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 Çıtır çıtır sesler çıkararak, büyük bir hararetle yanan şömine de ki ateşin 
karşısında, elimde cintoniğim, içimde alkolün rehaveti, yüzümde,ateşin rengi, 
Sibel ile karşılıklı sohbet ediyoruz.  
 Sibel karşı komşum,Ataköy’deki bir binanın 12. katında karşılıklı 
oturuyoruz. Evli, 2 çocuk sahibi, görgülü,yol yordam bilen,kibar genç  bir bayan 
Sibel. Kumral kısa saçları,klasik kıyafetleri,vermiş olduğu,ufak davetlerinde ki 
titizliği,evindeki eşyaların şekli şemali ile eski İstanbul  yaşamındaki kaliteyi 
yansıtan bir kişi.Sarı uzun saçlarım,dekolte kıyafetlerim ve alışılagelmişin 
dışındaki  özgür düşüncelerimin,ona değişik geldiğini biliyorum. Bu zıt iki 
karaktere rağmen dört beş senedir karşılıklı büyük bir saygı ile yürüttüğümüz 
komşuluğumuz,ara sıra birlikte yaptığımız  kısa sohbetlerin dışında, evde eksik 
olan ufak tefek bazı malzemeleri birbirimizden istemekle sınırlı. 
 Şu an onun evinde,lapa lapa yağan karın,deniz ve orman manzarası ile 
bütünleşmiş keyfini şömine başında sıcacık bir sohbet ile çıkarmaktayız. Sibel 
ocaktaki çayın  demlenmesini beklerken ben evden getirdiğim cintoniğin hafif 
sarhoşluğu içerisinde,gözüm şöminedeki,şekilden şekile girerek yanan harlı 
ateşte,kulağım Sibel’in anlatıp durduğu Mehveş’te. 
 “Biraz daha demlensin şimdi gelince muhakkak bir kusur bulur çaya.” 
 “Çok mu koyu içiyor” 
 “Evet.Her şeyi abartılı. Konuşması,ses tonu,yaşam tarzı, sekse 
düşkünlüğü... Haaa bu arada aklımdayken ağzı epey bozuktur.Söyleyeyim de 
yadırgama.” 
 “Yok canım bana ne.!” 
 Aslında ağzı bozuk insanlardan da oldum olası rahatsız olmuşumdur. 
Güzel olmayan sözcük ve  hareketleri de hiç sevmiyorum. Sanki insan ruhunun 
o güzel titreşimini kirletiyormuş gibi geliyor bana. Ama şunun şurası bir saat 
birlikte olacağımız bir kişi. 
 Mehveş’in bahsini ara sıra Sibel’den duyarım. Oldukça zengin bir adam 
ile evli, 2 kız çocuğu sahibi,güzel bir kadın diye. “ Hiç durmadan dünyanın 
çeşitli yerlerine seyahat ederler,bir giydiğini bir daha giymez,kıyafetlerini dünya 
çapında moda merkezlerinden alır. İki kızına da aşırı düşkündür. Kocası ise 
devamlı seyahatlerdedir” der Sibel. 
 Birden bire hiç durmaksızın çalan bir  zilin sesiyle irkildik. Sibel yerinden 
fırlayıp kapıya doğru koşarken bir yandan da: 
 “Geldi işte çılgın. Dur kızım tamam geldim sus Allah Allah...” diye 
bağırıyordu.” 
 Kapı açıldığında resmen bir bağırıp çağırma başladı evin içerisinde. 
Mehveş konuşmuyor adeta bağırıyordu. Ne oluyoruz diye merakla ayağa 
fırladığımda ilk defa karşılaştım  uzun zamandır,hakkında bir çok şey 
dinlediğim Mehveş ile. 
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 Salonun ortasında karşılaştığımız zaman ikimizde gülüyorduk. 
Gözlerimizde ki canlılık ve ışıltı, ikimizin de birbirini merak ettiğini anlatıyordu. 
