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Genç vârisler hakkýnda hep aþaðýlayýcý biçimde
konuþulduðunu duyarým. Oysa insanlar zengin bir
adamýn mirasýna konmanýn ne denli güç olduðunun
farkýnda bile deðildir. Cora daha yirminci yaþýný dol
durmadan bir milyonerle evlenmiþti ve biz de adamý
mümkün olan en kýsa süre
de me
za
ra gönder
mek
için tüm yeteneklerimizi seferber etmiþtik. Cora’nýn
varlýðýnýn temelinde cesaret, yaratýcýlýk ve benim
gibi kararlý ve onunla ayný ayarda bir arkadaþa sahip
olmanýn güveni yatar.
“Sen olmasan hiçbir þey baþaramazdým,” demiþ
ti nadiren yaþadýðý minnet anlarýndan birinde.
Aslýnda böyle büyük laflar etmesine gerek yoktu;
çünkü kalkýþtýðýmýz birçok ortak suç bizi sýký sýkýya
birbirimize kenetlemiþti. Aslýnda için için bu gizli
alýþkanlýðýmýzýn giderek baðýmlýlýða dönüþmesin
den de çekinmiyor deðildim.
Geçen haziran Floransa oldukça sýcaktý. Boðucu
bir cumartesi günü yeni Ferrari’mizi denemek üzere
kent dýþýna gitmeye karar verdik ve Cora’nýn Flo
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ransa’daki evinden büyük bir keyifle yola çýktýk.
Anaç do
ðalý dostumuz ve kâh
yamýz Emi
lia, onun
ke
ke
me ar
ka
daþý Ma
rio ve küçük oð
lum Béla da
bizimleydi. Cora bizi otoyoldan, þarap ve zeytinyaðý
satýn almayý, güzel bir yemek yemeyi ve hava alma
yý düþündüðümüz ünlü Gallo Ner o bölgesine
götürdü.
Chianti bölgesindeki Castellina’da Rucola soslu
gnocchi1 ve kýzarmýþ beç tavuðu ýsmarladýk. Akþam
üstleri en sevdiðimiz lokanta epey hareketli olurdu;
bu kez yan masada bir Ýngiliz’in kaza sonucu ani
ölümü ve evinin acilen elden çýkarýlýþýyla ilgili ateþli
bir tartýþma yürütülüyor
du. Gi
de
rek ar
tan sayýda
konuk konuþmaya katýldý. Genç bir teknisyen
Co
ra’nýn büyüsüne öylesine kapýldý ki, gu
rur
la,
bahtsýz Ýngiliz’in malikânesinin anahtarýnýn ken
dinde olduðunu arkadaþýmýn kulaðýna fýsýldadý.
Masalsý anlatýmý sayesinde ilgimizi çekmeyi baþar
dýktan sonra, bizi gecenin bir vaktinde dik yollardan
düþsel bir dað manzarasýnýn sadece ay ýþýðýyla
aydýnlanmýþ ýssýzlýðýna götürdü. Cora’yla ikimiz boþ
evi görmek ve orada gecelemek üzere yola çýktýðý
mýzdan, Emilia ve Mario, Béla’yý da yanlarýna alýp
otomobille Floransa’ya geri dönmüþlerdi.
Kýsa bir yolculuðun ardýndan otomatik bir kapý
açýldý ve çakýl taþý döþenmiþ bir bahçe yoluna girdik.
“Soylu bir yermiþ,” dedi Cora.
Karanlýkta hâlâ güneþin sýcaklýðýný taþýyan tera
sa adým attýk, kurbaða ve çekirge korolarýnýn eþlik
ettiði üç bülbülün þakýmasýný heyecanla dinledik.
Üzüm baðlarýnýn olduðu daðlar gecenin soluk ýþý
1 [Ýt.] Bulgur, mýsýr, patates ve unla hazýrlanan ve suda haþlanan Ýtalya’ya özgü
garnitür. (Çev.)
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ðýnda parýldýyor, fun
dalýk ve çalýlýklar arasýnda
ki
son ateþböcekleri uçuþuyor, hanýmeliyle lavantanýn
tatlýmsý kokusu havayý dolduruyordu. Dino havuzda
yüzmeyi teklif etti ama önerisini geri çevirdik. Deli
kanlý yanýmýzda mayolarýmýzýn olmadýðýný çok iyi
biliyordu.
