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Aleksander kitaplar›n› masaya koyup, “Hangi akla uyarak
iki ay›m›z› bu kimseciklerin bilmedi¤i adada geçirece¤iz
söyler misin bir daha?” dedi annesine. New York’ta okulu-
nun son günüydü ve yaz tatilini arkadafllar›yla tak›larak,
video oyunlar› oynayarak ve televizyon izleyerek geçir-
meyi planlam›flt›. Derken, iki gün önce, annesi bu müthifl
–Mahi... ya da her ne haltsa, o– adaya gitme fikrini at-
m›flt› ortaya.

“Oras› Mahini ve kimseciklerin bilmedi¤i bir yer de
de¤il,” diye yan›tlad› annesi. “Çok güzel bir Polinezya
adas›. Bay›lacaks›n.”

“Niye gitmek istiyorsun?” diye ›srar etti Aleksander.
“Buradan uzaklaflmal›y›m,” dedi Charlotte. “Bir de¤i-

flikli¤e ihtiyac›m var. Buradaki her fley bana baban› an›m-
sat›yor ve bu da içimi parçal›yor.” Dolgun dudakl›, küçük
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a¤z›ndaki gülümsemeye karfl›n, mavi gözleri ac›yla doldu.
Aleks’in babas› Jeffrey, iki ay önce, otuz sekiz yafl›nda

kalp rahats›zl›¤›ndan ölmüfltü. Bu ani kayba karfl› çok ha-
z›rl›ks›zd›lar. Jeffrey onlara hastal›¤›ndan hiç söz etmemifl-
ti. O zamandan beri, Aleksander ve Charlotte birbirlerin-
den güç al›p evlerine kapanarak ac›lar›yla bo¤uflmufllard›.

“Belki,” diye söze bafllad› Charlotte, “kendimi topar-
lamay› baflar›r ve yine resim yapmaya bafllayabilirim. Jo-
nathan arad›; hiçbir fley üretmedi¤im için galerideki sergi-
yi iptal etmek zorunda kald›¤›n› söyledi. Son zamanlarda
tuvalin önüne oturdu¤umda beynim bombofl oluyor.” 

Otuz alt› yafl›ndaki güzel yüzünü ortaya ç›karacak
biçimde alt›n sar›s› saçlar›n› at kuyru¤u yapm›flt›. Charlotte
Aleks’in bu a¤›r yükün alt›nda ona nas›l olgun ve flefkatli
davrand›¤›n› an›msayarak o¤luna gülümsedi. On alt› ya-
fl›ndaki o¤lu, kendi ac›s›na karfl›n ona destek olmufl, içine
düfltü¤ü derin depresyondan ç›kmas›na yard›mc› olmufl-
tu. Jeffrey’yle birlikte, Aleks’in her ikisinin en iyi özellik-
lerini alm›fl oldu¤u üzerine flakalafl›rlard› hep. ‹ri, mavi
gözlü uzun yüzüyle ince uzun, düzgün vücut yap›s›n›,
espri anlay›fl›n› ve Jeffrey’nin bazen inatç›l›k olarak tan›m-
lad›¤› azmini annesinden alm›flt›. Öte yandan, düz, siyah
saçlar›yla güçlü aln›, ince dudaklar›, iyi kalplili¤i ve sa-
dakat duygusu ise ona babas›ndan mirast›. Charlotte,
Aleks’in onu asla reddetmeyece¤ini biliyordu.

“Öyleyse, gidelim,” dedi Aleks.
“Bir annenin isteyebilece¤i en iyi o¤ulsun sen. Gel,

bir anlaflma yapal›m. Gelecek yaz nereye gidece¤imize
sen karar ver, tamam m›?” Charlotte o¤luna s›k›ca sar›ld›.
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“Ne zaman gidiyoruz?”
“Yar›n.”
“Seni sinsi. Biletleri alm›fls›n bile!”
“Eh, hay›r deseydin, param› geri isteyecektim.”
Birlikte gülüfltüler.

Üç yatak odal› ahflap ev, Mahini’nin Langu Koyu’na bak›-
yordu. Küçük bir tezgâhla ayr›lan mutfak, oturma ve ye-
mek odas›na aç›l›yor, oradan da Aleks’in durdu¤u genifl
terasa ç›k›l›yordu. Küçük bir bahçeyi çevreleyen alçak tafl
duvardan ötesi de bembeyaz kumdu. Charlotte, Aleks’in
arkas›ndan terasa gelip, derin bir soluk alarak ci¤erlerini
okyanusun temiz havas›yla doldurdu. 

