Kagitlari ceviriyor, hizla okuyordu.Sonunda basini sallayarak << iyi 
>>dedi. 
 
<<Dün ögleden sonra bir sürü sey söyledin. Simdi sadece, iyi diyorsun>> 
 
<<Seytanin avukatligini yaptigimi kabul ediyorum.>>dedi genc adam, gülümseyerek. <<Birinin seni 
sürekli istim üzerinde tutmasi gerekiyor.Ayrica öfkelenmek sana cok yakisiyor.>> 
 
<<Sen…>>Tina kendine hakim olamayarak masanin üzerinde duran kahve kabini alip ona dogru 
firlatti.Leo tam zamaninda basini egdi ve kab duvara carpip yere düstü. Genc adam gülüyordu.<<Dinle 
beni, bir dakika>>dedi. 
 
<<Öfkelendigim zaman hosuna gidiyorum, demek ki? Yüzüme iyi bak öyleyse>>Masanin üzerinde duran 
agir antika hokkayi kaldirdi. 
 
<<Canimi acitmak istemedigini cok iyi biliyorum, cingene dilberi>>dedi Leo, yumusak bir sesle. 
 
Tina elindeki hokkayi var gücüyle firlatti.Kisa bir an dehsete kapildi, cünkü Leo´nun kafasina carpsa 
öldürebilirdi.Tam zamaninda savusturmustu. Masanin üstünde bir sey ararken genc adam gülerek 
<<Kendini firlatsana bana, mutlaka bir sey firlatman gerekiyorsa.>>dedi. 
 
Tina biran söyleyecek söz bulamadi. <<Sesini mi kaybettin yoksa? >>dedi Leo. <<Dogrusu zamanlaman 
mükemmel.Sana birsey söyleyeyimmi, aslinda savasmak degil, sevismek istiyorsun sen.>>Biraz yaklasti. 
Gözlerini kisarak dikkatle bakti ona. <<Hazirmisin Tina? Sevgilim olmaya hazirmisin?>> 
 
Tina ellerini boynuna götürüp hafifce öksürdü. <<Hayir diyeceksin ama söyleyemiyorsun degilmi?Aslinda 
bir sey söylemen gerekmiyor, Tina. Vücudun herseyi söylüyor zaten.>>Ona iyice sokuldu.Tina genc 
adamin sicak nefesini yüzünde hissediyordu. 
 
<<Askin dilini ögretmek istiyorum sana >>diye fisildadi Leo. 
 
Nasil oldugunu anlayamadan kendini onun kollarinda buldu.Heyecan verici bir öpüsmeydi. Tina bütün 
vücudunun ürperdigini hissederek gözlerini yumdu. Birlikte yataga devrildiler. Leo´nu öpüsleri gittikce 
daha atesli oluyordu.Elleri Tina´nin vücudunun her yaninda dolasiyordu simdi.Üzerindeki giysileri siyirarak 
cikarmaya basladi. Bu arada üzerindeki gömlegin dügmelerinide sabirsiz hareketlerle cözüyordu. Tina 
dogrulup oturunca onun önüne diz cöktü. Kalcalarini oksuyor, dizlerini öpüyordu.Yüzünü dolgun 
gögüslerinin arasina sikica bastirarak beline sarildi. Saf cinsel arzudan farkli bir seydi bu. Sefkat ve cosku 
dolu bir havasi vardi.Tina biraz sasirarak onun saclarini oksadi. Kendini yavasca ona birakti. Leonard 
Stern´in oksayan elleri ve dudaklari vücudunun her yerindeydi simdi. Yavasca yataga uzandilar. Odanin 



icinde hizlanan soluklarindan baska bir ses yoktu. 
 
Onun güclü vücudunu yanibasinda hissediyor, sicakligini duyuyordu.Hareketleri iyice yavaslamisti.Tina´nin 
vücudunu arzu dolu agir hareketlerle oksuyordu. Bu arada ona ne yapmasi gerektigini atesli bir sesle 
fisildiyordu. 
 
<<Seninle birlikteyken sözcüklere gerek yok sevgilim.Hareketlerinle göster. Ne istedigini göster bana… 
kendini bana ac ,Tina.>> 
 
Genc adamin ellerinin kalcalarindan bacaklarina dogru kaydigini, vücudunu kendisine dogru cektigini 
hissetti.Icgüdüsel bir hareketle ellerini onun omuzlarina koydu. 
 
Onu daha uzun süre oksamak istiyordu Leo ama artik kendini daha fazla denetleyemeyecegini fark 
etmisti.Vücudlari birbirine sikica kenetlendi.Biran hareketsiz kaldilar. 
 
Tina bütün vücudunun siddetli bir heyecan dalgasiyla sarsildigini hissediyordu. Kulaklarinin icinde o güne 
kadar hic isitmedigi bir müzik calisiyordu sanki. Gözlerini acarak bakti. Basinin hemen üzerindeki o 
yakisikli erkek yüzü heyecan doluydu. Gözleri odanin yari karanliginda parliyordu. Birbirlerine sikica 
sarildilar. Yanaklari simdi birbirine degiyordu. Asktan tükeninceye kadar ayrilmadilar. Cok sonra Tina 
basini genc adamin gögsüne yaslayip bir süre onun sakin nefes alisini dinledi. Uykuya dalmadan önce 
büyük bir zafer kazanmis gibi hissediyordu kendini 
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<<Günaydin.>> 
 
Tina basini yastiktan kaldirmadan kirpiklerini araladi.Cok rahat ve derin uyumustu. Önce nerede oldugunu 
hatirlayamadi. Leo´nun sesini ayirt edince basini yastiktan kaldirdi. 
 
<<Günaydin>> 
 
Leo elini basina destek yapmis yanibasinda yatiyordu. Yüz hatlari gevsemisti. Bakislarinda sicak bir 
ifadeyle <<Görüyorsunya, sözümü tuttum>>dedi. 
 
Bu sözler üzerine Tina saskin saskin cevresine bakti. Kendi odasindaydi. <<seni buraya kucagimda 
tasidim>>diye mirildandi Leo. Genc kadinin yanagini hafifce oksadi. 
 
Tina telaslanmisti.<<Buraya gelmemeliydin.>>dedi. <<Biliyorsun Nic her sabah beni uyandirmaya 
geliyor.>> 
 
<<Bu sabah erken davranan ben oldum. >>Uzanip Tina´nin catilmis kaslarina kücük bir öpücük 
kondurdu. <<Vakit daha cok erken. Safak söküyor.Nic daha uzun süre yataktan cikmaz.>> 
 
Onu bir kez daha sevismek icin uyandirmis olabilirmiydi? Yatagin sicakligi davetkardi. Iki kez sevistiklerini 
cok iyi hatirliyordu. Sonra derin bir uykuya dalmislardi. Ikincisi daha iyi, daha doyurucu olmustu. 
 



<<Yoksa ,pismanmisin?>>diye sordu genc adam. Sesinde belli belirsiz bir endise gizliydi. 
 
<<Pismanlikmi?>> 
 
<<Bekaretten böylesine aniden uzaklasmak degisik duygular yaratabilir.>>bunlari söylerken dikkatle 
Tina´nin yüzünü inceliyordu. 
 
<<Hazirlikli olmadigim , biraz ani oldugu dogru ama öyle seydi ki...>> 
 
<<Neydi?>> 
 
Tina ´ya biraz daha sokuldu. Örtünün altindaki elini yavasca genc kadinin ciplak, simsicak vücuduna 
koydu.Belinden yukariya dogru hafifce oksadi onu.  
 
Tina´nin dudaklari kurudu. Gögüs uclari genc adamin kasli gögsündeki tüylere degiyordu. Vücudunun alt 
kismini ona dogru icgüdüsel bir hareketle yaklastirdi. 
 
Leo dilini onun dudaklarina hafifce degdirerek <<Nasildi? >>diye sordu. Sonra daha fazla 
dayanamiyormus gibi onu kollarinin arasina alip sikica tuttu. Tina bütün varligini genc adamin ilik 
dudaklarina birakti.  
 
Leo basini cekerek <<Söylesene>>diye fisildadi kulaginin icine, 
 
<<Cok...cok güzeldi, müthisti.>>Sesi rüyada gibi , hafif uykulu cikiyordu.<<Yeryüzünde...>> 
 
<<Bundan daha güzel bir sey olamaz, degilmi? Tamamen haklisin.Ancak bunun icin gerekli sart uygun bir 
partnerin olmasidir>> 
 
Tina´nin gögsünün cevresini parmaklariyla oksadi ,sonra iyice serrtlesmis uclarina dudaklarini bastirdi. 
 
<<Zamanla cok daha iyi olacak.>>diye fisildadi Leo. <<Her defasinda daha doyurucu, daha heyecan 
verici olacak.Yenilendigini, güclendigini hissedeceksin. Seni ne zaman öpsem vücuduna dokunmak 
isteyecegim.Dokundugum zaman sevismek isteyecegim ve sevistikten sonra bir daha isteyecegim seni, bir 
daha.>> 
 
Elini Tina´nin karnindan asagilara dogru kaydirdi.Genc kadin hafifce inleyerek ona dogru büküldü. 
 
<<Sefkat>>diye mirildandi Leo. <<Sana karsi her zaman cok nazik olacagim, inan bana sevgilim...Bana 
güvenmeni istiyorum.>>Sicak , ipeksi bir oksayisti bu. Tina genc adamin omuzlarina tutunarak yüzünü 
boynuna bastirdi.Vücudu hizla isiniyor, derin ürpermelerle titriyordu. 
 
Birkac dakika sonra Leo gülerek<<Sabah alarmi olarak beni Nic´e tercih ediyormusun?>>Diye sordu. 
 