“Fiyatý nedir acaba?” diye soran Cora, baþpar
maðýyla malikâneyi iþaret etti. Delikanlýnýn verdiði
yanýt üze
ri
ne si
ga
rasýnýn külünü dalgýn dalgýn
te
rasýn par
maklýðýndan aþaðý silk
ti. Ba
na dönüp
Al
man
ca, “Bu ka
dar büyük bir mülk için be
da
va
sayýlýr,” dedi. “Nihayet bir havuzumuz olurdu, Maja.
Yazýn en sýcak aylarýnda Floransa’da kalmak vebay
la eþdeðer. Baksana, son birkaç gündür kentte hava
ne kadar da sýcak.”
Bereket versin ki, genç Ýtalyan onun söyledikle
rini anlamýyordu.
“Ýyi bir oðlan,” dedi Cora. “Minnettarlýðýmýzý
göstermemiz için birimizin onunla yatmasýný bekle
diðine eminim. Eðer bu yükü üzerimden alacak
olursan...”
Di
no bi
ze iki ko
nuk odasý göster
di. “Co
ra’yla
ben çift kiþilik yatakta yatabiliriz,” diye önerdim.
“Dino, bir iyilik yapýp bizi yarýn erkenden otobüs
duraðýna býrakýr mýsýn?”
Bu arada onun elektrikçi olduðunu öðrenmiþ
tik. Çift kiþilik yatak fikrinden stratejik sebeplerle
hoþlanmamýþtý ama hayal kýrýklýðýný belli etmedi.
Kýza benzeyen suratý belli belirsiz asýldý; çocukken
–daha o keçi sakalý çýkmadan önce– Barok dönemi
ne ait resimlerdeki meleklere benzediðine eminim.
En hoþuma giden yaný, sýk ve uzun kirpikleriydi.
Yorgun olduðunu ve bizimle birlikte burada
geceleyeceðini söyledi, ne de olsa yarýn pazardý ve
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çalýþmasý gerekmiyordu. Kahvaltýdan sonra malikâ
neyi bir de gün ýþýðýnda gösterebilir, ardýndan bizi
Floransa’ya, kapýmýzýn önüne kadar götürebilirdi.
Bize iyi geceler diledi. Bu sözlerden ve Cora’yý öpüp
bana da kaçamak þekilde sarýldýktan sonra yatak
odalarýndan birinde kayboldu.
Onu baþýmýzdan attýktan son
ra Co
ra ni
ha
yet
havuzun tadýný çýkarmayý önerdi. Aydýnlýk bir gece
olduðundan, bakýmlý çimlerin üzerinde yolumuzu
kolayca bulduk.
Ne yazýk ki havuzun üzeri kapalýydý ve plastik
kapakçýklarý otomatik olarak toplayan mekanizma
yý çalýþtýrmayý bilmiyorduk. Çýrýlçýplak halde ansýzýn
bir el fenerinin ýþýðýyla aydýnlatýldýk. Dino bahçe
lam
ba
larýný açmýþ ve bi
zi, Faunus’tan1 korkan
2
Nymphe’ler gibi yerimizden sýçratmýþtý. “Anahtarý
saða çevirmeniz gerekiyor,” dedi kurnazca bir yar
dýmseverlikle, sonra taþlardan örülü bir duvarýn
yanýna gidip bir kapaðý kaldýrdý ve gizli anahtarý iþa
ret etti.
Elektrik akýmýnýn büyülü gücü sayesinde havu
zun örtüsü yavaþça, ses çýkarmadan ve bir konserve
kapaðý gibi düzgün biçimde açýldý, su ortaya çýktý.
Sýcaklýðý hoþtu.
Üçümüz bir süre havuzda yüzdük. “Azgýnlýktan
patlamadan önce,” dedi Cora, “þuna ufak bir ders
versek iyi olacak!”
Bu hoþ oðlaný acý çekerken görmeyi istemiyor
dum, zaten Cora’nýn aklýndakinin ne olduðu hak
kýnda da bir fik
rim yok
tu. Be
nim de yardýmýmla
onu, ölüm korkusu duyana kadar suyun altýnda tut
1Eski Roma’da nitelikleri Yunan tanrýsý Pan’la özdeþleþtirilen kýr tanrýsý, zamanla yalnýzca orman tanrýsý olarak görülmeye baþlandý. (Çev.)
2 Roma ve Yunan mitolojisinde çoðu kez çýplak bir genç kýz biçiminde gösterilen, doðanýn çeþitli yönlerini kiþileþtiren tanrýça. (Çev.)
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mayý planlýyor olabilirdi. “Bizi taciz etmeye bile kal
kýþmadý,” dedim. “Ne demek bizi,” diye iddia etti
Cora, “ben bu onura eriþtim bile.”