“Buras› cennet!”
Aleks onaylamak zorundayd›. Çok güzeldi; kilomet-

relerce beyaz kum ve berrak, mavi bir su. 
“Haydi, biraz yürüyelim,” diye önerdi Charlotte.

“Dönünce kasabaya iner, yiyecek bir fleyler al›r›z.”
Ayakkab›lar›n› ç›kar›p sahile yürüdüler. Plajlar hep

babas›na iliflkin mutlu an›lar canland›r›yordu Aleks’in
belle¤inde: Saatlerce oynad›klar› kovalamaca, kumdan
heykel yapmaca ve dalgalar üstünde kaymaca oyunlar›.
Babas›, sanki her günü son günüymüflçesine, her bofl
dakikas›n› ailesiyle geçirmiflti. ‹yi bir babayd› do¤rusu.
Hay›r, müthifl bir babayd› hatta. Bir daha onun yüzünü
göremeyece¤ini ya da kucaklamas›n›n s›cakl›¤›n› hisse-
demeyece¤ini kabul etmek çok güçtü. 

Aleks’in, babas›n›n ölümüne ilk tepkisi öfke olmufltu;
Tanr›’n›n babas›n›n can›n› neden bu kadar erken ald›¤›n›
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anlayam›yordu. En az›ndan büyükannesinin cenazede
söyledi¤i buydu: “Tanr› onu daha iyi bir yerde yaflamas›
için ald›.” Kar›s›yla çocu¤unun yan›ndan daha iyi bir yer
olabilir miydi? Aleks ölümü anlamaya çal›flmaktan vaz-
geçti, zaten kimse de bunu ona aç›klayam›yordu. Günler
geçtikçe öfke yerini üzüntüye b›rakt›. Babas› ona elinden
gelen her fleyi vermiflti; nas›l k›zabilirdi ki?

“Komflular›m›z var,” diye iflaret etti Charlotte. Kald›k-
lar› evden befl yüz metre kadar daha ilerde ve ona çok
benzeyen sahildeki üçüncü ve son evin önünden geçiyor-
lard›. Kapal› duran ikinci evin tersine, bu evin pencereleri
aç›k, bahçesi bak›ml›yd›. D›flar›da as›l› çamafl›rlar vard›.
“Tan›flal›m istersen.”

“fiimdi de¤il, anne. Belki yar›n. Açl›ktan ölüyorum.”
Zaten yolculuktan biraz yorgun gelmiflken, flimdi de kum-
da yürümekten bacaklar› a¤r›maya bafllam›flt›.

“Pekâlâ, kasabaya gidip, yiyecek alal›m öyleyse.”
Langu Koyu’ndan, adan›n en büyük kasabas› ve ana

liman› Mayan’a on dakikal›k bozuk bir yolla var›l›yordu.
Charlotte bir araba kiralamay› baflarm›flt›; ama arac›n
eskili¤ini gördüklerinde, fazladan para kazanmak iste-
yen bir adal›ya ait oldu¤unu tahmin ettiler hemen. Yine
de, ayaklar›n› yerden kesti¤i sürece bir sorun yoktu.

Mayan, r›ht›m›n önünde bal›kç› teknelerinin yay›ld›¤›
sakin bir koya bak›yordu. Kasaban›n hiç modern bir yan›
yoktu; sessiz sokaklar ve bak›ml› evlerden ibaretti. Halk›n
ço¤u bisiklet kullan›yordu. Al›flverifl merkezi r›ht›m›n kar-
fl›s›ndayd›.

Arabay› ana cadde üstündeki küçük marketin önün-
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de park ettiler. Aleks çevresine bak›n›nca, buras›n›n New
York’tan sonra gerçekten büyük bir de¤ifliklik oldu¤una
karar verdi. 

Marketin kap›s›ndan geçerlerken küçük bir çan sesi
duyuldu. Kasan›n arkas›nda genç bir k›z oturuyordu; ge-
nifl bir gülümsemeyle onlar› selamlad›¤›nda Aleks hemen
ondan hofllan›verdi. Adal›lar›n ço¤undan daha aç›k olan
teni, beline kadar uzanan siyah saçlar›yla hofl bir tezat
oluflturuyordu. 