Tina derin bir ic cekti.<<Bilemiyorum>>diye fisildadi.<<Nic beni sadece uyandirirdi, yanagimdan öperek, 
oysa sen...>> 
 
Leo bas parmaginin ucuyla Tina´nin kaslarini oksadi. Genc kadinin yüzünde ,Hafifce kabarmis 
dudaklarinda cocuksu bir ifade vardi. 
 
<<Bütün günü bu yatakta gecirebilirim>>diye mirildandi Leo. <<Senin de ayni seyi istedigini 
biliyorum.Tabii benim duygularim seninki kadar masum sayilmaz. >> 
 
<<Senin icin daha farkli olmali>> 



 
<<Ayni seyi daha önce yaptigim icinmi böyle diyorsun? Emin ol, hicbiri seninle oldugu gibi degildi. Senin 
gibi biriyle daha önce karsilasmadim. Inan bana. Siyah ve nadide bir mücevher gibisin sen>> 
 
Bunlari söylerken Tina´nin omuzlarina dökülen saclarini oksuyordu. <<ilk olmasi benim icinde cok önemli. 
Yine de sunu söyleyeyim, bir zamanlar Niven´a asik oldugunu sanman iliskimiz acisindan cok daha iyi 
oldu. Hayatina daha önce hicbir erkek girmemis olsaydi aradaki farki bu kadar iyi anlayamazdin. Bu beni 
mutlu ediyor Tina. Ilk kez benim icin acan bir cicek gibisin>> 
 
Tina derin bir soluk aldi. Bunu hic düsünmemisti.Sanki ona essiz, gizemli bir sey vermis gibi konusuyordu. 
 
<<Peki karsiliginda sen bana ne vereceksin?>> 
 
Genc adamin bakislari Tina´in ciplak gögüslerine kaydi.<<Ne istersen. Ne dilersen. Benden istedigin her 
seyi yerine getirmeye hazirim>> 
 
Tina bir an ne diyecegini bilemedi. Tam o sirada karsiki odanin kapisinin acildigi duyuldu. 
 
<<Nic !>>Tina telasla yataktan dogruldu.Bir an saskin saskin birbirlerine baktilar. 
 
<<Hemen gitmelisin>>dedi Tina. 
 
<<Bu seferlik, peki.>>Yataktan cikti. Ciplakligi onu hic rahatsiz etmiyordu. Yatagin basucunda asili duran 
siyah robu alip üzerine gecirdi. <<Eninde sonunda ögrenecek>>diye fisildadi. 
 
<<Neden ama>>Tina yatak örtüsüne sarinarak dogruldu. 
 
<<Neden mi? Aramizda gecenleri sonuna kadar gizleyecegimizi sanmiyorsun herhalde. Suc isliyormus gibi 
gizlice bulusacak degiliz ya.>> 
 
Tina sasirmisti. <<Bilemiyorum>>diye mirildandi.<<Bu konuyu hic düsünmedim>> 
 
<<Ben düsündüm>> 
 
Tina arada bir endiseyle kapiya bakiyordu.Nic odasindan cikmis , önce tuvalete gitmis olmaliydi. Her 
zamanki gibi. Fakat er gec bir iki dakika sonra kapiyi acip iceri girebilirdi. <<Yetiskin insanlariz Tina. 
>>dedi genc adam. <<Duygularimizdan ötürü sucluluk duymamiz cok sacma olur. Inan bana, gizlemek 
cok daha zor olur. Nic´in gözlem gücü cok gelismistir. Kendi gözüyle görüp anlayabilir, hissedebilir. 
Kuskulara kapilabilir ve bütün olup bitenleri benimle aciklayabilir. Araniza girdigimi düsünebilir.>> 
 
<<Seni benimsemeye hazir>> 
 
<<Henüz degil. Su anda tam bir denge durumunda. Seninle anlasalim. Su andan itibaren seninle 
sevistigim icin pismanlik duydugumu asla düsünmeyeceksin. Eger böyle bir sey düsüneceksen , su yataga 
hemen simdi yatar Nic´i cagiririm ve yetiskin bir erkek ve kadin olarak birbirimizi sevdigimizi söylerim. 
Bana güvenmeni istiyorum>> 
 
Tina güldü. <<Cok güzel bir yol. >>diye mirildandi. 
 
<<Gercek daima güzeldir>> 
 
Kapiyi aralayip disari bakti. Koridorun bos oldugunu görünce yavasca acti. Tam cikmak üzereyken 
<<Leo>>diye fisildadi genc kadin.<<Sana tesekkür etmek istiyorum.Cok...cok güzeldi, müthisti>> 



 
<<Hep böyle olacak.Cok güzelsin, Tina. Heyecan dolusun ve enfes bir vücudun var>> 
 
Disari cikip kapi araligindan <<Vücudunu , senin her yerini cok seviyorum>>dedi. 
 
Az sonra Nic iceri girdi.Tina onu artik baska bir gözle gördügünü hayretle fark etti. Sevdigi adamin ogluydu 
o. Annesi esmer olmaliydi. Ama vücudunda ve yüz hatlarinda Leo´nun havasi vardi. 
 
Daha sonraki günlerde Tina icinde en ufak bir pismanlik bile hissetmedi. Tam aksine kendi bedenini bile 
cok farkli bir gözle görmeye baslamisti. Eskisine nazaran cok daha rahat ve uyumlu hissediyordu kendini. 
Eskiden sadece yaptigi is konusunda güven duymaya alismisti. Oysa simdi insanlarla iliskilerinde güven 
doluydu. Niven´la iliskisi ona asla böyle bir duygu vermemisti. Bunun sebebini cok iyi biliyordu artik. Her 
iki duygu arasinda muazzam farki anlamisti. O zaman yasadigi romantik duygular bir hayal aleminde 
yasamasina yol acmisti. Simdi hissettigi rahatliktan esr yoktu. Örnegin Liana´nin icten ve her seyi bildigini 
belli eden tebessümü onu mutlu ediyordu hatta zaman zaman yüksek sesle gülmek geliyordu icinden. 
Aileen Hamilton´in ne düsündügü ise pek belli degildi. Eve gelen yeni konukla birlikte patronunun tavrinin 
önemli ölcüde degistigini, eskisi gibi sinirli ve asik yüzlü olmadigini fark ediyordu elbette. Acaba Tina´nin 
siradan bir metres oldugunu mu düsünüyordu? Pek öyle degildi herhalde. Aileen Hamilton fazla 
konusmayan ama cok düsünen bir insana benziyordu. 
 
Leo her zamanki gibi sefkat doluydu. Kitap konusunda durum degisiyordu. Bu konuda Tina´ya baski 
yapmaya , aciklamalarda bulunmaya, hatta arada bir bagirip cagirmaya devam ediyordu. 
 
Bir gün ögleden sonra odasinda calisiyordu. Karsisindaki koltukta oturan Leo bir ara okudugu kitabtan 
basini kaldirip <<yeter artik ,Tina>>dedi.<<Bütün dikkatini önündeki ise vermelisin>> 
 
Tina sasirmisti.<<Neye yeter? >>diye sordu. 
 
<<Bana bakip durma.Dikkatin dagiliyor>> 
 
<<Ama düsünüyorum>> 
 
Genc adamin dudaklari hafif bir tebessümle kivrildi. <<Ne düsündügünü gayet iyi biliyorum. >>diye 
mirildandi. 
 
<<Aklimdan gecenleri okumaya basladin galiba >>dedi Tina. Arkasina yaslanarak kollarini gögsünde 
kavusturdu. 
 
Leo´nun yüzünde dalgin bir ifade belirmisti. <<Aklindan gecenleri degil, gözlerini okuyorum. >>diye 
mirildandi. <<Sonra dudaklarini, vücudunu... Tek söz söylemeden bu sekilde anlasmak cok güzel.Fakat 
simdilik sevismek yok Tina. Bu bölüm bitinceye kadar sevismek yok>> 
 
<<Bu bir santaj>>dedi Tina. Yüzü hafifce pembelesmisti. Leo ´nun cinsellige bu kadar rahat yaklasmasi 
onu hep sasirtmisti. Kendiside öyle olmaliydi. Bu yüzden yüzünün hafifce kizarmasina aldirmadan <<Ayni 
duygulari paylasiyoruz>>dedi gülümseyerek. <<Sevismeye baslarsak duramayiz.Bir defa yeterli olmaz. 
Bu bize özgü bir durum herhalde. Bu durumda bütün ögle sonrasini yatakta gecirmemiz gerekir. Cok zevkli 
olacagi kesin, fakat calismam acisindan verimli olamayacagi da acik.>> 
 
Bunlari söyledikten sonra ellerini daktilonun tuslarine götürdü ve parmaklarinin titredigini fark etti. Bogazi 
da iyice kurumustu. 
 
Leo bakislarini onun üzerinden cekmemisti. <<Ögleden sonra iyi calisirsan aksama daha cazip bir seyler 
yapmayi düsünebiliriz, Tina>>dedi gülümseyerek.<<Hoslanacagindan eminim>> 



 
Tina icinde birden kabaran arzulari güclükle denetleyebiliyordu. Gülmsemeye calisarak <<Sen bir 
seytansin>>diye mirildandi. Daha cazip seylerde ne olabilirdi? Sürekli ürperdigini de fark ediyormuydu 
acaba ? 
 
<<Dikkatimi bu ise vermemi gercekten istiyorsan böyle yapmamalisin>>dedi sonunda. 
 
Leo kücük bir kahkaha atti. 
 
<<Su an duydugun heyecani kagitlara yansitmalisin, Tina>> 
 
Bunlari söyledikten sonra bakislarini elindeki kitaba cevirdi. Dün yazdiklarini az önce okumus ve itiraz 
etmemisti. Üslubu heyecansiz bulmus olabilirmiydi? Basini daktilonun üzerine egdi. Genis odada daktilonun 
cikardigi tikirti disinda en ufak bir ses yoktu.  
 
