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Dedektif Aynes

Ölümcül Oyun

Jean Luc Luciani



Jean-Luc Luciani
1960 yılında Marsilya’da doğdu. Bir süre göçebe 

hippi hayatı yaşayıp dünyanın pek çok yerini gezdi. 

Daha sonra hayata demir atmaya ve bir yuva kur-

maya karar verdi. Fransa’ya döndüğünde eğitimine 

devam etti ve kendine en çok yakıştırdığı mesleği 

yani öğretmenliği seçti. Okullarda özel eğitim uz-

manı olarak çalıştı. 

Ragge müziğe büyük bir ilgisi var. Radyo prog-

ramları sundu. Le Matin de Paris gazetesinde yazıları 

yayımlandı.

Genç okurlar için gizem ve polisiye türünde kitap-

lar yazan Luciani, polisiye türünü insani erdemler 

ve edebi bir yaklaşımla harmanlayabilen bir öğret-

men-yazar…

Gülgün Kozan
10 Temmuz 1987’de Eskişehir’de doğdu. Bilkent 

Üniversitesi İngilizce-Fransızca Mütercim-Tercü-

manlık Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üni-

versitesi Mütercim-Tercümanlık bölümünde yüksek 

lisans yaptı. Çeşitli özel kurumlarda ve devlet ku-

rumlarında çevirmen olarak çalıştı. Yayınevleri için 

İngilizce ve Fransızcadan kitaplar çevirdi.
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*
2 Temmuz Perşembe günü Marsilya-Provence 

havaalanı tatile gitmeye hazırlanan yolcularla do-

luydu. Dışarıdaki yaz sıcağı kimseyi cezbetmiyordu; 

neyse ki klima iyi çalışıyordu. 

Komiser Gabriel Roullier kalabalığın gerisinde 

dikilip başkentten gelen uçağın yolcularını indir-

mesini bekliyordu. Arı sürüsü gibi her bir yana acele 

acele hareket eden yolcuları izlemek ilgisini çekmişti. 

Bu arı sürüsünün içinden kendine doğru gülüm-

seyerek gelen sıska bir arıyı fark etti. 

Roullier kızına sıkı sıkı sarıldı. 

“Sonunda buradasın! Seni ne kadar özlediğimi 

bir bilsen. Yolculuğun nasıldı?”

Aynes başparmağını kaldırdı, bunun anlamı: 

“Uçuş iyi geçti ve seni tekrar gördüğüm için de çok 

mutluyum!” demekti.
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“Hadi, valizini alalım.” 

Bagaj indirme bandına gittiler, Roullier hemen 

kızının renkli valizini tanıdı. Kendisini ziyarete daha 

sık gelsin diye kızına bu valizi hediye etmişti. Valizi 

sıkıca tutup çıkışa doğru yöneldi. Aynes babasının 

kolundan tuttu. 

“Dur baba, bir valiz daha var” diyerek banttaki 

kırmızı valizi gösterdi. 

Roullier’in yüzünden şaşırdığı belli oluyordu. 

“Ne zamandan beri seyahat için iki valize ihti-

yacın var?”

“Annem daha çok kitap okumam gerektiğini söy-

lediğinden beri.” 

Roullier ikinci valizi de tuttu. Bir an kaldıramadı.

“Sanki bir ton çekiyor! Sakın valizi kitaplarla dol-

durduğunu söyleme!”

“Aynen öyle” dedi Aynes sırıtarak.

Roullier şaşırdı.

“Bu okuma merakı da nereden çıktı?”

Aynes bir adım geri çekildi.

“Bana bir bak, baba. Bir şey fark etmedin mi?”

Roullier bir polis olarak en ufak detayı bile gözden 

kaçırmazdı. Yanıtı gecikmedi.

“Kulaklarında kulaklık yok!”

“Annem yaz boyunca cep telefonuma el koydu. 

Müzik dinlemeyi abarttığımı ve zaman geçirecek 

başka şeyler bulmam gerektiğini düşünüyor.” 
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Roullier nadiren de olsa bu kez eski eşiyle hem-

fikirdi. 

“Annen demişken, onu arayıp sağ salim indiğini 

söyleyebilirsin.” 

“Tabii, neden olmasın.”

Roullier telefon kulübelerine doğru yöneldi. Ay-

nes iç çekti. Babasının hâlâ bir cep telefonu yoktu. 

“Baba…”

“Efendim?”

“Bırak! Evden ararım.”

Roullier anlamıştı. Çıkışa doğru yöneldi.

Aynes de peşinden geliyordu. 

“Annem döndüğümde cep telefonumu geri almak 

istiyorsam yirmiye yakın kitap okumam gerektiğini 

söyledi.”

“Her zamanki gibi abartıyor” diye mırıldandı 

Roullier. 

