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GİRİŞ

16 Eylül 2050

Breton, Fransa

“Büyükanne, bizimle plaja sen de gelecek misin?”
Torunum Adelaide, üstünde açık mavi bir elbiseyle yatak 

odamın kapısında dikiliyordu. Yirmi iki yaşına basmak 
üzereydi. Benim tüm dünyayı avucumda tuttuğum, 
kalbimin aşkla dolu olduğu yaştaydı. Gevşek bir topuz 
yaptığı saçlarıyla Fransa’daki bu sahile aitmiş gibi görünü-
yordu. Tıpkı yıllar önce benim buraya ait olduğum gibi. 
Tıpkı şimdi buraya ait olduğum ve her zaman olacağım gibi.

Artık yaşlı bir kadındım, sekseni devirmiştim. Güzel-
liğim gitmişti. Vücudumdaki kırışıklık ve çizgiler yavaş 
yavaş, yaşlanan eklem ve kemiklerin verdiği ağrıyla birleşi-
yordu. Sonra bir gün, aynaya baktım ve devasa çatlaklarımı 
gördüm. Yaşlılık galip gelmişti. Bir anda.
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Ama burada kendimi güzel hissediyordum. Burada 
kendimi genç hissediyordum. Kalbim anılarla capcanlıydı. 
Bu küçük taş ev yıllardır benimdi. Ailem yaz tatillerinde 
burada olurdu.

Addie bana doğru yürürken, “Hep birlikte kayalıklara 
gideceğiz,” dedi. “Bizimle gelebilecek kadar iyi hissediyor 
musun?”

“Siz gidin, canım,” dedim. Açık pencerelerden ılık bir 
meltem süzüldü, beyaz dantel perdeleri hafifçe havalan-
dırdı. Eski duvarlara ışık ve gölge vurdu.

Addie, yanımdaki sandalyeye otururken, “Ben de senin 
yanında kalacağım,” dedi.

Kemiklerimi süsleyen kolyeye dokunurken gülüm-
sedim. Zincir bunca yıl boyunca birçok sefer kopmuştu 
ama madalyon yerli yerinde duruyordu. Addie çocukken 
küçük parmağını bu madalyonda gezdirirdi. Tıpkı annesi 
Grace’in küçükken yaptığı gibi.

“Bana şimdi anlatır mısın, büyükanne?”
Addie hayatını borçlu olduğu adamla ilgili hiçbir 

şey bilmiyordu. Belki de artık zamanı gelmişti. Bu gece 
dolunay vardı. Yıllar önce vefat eden arkadaşım Tracy’yi ve 
onun batıl inançlarını düşünerek gülümsedim. Yıllar önce 
kumsaldaki o güne döndüm.

Güneş gökyüzünde en tepedeydi. Bir ömür boyunca 
özenle sakladığım bu sırrın tek şahidiydi. Yatmadan önceki 
veya uyandıktan sonraki o sakin anlarda ya da gözlerim 
gün ortasında kısa bir süreliğine kapandığında, bazen 
bütün olanlar bana bir rüyaymış gibi geliyordu. Gerçek 
olmak için fazlasıyla trajik, gerçek olmamak için de fazla-
sıyla güzel.

Ahşap zeminde ayak sesleri duydum, sonra sıcak, güçlü 
kollar omuzlarımı sıvazladı.
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“Sana bir şeyler getirmemi ister misin, tatlım?”
Kafamı salladım ve kocamın buruşuk elini sıktım. 

“Sağol, canım,” dedim. “Ihtiyacım olan her şeye sahibim.”
Hasta olduğumuzda sevdiğimiz herkes her bir kucak-

laşmanın, öpücüğün ve dokunuşun sanki sonuncuymuş 
gibi kıymet verilmesi gerektiğini bilir. Bu yüzden kocam 
alnımdan öptü ve odadan çıktı. Kapıyı yavaşça kapattı. 
Addie’ye döndüm ve başımı salladım.

“Tamam, canım, anlatacağım,” dedim. Yorgun bede-
nimi sandalyeye yasladım. “Çay demler misin, tatlım?”