“‹yi günler,” diye selamlad› k›z onlar›.
“‹yi günler,” diye yan›tlad› Charlotte; Aleks gülüm-

semekle yetindi.
“Yard›ma ihtiyac›n›z olursa, benim ad›m Taiya.”
“Teflekkürler, Taiya. Benim ad›m Charlotte, bu da

Aleks.”
“Tan›flt›¤›m›za memnun oldum,” dedi Taiya, koca-

man kara gözleriyle Aleks’e bakarak.
Charlotte ve Aleks küçük bir al›flverifl arabas› al›p,

raflar aras›nda ilerleyerek istediklerini seçmeye koyul-
dular. Çeflitler s›n›rl›yd›, ama meyve ve sebzeler taze gö-
rünüyordu. 

“Bal›k sever misiniz?” diye sordu Taiya, Charlotte’a.
“Evet, çok.”
“‹ki dükkân afla¤›da taze bal›k satan küçük bir yer

var. Her gün taze geliyor.”
“Teflekkürler, Taiya. Ç›k›flta u¤rar›z.”
Marketten ayr›l›rlarken Taiya’n›n uzunca bir süre onu

süzmesi Aleks’in yüzünün k›zarmas›na neden oldu. 
“Hofl k›z,” diye belirtti Charlotte, Aleks’in k›zaran ya-
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naklar›n› görünce.
“Öyle,” deyip, omuz silkti Aleks.
Charlotte, onun kay›ts›zl›k taslamas›na gülmemek

için dudaklar›n› ›s›rd›. Taiya’dan hofllanmad›¤›na kanma-
yacak kadar iyi tan›yordu o¤lunu. Torbalar› arabaya koy-
duktan sonra, bal›k almaya gittiler.

Arabaya döndüklerinde, “Gelirken bisiklet kirala-
nan bir yer gördüm. Kiralamak istemez misin?” diye sordu
Charlotte, Aleks’e.

“Eh...”
“Evde televizyon yok,” diye ekledi Charlotte, bunun

o¤lunun karar›n› etkileyece¤ini bildi¤i için.
“O zaman, evet, bisiklet kiralamak iyi olur,” dedi

Aleks, her sözcükle birlikte bafl›yla onaylayarak. 
“Bence de.”

Eve dönünce, terasta ›zgara bal›k ve sebzeden oluflan
bir ö¤le yeme¤i yediler. Aleks yemekten sonra bisikle-
tine binip, biraz çevreyi keflfetmeye karar verdi. Bir hafta
sonra s›k›lmaya bafllayaca¤›ndan ciddi olarak endifle
duyuyordu. Ne televizyon vard›, ne de yapacak bir fley;
üstelik sa¤l›kl› g›da yeniyordu!

Yemek bitince, Charlotte sehpa ve tuvalini d›flar›
yerlefltirdi. 

“Anne, ben çevreye göz ataca¤›m.”
“Tek diyece¤im, kaybolma ve hava kararmadan dön-

meye bak.”
“Peki, efendim.”
Aleks modas› geçmifl bisikletini arabadan ç›kar›p,
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Mayan’a do¤ru yola koyuldu. Kasaba yolunun yar›s›na
geldi¤inde, karfl› yönden bir bisikletlinin yaklaflmakta ol-
du¤unu gördü. Kim oldu¤unu anlamak için gözlerini k›st›.

“Selam, Aleks,” diye seslendi Taiya, delikanl› daha
onu tan›yamadan.

“Selam, Taiya.”
“Nereye gidiyorsun?” diye sordu Taiya, Aleks’in ya-

n›na gelince bisikletini durdurarak.
“fiöyle bir çevreyi dolaflaca¤›m. Peki, sen nereye

gidiyorsun?”
“Anneme bir haber iletmeye.”
“Nerede oturuyorsunuz?”
“Hemen yolun yukar›s›nda, sondaki evde.”
“Komfluyuz, öyle mi?”
“Evet, öyleyiz.”
Aleks gülümsedi. En az›ndan bu adada tan›d›¤› biri

oldu¤unu söyleyebilirdi art›k.
“Niye benimle gelmiyorsun?” diye sordu Taiya. “An-

neme haberi verdikten sonra, kasabaya birlikte döneriz.”
“Çal›flman gerekmiyor mu?”
“Hay›r, on ikide bitiyor iflim. Ö¤leden sonralar› bazen

okulda babama yard›m ediyorum; ama bugün bana izin
verece¤ine eminim.”

“Baban ö¤retmen mi?” diye sordu Aleks, Taiya’n›n
evine do¤ru giderlerken.

“‹ngilizce ö¤retmeni.”
“Adada bir ‹ngilizce ö¤retmeni ha?”
Taiya d›fl kap›ya gelince durdu ve Aleks’in flaflk›nl›¤›

karfl›s›nda bir aç›klama yapma gere¤i duydu. “O Amerika-
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