Bu arada Nic oldukca merakliydi. Babasiyla Tina´nin iliskilerinde bir seylerin degistigini seziyordu. Tina bu 
konudaki endiselerini Leo´ya bildirdigi zaman genc adam <<zamanla alisir>>dedi. <<Biraz sasirmasi ve 
kendini güvensizlik icinde hissetmesi normal. Zamanla kendi acisindan degisen bir sey olmadigini görünce 
rahatlar>> 
 
<<Acaba iliskimizi...>> 
 
<<Buna hic gerek yok Tina. Iliskimizi Nic´in ruh haline göre degistiremeyiz. Zamanla seni bana baglayan 
baglari daha iyi anlayacaktir.Ücümüz arasindaki iliskileri iyice kavrayinca mutlu olacaktir, emin ol.>> 
 
Bu arada fiziksel iliskileri gittikce derinlesiyordu.Leo, Tina´nin rahatlamasi ,huzur icinde calismasi icin 
ugrasiyordu. Tina da ona o güne kadar kimseye acmadigi duygularini aciyordu. Konustukca kendisine bile 
itiraf edemedigi bazi duygularini acikca anlatabildigini fark etti. 
 
Bir keresinde ona kazadan sonra nedensiz bir sucluluk duydugunu anlatti. Leo <<yaralanmakla anneni zor 
durumda biraktigini düsünüyorsun herhalde.>>dedi. 
 
<<Bir bakima>>diye karsilik verdi Tina. <<Bildimbileli her türlü hastaliktan nefret eder. Gecirdigim kaza 
onu cok tedirgin etti. Hatta bir süre hayatini altüst etti diyebilirim.Kendimi büyük bir basarisizliga ugramis 
gibi hissediyordum. Kendine acimak bununla birlesince korkunc bir ruh hali cikti ortaya. >>Sonra ona 
calismalarindan söz etti. Calismaya basladiktan sonra biraz ferahlamisti.  
 
<<Degersiz biri oldugunu düsünüyordun, sanirim. Bir insan icin en yipratici duygu. Niven´in senin icin o 
derece önemli olmasida bununla ilgili.>> 
 
Leo´ya göre Tina aslinda daha o zaman kendi gercegi ile yüz yüze gelmis ama bunu kendine bile itiraf 
edememisti. Baski altina aldigi kisiligini Nive araciligiyla bir baska bicimde ifade etmeye calismisti.  
 
<<Bazi durumlarda insanlardan gerceklesmesi imkansiz seyler bekleriz. >>diye devam etti. <<Ama 
bunda kötü birsey yok.>> Yerinden kalkip onu kollarinin arasina aldi. Bir seyden korumak istiyordu sanki. 
<<Bazi insanlar gencliklerinde daha cok aci cekiyorlar. Babam öldükten sonra annem kendini tüketircesine 
calismaya basladi. Bütün amaci egitimim boyunca beni mali yönden desteklemekti. Babam öldükten sonra 
hayatini bana adadi. Bunu hissediyordum. Ama ne yazikki tam ben yolumu buldugumda hayata veda etti. 
Yillar boyunca kendisini mahrum biraktigi her seye benim sahip olmam icin didinip durdu. Ölmeden bir 
süre önce Cynthia´yla iliskim baslamisti. Ondan nefret ederdi. Bir keresinde yüzüme karsi acik acik 
sonunda pisman olacagimi söyledi. Bütün gün bir fabrikada calisirdi annem. Kazandigi parayi bana 
harcayacak yerde kendisi icin kullansaydi erken yasta ölmezdi. Erken yasta mezara girdi. O siralarda 
korkunc bir olaydi bu benim icin. O na engel olamamistim.>> 



 
Sesi hafifce titremisti.Tina genc adamin elini tuttu. <<Sana inaniyordu, eminim. Calisma ve mücadele 
etme gücünü senden aliyordu.>> 
 
<<Peki ya ölüm>> 
 
<<Yoksa kendinimi sucluyorsun?>> 
 
<<Bazen hayir.Zman zaman kendi secimini yaptigini düsünüyorum.Amacladigi tek sey beni istedigi gibi 
yetistirmekti. Ama zaman zaman tam tersini düsünüyorum. Özellikle Nic´e bakarken. Annemin benim icin 
yaptiklarinin hicbirini yapamadim onun icin. Hatta onu fena halde ihmal ettim. Ve öyle kötü birsey olduki, 
bu durumu fark ettigimde is isten gecmisti. Simdi gecmise baktigimda uzun yillar boyunca onunla hic 
ilgilenmedigimi düsünüyorum>> 
 
<<Ama daha önünde uzun yillar var. >>dedi Tina, basini onun gögsünden kaldirarak. <<Yaptigin 
hatalardan bir sürü ders cikardigina ve bunlari tekrarlamayacagina eminim.>> 
 
Sonra onu dudaklarindan öptü. Birbirlerine sarilmis olarak calisma odasindaki kanepeye yürüdüler. Tina 
onun vücudunu uzun uzun oksadi. Önlerinde sonsuz bir zaman vardi sanki. Hic acele etmeden saatlerce 
sevistiler. 
 
Ertesi sabah Tina´yi kücük bir düskirikligi bekliyordu. Hep birlikte sabahin erken saatinde plaja gitmislerdi. 
Ögleye dogru Tina , Nic´e artik dönme vakti geldigini söyledi. Ögle yemegi yiyeceklerdi, sonra Nic, Aileen 
Hamiltonla ders calismaya baslayacakti.  
 
Cocuktan sasirtici bir yanit aldi. 
 
<<Senin sözlerini yerine getirmek zorunda degilim. Cünkü benim annem degilsin sen>> 
 
Tina cok sasirmisti. Gercektende zaman zaman kendini onun annesi gibi hissediyordu. 
 
Leo bu sözleri isitmisti. Ogluna oldukca sert bir ses tonuyla <<Tina´dan derhal özür dileyeceksin, Nic 
>>dedi. Tina birden irkildi. Babayla oglun kendi yüzünden catismalarina izin veremezdi. 
 
Nic´in yüzünde inatci bir ifade belirmisti. Tina´ya dönerek el isaretleriyle cabuk cabuk ayni seyi tekrarladi. 
<<Sen benim annem degilsin>> 
 
<<Elbette degilim, Nic >>dedi Tina. Leo sinirli bir tavirla <<Annen burada olabilirdi ama degil>> diye 
söze karisti. <<Tina ise burada. Onu sevdigini, benimde onu sevmemi istedigini saniyordum. Demekki 
yanilmisim, özür dilerim>> 
 
Nic baslattigi olayin beklenmedik bicimde gelistigini fark etti. Bu durumda babasi Tina´ya kötü 
davranabilirdi. Oysa istedigi bu degildi.  
 
<<Seni seviyorum, Nic>>diye devam etti Leo. <<Burada benimle mutlu olmani istiyorum. Tina´nin da bu 
mutlulun bir parcasi oldugunu saniyordum. >>Bakislarini oglunun gözlerinden ayirmadan uzanip Tina´nin 
elini tuttu. <<Tina da seni cok seviyor>>dedi. <<Burada bizimle birlikte kalmasini istemezsen cok üzülür. 
Ben de cok üzülürüm. Cünkü Tina benim cin cok özel biri. Senin icinde cok özel oldugunu cok iyi biliyorum. 
Ama benim duygularim biraz farkli. Sen benim oglumsun. Bu gercegi hicbirsey degistiremez. Benim 
yasadigim yerde yasamalisin, benim gittigim yere sen de gelmelisin. Hatta benim yaptigim seyleri 
yapmalisin.>> 
 
Tina solugunu tutmustu. Nic bakislarini onlarin sikica birbirine kenetlenmis ellerinden ayiramiyordu sanki. 



 
Birden basini kaldirip <<Annem beni istemedigini söyledi>>dedi. <<Zeki olmayan bir cocuk 
istemiyormussun. Ayrica cok mesgul biriymissin sen. >>Tikanmis gibi birden sustu. Gözlerine yaslar 
hücum etmisti. <<Ben iyi bir cocuk olmadigim icin beni uzaklara göndermek istemissin. Sen hic kimsenin 
babasi olmak istemiyormussun. Cünkü senin kendi arkadaslarin varmis.>> 
 
Leo, Tina´nin elini birakti. Oglunu yavasca belinden tutup kaldirdi, kucagina oturttu. Hafifce nemlenen 
gözleri parliyordu. Tina ona hissettirmek istemiyormus gibi bakislarini kacirarak ayaga kalkti. Bu durumda 
en iyisi onlari yalniz birakmak olacakti.Baba ogulun , bas basa konusacak bir sürü seyleri oldugu acikti. 
 
Aksam yemeginde tekrar bir araya geldiler. Nic ve Leo suskundular. Buna ragmen Tina aralarinda önceden 
hissetmedigi bir yakinligin basladigini görebiliyordu. Leo´nun uzun süren sabirli cabalari sonuc vermis 
gibiydi. 
 
Daha sonra, yalniz kaldiklarinda Tina´ya Nic´in anlattiklarindan söz etti. Cynthia oglana bir sürü akil almaz 
yalanlar siralamisti. Hayatin cocuk icin neden bu kadar stresli oldugu simdi daha iyi anlasiliyordu. 
 
En fazla üzerinde durdugu konu babasinin cok isi olduguydu. Pek cok isi ve bir sürü arkadasi oldugu icin 
ailesine ayiracak vakit bulamiyordu. Baba ogul arasindaki kopukluk sürekli tekrarlanan bu sözlerle bilincli 
olarak yaratilmisti. Cynthhia dogrusu cok basarili olmus ve babsinin kendisini istemedigi konusunda 
cocugu ikna etmeyi basarmisti. Bu daha isin baslangiciydi. Daha sonra zavalli Nic sagir olunca duygusal 
sorunlari baslamisti.Bunun üzerine Cynthia onu basindan savmak icin babasinin yanina, o kadar kötüledigi 
Leo´nun yanina göndermisti. 
 