***

Dışarı çıktıklarında sıcaklık kendini hissettiriyor-

du. Roullier park alanına değil de taksi durağının 

olduğu yere doğru yönelerek Aynes’i şaşırttı. Bir grup 

turist son otobüse akın etmiş, binmeye çalışıyordu. 

“Hay aksi” dedi Roullier, “Yer kalmamış!”

“Arabanla gelmedin mi?” diye sordu Aynes şaş-

kınlıkla. 

“Bakımda. Yarın alacağım ve sonra İtalya’ya doğ-

ru yola çıkacağız.”
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“Karakoldan bir araba ödünç alabilirdin!”

“Tatlım, kişisel işlerim için polis arabasını kul-

lanamam.” 

Babam kesinlikle değişmiyor, diye düşündü Ay-

nes. 

“Pekala, öyleyse şimdi eve nasıl gidiyoruz?” 

Güneşin altında neredeyse sıcaktan erimeye baş-

layan Roullier, “Otobüsle!” diye yanıtladı. 

Aynes iç çekip zoraki adımlarla babasının peşine 

takıldı.

Marsilya merkeze giden otobüse bindiler. Biner 

binmez kararlarından mutlu olmuşlardı.

“Harika!” diye haykırdı Roullier, “Otobüste klima 

var!”

Aynes babasının yanındaki koltuğa otururken 

aklını bir şüphe kurcaladı.

“Bu yazın ortasında klimasız bir araba ile 

İtalya’nın yarısını dolaşmayı düşünmüyorsun, de-

ğil mi?”

Komiser tıpkı öğrendiği gibi kızgınlığını dizgin-

lemek için hızlı ve derin nefes aldı. 

“İşte bu yüzden bakımda, kızım daha iyi nefes 

alabilsin diye. Ve gezegenimiz biraz daha az nefes 

alsın diye!”

“Eğer gezegenimiz kendi kendine ısınıyorsa bu 

benim suçum değil!” diye haykırdı Aynes. 
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Roullier üç hafta boyunca bu tarz tepkilere ma-

ruz kalacağını düşündü. Bu tartışmaya hemen son 

verse iyi olacaktı.

“Kızım, bağlasan iyi olacak.”

Aynes ağzı açık bir şekilde, sanki otobüse Brad 

Pitt binmiş gibi şaşkınlıkla bakakaldı. Bakışlarını 

gören Roullier karnını gösterdi.

“Emniyet kemerini diyorum” diye gülümsedi, 

“bağlasan iyi olacak.” 

“Neden?”

“Kurallar böyle, tatlım. Emniyet kemerini bağla-

mazsan otobüs hareket etmez.”

***

Otobüs sonunda kalkmıştı. Aynes sırt çantasını 

açıp bir roman çıkardı. 

“Bu ne?” diye sordu babası.

“Buna kitap diyoruz” diye yanıtladı Aynes gayet 

ciddi bir şekilde.

Roullier iç çekti.

“Sadece kitabın adını öğrenmek istemiştim.” 

“Baudelaire Yetimleri” diye yanıtladı Aynes. “Her 

ciltte yaklaşık iki yüz sayfa var. Toplam on üç cilt. 

Bazıları buna başyapıt diyor ama bence büyük bir 

eziyetten başka bir şey değil!”

“Herkesin kendine göre bir dünya görüşü var” 

diye mırıldandı Roullier. 
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O sırada otobüs tünele girdi, karanlığa gömül-

düler. 

“Tamam, klima var ama lambaların hiçbiri ça-

lışmıyor” diye söylendi Aynes. Karanlıktan etrafı 

göremiyordu. 

Roullier sakinleşmeye çalıştı. Toplum içinde sinir-

lenmemeliydi. Kızının kışkırtıcı hallerini görmezden 

gelip tünelden çıkar çıkmaz etraftaki manzaraya 

odaklandı. Ticari merkezler Marsilya’nın her yerini 

yavaş yavaş kaplıyordu. 

On beş dakika sonra Saint-Charles otogarına var-

dılar. Roullier kızını dirseğiyle itti. 

“Kitabını kaldır, geldik.”

Emniyet kemerlerini açtılar, diğer yolcular da 

kemerlerini açtı. O sırada şoför aniden ortaya çıkan 

mobileti ezmemek için frene bastı. Yolculardan biri 

hafifçe yana kayıp otobüsün ortasındaki koridora 

düştü. 

Roullier adamı kaldırmak için hemen yanına gitti. 

“İyi misiniz?” diye sordu yanına yaklaşıp. 

Adam cevap vermedi. Hareket etmiyordu da. Ro-

ullier adama doğru eğildiğinde ensesinde küçük bir 

iğne olduğunu fark etti. Elini adamın boynuna koyup 

nabzını yokladı ama bulamadı. Kalbi durmuştu!

Otobüs otogardaki uzun yolda kenara çekmişti. 

Roullier doğruldu. “Polis!” diye bağırdı kimliğini 

göstererek, “Kimse ben izin vermeden otobüsten 

ayrılmasın!”