1. Bölüm

12 Kasım 2008

Restorana doğru yürürken nişanlım Ryan’a, “Hay aksi,” 
dedim. “Çan  tamı arabada unutmuşum.”

Arabayı daha yeni valeye vermiştik, pencereden baktı-
ğımızda Ryan’ın BMW’sinin uzaklaştığını gördük. Ryan, 
yanağımı öperek, “Ben gidip alırım,” dedi. “Sen masa bul. 
Hemen dönerim.” Dört yıl önce, ilk randevumuz Le Marc-
he’taydı. Burası, Dördüncü Cadde’de, beş aylık bir bekleme 
listesi olan bir Fransız restoranıydı. Her nasılsa Ryan o 
zaman da, bu gece olduğu gibi, bir masa bulabilmeyi başar-
mıştı.

Elimi tuttu ve, “Harika bir gece geçirmeni istiyorum,” 
dedi. Istediğimden çok daha iri olan pırlanta, sağ parma-
ğımda parlıyordu. Temmuzda Fairmont Oteli’nde evleni-
yorduk. 
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Ben kabanımı vestiyere bırakırken garson, “Rezervasyo-
nunuz var mı?” diye sordu.

“Evet,” dedim. “Iki kişilik. Winston adına.” Inanmak 
zordu ama aylar içinde Bayan Ryan Winston olacaktım. 
Tabii Ryan’ın soyadını almayı kabul edersem. O, soyadını 
almamı istiyordu. Aslında benim de bir yanım bunu isti-
yordu. Sonuçta bu Winston ailesiydi. Gate ve Nordstrom 
ailelerinin dert ortağıydılar. Bu, insanın kaçmak istemeye-
ceği bir soyadıydı.

Ama ben hep Kailey Crane olmuştum. Kısaca KC. 
Bundan vazgeçmek zordu. Gözlerimi sımsıkı kapatıp 
tekrar açtım. Yüzeye çıkmak isteyen bir anıyı kafamdan 
atmak istediğim zaman böyle yapardım.

Garson, “Bu taraftan,” dedi ve beni pencere kenarındaki 
küçük bir masaya götürdü. Camdan baktığımda yağmur 
damlalarının dışarıdaki ışıkları mücevherlere benzettiğini 
fark ettim.

Seattle yaşlı, kır saçlı bir kadın olabilirdi ama bulut örtü-
sünün altında hâlâ parlıyordu. Elbisemin sağ kolunu gergin 
bir şekilde çekiştirdim ve biraz daha aşağı indirdim. Ryan’ın 
birlikte büyüdüğü tipteki insanlarla haşır neşir olduğumda 
hep böyle yapardım. Ryan sağ omzumdaki dövmeyi pek 
sevmiyordu. Sanırım aynı şey benim için de geçerliydi. 

On yıl önce dövme işlenen bu ten, geleceğe dönüş-
memiş bir geçmişin, buharlaşıp giden hayallerin bir 
hatırlatıcısıydı. Bu hayalleri sürdürememiştim ama Fran-
sızcada “daima” anlamına gelen toujours sözcüğü tenime 
kazılı duruyordu. Elimde sihirli bir silgi olmasını umarak 
omzumu ovuşturdum.

Oturdum ve kapüşon ve şemsiyeleriyle yoldan geçen 
çiftleri izledim. Yirmili yaşlardaki bir kadın, erkek arkada-
şına sıkıca tutunmuştu. Su birikintisinden kaçmaya çalı-
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şırken gülüştüler. Bu sahne beni yirmi üç yaşıma götürdü. 
Tracy’yle birlikte Seattle’a taşındığımız seneye. O zamanlar 
masum ve idealisttik. Gerçek aşka ve mutlu sonlara inanı-
yorduk.

 Şimdi her şeyin böyle değişmesi ne garip.
Artık hayatım, Herald gazetesindeki işimle ve Walling-

ford’daki evin tadilat planlarıyla doluydu. Bu evi tabii ki 
Ryan’la birlikte almıştık.