<<Zavalli cocuk ilk baslarda benimle ne zaman karsilassa deliye dönüyordu>> dedi Leo. Bütün bunlari 
yatagin icinde konusuyorlardi. <<Cynthia onu bana göndermeden birden fikrini degistirivermis. Tabii bu 
durum Nic´i daha fazla korkutmus. Ben bir canavarmiyim, yoksa yaninda neseli günler gecirecegi 
birimiyim, anlayamamis. Saniyorum Cynthia yaptigindan pisman oldu ve benim ne kadar zengin, ne kadar 
önemli biri oldugumu anlatmaya basladi. O siralarda Nic bir kabahat isledigi icin ceza olarak sagir kaldigini 
düsünmeye baslamis olmali. Kendini dünyaya kapamasinda ne yapsin ? Dünya okadar karisik, o kadar 
bilinmez bir seydiki onun icin. Sagir oldugu icin nasil tepki göstermesi gerektiginide bilemiyordu. Belkide 
icgüdüleriyle bir anne ve babaya ihtiyac duyuyordu. Insanlarin kendisini begenmelerini, onunla gurur 
duymalarini istiyordu.>>derin bir ic cekti. <<Cynthia ve onun lanet olasica kusursuz dünyasi yüzünden 
oldu bütün bunlar. Hatasini kabul etmekte bu kadar gecikmeseydi , zamaninda bir seyler yapabilirdim.>> 
 
<<Kulaklarinin duymamasindan sen sorumlu degilsin. Ayrica bu konuda yapabilecegin bir sey yoktu. >> 
 
<<Biliyorum,ama yinede onunda mutlu olmasini saglayabilirdim saniyorum. Erken davranabilseydim>> 
 
<<Peki ya simdi ne yapmayi düsünüyorsun?>> 
 
<<Simdi ne yapmaliyim >>diye dalgin dalgin mirildandi Leo. <<Her seyden önce bastan baslamaliyim.O 
nda yarattigi bütün sorunlara ragmen Cynthia hala onun annesi. En cok ona güvendi. Ilerde bir secim 
yapmak durumunda kalirsa Cynthia´yi secebilir.>> 
 
<<Buna izin verecekmisin?>> 
 
<<Hayir, ama benimle birlikte kalmasini saglamak icin ona güven vermem gerekiyor.Kisacasi aramizdaki 
iliski tamamen düzelmedi. Cynthia´ya hala bana oldugundan daha yakin.>> 
 
Bunu öyle bir ses tonuyla söylemistiki Tina soru sorarak konuyu desmeye cesaret edemedi. <<Yaptiginiz 
konusmadan bir sonuc cikarmis olmalisin >>dedi. <<Onun annesine dönmek isteyeceginden 
eminmisin?>> 



 
<<Bilemiyorum. Cynthia´yi taniyamiyorum artik.Hissettigi sucluluk duygusunu yenemezse Nic´i geri 
almak isteyebilir ve Nic´i etkilemek icin elinden geleni yapar. Sabirli biri degildir. Ayrica cok inatcidir. Bazi 
insanlar anne veya baba olmaktan asla kendi istekleriyle vazgecmezler.>> 
 
<<Sende öylesin>>dedi Tina inandirici bir tavirla. <<Ona kendini eninde sonunda kabul ettirecegini 
biliyorum. Ona cok iyi babalik edeceginden eminim.>> 
 
<<Bir asik kadar mükemmel bir baba olabilecekmiyim sence ?>>Bu sözleri gülümseyerek söylemisti. 
Sesinde kiskirtici bir ton vardi. Tina da gülümsedi. Kollarini boynuna dolayarak iyice sokuldu ona.  
 
Artik ücü birlikteyken Leo, Tina´ya yönelik duygularini aciga vurmak icin özel firsatlar yaratir olmustu. 
Ikide bir cocuga Tina´nin ne kadar güzel bir kiz oldugunu anlatiyordu. Bazen onu sakliyor ve Nic´in 
bulmasini istiyordu. Bunlar Tina icin de cok eglenceli oyunlardi. 
 
Bir gün Leo´ya <<Beni ciplak seyretmek icin mi her sabah kumsala getiriyorsun ?>> diye sordu ciddi bir 
tavirla. Gercekten de Leo , kumlarin üzerine serdigi havluya uzanmisti ve bakislarini genc kadinin yari 
ciplak vücudundan ayirmiyordu. 
 
<<Nereden anladin? >>diye sordu , gülümseyerek. Hafifce dönüp arkasina bakti. Nic´in onlari 
duymayacak kadar uzakta oldugundan emin olmak istiyordu.  
 
Tina havlunun üzerine uzandi. Leo onu bakislariyla öpüyordu sanki. Genc kadin kalp atislarinin hizlandigini, 
bogazinin hafifce kurudugunu hissetti. 
 
<<Gögüs uclarin sertlesmis>> diye mirildandi Leo. Tina hemen bikinisinin üst tarafini cekistirdi. <<Yine 
kizardin>>dedi Leo. <<Biliyormusun, bazen hayret ediyorum. Geceleri birlikte yattigim o atesli cingene 
dilberi ile su anda kipkirmizi olan utangac kiz ayni kisi olabilirmi?>> 
 
<<Cift kisilikli olamazmiyim?>>dedi Tina. <<Belkide yataga girince kendimi kaybediyorum. 
>>Damarlarinda dolasan kaninin hizlandigini hissetti. Gözlerini kisarak genc adamin yüzüne bakti bir süre. 
<<Biliyormusun,>>dedi.<<Böyle olabilecegini hayal bile edemezdim>> 
 
<<Nasil düsünmüstün?>> 
 
Tina tam günesin altindaydi. Teni hafifce parliyordu. Kizgin omzuna düsen nemli saclarinin serinligini sanki 
kendi teninde duyuyordu Leo. Bakislarini onun enfes vücut hatlarinda dolastiriyordu. 
 
<<Hos, eglenceli olabilecegini düsünürdüm.>>dedi Tina. 
 
<<Eglenceli, öylemi?>>Genc adam yüzünde alayci bir ifadeyle bakti ona. 
 
<<Ne demek istedigimi anliyorsun herhalde.>> 
 
<<Seni cok iyi anliyorum, tina>>Birlikte gecirdikleri ask dolu geceleri düsünerek kumlarin üzerinde 
yavasca kimildandi. Kasli kollari iyice esmerlesmisti. Ciplak teninde birkac su damlasi parliyordu. 
<<Aramizda tek kelimeyle mükemmel bir uyum var. Bu sadece fiziksel bir uyum degil. Tek basina fiziksel 
uyum asla yeterli olamaz biliyorsun>> 
 
<<Her zaman bu kadar iyi olacakmi sence ?>> 
 
Genc adam gözlerini kisarak bakti ona.<<Ne demek istiyorsun?>>diye mirildandi. 
 



Biraz duraksadi Tina. Sonra sözcükleri özenle secmeye calisarak <<Seksin ne demek oldugunu cok iyi 
biliyor olmalisin>>diye söze basladi. <<Bu hic tükenmezmi? Yani paylastigimiz o büyüleyici heyecan . 
Belki benim icin yeni bir duygu oldugundan bu kadar siddetli. Hep böyle mi olacak, Leo ?>> 
 
<<Yoksa günün birinde sikilacagindan mi korkuyorsun, Tina?>> 
 
Genc adamin yüzünde beliren ifade Tina´yi sasirtmisti. Yutkunarak <<Yo, hayir>>dedi. <<Sadece merak 
ettim. Onun icin sordum>> 
 
<<Böyle sorular sorma bana>>Ellerini ensesinde kenetleyerek uzanip gözlerini kapadi. <<Her seyin yeri 
ve zamani var. Su anda sana kanitlayamam>> 
 
Aksama dogru genc adamin odasinda calisiyordu. Leo her zamanki koltuguna gömülmüs müsvetteleri 
okuyordu. Nedense son birkac gündür hic itiraz etmiyordu Tina´nin yazdiklarina. Genc kadin basini yazi 
makinasinin üzerinden kaldirip ona bakti. Orada sakin sakin oturuyordu aslinda. Ama nedense, 
vücudundan manyetik bir güc yayiliyormus gibiydi. Tina hep kendini bu cekim kuvvetinin etki alani icinde 
hissediyordu. 
 
<<Artik ara vermek istiyorum, Leo>>dedi. <<Bu gece daha fazla calisamayacagim. Ama söz veriyorum 
yarin daha cok calisip telafi ederim.>> 
 
<<Nasil istersen>>Genc adam son paragrafi bitirdi ve kagitlari toplayip masanin üzerine koydu.Sonra 
gidip yataga uzandi. Üzerinde sarap rengi bir tisört ve bej rengi bir pantolon vardi. 
 
Tina daktiloyu kapadi, masanin üzerini düzenledi.Tam isini bitirmistiki <<Isigi söndür>>dedi genc adam.  
 
Tina biraz sasirmisti. Ama yinede söyledigini yapti. Disardan vuran isik odayi yeterince aydinlatiyordu.  
 
<<Cikar üstündekileri>> 
 
Tina bir an solugunu tuttu. Kalbinin gümbürtüsünü kulaklarinda hissediyordu. 
 
<<Ama, Leo...>> 
 
<<Ne diyorsam onu yap.Hepsini cikarmani istiyorum>> 
 
Tina bogazini kurudugunu , avuclarinin nemlendigini hissetti.Leo dogulu bir sultan gibi yataga uzanmis onu 
seyrediyordu. 
 
Tina bir an duraksadiktan sonra üzerindeki ince etekligi siyirip cikardi.Genc adamin bakislarinin ciplak 
bacaklarina kaydigini fark etti. Sonra üzerindeki tisörtü cikardi ve yataga dogru bir adim atip durdu. 
Soluklari iyice hizlanmisti. 
 
<<Buraya gel>> 
 
Bakislarinda vahsi bir parilti vardi bunlari söylerken. Tina yataga yaklasirken dizlerinin titredigini hissetti. 
 
