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ROMAN

“Kabullenis ile isyan arasında bir güzergâhta  
ne mülayim ne de pervasız bir seyyah olacaktı.”
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AŞK TESADÜFLERİ SEVER

Eylül 2014

Ilık bir eylül akşamıydı. Nil’in gözleri, ufuk çizgisinde takıldı. Yü-
reğine gizlediği hüzün, yıldızlarla paylaştığı sırlar sardı her yanını.

“Kadın,” derdi, “güçlü olmalı, kimseye bağımlı olmamalı, za-
afı varsa da hissettirmemeli, kontrolünü yitirmemeli.” Annesin-
den miras kalan bu cümleyi ne çok tekrar etmişti içinden. Ama 
aklından geçenleri artık kalbine anlatamıyor, aklının aldığını da 
gönlüne sığdıramıyordu. Gözlerinin uzaklardan medet umması-
nın, doğayı duygularına tercüman edercesine anlamlandırmasının 
üç nedeni vardı: Aşk, gurur ve hasret. Vuslatın hazzını yaşamasaydı, 
hasret canını bu kadar acıtmazdı. Aşkı gururuna yenilmeseydi yedi 
yıl bu acıyı yaşamazdı.

Başını gökyüzüne kaldırdı. Yıldızlar gözüne her zamankinden 
daha parlak ve göz alıcı göründü. Şarabın insana verdiği o yarı 
baygın haletiruhiyeden ötürü duyguları karmakarışıktı. Sorunları 
küçülmüş, beklentileri andan ibaretti. Gülüşleri hiçbir detayı ka-
çırmayacak kadar fırsatçı, haykırışları sessizdi, sakindi, temkinliy-
di. Ve gözleri, nemli ama sebebini anlatmaya imtina eder gibiydi. 
Aslında eline mendil verselerdi gözyaşını silmek için, işte o vakit 
halay çekecek kadar deliydi, çaresizdi. Belki de şarabı bahane edip 
kendini belli edişi, belki de reddedişi, gizleyişiydi.

Gecenin karanlığında saklanmak, yıldızlarla derdini paylaşmak, 
hal hatır sorar gibi yapıp halini anlatmak için gözüne sakin bir 
köşe kestirdi. Eteğini rüzgârın pervasız esişlerinden korumak için 
toplayıp iki bacağının arasına sıkıştırdı. Kucağının ortasına son ka-
dehini koydu ve gökyüzündeki en parlak yıldıza seslendi:
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“Sen,” dedi, “hiç âşık oldun mu?”

Yıldız manidarca göz kırptı ya da şarabın etkisiyle Nil öyle 
olduğunu varsaydı.

“Vekaleten olmaz aşk. Temsilen, hevesten değil, istemeden, 
kendiliğinden olur. Ateşten korkarken, yanmaktan zevk alır gibi. 
Yanarken sönmek ister gibi. Kavgası olur elbet insanın. İtirazı da 
olur bazen. Ama mecazen. Mani olmaya çalıştıkça, mahkûm olur 
bedenin. Ellerin zincirli, gözlerin kapalı, aşka tutsak, aşka sitemli. 
Anlatırken tutulur dilin, hissederken sızlar kalbin, gururun, aklın, 
yüreğin saygıyla önünde eğilir, dile gelir, söylenir. Ah heyhat, aşk, 
sen nelere kâdirsin.”

Cümlesi biter bitmez yıldız kaydı, Nil’in dileği dünden hazırdı. 
Demir’e sağlık diledi, kendisine de Demir’i.

Tam o esnada boynunda sıcacık bir çift kol hissetti. Sevgi dolu, 
ürkek, heyecanlı bir ses, “Ablacığım, ben de seni arıyordum. Acilen 
içeri gelmen lazım. Demir Abi...” dedi. O an Nil’le göz göze geldi, 
sustu, devam edemedi.

İki kelime Nil’i öylesine derinden sarstı ki! Ablacığım ve De-
mir. Korkuyla, merakla, şaşkınlıkla Berfin’in gözlerine baktı ve bir 
müddet öylece kaldı.