“Dışarıda muson var sanki,” dedi Ryan, yağmur damla-
larıyla lekelenmiş çantamı bana verirken. Sesi beni düşün-
celerimden ayırdı. Kafamı çevirdim. Masanın yanında 
duruyor ve yağmurdan ıslanan saçlarını düzeltiyordu. 
Onu en iyi tarif edecek sözcük “yakışıklı”ydı. Bu klasik bir 
yakışıklılıktı. Ryan’ı Tracy’yle tanıştırdığım zaman, Tracy 
restoranın tuvaletinde Ryan’ın fiziksel olarak Disney çizgi 
filmlerindeki prense benzediğini fısıldamıştı. Evet, benzi-
yordu. Hâlâ da benziyor. Uzun boyluydu, koyu renk saçları 
vardı: Ona bir zırh ve beyaz at verip görmeliydiniz; nişan-
lımın Külkedisi’nin aklını başından alan prense benzerliği 
olağanüstüydü. Şanslıydım.

Sandalyesine otururken, “Selam,” dedi. Gülümsedi ve 
elimi tutmak için masanın karşısından uzandı. “Daha önce 
arayıp ellerinde en sevdiğin Bordeaux şarabından oldu-
ğunu öğrendim.”

Ryan elimi dudaklarına götürürken sırıttım. “Iyi misin?” 
diye sordu.

Derin bir nefes aldım. Zorla gülümseyerek, “Evet,” 
dedim. “Niye sordun?”

“Bu gece biraz düşüncelerinde kaybolmuş gibi görünü-
yorsun,” dedi.

Nişan yüzüğümle oynadım ve başımla onayladım. Ryan 
beni her zaman çok iyi anlardı. Belki de benim kendimi 
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anladığımdan daha iyi anlardı. “Iş çok yoğundu,” dedim. 
“Pioneer Square’le ilgili yazıyı yazarken canım çıkıyor.”

Ryan sırıttı. “Bana sorarsan o altı blokluk alanı dina-
mitle patlatsınlar. Orada keş ve berduşlardan başka bir şey 
yok. Insan dışkısına basmadan yürümek mümkün değil.”

Onunla tartışmak için gereken enerjiyi bulamayarak, 
“Oradaki insanların sağlıklı yiyeceklere ihtiyacı var. The 
Hope Gospel Mission da bu konuda bir şeyler yapan tek 
kuruluş. Kapılarını açık tutmalarına yardım etmek iste-
diğim için beni suçlayamazsın,” dedim.

Ryan yumuşak bir tavırla, “Tatlım,” dedi. “Senin 
kocaman bir yüreğin var. Seni hiçbir zaman suçlayamam. 
Hiçbir şey için.”

Şarabımdan bir yudum daha aldım ve Herald gazete-
sinde üstlendiğim üç bölümlük yazıyı düşündüm. Öğleden 
sonrayı The Hope Gospel Mission’ın müdürü olan Melissa 
adlı tıknaz bir kadınla görüşme yaparak geçirmiştim. 
Gözlerime bakmış ve bu kuruluşu Ryan’ın birlikte çalış-
tığı insanlardan korumam için bana neredeyse yalvarmıştı. 
Bunlar, ucuz apartman daireleri yapmaya ve bu süreçte 
yüzlerce insanı evsiz bırakmaya hevesli olan açgözlü müte-
ahhitlerdi.

Seattle’ın Pioneer Square mahallesinin biraz perişan 
durumda olduğu doğruydu. Yatırımlar bu sokaklara yeni 
bir can getirebilirdi ama Ryan çok uzun süredir sevdiğim 
bu yerin acımasız bir resmini çizmişti. Yüreği olan herkes, 
bu mahalleyi elden geçirme planının sadece The Hope 
Gospel Mission kuruluşunun kapılarının kapanmasına 
sebep olmakla kalmayacağını, aynı zamanda binlerce düşük 
gelirli aileyi ve iki barınağı yok edeceğini de bilirdi. Müte-
ahhitler, birçoğunun mali durumunu Ryan idare ediyordu, 
Seattle şehrinde çıkmaza düşmüştü.
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“Sanırım ben orayı olduğu gibi seviyorum,” dedim. “O 
mahallede eski Seattle havası var. Kötü bir yer, biliyorum 
ama gerçek. Orası birçok insanın yuvası.”