Leo ona dokundugunda heyecandan ölmek üzereydi. Genc adam Tina´nin dizlerinin arasina elini sokarak 
bacaklarini aralamasini sagladi. Sonra iyice dogrulup yatagin kenarina oturdu. Ellerini Tina´nin beline 
koymustu. Yavasca önünde diz cöktü. 
 
O simsicak dudaklar karnina degdiginde Tina hafif bir iniltiyle basini geriye dogru atti. Sonra onun kaygan 
ve sicak dilini göbeginin cevresinde hissetti.Kücük daireler cizerek asagiya dogru iniyordu.Daha fazla 



dayanamayacagini anlayinca parmaklarini onun saclarina gecirip durdurdu. <<Leo>>dedi nefes nefese. 
<<Ne yapiyorsun?>> 
 
 
<<Benimle birlikteyken asla sikilmayacagini gösteriyorum sana>> 
 
Bunlari söyledikten sonra Tina´yi yavasca yataga yatirip hizla soyundu. Tina yataga caprazlamasina 
yatmisti. Ayaklari yere degiyordu. Leo dudaklarini genc kadinin dolgun gögüslerine bastirdi. Hirsla 
öpüyordu onu. Birden dogrulup Tina´nin vücudunu iyice yaklastirdi. Tina titriyordu. Ucuyormus gibi bir 
duyguya kapildi. Dudaklarindan hafif bir ciglik koptu.Onu kalcalarindan kavrayip dudaklarini gögüslerinden 
boynuna dogru kaydirdi.Öylesine müthis bir zevk kasirgasina yakalanmistiki kendini biraktigi anda tükenip 
yok olacakmis gibi geliyordu.Leo´nun temposu tek kelimeyle saldirgandi. 
 
<<Leo, lütfen…birakma lütfen…>> 
 
Genc adam onu sikica tutuyor, hatta bütün gücüyle yataga bastiriyordu. Sonunda Tina´nin dudaklarindan 
önce uzun bir inilti, ardindan bir ciglik koptu. 
 
Birkac saniye sonra Leo´nun vücuduna sikica sarilmis yatiyordu.Vücudundaki titremeler durup durup 
yeniden basliyor, zaman zaman kahkahayala gülüyordu.Soluklari hala yatismamisti. 
 
 
<<Bagirma, Tina. >>diye uyardi genc adam. <<Sesini duyabilirler.Tamam canim. Sakin ol artik. 
Yeryüzüne indik>> 
 
<<Eminmisin?>> 
 
<<Evet canim.Simdilik yeryüzündeyiz.Askta yaraticilik önemli. Gelecekte asla Sikilmayacagin konusunda 
umarim ikna olmussundur>> 
 
<<Evet, inaniyorum sana>> 
 
<<Bu konuda seni ikna edebildigim icin sevincliyim dogrusu>> 
 
Bir süre kadar kimildamadan yattilar. Tina pembe renkli bulutlarin üzerinde ucuyormus gibi rahatti. 
 
<<Nic ve ben bir ay daha kalacagiz. Bizi terk etmeyeceksin, degilmi?>> 
 
<<Peki ya sonra ? >>Bu soruyu eninde sonunda sormak zorunda kalacagini biliyordu. Dudaklarini isirarak 
genc adamin verecegi yaniti bekledi. 
 
<<Sonra yine beraber olacagiz >>dedi Leo , cok dogal bir sey söylüyormus gibi. 
 
Tina sesine sakaci bir ton vermeye calisarak <<evlenecekmiyiz yoksa? >> Diye sordu. 
 
<<Neden olmasin? Beni her gecen gün biraz daha yakindan taniyorsun.>>Parmagini Tina´nin dudagina 
bastirdi.<<Bunlari konusmak icin daha cok erken, ilerde cok vaktimiz olacak>>dedi. 
 
Ertesi sabah Tina erkenden uyandi. Bir süre kadar ses egzersizi yapti. Hayatinda hic bu kadar endisesiz bir 
dönem yasamadigini düsündü. Mutfaga inip Lianay´la kahve icti. 
 
Liana, Nic´in babasiyla birlikte erkenden kalkip balik tutmaya gidislerini uzun uzadiya anlatti. Cok güzel bir 
sabahti. Günesliydi ama yinede tatli bir serinlik vardi. Tina tam kahvesini bitirmistiki evin üzerinden cift 



pervaneli bir ucak gecti. Liana kaslarini catti. 
 
<<Mr. Stern bugün ucak gelecegini söylememisti >>diye mirildandi. <<Yiyecek getiriyor olamaz, cünkü 
erzak yarin posta teknesiyle gelecek>> 
 
Tina yerinden kalkarak <<istersen gidip bakayim>>dedi.<<Hem bizim balikcilara da bir göz atarim>> 
 
Evden ciktiginda ucagin villanin tam yanibasindaki ince uzun piste indigini görünce sasirdi. O tarafa dogru 
yürümeye basladi. Günes ucagin arkasinda oldugu icin elini gözlerine siper etti. Ucaktan ince, uzun boylu, 
siyah sacli bir kadinin indigini görünce cok sasirdi. Kadin dogruca Tina´nin bulundugu yere dogru 
geliyordu. Arkasindan bir adam büyük bir canta tasiyordu.Tina´ya iyice 
yaklasinca<<merhaba>>dedi.<<Ama siz Miss Hamilton degilsiniz>>Bu sözleri söyledikten sonra yüz 
hatlari biraz yumusadi. Gözlerini hafifce kisip, alayci bir tavirla <<Anladim>>dedi. <<Siz yerimi almayi 
düsünen kadin olmalisiniz.Yinede merhaba.Adim Cynthia Stern. Leo´nun karisiyim.>> 
 
<<Eski karisi demek istiyorsunuz herhalde>>diye karsilik verdi Tina. Kisa süre önce egzersiz yaptigi icin 
sesi oldukca normal cikmisti. Leo karisinin gelecegini neden söylememisti acaba ?>> 
 
<<Eski karisi, öylemi ? Demek size böyle söyledi. Biz hala evliyiz sekerim ve ben istedigim sürece evli 
kalacagiz >> 
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Tina o an yasadigi dehsetin etkisini simdi, aradan üc ay gectikten sonra bile atamamisti. Belkide hayatinin 
en korkunc aniydi. Doktor artik konusamayacaksin, dedigi zamanda benzer bir ruh halini yasamisti. 
Gökyüzünün insana sonsuz acilari hatirlatan mavisini, yükseldikce yakiciligi artan günesi unutabilirmiydi? 
Ve Cynthia Stern´in durusunu. Bu kadar güzel olabilecegini hic düsünmemisti Tina. Soguk bir güzellikti 
onunki. Yüzünü maskeleyen günes gözlügünü güzelligini vurgulamak icin takmisti sanki. 
 
Tina hafifce inledi. Evin ici oldukca soguktu. Pencereden gökyüzünde kaynasan gri bulutlar görülüyordu. 
´Bu aksam günesin batisini izleyemeyecegim´diye düsündü. Calisma masasinin üzerinde, Uzun Sessizlik, 
dosyalanmis olarak duruyordu. Cennet´ten ayrilirken dosyayi yanina almayi unutmustu. Bir kac hafta 
sonra postayla göndermislerdi. Zarfin icinden bir de mektup cikacagini ummustu ama yoktu. Söze ne 
gerek vardiki. Söylenebilecek her sey zaten söylenmisti.  
 
Bulutlar gittikce yigiliyordu. Kisin habercisi siyah bulutlar. Bu evi satin aldigi icin Daniel onun deli oldugunu 
söylemisti. Aucland´in bati kiyisinda, issiz bir yerdeydi. 
 
<<Insan tatilini gecirmek icin böyle bir yer satin alabilir, ama orada hayat gecmez.>>demisti. <<Seni acil 
bir toplantiya cagirmak istesem ne yapacagim?>> 
 
<<Telefon bile edemeyeceksin, cünkü o aletten hoslanmiyorum.>>diye karsilik vermisti Tina. <<Bu 
durumda telgraf cekmekten baska caren yok. Ayrica kisa araliklarla kente inecegim. Zamana ihtiyacim 
var, Daniel. En azindan uzunca bir süre yalniz kalmaliyim. >> 
 
<<O herifi unuttuguna eminmisin Tina?>>diye sordu Daniel. Biraz kuskulu görünüyordu. 



 
<<Elbette>>demisti.Tina, gülümseyerek ona Leo &yacute;la olan iliskisini anlatamazdi. Bu kadar kisa 
süre icinde bir trajik asktan digerine sürüklenen biri gibi görünmek istemiyordu. 
 
Annesi bu ise cok bozulmustu. Aucland´da ev satin alma fikri ona cok yabanciydi. Tina´nin onun sözlerine 
kulak tikamaktan baska yapacak bir seyi yoktu. Bu arada Niven konusunu kafasinin icinde bütünüyle 
cözmüstü.Leo´yla yasadigi o güzel ask, gecmisi baska bir gözle görmesine yol acmisti. Niven´a asla asik 
olmadigini biliyordu artik. Bu konuda Leo´nun söyledikleri cok dogruydu. Psikolojik bir saplanti ,duygusal 
bir kendini kanitlama araciydi Niven. Ondan nefret etmek yada onu suclamak yersizdi. Askin ne oldugunu 
ona Leonard Stern ögretmisti. Onun kollarinda hayatinin en mutlu anlarini yasamisti. 
 
Ve o korkunc gün...Tina tek kelime etmeden Cynthia Stern´in pesi sira eve dönmüstü. Iceri girdikleri 
andan itibaren Leo´nun karisi elindeki kartlari tek tek acmaya baslamisti. Önce Liana´ya cantasini bosaltip 
esyalarini yerlestirmesini resmen emretmisti. 
 