“Burada ipini çekecek olursak, Pampa’da adý
mýz çýkar,” dedim.
Bu
na hak ver
di. Yüzdükten son
ra azgýnlýðý
biraz yatýþmýþ olan Dino’yu otoriter bir sesle yataðýna
gönderdi, o da uysalca boyun eðdi.
Uyandýðýmda saat henüz erkendi. Cora’yý orada
býrakýp çift kiþilik yataktan kalktým, külotumla
tiþörtümü giydim ve parmak uçlarýnda terasa çýktým. Manzara nefes kesiciydi. Cennet gibi, diye
düþündüm, dünyanýn en güzel köþesi, Toscana
bölgesi ayaklarýmýn altýndaydý. Uzaktaki yeþil dað
lar, sabahýn erken saatlerine özgü gri-mavi gök ren
gine karýþýyordu. Bakýþlarýmý üzüm baðlarýnda ve
giriþlerini servilerin süslediði çiftliklerde gezdir
dim; malikâne yüksekte olduðundan, hafif bir meltem havanýn baharatlý kokusunu etrafa daðýtýyordu.
Üzerindeki çiyle parýldayan çimler, yalýnayak
dolaþmaya çaðýrýyordu beni. Gün ýþýðý yumuþacýktý;
an
cak doð
mak
ta olan güneþ sýcak bir günün bi
zi
beklediðini muþtuluyordu. Cora dün bu malikâneyi
satýn almaktan söz etmemiþ miydi? Béla’yý güllerin
mayhoþ kokularý ve kelebekler arasýnda, harikalarla
dolu bu bahçede tasasýzca zýplarken düþledim.
Tek sorun havuzdu. Küçük oðlum nedeniyle
havuzun örtüsünü, ancak suya birlikte gireceðimiz
zaman kaldýrabilirdim. Tedbirli davranýp onu bir
yüzme kursuna yazdýrmalý mýydým, yoksa bunun
için henüz küçük müydü?
Acaba buranýn eski sahibi hangi koþullar altýnda
kaza geçirmiþti? Bu denli sapa bir malikâne iki genç
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kadýn için fazla tehlikeli deðil miydi? Neyse ki
yanýmda Cora varken, ne ölümden ne de þeytandan
korkmama gerek vardý.
Birden ürperdim ve yeniden sýcak yataða dönüp
bir saat daha uyumaya karar verdim, saat daha yedi
bile olmamýþtý.
Yataktaki yerim doluydu. Cora’nýn yanýnda,
daha doðrusu üzerinde Dino yatýyordu, oraya çaðrýl
mýþ mýydý, yoksa kendi iradesiyle mi gelmiþti, bilmi
yordum. Kesin olan, beni fark edemeyecek kadar
meþgul olduklarýydý. Benzer durumlara alýþkýn
olduðumdan tek kelime etmeden, yere kaymýþ bir
battaniyeyi kaptým ve kýþlýk bahçedeki þezlonglar
dan birine kývrýldým. Uykum kaçmýþtý. Dýþlandýðýmý
hiss ed iy ord um.
Ýçer id e
ben iml e
eðl en iy or
olmalýydýlar; çünkü adýmý söylediklerini, ardýndan
da neþeyle gülüþtüklerini duyuyordum. Yoksa dýþ
görünüþüm Cora’nýn büyüleyici kývrýmlarýyla mý
karþýlaþtýrýlýyordu?
Yanýmda o varken erkeklerin bana dikkat bile
etmemesine alýþýktým. Zaten benim düz, açýk kum
ral saçlarým onun kýzýl aslan yelesiyle nasýl rekabet
edebilirdi; hele ki gri gözlerim onun yeþil renkli
gözleriyle? Beni sevenler dýþ görünüþüm için ‘min
yon ama þirin’ deyiþini kullanýrken Cora ‘rüyalarýn
kadýný’ ya da ‘soylu hatun’ tamlamalarýyla deðerlen
dirilirdi. Üstelik Cora daima göz kamaþtýrýcý renk
lerde giyinirdi: pembe, turuncu, sarý ya da türkuvaz
ve siyah. Benim tarzýmsa dondurma külahý benzet
mesiyle alaya alýnýrdý çünkü karamela, vanilya ve
tarçýn renklerini severim. Büyük olasýlýkla uzaktan
asla fark edilmiyorumdur.