Ryan omuz silkti. O veya işortakları bugün yayımlanan 
ilk bölümü okuduysalar bile Ryan hiçbir şey belli etme-
mişti. “Senin şu eski erkek arkadaşın da orada yaşamıyor 
muydu? Müzisyen olan?”

Başımla onayladım. Kucağımdaki peçeteyi katladım.
“Ne oldu ona?”
“Ayrıldık,” dedim. “Daha önce söylemiştim.”
“Hayır,” dedi. “Ne oldu? Adam şimdi nerede?”
“Bilmiyorum,” dedim.
“Yani onu arayıp bulmayı hiç denemedin mi?”
Yıllar boyu merakımın beni tükettiğini, bazen bir 

kanser hücresi gibi yiyip bitirdiğini söylemedim. Google’da 
dibine kadar araştırmış, Facebook sayfalarını didik didik 
etmiştim. Cade beni terk etmekle kalmamış, dünyayı da 
terk etmişti sanki.

Omuz silktim. “Ayrıldıktan sonra bir daha hiç konuş-
madık.”

“Çok tuhaf,” dedi. “Birkaç yıl boyunca birlikteydiniz, 
değil mi?”

Başımla onayladım. “Iki.” Iki yılın bir ömür gibi gelmesi 
ne tuhaftı.

“Ee?”
“Söyleyecek başka bir şey yok.”
Ryan kaşlarını çattı. “Bu bana tuhaf geliyor. Ben eski 

sevgililerimin hepsiyle arkadaş kalmayı başardım.”
Sırıttım. “Vanessa gibi mi?” Babası, Ryan’ın babasıyla 

yakın arkadaş olan güneyli dilber; adamların ikisi de Batı 
ve Doğu Yakası’nda önemli bağlantıları olan gayrimenkul 
devleriydi. Vanessa, Ryan’ın karısı olması en muhtemel 
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adaydı. Ta ki ben Ryan’ın hayatına girene ve hepsinin 
planını altüst edene kadar. Yüzlerindeki ifadeyi düşünse-
nize! “Anne, baba, bu Kailey. Onu seviyorum. Üstelik bir 
de dövmesi var!”

“Vanessa’yla eskiden çok yakın arkadaş olduğumuzu 
sen de benim kadar iyi biliyorsun,” dedi. “Biz birlikte 
büyüdük.”

Hiç tereddüt etmeden, “Ve hâlâ sana âşık,” dedim.
Ryan kafasını salladı. “Hayır, değil.”
“Ryan,” dedim. “Ben bir kadınım. Kuzey Carolina’da 

onun sana nasıl baktığını gördüm.” Vanessa, o zaman 
ailesiyle birlikte Greenbrier’daydı. Greenbrier, Ryan ve 
ailesinin, arkadaşlarının yıllardır katıldıkları, her yıl gerçek-
leştirilen büyük bir partiydi. Erkekler golf oynar, kadınlar 
yemek yerdi. Bu işkenceyi, sempatik bir garsondan çayıma 
biraz viski eklemesini isteyerek atlatmıştım.

Ryan bana bu konuyu geçiştirmene izin vermeyeceğim 
der gibi baktı. “Yani şimdi sen, bana bunca yıldan sonra 
onu hiç düşünmediğini mi söylüyorsun?”

Kafamı salladım ve gülümsedim. “Nereden çıktı şimdi 
bu? Geçmişimdeki bir hayaleti kıskanıyor olamazsın, değil 
mi? O sadece bir hayalet. Anı bile sayılmaz.”

Sandalyesinde doğruldu. “Tatlım, seni hiçbir zaman 
kıskanmam. Sana çok güveniyorum. Ama...”