 Mehveş 1.70 boylarında oldukça güzel vücutlu  buğday tenli seksi bir 
genç kadın. Yeşil pırıl pırıl parlayan gözleri  ile simsiyah uzun dalga dalga 
parlak saçları tam bir tezat teşkil ediyor. Muntazam burnu,etli ve şekilli dudağı 
ile oldukça güzel bir yüze sahip.Kıpır kıpır yerinde duramıyor,her yeri ayrı 
oynuyor,bilhassa giydiği daracık bluzdan fırlayacakmış gibi duran oldukça iri 
göğüsleri. Devamlı gülüyor.Ölüyü diriltir derler ya işten o cinsten bir kadın. Bir 
de  sesini 2 perde aşağıya indirse belki onu dinlemekte daha rahat edeceğim  
ama hayır o avaz avaz konuşuyor. 
 “Merhaba ben Mehveş. Siz de Gül’sünüz değil mi? Hakkınızda çok şey 
duydum.” 
 “Öylemi? Ben de sizinle ilgili çok şey dinledim. Kar sayesinde böylece 
tanışmış olduk” 
 “Hadi çocuklar içeri” diyerek, yanındaki iki kız çocuğunu içeriye doğru 
iterek Sibel’e sordu: 
 “Nerede seninkiler bunlarda yanına gitsin” 
 “İçeri odadalar.Geçin çocuklar içeriye” 
 Anneleri gibi kocaman yemyeşil gözlü dünya güzeli iki küçük kız. 
Sanırım biri 4 biri 8 yaşlarında.Biraz ürkek,biraz şaşkın bir annelerine bir bize 
bakıyorlar. Çocukları içeri götürüp geldikten sonra başladı gene bağırmaya; 
 “Çayı koydun mu? Allah bilir gene kokulu mokulu bir şey 
yapmışsındır.Vallahi içmem ha bilesin.Doğru dürüst bir çay demledin mi şöyle 
tavşan kanı.Iıhhmm.   İnce belli küçük bir bardağa da koy da   şöyle keyifle bir 
çay içelim. 
 “Evet hanımefendi yarım saattir çayınız ile uğraşıyorum. Söyledim de 
Gül’e bu şimdi olay çıkarır diye.” 
 “İyi iyi hadi koyda içelim.İçim dondu şuradan şuraya.Yerler diz boyu kar 
tutmuş,inanılmaz bir ayaz,burnum soğuktan düşecek zannettim.” 
 Sibel,üzerinde dumanı tüten bir çay ile, salona girerken, beğenmeyecek 
korkusu ile, endişeli endişeli Mehveş’e bakıyordu. 
 “Olmuş mu?Kapkara yaptım bak.” 
 “O ne ya abdest suyu gibi. Ver ver ben koyayım şunu hay yarabbim..! 
Nasıl içiyorsunuz böyle bir suyu çay diye. Çaylar dibe inmişmiydi.” 
Bardağı kaptığı gibi mutfağa gitti. Bağıra çağıra söylenerek, çayı doldurup içeri 
geldi. Bir yandan çayı yudumluyor bir yandan da;  
 “Ooooohhhhhh diye sesler çıkartarak aldığı zevki belli ederken,asla bizi 
görmüyordu. Sanki,tamamen çay ile bütünleşmiş bir vaziyette idi.  
 “Kocan dün gelmiş.Gözün aydın” 
 “Evet evet Allah’a şükür geldi.Bir aydır yoktu kudurdum vallahi.Gelir 
gelmez salonda soyup yere yatırdım adamı 2  saat üzerinden inmedim.Ooohhhh 
harikaydı özlemişim sevişmeyi. Hali kalmadı. Şimdi sen çaya çağırınca sevindi 
garibim. Hadi sen git de ben de rahat rahat şu gazetelere göz atayım dedi. 
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 Mehveş’in bu rahat konuşması her ne kadar  garibime gitti,gözlerim 
faltaşı gibi açık onu hayretle dinliyorsam da.İlgimi çeken,Mehveş’teki 
çırılçıplak doğallık. Çay içmesinden,sevişmesine kadar tamamen içsel 
güdülerini, çıplak bir şekilde maskesiz sergiliyor.Ne poz yapıyor,ne bir şey 
saklıyor tüm duyguları,çeşitli kurallar ile kamufle edilmeden,olduğu gibi ortada. 
Bu doğallığına,içimde bir sevgi uyandı. 