Bir ara Dino’nun otomobilinin çakýl taþý döþeli
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yolda harekete geçtiðini iþittim. Cora zahmet edip
yataktan kalkmýþ, þezlongumun önünde gösterme
lik gerinme ve esneme hareketleri yapýyordu: “Kýz
dýn mý?”
“Romeo’n pes mi etti?”
“Bize adam gibi bir kahvaltý hazýrlayacak. En
azýndan öyle yapacaðýný söyledi,” dedi.
Co
ra haklý çýka
caktý. Yak
laþýk bir sa
at son
ra
Dino bize tuzsuz Toscana ekmeði kýzarttý, bunu zey
tinyaðýna batýrýp sarmýsakla ovdu, yanýna da espres
so hazýrladý. Annesinin mutfaðýndan pecorino1
getirmiþ, domatesle fesleðeniyse malikânenin bah
çesinden toplamýþtý.
“Bakýn kitaplýkta ne buldum,” diye seslendi
Cora kütüphaneden, ben iyi bir ev kadýný gibi kirli
kahve fincanlarýný mutfaða taþýrken. “Decameron!
Giovanni Boccaccio da bundan 650 yýl önce bu man
zara karþýsýnda bizim duyduðumuza benzer bir hay
ranlýk duymuþ.”
Deri kaplý, kenarlarý altýn yaldýzlý kitaptan bir
süre oku
du. Flo
ransa’da baþ gösteren ve bir grup
genç soylunun pastoral bir taþra evine sýðýnmalarý
na neden olan veba salgýný kýsmýndan baþladý. “Bah
çe yedi kýz ve kavalyelerine öylesine bir sevinç ver
miþti ki, tek bir aðýzdan mümkün olduðu takdirde
dünyevi bir cennetin bu bahçeden baþka bir þeye
benzemeyeceði ve buraya eklenecek tek bir güzellik
daha olmayacaðý konusunda hemfikir oldular.”
Onaylar biçimde baþlarýmýzý salladýk. Cora oku
mayý sürdürdü: “Decameron’daki villa hafifçe tük
sekte, alçak bir tepenin üzerinde yer alýyordu. Boc
caccio pekâlâ bu malikâneden söz ediyor olabilir...”
1 [Ýt.] Kuzu eti. (Çev.)
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Dino’yla ben bundan kuþkuluyduk. Toscana böl
gesinde alçak tepelerin üzerine kurulmuþ evler
neredeyse genelgeçer bir durumdu.
Nihayet Dino’nun eþliðinde mülkün tamamýný
gezdik. Üzeri kapalý üç garaj, her biri banyolu üç
yatak odasý, ayrý bir konuk evi –“Emilia ve Mario
için,” dedi Cora– ve tam donanýmlý bir mutfak vardý.
Malikânenin en çok hoþumuza giden yaný, kýþlýk
bahçesiyle geniþ bir manzara sunan terastý. Gezinti
nin sonunda kendimizi rahat hasýr koltuklara býraktýk.
“Malikânenin anahtarlarýný neden sana verdi
ler?” diye sordum Dino’ya.
Anlattýðýna göre büyükbabasý malikânenin bah
çývanýymýþ ve bu cazip iþi, teknik donanýmlarý denet
lemesi kaydýyla tek torununa býrakmýþtý. Dino, giriþ
kapýsýyla ilgilenmek dýþýnda, masaj püskürtücülü,
otomatik örtülü, dalga makineli havuzun bakýmýn
dan da sorumluydu. Sayýsýz kanal alan televizyonu
gururla gösterdi bize. Malikânenin sahibi olan Ýngi
liz’in, elektronik cihazlara olan düþkünlüðü dýþýnda
herhangi bir kaçýklýðý yokmuþ. “Bir defasýnda bilgi
sayarýnýn arýzalanmasý onu çaresizlikten çýlgýna
çevirmiþti; çünkü çok sevdiði bu oyuncaðý karþýsýnda saatler geçirirdi. Elektrik hatlarý döþememe raðmen bilgisayarlar hakkýnda hiçbir fikrim olmadýðýný
ona baþtan söylemiþtim. Yakýnlarda çok sayýda bilgi
sayarcý olsa da, cihazýn onarýmý için özel olarak Mila
no’dan bir uzman geldi. Ne yazýk ki Ýngiliz’in ölü
münden sonra commissario1 bilgisayara el koydu;
belki de cihazýn sabit diskinde ya da elektronik pos
ta kutusunda önemli ipuçlarý bulacaðýna inanýyor
dur,” dedi Dino.
1 [Ýt.] Komiser. (Çev.)
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