“Ama ne?”
“Ama düğün yaklaşıyor ve bazı şeylerden emin olmam 

gerek.”
Elini tuttum. “Emin olabilirsin.” Yağmur camlara 

vururken ne garip, diye düşündüm. Gökyüzündeki minicik 
bir açıklıkta dolunay parlıyor, bulutların arasından umut-
suzca kendini göstermeye çalışıyordu. Tracy buna süper 
ay demişti. Mistik şeylere karşı ilginç bir tutkuya sahip 
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bilimsel eğitim görmüş bir doktor olarak o gece gerçekleşen 
astrolojik bir tutulmayla ilgili konuşup durmuştu. Astrolo-
jiye ilgim olmasa da onun günlük yorumlarını içten içe çok 
severdim. Her nasılsa, en yakın arkadaşım dikkatlice seçip 
söylediğinde en saçma inanışlara bile dayanabiliyordum. 
Ryan’ın tedirginliğinin metafizik bir sebebi olabilir miydi? 
Ipeksi ve aynı zamanda keskin bir tadı olan şarabımdan ilk 
yudumumu alırken aklımda bu düşünce vardı. Bardaktan 
gelen şarabın sesini duydum. Hatırladığım anıyla kendi 
kendime gülümsedim. Ama her zamanki gibi bu anıyı ait 
olduğu yere, derinlere, çok derinlere ittim.

Bir dakika durduktan sonra, “Bak,” dedim. “Esas mesele, 
geçmişin geçmişte kaldığı. Hiçbir şeyi değiştiremem. Zaten 
geçmişi özlemiyorum da,” dedim.

Bu doğruydu. Uzun süre benimle birlikte olan o kalp 
sızısını hissetmeyeli bayağı bir zaman olmuştu.

Ryan, “Ama bu defter kapanmış değil,” dedi.
“Doğru,” dedim. “Ama kesin olan şeyler var. O beni 

terk etti. Ben de birisi gitmek istediğinde onu tutmamak 
gerektiğini öğrendim.”

Ryan hikâyenin bu kısmını bilse de, “O zaman peşinden 
gitmedin,” dedi.

Kafamı salladım. Cade zincirlerinden kurtulmuştu 
sanki. Onu seviyordum ama eninde sonunda aşk yeterli 
olmamıştı sanırım. “Cade esir tutulabilecek birisi değildi.” 
Ismini yüksek sesle söylemenin bende yarattığı hislerin 
farkındaydım.

Ryan gülümsedi. “Biliyorum, ben daha evcilim.”
Gözlerim hissettiğim duygularla kırıştı. “Seni sevi-

yorum, bunu biliyorsun.”
“Biliyorum,” dedi. “Bu yüzden geçmişindeki hayalet-

lerden korkmamayı tercih ediyorum.”
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“Güzel,” dedim, gülümseyerek.
Göz kırptı ve eliyle garsona işaret etti. Kadın biraz sonra 

masamıza geldi.
“Bir Negroni alabilir miyim?”
Garson, “Tabii, efendim,” dedi ve bara gitti.
Somonu, patatesleri ve baharatlı karidesleri paylaşarak 

yedik. Ryan bir ısırık aldıktan sonra, “Biraz fazla sıcakmış, 
değil mi?” diye sordu.

Ryan’ın sağlam bir damak tadı vardı. Bu benim gibi 
yemek yemekten zevk alan birisi için güzel bir şeydi ama 
benim aksime acıya hiç gelemiyordu. Ona ilk kez kahvaltı 
hazırladığımda dilinde üçüncü derece yanığa sebep 
oluyordum neredeyse. Yumurtaları acı sosla çırpmıştım 
ama pek iyi sonuçlanmamıştı. Dersimi almıştım.

“Başka bir şey söylemek ister misin?” diye sordum 
ama Ryan benim yemeğin tadını çıkarışımı izlemekten 
mutluluk duyduğunu söyledi.

Düğünden bahsettik. Sohbetteki sükûnet anlarında 
bakışlarımız restoranın farklı köşelerine kaydı. Ortam 
huzurlu ve güzeldi. Tıpkı Ryan’la geçirdiğim hayat gibi. 
Tıpkı ömür boyu olacağı gibi. Bu memnuniyet hissiyle bir 
kadeh daha içtim.

Ryan hesabı ödedi. Kabanlarımızı giydik. Siyah yün 
kabanımın düğmelerini iliklerken Ryan, “Ben arabayı geti-
rirken burada beklemek ister misin?” diye sordu. Garsonun 
güzelce paketlediği somon ve patatesi aldım.

Yağmur durmuştu ama hava soğuktu. “Mükemmel 
olur,” dedim. “Teşekkürler, tatlım.”