<<Bu evden nefret ediyorum>>demisti. <<Her tarafi böcek ve kumla dolu. Ama yinede Nic´in hatiri icin 
bir süre katlanabilirim. Tabii, Leo´nun hatiri icinde…>> 
 
<<Burada kalacakmisiniz?>>diye sormustu Tina. Aptalca bir soruydu bu. 
 
<<Elbette kalacagim. Buradaki her seyin yarisi bana ait. Evlendigimiz sirada almistik. >>Uyumlu bir 
hareketle yüzündeki gözlügü cekip almisti.Tina´nin yüzüne cevirdigi acik kahverengi gözleri hafifce 
parliyordu. 
 
<<Ama...ayrildiginizi saniyordum>> 
 
<<Ayri yasadigimiz dogru. Ama bosanmadik. Leo bir baska kadinla asla evlenmez. Aramizda cok iyi 
isleyen mükemmel bir anlasma var. Pek cok kadin pesinden kosuyor, biliyorum.>> 
 
<<Ama bana evlenme teklif etti >>dedi Tina, bir solukta. Panik icindeydi. Leo ona bütün bunlardan söz 
etmemisti. Nedense onun karisindan coktan bosanmis oldugu gibi bir düsünceye kapilmisti. 
 
Cynthia gözlerini hafifce kisarak <<Seni sevdigini söyledimi?>>diye sormustu. 
 
<<Evet!>> 
 
Cynthia bunu üzerine basini iki yana sallayip gülmüstü. <<O halde bir secim yapmak zorunda kalacak.>> 
 
<<Secim mi?>> 
 
<<Elbette. Ya seni sececek yada oglunu>>Elmacik kemikleri biraz cikikti Cyntia´nin ve simdi yüzünde 
zafer kazanmis birinin magrur tebessümü vardi. 
 
<<Ama Nic...>>Tina sözün sonun getiremedi. Boynunda siddetli bir sanci hissetmisti. Elini boynuna dogru 
götürerek hafifce öksürdü. 
 
<<Dominic benim oglumdur>>demisti Cynthia. <<Ona alti yildir ben bakiyorum. Bu süre icinde o meshur 
sevgilin bana hic yardim etmedi. Evet evet, biliyorum ayni yatagi paylasiyorsunuz degilmi? Buna hic 
sasmadim dogrusu. Leo hayvansal güdülerini asla dizginleyemeyen bir tiptir. >>Hafifce gülümsüyordu 
bunlari söylerken.Kocasiyla asla saglikli bir cinsel hayat yasamadigini düsünüyordu sanki. <<Seninle 
yatmasi senden vazgecmeyecegi anlamina gelmez. Nedense birden fikrini degistirip Dominic´e kendisi 
bakmak istedi. Fakat ben oglumun baska bir kadinla birlikte olmasina asla izin vermem. Onun gercek bir 
anneye ihtiyaci var. >> 



 
Kadinin yüzündeki maske Tina´yi korkutmaya baslamisti. <<Ne yapmayi düsünüyorsunuz?>> diye 
fisildadi, zorlukla.  
 
<<Fazla bir sey yapmama gerek yok. Yeryüzünde hic bir güc Leo´yla Dominic´I uzun süre bir arada 
tutamaz. Biliyormusun, bütün bu uzun yillar boyunca oglunun yasgünü hediyelerini sekreterlerine 
aldirmistir Leo. Böyle baba olurmu? Leo hata ettigini anlamis olabilir, buna itirazim yok. Fakat eger seni 
istiyorsa oglundan vazgecmek zorunda kalacak. Onun metresi olarak devam atmayi düsünüyorsan, bunu 
bir an önce aklindan cikarmani tavsiye ederim. Dominic´in böyle bir iliski icinde büyümesine asla izin 
veremem.>> 
 
Cynthia´nin sözleri cok acikti. Kendine güvendigi belli oluyordu. Böyle bir kadinla basa cikmanin imkansiz 
oldugunu düsündü Tina. Elindeki en büyük koz Dominic´in, oglu olmasiydi. Leo´nin ogluna düskünlügünü 
uzaktanda olsa hissetmis olmaliydi. Tina ise tamamen dagilmisti ve panik icindeydi. 
 
<<Nic´i asla incitmem >>dedi. 
 
<<incitmezsin tabii, ama babasini ondan uzaklastirirsin. Eger Leo seni secer ve oglunu feda ederse. 
Yinede böyle bir sey yapacagini sanmiyorum. Sanirim bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Eger onu gercekten 
seviyorsan sakin zorlama. En iyisi kendi haline birakmandir. Cünkü oglundan ayrilirsa eninde sonunda 
senden nefret edecektir. Beni sadece suclar, ama senden özellikle nefret eder. Ucak az sonra Aucland´a 
hareket edecek. Pilot su anda yakit ikmali yapiyor. Neden o ucaga atlayip gitmeyi düsünmüyorsun? Birak 
Leo ogluyla bir süre yalniz kalsin. Su anda istedigi tek sey ogluyla bas basa kalmak. Bunu sende gayet iyi 
biliyorsun.>> 
 
Cynthia´nin Nic´I kullanarak amacina ulasmasi cok kolay olacakti.Leo´yu ne kadar severse sevsin onu 
oglundan ayiramayacagini biliyordu Tina.Orada bulunmasi isleri daha da karistiracakti. 
 
Cantalarini hazirlamasi sadece bir kac dakikasini aldi. Cikista Liana ´yla karsilasti. Söyleyecek bir sey 
yoktu. Kizin dehset dolu bakislariyla karsilasinca gülümsemeye calisti ve adimlarini siklastirdi. 
 
Pilot yakit ikmalini tamamlamis, motoru calistirmisti. Uzaktan Tina´nin geldigini görünce durdu. Tina 
pilotun uzattigi merdivenden yukari cikarken bir an durup son kez cevreye bakti. Ve o anda solugu kesilir 
gibi oldu. Onu görmüstü. Plajdan kosarak ucus pistine dogru geliyordu. Tina pilotun arkasindaki koltuga 
oturdu. Merdiven iceri alindi. Pervaneler hizla dönüyordu. Leo iyice yaklasmisti. <<Tina! >>diye haykirdi. 
 
<<Gidiyorum>>diye seslendi Tina pilotun henüz kapatmadigi pencereden. 
 
<<Oh Tanrim, olamaz…Bilmiyordum, Tina…Ne söyledi sana?>> 
 
<<Cok önce bana söylemen geren seyi. Evli oldugunu ve bosanamayacagini.>> 
 
<<Ama ben….>> 
 
<<Ne zaman? Iki kisiyle ayni anda evli olamazdin herhalde>> 
 
<<Tina, lütfen dinle beni>>Acilmasini istedigi bir kapiyi caliyormus gibi kücük ucagin gövdesine 
vuruyordu. 
 
<<Seni dinlemek istemiyorum>>diye haykirdi Tina. <<Daha önce de bir sürü yalan söylemislerdi bana>> 
 
Bu arada pilot kulakligini takmis telsizle konusuyor, sürpriz yolcusunun bu gereksiz konusmasinin sona 
ermesini bekliyordu. 



 
<<Sana asik oldugumu bilmiyordum Tina. Yani bunlari konustugumuz zaman. Bazi seyleri konusmak icin 
hem cok gec hem cok erkendi. Cynthia´yla evli oldugumu ve bosanmamin cok zor olacagini bilseydin beni 
terk edebilirdin. Bundan cok korkuyordum, inan>> 
 
<<Hakli oldugumu kabul ediyorsun, Leo>> 
 
<<Elbette ediyorum. Ama seni seviyorum, Tina. Seni cok seviyorum>> 
 
<<Cynthia´yla hala evli oldugunu bana söylemeliydin…Oysa sanmistimki…>>Elini yüzüne kapayarak 
hickirdi. 
 
<<Cynthia´yla ben yillardir ayri yasiyoruz, Tina. Hem duygusal hemde fiziksel bakimdan. Bunu 
biliyorsun>> 
 
<<Bu yüzdenmi hala evlisiniz>> 
 
<<Bosanmamiz icin bir sebep yoktu. Yeniden evlenmek gibi bir niyetimiz yoktu en azindan. Ayrica 
bosanmamiz halinde cözmek zorunda kalacagimiz bir sürü vergi sorunu cikacakti.>> 
 
 
Yasadigi büyük sokun etkisi altinda olan Tina anlamak, hatta isitmek bile istemiyordu. 
 
<<Madem anlasmistiniz, burada isi ne? isgale ugramis topraklarini yeniden ele gecirmek icin gelmis 
gibi>> 
 
<<Nic´le ilgili. Bosanma kagitlarini almis olmali.>> 
 
Tina bir an sarsilir gibi oldu. Bu son sözler kafasinin icini karmakarisik etmisti.  
 
Leo bunu fark etmis gibi <<Sana söyleyecektim !>> diye bagirdi.<<Güven bana, Tina !Bütün sorunlari 
Halledecegim.Bana biraz zaman ver, lütfen>> 
 
<<Nic...Nic´i istiyor o. >>Tina yanaklarina süzülen yaslari sildi. <<ikimiz arasinda bir tercih yapmaya 
zorlayacak seni>> 
 
<<Hayir !>> 
 
<<Evet ! Ben hemen simdi gitmezsem Nic´I alip götürecek. Sonra benden nefret edeceksin. >> 
 
<<Yapamaz bunu Tina ! inan bana blöf yapiyor. Bunu beceremeyecegini kendisi de bilir>> 
 
<<Yapti bile. Nic´i o kadina birakamazsin Leo. Onu gelecegini düsünmek zorundasin.>> 
 
Motorun sesi iyice yükselmisti. Pilot ikide bir dönüp sabirsiz bakislarla onlari süzüyor, saatine bakiyordu. 
 
