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Aşkın ve arzunun karşısında ne durabilir? 

Hangi akıl, hangi erdem? 

Hangi günah? 

Ne korkutabilir onu?

Ona kim hükmedebilir? 

O, korkunçların en korkuncu, 

güçlülerin en güçlüsü, yücelerin en yücesi.
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KİMLİK

Yeniden başla, ümitle aşkla...

Hayatının en güzel günü değildi. Adliyedeydi. Ayaklarının 
yerden kesildiği bir anda mutlulukla alınmış iyi bir karar, on 
dört yılda hayatının en berbat kararı hâline gelmişti. Demek 
ki dedi içinden, karar denen şey iyi ya da kötü olmuyor, sade-
ce önemli oluyor. 

Çok yakında artık Ayşegül Baydar olmayacak, eskisi gibi 
Ayşegül Dağhan olacaktı. Aslında boşandıktan sonra kadınlara 
yeni bir soy adı verilmeliydi, işte o zaman yeni bir kimlik sahi-
den de yeni bir kimlik olabilirdi. Böyle ise ceza kartı çekmiş ve 
o kartta da, “En başa geri dön!” yazıyor gibiydi. 

Daracık alana sığışmış balık istifi memurları, rengi koyu-
laşmış, her gün binlerce kez çalışan fotokopi makineleri ve 
güneşi kesmekten başka hiçbir işe yaramayan modası geçmiş 
perdeleriyle bu yer, bakımsızlığın vücut bulmuş hâliydi. Gözü, 
pencere önünde unutulmuş kiremit rengi plastik saksıya takıl-
dı. Sönmüş canıyla boynu bükük duran bu çiçek, bir zaman-
lar sevinçle karşılanmış ve umutla yerine yerleştirilmiş olma-
lıydı. Şimdiyse buruşmuş yapraklarıyla o da istikrarsızlığın, içi 
geçmişliğin hatta çürümenin, kara bir duman gibi ruhu saran 
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umursamazlığına teslim olmuştu. Olanca güzelliğine ve tüm 
kıymetine rağmen sevgisizlikten fotosentez bile yapamaz du-
ruma getirilmiş zavallı çiçek, içine düştüğü bu ortamda anlam-
sızlaşan varlığını görüp hayata küsmüştü belki de. Şu uçsuz 
bucaksız evrendeki en küçük mikroorganizmanın bile yaşama 
bir katkısı vardı ve belli ki o da kendini tüketerek yapıyordu 
bunu. İlgisizliğe tepki olarak renklerini herkesten esirgemeyi 
seçmişti.

Buraya gelirken, bitsin artık bu iş diye düşünmüştü ama 
şimdi beklerken öylece bitip gitmeyeceğini fark ediyordu. Bo-
şanmak, hayatın tamamen değişmesi, mevcut gerçekliklerin 
bir anda geri alınması demekti ve hissediliyordu. O sürtünme, 
sökülme, o burgu burgu devinim... Gözle görülmez bir varlık 
hâlinin kaybolup gidişiydi bu, ayağının altındaki halının çekil-
mesine benziyordu.

Halim’den ayrılmak, evinden ve komşularından, alışveriş 
yaptığı bakkaldan, salona girerken hemen sol tarafta bulunan 
elektrik düğmesinden ve sallanan kapı kolundan ayrılmaktı. 
Ve mutfağından, pencere önü bostanından. Her şeye alışmak 
mümkündü. Yeni komşularına, apartmanın girişindeki çıtırtılı 
yola, elektrik düğmesinin sağda oluşuna... Her şeye alışılıyor-
du da böyle kargatulumba başka bir hayata geçiş yapmak zor-
du, buna alışmak hiç kolay değildi. 