Mükemmel bir şekilde dikilmiş takım elbisesinin 
içinde yürüyüşünü izledim. Şanslı olduğumu bili-
yordum. Bu yakışıklılık, bu adam. Başarılıydı, komikti, 
gözü benden başkasını görmüyordu. Dört dörtlüktü. 
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Derin bir nefes aldım ve kendimi onaylarcasına başımı 
salladım.

Pencerenin dışında sakallı bir adam, arabalarını bekleyen 
başka bir çifte yaklaştı. Çift öfkelendi ve farklı bir yöne 
doğru yürümeye başladı. Evsiz adam da bağdaş kurarak 
kaldırıma oturdu.

Garson başını salladı. “Bunlar güvercin gibiler,” dedi. 
“Bir kez dadandılar mı bir daha kurtulamıyorsun.”

“Belki karnı açtır,” dedim. “Mutfakta hiç artık yemek 
yok mu?”

Adam kafasını salladı. “Saygısızlık etmek istemem, 
efendim ama biz aşevi değiliz. Ayrıca yiyecek istemiyorlar 
ki. Uyuşturucu alabilmek için para istiyorlar.”

Araştırmalarımdan bunun bir genelleme olduğunu 
biliyordum. Evsizlik sadece madde bağımlılığına bağlana-
mazdı. Insanların kendilerini sokakta bulmalarına neden 
olan başka yüzlerce sebep vardı. Ama adamla bu konuda 
tartışmayacaktım. Kaldırıma doğru yürüdüm. Evsiz adama 
dikkatlice şöyle bir baktım. Zayıftı, çok zayıftı. Kıyafetleri 
üstünden sarkıyordu. Elimdeki artık yiyecekleri hatırladım 
ve adama biraz daha yaklaştım.

“Pardon?” dedim. Beni duymamış gibiydi. Biraz daha 
yüksek sesle tekrarladım. “Pardon, yiyecek bir şeyler var 
biraz. Ister misiniz?”

Ben yaklaşırken adam da kafasını kaldırdı. Bakışlarımız 
buluştuğunda anlamlandıramadığım bir aşinalık hissiyle 
doldum. Paket elimden kaydı ve ıslak kaldırıma, ayağımın 
yanına düştü. Beynimdeki devreler yandı. Anılarım, ters 
yüz olmuş bir dolap gibi akın akın ortaya çıkmaya başladı. 
Adam beni tanıdıysa da belli etmiyordu. Bir araba yaklaştı. 
Arkamda bir arabanın durduğunu duydum. Döndüm ve 
Ryan’ın arabayla yanıma geldiğini gördüm. Tam o anda, 
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adam kemikli elleriyle pakete uzandı ve kutuyu paketten 
çıkardı. Bir an kutuyu dikkatli bir şekilde inceledikten 
sonra kapağını açtı. Bakışlarındaki açlığı görebiliyordum. 
Somonu eliyle tuttu ve ağzına attı. Yiyecek parçaları saka-
lına dökülüyordu.

Ryan penceresini indirdi. “Kailey, her şey yolunda mı?”
Başımla onayladım ve bir adım geriledim. Hissiz bir 

şekilde yürüdüm ve arabaya bindim.
Ryan’a iyi olmadığımı söylemedim.
Ryan’a bu adamı tanıdığımı söylemedim.
Ryan’a bu adamın adının Cade olduğunu ve bir 

zamanlar hayatımın aşkı olduğunu söylemedim.



Yazarın



AGAPI
SARAH JIO

Ilk görüşte âşık olabilirsiniz. Fiziksel bir çekime 
kapılarak âşık olabilirsiniz. Tutku ve ihtiras dolu bir 

serüvene çıkabilirsiniz. Paylaşımlarınız üzerinden aşka 
tutunabilirsiniz. Hiçbir bağlayıcılığı olmayacak şekilde de 
aşkı tanımlayabilirsiniz. Peki, gelecek planlarınızla uyumlu 
bir aşka ne dersiniz? Ya da belki ölümsüz aşkı bulursunuz. 

Aşkın altıncı hali agapiyi... 