<<Seni seviyorum;Tina. Ona engel olacagim.Söz veriyorum. Beni sevdigini söyle.isitmek istiyorum. Sana 
cok ihtiyacim var, Tina.>> 
 
<<inaniyorum.Bende seni seviyorum. Ama artik burada kalamam. Kaldiramayacagim kadar agir bir yük 
bu>> 
 
<<Tina !>> 



 
Leo pencereye tirmanarak Tina´nin yanina geldi. Sikica sarildi. Dudaklari son bir kez birlesti. Leo onu 
kollarinin arasinda bir an sikica tuttu. Genc kadin gögüslerinin onun sert gögsünde ezildiklerini 
hissetti.Hickiriklarini güclükle tutuyordu. O kisa an asirlar gibi uzundu. Bitmesini istemiyordu. 
 
<<Aglama sevgilim>>diye fisildadi Leo. <<Sana söz veriyorum her sey düzelecek.>> 
 
<<Hayir ! >>diye bagirdi Tina. Boynunda yine o siziyi duyuyordu. <<Söz vermeni istemiyorum. Yeni 
düskirikliklarina tahammülüm yok. Birak beni gideyim>> 
 
Pilot Leo´ya asagi inmesini isaret ediyordu. Genc adam, caresiz indi. Sonkez <<Seni seviyorum, 
Tina>>diye bagirdi. Sesi motor gürültüsüne karisip kayboldu. Ucak pistin üzerinde hareket etti. Tina 
bakislarini ondan ayiramiyordu.  
 
Leo´nun ucagin pesinden caresizlik icinde kostugunu gördü. O görüntü ömrünün sonuna kadar 
kaybolmamak üzere yüregine isledi. 
 
Ucak denizin üzerinde hizla uzaklasirken gözyaslarini birakti Tina. Baska türlü davranamazdi. Üclü bir 
savas korkunc sonuclar dogurabilirdi. Her seyden önce Nic´I düsünmeliydi. Cynthia´nin Nic´I alip 
götürmesi katlanamayacagi bir düsünceydi. Bu durumda Leo´yla arasindaki iliskinin bozulmasini 
önleyebilirmiydi? 
 
Bu düsüncelerden kurtulmak gibi elini alnina götürdü. Gökyüzündeki koyu renkli bulutlarin kaynasmasini 
seyrediyordu. Üzerinde moher bir süveter vardi. Buna ragmen üsüyordu. 
 
Mutfaga gecip kendine bir omlet yapti. Uzun süredir sadece yumurtali yiyecekler yiyordu. Böylesi daha 
pratik oluyordu. Hayati anlamini kaybetmis gibiydi. Leo´suz gecirecegi yillar tam bir kabus olacakti. 
Annesinin evinde yemegi asci hazirlardi. Bu yüzden cok pratik seyler disinda yemek yapmayi bilmiyordu. 
Ögrenmek icin istekte duymuyordu artik. Hayati mutlak bir yalnizlik duygusuyla gölgelenmisti ve 
özgürlügün tadi buruktu.  
 
Düsler kurarak gecirdigi zamanlarin disinda genellikle calisiyordu. Uzun Sessizlik üzerinde calistigini 
ögrenince Daniel cok sevinmisti. Leo´nun israrlari , sonunda sonuc vermeye baslamisti. Tina´nin icinde 
artik tereddüt yoktu. Hatta kitabiyla gurur duyuyordu. Acaba ilk bölümlerin baskisini okumusmuydu? 
Begenmismiydi , yoksa düskirikliginami ugramisti? 
 
Disarda sert bir rüzgar esiyordu. Bu bölgede her evde iki daire vardi. Tina´nin komsusu cok mesgul 
görünen bir isadamiydi. Buraya genellikle hava güzel oldugu zamanlar gelir, bir yada iki gün kalip dönerdi. 
 
Kis mevsimi Tina´nin psikolojisine daha uygundu. Yapraklarini dökmüs agaclar, rengi yesile calan calkantili 
deniz ve gökyüzünde kaynasan koyu renkli bulutlar. Leo´nun kendisi kadar yalniz oldugunu sanmiyordu. 
En azindan Nic onun yanindaydi. Ama oda kücük bir cocuktu henüz. Onlari kolayca gözünün ününe 
getirebiliyordu. Iste kumsaldalar. Nic kumlardan sato yapiyor, Leo ise kumlarin üzerine uzanmis denizi 
seyrediyordu. Issiz adanin sihirbazi. Yine hersey elinin altinda. Insanlariyla birlikte adanin tek efendisi. 
Uzun yillar sonra belki bir kadinla karsilasacak ve ona asik olacakti. O zamanlar Nic daha olgunlasmis 
olacakti. Dolayisiyla simdiki sorunlarin tekrarlanmasi söz konusu degildi. Belki Tina da bir gün asik 
olacakti. Ama asla ayni sey degildi bu. Ask insanin basinin üzerinden kirk yilda bir gecen muhtesem bir 
kuyruklu yildizdi. Hayatini birlikte gecirecegi bir erkege rastlayabilirdi. Ama kim olursa olsun onu Leo´yla 
kiyaslayabilecegini bile sanmiyordu. Artik sakin bir hayat gecirmek istiyordu Tina. Duygusal firtinalara 
tahammülü yoktu. 
 
Koltuguna oturup kitap okumaya basladigi sirada kapi caldi. Öylesine dalgindiki bir an ne oldugunu 
anlayamadi. Kitabi yavasca kapayip ayaga kalkti. Kapini önüne geldiginde bir süre duraksadi. Bu issiz 



yerde kapisini calan kim olabilirdi ? Tatil mevsimi olmadigi icin cevre evlerde kimseler yoktu. 
 
<<Kimi aradiniz?>>diye seslendi.  
 
<<Kapiyi ac ,Tina .Ben Leo.>> 
 
Yüreginden beynine dogru bir firtina rüzgari esti sanki. 
 
<<Lütfen kapiyi acarmisin, Tina.>> 
 
Tina´nin eli kapinin tokmagindaydi ama cevirmeye cesaret edemiyordu. Kapinin ardindan gelen ses 
öylesine tanidiktiki. Ama yinede inanamiyordu. ´Yoksa hayalmi görüyorum? ´ diye düsündü bir an. 
Siddetli bir korku duydugunu fark edince sasirdi. Yasadigi acilarin tekrarlanmasindan korkuyordu aslinda.  
 
Hayir, buna katlanamayacakti. Her seye yeniden baslayacak gücü yoktu. Kapinin önünde durmus 
titriyordu. Gücünün hizla zayifladigini , basinin dönmeye basladigini hissetti. Neden gelmisti? Neden ona 
aci cektirmek istiyordu. Belki oda Tina´siz bir hayat yasamak istemiyordu. Gizlice süren bir iliski… Evli bir 
erkekle metresinin iliskisi...Hayir, böyle bir iliskiyi kaldiramayacakti. 
 
Yüzünü kapiya iyice yaklastirarak <<Seni istemiyorum, lütfen beni yalniz birak>>dedi boguk bir sesle. 
Ssei cok uzaklardan geliyordu, yabanciydi. Derin bir sessizlik oldu. <<Leo oradamisin?>> diye 
haykirmamak icin kendini zor tutuyordu. 
 
Neden sonra <<Bir yere gidemem>>dedi genc adam. <<Arabam camura saplandi >>Hafif sakaci bir ses 
tonuyla söylemisti bu sözleri. Ama yinede onun ne kadar gergin oldugunu hissedebiliyordu Tina. 
 
Parmaklari sanki iradesi disinda tokmagi cevirdi. Leo gülümseyerek iceri girdi. Ayakkabilari camurluydu. 
<<iceri almayacaksin diye korktum >>dedi. <<Neden öyle bakiyorsun bana.Gökten inmisim gibi>> 
 
Tina onu isitmiyordu. Sadece bakiyordu.<<Islanmissin>>diye mirildandi.Üzerinde ceket yoktu. Kalin bir 
süveter vardi. Rengi siyahti ve bu yüzden iyice solgun görünüyordu. 
 
<<Disarda yagmur yagiyor, yoksa fark etmedinmi?>>iceri girdi., Tina´nin az önce yaktigi sömineye dogru 
yürüdü. Ellerini atese doru uzatti. 
 
Tina bütün cesaretini toplayarak ona yaklasti. Sakin bir ses tonu bulmaya calisarak <<Burada ne isin var 
Leo ?>>diye sordu. 
 
<<Manzara bu mevsimde güzeldir diye geldim>> 
 
Gülüyordu. ´iste yine basliyor´ diye icinden gecirdi Tina. Nasil görünüyordu acaba? Onunda yüzü solgun 
olmaliydi. Son siralarda kendine hic bakmiyordu. Cok yorgundu. Ucak hareket etmeden önce son anda 
konustuklarini hatirladi. Yinede ona besledigi duygularin bakislarina yansidigini hissediyordu. 
 
Dogal görünmeye calisarak <<Cok üsümüssün>>dedi.<<Kurulansan iyi olur>> 
 
<<Daha sonra>> 
 
<<Ama…>> 
 
<<Bana annelik etme, Tina>> 
 
Islak omuzlarini eliyle sildi. <<Buraya kendime ve Nic´e bir anne bulmak icin gelmedim>>diye mirildandi. 



 
Tina kollarini gögsünde kavusturdu. <<Neden geldin sorabilirmiyim?>> 
 
<<Bir dost ariyorum>> 
Tina bu sözler üzerine hafifce gülümsedi. 
 
<<Ve bir sevgili, tabii...ve en önemlisi evlenecek bir kadin>> 
 
Tina´nin solugu kesilir gibi oldu. <<Ne demek istiyorsun?>> 
 
<<Bosandim>> 
 
Kulaklarina inanamiyordu. Inanmamaliydi. Korkunc bir tuzakti bu. Bu sözlere inanirsa ilerde cok aci 
cekecekti. Birkac adim geriledi. Elini boynuna dogru götürdü. Bogazinin derinliklerinde kisa süreli siddetli 
bir aci duymustu. 
 