O geceden tam yedi yıl önce, ilkbaharın coşkusunun güne yan-
sıdığı bir gecede, hoş bir tesadüfle başlamıştı hayatlarını değiştiren 
aşk oyunu. Ve şimdi kaderin yazdığı, kendilerinin birkaç müda-
haleyle son haline getirdiği senaryonun final sahnesi oynanacaktı. 
Başrolde üç kadın. Her kadın, alnına yazılanı yaşarken başkasının 
yarasını onarmaya çalışmıştı. Ve farkında olmadan kendisininkini.

Artık tek engel kalmıştı: Gurur.

Nil, sekiz yılına mal olan gururun mağduru, aşkın esaretine 
boyun eğen başroldeki oyuncuydu. Kaç kez “evet” demeye yel-
tenmişken, ne çok “hayır” demişti o güne kadar. Ama artık tek 
kelimelik hakkı vardı. Önü, arkası “ama”sız.
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Nisan 2006

Gündüzün hengâmesi gecenin rehavetiyle nöbet değişimine ha-
zırlanırken, insanların bir yerlere yetişme kaygısı trafiği iyiden 
iyiye çekilmez kılmıştı. Hava, nisan ayının dengesizliğine ayak 
uydurmuş, kâh kıştan kalma esinti, kâh yaza merhaba sıcağı arasın-
da kimliksizleşmişti. Nil işten çıkıp aceleyle kuaföre uğradı. Açık 
kumral, dalgalı saçlarını ensesinde toplattı. Deniz mavisi gözleri-
ni lila tonlarıyla renklendirdi, uzun kirpiklerini rimelle daha da 
belirginleştirdi. Makyajını tamamladıktan sonra en yakın arkadaşı 
Didem’in nişanına yetişmek için eve gitti. Daha fazla gecikmemek 
ve Didem’den azar işitmemek için alelacele giyinip çağırdığı tak-
siye bindi.

Didem bir gün önce bütün arkadaşlarını arayıp “nişanın yapı-
lacağı yerin şahsi bir mülk olduğunu, park sorunu yaşayabilecek-
lerini, taksiyle gelmelerinin daha isabetli olacağını” söylemişti. Art 
arda sıraladığı cümlelerine bir soruluk aralık bırakmadığı için, Nil 
yalı hakkında hiçbir detay soramamıştı. Kısaca, “Ziya Noyan’ın ya-
lısı dersen bilirler,” demişti. Tek bir isimle bu denli bilinirlik, içinde 
çokça hikâyenin saklılığını açık ediyordu aslında.

Ahşap-ferforje karışımı kapının önündeki güvenlik görevlisine 
“İyi akşamlar” dedikten sonra hızlı adımlarla bahçeyi geçti. Kısa 
bir an görmüş olsa da bahçenin cezbeden görüntüsü, çiçeklerin 
güzelliği, heykellerin zenginliği gözünden kaçmadı.

Ânı yaşarken fark etmese de, o akşamın basit bir rastlantıdan 
ibaret olmadığını anlayacaktı. Bazı günler bu karşılaşmaya lanet 
okurken, bazı günler de hayatının en şanslı ânı sayacağı döngünün 
selamıydı o akşam. Selamsız bir karşılaşmayla başlayan.

Kulağına Zeki Müren’in seslendirdiği Sevemez kimse seni benim 
sevdiğim kadar şarkısı gelince yüzünde keyifli bir tebessüm belirdi.

“Ne güzel aşklar yaşanmış, ne kadar güzel anlatılmış,” diye dü-
şünürken, böyle tutkulu, ömürlük aşkı hiçbir zaman yaşayamaya-
cağının kaygısı yüreğinin bir yarısına gelip oturdu. Kim bilir belki 
bir gün ruhunu, bedenini esir alacak kadar özel olan aşk ansızın 



8

Aşk Her Kadına Yakışır

karşısına çıkacaktı. Ardından yüzünde kendisini tanımanın verdiği 
muziplikle bir gülüş belirdi. “Bu kafayla çok zor,” dedi.