Yeniden başlamak, yeniden alışmaktan başka bir şey değil-
di ve her alışkanlık, denildiği gibi öyle yirmi bir günde ger-
çekleşmiyordu; insan hemen değişmiyordu. Hayat değişimden 
yanadır, diye okumuştu bir yerde; okurken güzel gelmişti gel-
mesine de anlıyordu, her zaman güzel değildi. Hele sözkonusu 
bir insansa değişim bazen de bozulma olarak gerçekleşiyordu. 
Mesela zaten yeterince kusurlu olan varlığına yeni kusurlar 
katmamak, bakınca değişime direnmekti. Ne yazık ki bu pek 
mümkün olmuyordu. Bir sınırı vardı insanın, kötü bir şeyi 
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normal bulacak kadar deneyimlediğinde, zamanla kendine 
katabiliyordu. Gözünü kararttığı, makul karşıladığı, yapmak 
ile yapmamak arasında kaldığında tercihini yapmaktan yana 
kullandığı o eşik bir kez atlandığında, gerisini getirmek ko-
lay oluyordu. Üstelik suç, ayıp, günah gibi sınırlandırmalar da 
yanlış düzenlenmişti. Kalp kırmak ya da birini incitmek... Ne 
yasaktı ne de suç. Halbuki tüm arazlar buralardan doğuyordu. 
İnsanın karısını, onun en yakın arkadaşıyla aldatması mesela 
yüzde yüz suçtu. Olmalıydı. Oysa kanunlar daha somut şey-
lere odaklanmıştı. Bir şey çalmak, birini öldürmek, borcunu 
ödeyememek gibi gayet insana dair durumlarda olayı en ince 
ayrıntısına kadar didik didik eden yargı sistemi ve ceza kanu-
nu, birinin kalbinin kırılması karşısında suspus oluyordu. Ka-
nunlar bu işlere bakmıyordu. Böylece asıl büyük suçlar arada 
kaynıyor, sonuçlara katlanmak insanın omuzlarına yük olarak 
kalıyordu.

Sıra nihayet ona gelmişti. Derin bir nefes alıp yerinden 
kalktı. Topuklarının sesi çok şey anlatıyordu aslında: Önce 
yere sertçe basılmış güçlü bir adım, topuk sesini duyunca 
adımlarını kontrol etme ihtiyacıyla dengesi bozulan ikinci bir 
adım, sonra biraz daha sakin bir adım, sonra boş vermiş acele-
ci bir adım. 

İşlemleri tamamladı ve boşanma davasını resmen açtı. Biti-
yordu. Demek böyle oluyordu. Bir şekilde kafan atıyor, hiçbir 
şey olup biteni düzeltemiyor ve zaten sen de düzelsin istemi-
yordun. Az önce içinden boşanma dilekçesini çıkardığı ajan-
dasını çantasının içine attı. Kapıdan çıktığında heyecanının, 
içindeki fırtınanın çalkaladığı özel bir karışımdan oluştuğu-
nun farkındaydı. Karnında korku, içinde inanç ve güven var-
dı. Tek başınalığın altın oranı...



Romanda geçen şarkıları dinlemek için aşağıdaki
QR kodu kullanabilirsiniz.



Belki de dünya dışı bir malzemeden yapılmıştı aşk, bir kalbe 
ekildiğinde zapt edilemez bir biçimde büyüyerek bire bin veriyordu. 
Sadece birkaç günde, amansız bir hastalık gibi nasıl da ilerlemişti...

Ayşegül, eşinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldatmasıyla, her şeye 
yeniden başlamak zorunda kalır. Bulunduğu kabın şeklini alan su gibi o da 
14 yılın sonunda evliliğinin şeklini almıştır. Şimdi yeni komşular, yeni 
dostluklar ve birdenbire kalbine yerleşen aşkla, yalnızlıktan özgürlüğe 
uzanan o derme çatma köprüden geçecektir. 

Peki bu büyük buluşma için karşı kıyıda kendisini bekleyen yeni Ayşegül, 
daha önce hiç karşılaşmadığı Ayşegüllerin toplamıysa sadece? 

Aşkı, büyük hikâyelerin küçük dekoru olmaktan çıkaran Birdenbire, onu 
yeniden baş köşeye oturtarak hikâyenin odağına koyuyor. İnsanın, aşkın 
gücü karşısındaki çaresizliğini gösterirken şüphe, korku ve pişmanlık kuyu-
larını arzunun aleviyle aydınlatıyor.  

Özgün ve akıcı diliyle Birdenbire hem bir aşk hem de vicdan krizinin, 
şüphenin ve insanın bilinmezliğinin hikâyesi.

9 786258 064308