<<Son belgeyi bu gün aldim. Yanimda getirdim. Bu yüzden bana inanmamazlik edemeyeceksin, Tina. 
Kolayca kanitlayabilirim artik>>Elini üzerindeki islak süveterin yakasindan iceri soktu ve gömlek cebinden 
beyaz bir zarf cikararak Tina´ya uzatti.  
 
Tina bir iki adim daha geriledi. Tek kelimeyle korkuyordu.Genc adamin elindeki zarfa yüzünde endise dolu 
bir ifadeyle bakti. 
 
<<Görmek istemiyorum, görmek istemiyorum>>diye söylendi. 
 
Icinde ansizin uyanan umudu, benligine hakim olmadan yok etmek istiyordu aslinda. Dehset verici bir 
umuttu bu. Kirilmasi halinde her seyi kaybedecegini, artik yasayamayacagini cok iyi biliyordu Tina. 
 
<<Seni hala sevdigimi, seninle evlenmek istedigimi anlamiyormusun? Seni hep istedim.Tanrim, hemde 
nasil istedim>>Bu sözler sanki yüreginden kopup geliyordu. 
 
<<Nic nasil?>> 
 
<<Benimle kaliyor>> 
 
<<Ama Cynthia>> 
 
Leo güldü. Parmaklarinin arasinda tuttugu zarfi yavasca yere birakti. 
 
<<Evlenmeye hazirlaniyor.Harika bir tiple. Kendisine ancak bu kadar uygun birini bulabilirdi. Nazik ve 
zengin bir asilzade. Ayaklarinin altinda kücük bir cocugun dolasmasini istemiyor tabii. Aylar önce 
Cynthia´ya evlenme teklif etmis. Önce aramizdaki bazi mali sorunlari halletmek istedi. Cennet´e de bu 
yüzden gelmis. Bütün bunlari bana anlattiginda öfkeden kendimi kaybettim. Thomas ve Liana olmasalardi 
su anda hapishanede bir kafese kapatilmis olabilirdim. >> 
 
<<Bu kadar cabuk bosanacagini ummuyordum dogrusu>>diye mirildandi Tina. ´Cabukmu? ´ diye sordu 
kendi kendine. Aslinda bu süre ona uzun yillar gibi gelmisti. 
 
<<Sadece bir formaliteyi yerine getirdik. Nic´le ilgili kosullari belirtmek biraz zaman aldi. Tabii mali 
sorunlar da öyle. Parasal sorunlari cözmek icin avukatlar bir hafta boyunca tartistilar.>> 
 
Bu sözler Tina´nin icini kemiren kuskulari teker teker ortadan kaldirdi. Büyük bir engelden kurtulmus 
gibiydi. Kalbinin atislarini kulaklarinda isitiyordu. 



 
<<Demek bütün bu süre boyunca bosanacagini ve bu isin cok kolay olacagini biliyordun ve bana haber 
vermedin.Senden haber cikmayinca sanmistimki...>> 
 
Leo onu omuzlarindan tuttu. <<Yapamazdim>>dedi.<<Seni göremezdim. Alkolizm gibi bir sey bu. Seni 
bir kez görsem bir daha yanindan ayrilamazdim. Oysa cok dikkatli olmam ,bütün gücümü yogunlastirmam 
gerekiyordu. Ayrica iliskimizin bittigi konusunda Cynthia´yi ikna etmem gerekiyordu. Onun nasil bir kadin 
oldugunu bilemezsin. Iliskimizi fark ettigi anda bosanmaktan vazgecebilirdi ve özellikle Nic´le ilgili bir sürü 
sorun cikarirdi. Ayrica beni terk etmistin ,unuttunmu yoksa? Burada oldugunu Daniel Austin söyledi. Bu 
issiz yere benden saklanmak icin cekildigini düsündüm. Bu yüzden sana geldigim zaman tamamen serbest 
olmaliydim. Öylesine serbest olmaliydimki artik kafanda tek bir kusku bile olmamaliydi. Bu kez her 
seyin...>> 
 
<<Mükemmel olmasini istedin degilmi?>>diye tamamladi Tina. <<Hic bir seyi tam anlamiyla mükemmel 
olamayacagini söyleyen sen degilmiydin?>> 
 
Bu sözleri söylerken ona sikica sarilmisti. Leo parmak uclariyla genc kadinin cenesini yukari dogru kaldirip 
gözlerinin icine bakti. 
 
<<Beni seviyorsun>>diye fisildadi rüyada gibi. 
 
<<Artik her gece birlikte yatacagiz>> 
 
Leo genc kadinin vücudunu yokluyor, sanki onun gercek olduguna inanmak istiyordu. 
 
<<Seni cok özledim.>>diye mirildandi. <<Nic de cok özledi seni. Ilk baslarda beni cezalandirmak icin 
annesiyle birlikte yasayacagini söyledi. Fakat sonra senin yokluguna dayanamadi. Günlerce agladi, 
biliyormusun?>> 
 
<<Nic benim icin agladi ha! Genellikle cok nadir aglar>> 
 
Leo´nun dudaklarinda aci bir tebessüm belirdi. <<Ben de agladim>>dedi.<<Böylece Nic korkunc 
babasinin da aglayabilecegini ögrenmis oldu. Senin gönderdigin kitabi her gece yataginin basucunda 
okudum ona. Sanirim cok aci cekti.>> 
 
<<Onu üzecegini hic düsünmemistim>>diye mirildandi Tina. Jao ve Sihirbaz´I Nic´e daha önce söz 
verdigi icin göndermisti. 
 
<<Hala senin sihirbazinmiyim Tina?>> 
 
Onu iyice kendisine dogru cekti. <<Oh evet, evet>>diye fisildadi Tina. <<Lütfen göster bana, o güzel 
sihrini göster>> 
 
Genc adam üzerindeki elbiseleri cikartti. Sora Tina´ninkileri. Ayakta sevismeye basladilar. Sonra yavasca 
halinin üzerine cöktüler. Tina´nin dudaklarinda tatli bir tebessüm oynasiyordu. Genc adamin soluklari iyice 
siklasmisti. Bir kac dakika sonra kendilerini kaybetmis gibiydiler. Tina bazen hickiriyor, bazen kücük 
kahkahalar atiyordu. 
 
Neden sonra halinin üzerine sirtüstü uzandilar. Tina basini genc adamin gögsüne koyarken gözlerini 
yumdu. 
 
<<Özür dilerim>>diye fisildadi Leo. <<O kadar uzun zaman olduki , kendimi tutamadim.Sabirsizligimi 
bagisla. Bu kadar cabuk olmasini istemezdim>> 



 
Tina hafifce gülümsedi. ´Bende tutamadim´diye gecirdi icinden. Mutluydu. Pembe bulutlara karismis 
ucuyor gibiydi. 
 
<<Bir ara soluksuz kaldin>>dediLeo. Genc kadinin burnunun ucuna kücük bir öpücük kondurdu. <<Seni 
hayatimin sonuna kadar isteyecegim>>diye mirildandi.<<Buna eminim. Sana garip bir sey söyleyeyimmi? 
Kiz kardesim kollarimin arasinda aglarken bile seni düsünüyordum. O gece o kadar güzeldinki. Yataktan 
cikip banyoya dogru yürürken hareketlerinde magrur bir prenses ifadesi vardi. Seni ada da gördügüm 
zaman da bu yüzden panige kapildim. Kendimi aldatmaktan baska carem yoktu. Önce Nic icin yararli 
olacagina inandirdim kendimi. Oysa gercek düsüncelerim cok baskaydi. Seninle ilgili olarak kendimle 
mücadele ediyordum. Sonra seni korumak istedigimi fark ettim. Daha önce hayatima giren kadinlar icimde 
böyle duygular uyandirmamislardi. Sonra bakire oldugunu anladigim gün, hakkinda o ana kadar 
düsündüklerimin dogru olup olmadigi ortaya cikti. Iste o zaman seni cilginlar gibi arzulamaya basladim. 
Ama yinede kendimi aldatiyordum. Niven´i unutman icin benim gibi bir asiga ihtiyacin oldugunu 
düsünmeye basladim. Oysa sana asik olan bendim.>> 
 
 
Tina gözlerini kapamis, kulaginin dibinde fisildayan sesi dinliyordu. Hayatinin en mutlu anlarini yasadigini 
düsündü. <<Gercek askin ne oldugunu senden ögrendim>> diye mirildandi, gözlerini acmadan. <<Sana 
yönelik duygularimin cok güclü ve özel oldugunu biliyordum, ama sevisinceye kadar bunun ask oldugunu 
ben de anlayamamistim>> 
 
<<Bende seninle yataga girdigim gün anladim. O güne kadar birlikte oldugum kadinlardan cok farkliydin 
Tina. Ruhuma isliyordun sanki. Seninle birlikteyken zaman zaman kendimi kaybediyordum. Kisa süre 
icinde seni kaybetmekten korkar oldum. Hala evli oldugumu sana söylersem cekip gideceginden 
korkuyordum. O gün elinde cantanla ucaga dogru gittigini görünce beynimden vurulmusa döndüm. 
Hayatimin en korkunc günüydü. Kendimden korkuyordum. Cok kötü bir sey yapabilir, Cynthia´ya karsi 
kendime hakim olamayabilirdim. Bereket, tam zamaninda kendimi toparlayabildim>> 
 
Tina tatli bir müzik dinliyordu sanki. <<Sensiz öyle yalnizdim ki>>diye mirildandi. Gözlerini acip onun 
yüzüne bakti. 
 
<<Seni buluncaya kadar ben de cok yalnizdim >>dedi Leo. Dudaklarini yavasca genc kadinin boynundaki 
yara izine degdirdi. Plastik cerrahinin bu yara izini tamamen yok edecegini düsününce biraz üzülür gibi 
oldu. Kendi kendine gülümsedi. <<Artik yalniz degilim>>dedi. <<Seni sonunda yakaladim>> 
 
 
SON 

 