Nil uçuk pembe, ince askılı ipek tuvaleti, vakur bakışları, mavi 
gözleri, kendinden emin yürüyüşüyle üzerine çevrilen hayranlık 
dolu bakışlara aldırış etmeden salonun arka tarafına doğru ilerler-
ken, Didem’in kendisini fark ettiğini ve bulunduğu yere gelmesi 
için komik el hareketleri yaptığını gördü. Onun bu hallerine alışık 
olsa da gülmekten kendisini alamadı.

Didem, pozitifliğiyle etrafa neşe saçan, olaylara karşı biraz vur-
dum duymaz, canını sıkacak bir durum olmadığı zamanlarda çok 
mutlu ama zora karşı fazla tahammülü olmayan yapısıyla, birlikte 
geçirdikleri yıllar boyunca Nil’e hem çok keyifli, hem de zor za-
manlar yaşatmıştı.

Genç garson tebessümle tepsiyi Nil’e doğru uzatınca ne kadar 
susadığını ve acıktığını fark etti. Tepsiden bir kadeh beyaz şarap al-
dığı sırada telefonunun sesini duydu. Çantayı kolunun altına sıkış-
tırıp telefonu çıkarmaya çalışırken yan masada duran uzun boylu, 
mavi gömlekli adama çarptı. Gayri ihtiyari ama tepkili bir şekilde, 
“Lütfen biraz dikkatli olur musunuz?” dedi.

Adam ne olduğunu anlayamamış olsa da nezaketle, “Pardon 
ama sanırım bana çarpan sizsiniz. Amacınız özür diletmekse ve bu 
size keyif verecekse sorun değil, özür dileyebilirim,” dedi.

Ama Nil’in, açıklamasına duyarsız kalan alaycı bakışından ra-
hatsız olunca, adamın cümleleri de nezaketten uzaklaştı.

“Lakin telefon ya da şarap, birini tercih etmenizi öneririm. 
Hangisi bilemem ama birinin sizi sarhoş ettiği kesin.”

Nil telefonun ucundaki arkadaşından müsaade isteyerek, kendi 
aralarında konuşan iki adam ve iki kadının olduğu bistro masayı 
dikkatle süzdü. Kadınlar genç, oldukça bakımlı ve gecenin ehem-
miyetine yakışır özenle giyinmişti. Bugüne kadar Didem’in ya-
nında hiç görmemişti onları. Öyle olsa mutlaka tanırdı. Demek ki 
erkek tarafıydı ve muhtemelen kendisine laf söyleyen meçhul şahıs 
da ya Selim’in akrabası ya da arkadaşıydı. Başını adama çevirip 
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gözlerini gözlerine dikti. Bu esnada masadakiler de susmuş, Nil’in 
vereceği cevabı bekliyorlardı.

Nil o ânın hafızasından hiç silinmeyecek an olacağından haber-
siz, “Siz neyi ima ediyorsunuz? Ne hakla bana ne yapmam gerekti-
ğini söylersiniz? Kaldı ki, madem centilmence özür dilediniz, bıra-
kın sizi bir beyefendi olarak hatırlayayım. Lakin bu ukala tavrınıza 
da şaşırmadım desem yalan olur. Siz kadınları bir kadehle ya da bir 
telefonla dengesini kaybedecek kadar zayıf mı zannediyorsunuz? 
Gördüğünüz, tanıdığınız kadınlar mı bu fikre sahip olmanıza se-
bep oldu bilemem ama tavrınızın tarafımca nasıl algılandığı aşikâr.

“Sizi dostlarınızla baş başa bırakıyor, ne içiyorsanız biraz daha 
hafifini denemeniz hususunda naçizane öneride bulunuyorum.”

“Evet, sanırım haklısınız. Önerinizi dikkate alacağım,” dedi 
genç adam hak vermediğini bakışları ve yarı müstehzi gülüşüyle 
vurgulayarak.

O esnada Didem yanlarına geldi. Nil’i görmenin mutluluğuy-
la, “Hoş geldin canımın içi, nerelerdesin? On dakikadır yanıma 
gelmeni bekliyorum, ama görüyorum ki sen beni beklemeden ta-
nışma faslına geçmişsin. Ben de seni Selim’in abisiyle tanıştırmak 
istiyordum. Müstakbel nişanlımın ailesini en yakın arkadaşımın da 
tanıması lazım,” dedi.