 Aslında ben de seksten çok hoşlanan bir kadınım ama,uluorta seksten 
konuşulmasından da hiç hoşlanmıyorum. Partnerin ile, bile seks yaptığın 
zamanın dışında bu konunun konuşulması sanki aşkın sihrini bozuyor ve tüm 
ilişkiyi bedensel bir ihtiyaç dışında bir şey değilmiş gibi düşündürt türüyor bana. 
Ama Mehveş’te hiç böyle bir düşüncenin olmadığı besbelli. O sadece içinden 
gelen istekler doğrultusunda yaşıyor gibi. Ve bunu da en doğal hakkı olarak 
görüyor,saklamaya da hiç gerek duymuyor.Acaba  hangisi doğru, benimkisi  
bedenime bir riya mı, yoksa bu kadar çırılçıplak duygular,ruhu zedeleyebilecek 
olaylara bir davetiye mi?  
 Bu arada kızım Zeynep’in burada olmaması beni çok rahatlatıyor. 
Çocuklar, her ne kadar içerideki oda da olsalar da,ara sıra  salona gelip 
gitmeleri,bazı konuşmalara kulak misafiri olmalarını sağlıyor. Çocuğun, 
yetiştirilmesine çok önem verdiğim için, çocukların tüm değer yargılarını 
oluşturacak, beyin programının bu yaşlarda duydukları her şeyin,bir veri olarak 
algılanarak,onların bilinç altını oluşturduklarını tahmin ediyorum. Onun için bu 
yaşta ki çocukların yanında yapılan konuşmalara aşırı dikkat edilmesinden 
yanayım. 
 Ben bir yandan,cintoniğin sarhoşluğu,bir yandan lapa lapa yağan karın 
romantikliği,harlı bir şekilde yanan ateşin sıcaklığı ve Mehveş’in sevişme 
muhabbetinin kışkırtıcılığı ile kendimi erotik bir film sahnesindeymiş gibi 
hissetmeye başladım. Keşke şu an yanımda Kaya olsaydı diye düşünüyorum. 
Kaya 3 yıldır birlikte olduğum kişi. İlk eşimden olan kızım Zeynep ile beraber 
bu evde yaşadığım için Zeynep’in yetişme çağı olan bu devrede,Kaya ile aynı 
evde yaşamayı,Zeynep açısından uygun bulmadık. Henüz evlenmeğe de karar 
vermiş değiliz. Ama böyle zamanlarda onun yanımda olmasını da özlemiyorum 
desem yalan olur. Zeynep  bu hafta babasının yanın da. Yağan yoğun kar 
yüzünden de herkes bugün, kendi bulunduğu mıntıkada hapis kalmış vaziyette . 
Onun için hepimiz ayrı ayrı programlar ile günümüzü değerlendiriyoruz.  
 “A aa yeter Mehveş ayıp bak Gül  bu tarz konuşmalardan pek hoşlanmaz” 
 “A a niye ki? Öylemi Gül? Yahu dünyadaki en önemli şey,seks ve yemek 
yemek. Ben hayatın başka da bir anlamını göremiyorum. Şöyle keyifli     bir 
şekilde sevişeceksin, bir de güzel güzel yemekler hazırlayıp yiyeceksin.(İleri de 
Mehveş’i daha yakından tanıdığım da bu hazırlayacaksın sözcüğünü neden 
kullandığını daha iyi anladım zira çok güzel yemek yapıyor ve kimsenin yaptığı 
yemeği beğenmiyor.) 
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 “Haklısın canım bu konular benim de hayatta zevk aldığım ve önem 
verdiğim konulardır. Bakma sen  Sibel’e bu konuda konuşmasam da büyük bir 
keyifle yaşarım,senide aynı keyifle dinliyorum.  
 Bir iki saat kadar sohbet edip bir şeyler atıştırdıktan sonra,ben eve geçmek 
üzere kalktım. Bu arada Mehveş ayağa fırlayıp,büyük bir samimiyet ile 
boynuma sarılıp. 
 “Muhakkak görüşelim Gül. Seni çok sevdim. İki gün sonra Uludağ’a 
gidiyoruz. Bir hafta kalıp döneceğiz dönüşte kesinlikle bana bekliyorum. 
Tamam mı...?” 
 “Tamam canım,mutlaka geleceğim.”   