Söze ilk kimin başlayacağının belirsizliği olan sessizliği De-
mir’in, “Yılın avukatıyla müşerref olduk Didemciğim. Hem özür 
diledik, hem de laf işittik” sözü bozdu.

“Demek feminist avukatımız Nil’le tanıştın Demir Abi.”

Bu bir öngörü mü, yoksa daha önceden tanışıyor muyuz diye 
aklından geçen sorulara yanıt arayan Nil, Demir’in, “Tebrik ede-
rim Nil. Çok doğru bir meslek seçmişsiniz. Ses tonunuz, savunma 
şekliniz bu mesleği layıkıyla yerine getirdiğinizin sinyallerini ve-
riyor,” cümlesi karşısında biraz fevri çıkış yaptığının farkına vardı.

Didem, gecenin yoğunluğu ve telaşı yüzünden Demir’in imalı 
konuşmasının üzerinde durmadan, “Kesinlikle Demir Abi. Arka-
daşım diye söylemiyorum ama Nil hakikaten çok başarılı bir avu-
kattır,” dedi.
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Nil, gecenin mahiyetini düşünerek bu tartışmayı daha faz-
la uzatmamaya karar verdi. Zoraki bir gülümsemeyle, tanıştığına 
memnun olduğunu söyleyerek yanlarından ayrıldı.

Hava biraz serin olduğu için Didem nişanın kapalı yerde yapıl-
masını istemişti.

Ziya Beyin yalısı. Kimdi bu adam ve davet neden burada ya-
pılıyordu? Geldiği yer ev miydi, yoksa ticari bir mekân mıydı? 
Kafasındaki sorulara cevap ararken, her zamanki meraklı tavrıyla 
salonu incelemeye, ipuçları bulmaya çalıştı. Didem nişan hazırlığı 
yaparken ara ara bahsetmişti buradan, ama son haftalarda önemli 
bir davayla meşgul olduğu için dikkatle dinleyememişti.

Yalı, Boğaz Köprüsünün büyüleyici manzarasına konuşlanmış, 
farklı mimarisiyle dikkat çeken, beyaz rengin hâkim olduğu eski 
ama başarıyla restore edilmiş, iki katlı, şık bir yapıydı. İlk olarak 
yalının girişindeki harika peyzaj çalışması dikkatini çekmişti.

Salonun her köşesinde birbirini tamamlamayan, farklı zevkle-
rin ürünü olduğu belli pek çok obje ve eşya vardı. Bu kadar güzel 
bir evde oturan adamın hatırı sayılır bir işi ve geliri olmalıydı. 
Hatta iyi bir iç mimarla çalışmış olması da gerekirdi, ama o âna 
kadar gördüklerinden algıladığı kadarıyla profesyonel bir elden 
çıkmamıştı.

Anılarıyla yaşamayı tercih ettiği için aileden yadigâr eşyaları 
değiştirmemeyi tercih etmiş olsa, o da değildi. Çünkü objelerin 
ve mobilyaların bir kısmı günümüze ait tasarımlar ve markalardı. 
Dikkatini ünlü ressamlara ait tablolar ve sanat eseri niteliği taşıyan 
irili ufaklı heykeller çekti. Burada evden ziyade tarih ve sanat ko-
kan müze havası ve zenginliği vardı. Bu yüzden Nil yalıyı müze 
gezer gibi gezmek, hatta hikâyelerini sormak için sabırsızlanmaya 
başladı.

Salonun köşelerine ahşap oymalı koltuklar, bordo, yeşil kadi-
fe kaplı puflar, ortasına organizasyon için getirilen bistro masalar 
konmuştu. Üzerinde iki kollu gümüş şamdan, yine gümüş bir vazo 
ve vazolarda beyaz orkide. İlaveten özenle hazırlanmış aperatifler, 
kokteyller. Her şey mükemmel görünüyordu.