 Bu son konuşma da ilgimi çeken sabahtan beri bülbül gibi şakıyan 
Mehveş   bu sözleri söylerken birden kekelemeye başladı. O sırada hiç fark 
etmemiş gibi davranıp , geçiştirip çıktım. Sonradan bu olayın sebebini de 
öğrendiğimde, Mehveş’in hayatına duyduğum ilgi giderek artacaktı. 
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 Balkan Harbi sıraları.Yugoslavya.  Piriştine’de   çok büyük ağaçlıklı bir 
arazi içerisinde 2 katlı bir Malikane. Sahipleri olan Kemal Bey ve Münire 
Hanım,on erkek , bir kız çocukları ve yanlarında çalışan çeşitli müstahdemleri 
ile  mutlu bir hayat yaşa maktalardı. Aşk evliliği yapmıştı Kemal ile Münire. 12-
13 yaşlarından beri birbirlerini seviyorlardı. İkisi de varlıklı ailelerin 
çocuklarıydı.  Gizli gizli buluşur. El ele saatlerce dolaşırlardı. Münire 15 ine 
bastığında  ailelerinin de onayı ile büyük bir düğün ile evlenmişlerdi. Arka 
arkaya doğan çocukları mutluluklarına mutluluk katmıştı. Kumral dalgalı 
saçlı,yeşil gözlü minyon  güzel bir kadın idi Münire Hanım. Küçük yaşından 
beri,uzun boylu  mavi gözlü,iri yarı Kemal’ine hayrandı. Kemal Bey ,tüm 
ailenin her türlü ihtiyacını bol bol karşılayan,bonkör,sevgi dolu,şefkatli bir aile 
babasıydı. Arazilerinde,bulunan yüzlerce meyve ağacının yanı sıra,çeşitli 
sebzeler yetiştirir, büyük ve küçük baş hayvancılık yapar, geçimini bu yoldan 
sağlardı.Gelirleri baya üst düzeyde idi. Münire Hanım ise çocukları ile 
ilgilenmenin dışında,çeşitli ev işleri ile uğraşır,yardımcılarını organize eder,fakat 
en keyif aldığını söylediği zamanını,baş başa kaldıklarında Kemal Bey’i ile 
geçirirdi. Bu ailenin huzuru da diğer binlerce ailenin huzuru gibi, o zamanlar 
bozuldu. Mutlulukları yerini,huzursuzluk,korku ve öfkeye bırakmıştı. Sırpların 
başlatmış oldukları,müslüman katliamının,ne zaman nerede kimlere 
uygulanacağını  bilemeden, her gün korku dolu  anlar yaşa maktalardı. 
Piriştine’de  yaşayan Almanlar ve müslümanlar,müşteri olarak geldiklerinde 
para ödeyerek,mal alırken Sırplar gelip tüm hayvanlarını ve sebzelerini 
yağmalamaktalardı.Tüm bunlara aşırı öfke duyan Kemal Bey, esas ailesinin 
başına bir olay gelmesinden korkmaktaydı.  O sıralar Anadolu’da   görev 
yapmakta olan Enver Paşa ve Talat Paşa, Priştine’ye gelip 20 gün kadar Kemal 
Bey’lerde kalmış.Yukarıda ki büyük salon da sabahtan,akşama kadar uzun uzun 
ciddi görüşmeler yapmışlardı.Münire Hanım idaresinde tüm hizmetliler,devamlı 
yukarıya, yemek,çay servisi yapmış,bir yandan da bu önemli kişilerle,bu kadar 
ciddi neler konuşuluyor diye hem merak etmiş,hem endişe duymuşlardı.  
 Ailesini alıp Anadolu’ya  gitmek istiyordu Kemal Bey. O zamanlar 
başlayan mübadele işlemi için müracaat etmişler,prosedürün tamamlanmasını 
beklemektelerdi. Gerçi Bulgar’lar para karşılığında müslüman halkı,Anadolu’ya 
kaçırmakta idi ama o da emniyetli bir yol değildi.  
 Anadolu’ya gittiklerinde kuracakları yaşam için gerekli olan parayı altın 
olarak küplere doldurmuş bir gece sabaha kadar küpleri arazisinin toprağına 
gömmüştü. Münire Hanım da, etrafa belli etmeden,yavaş yavaş önemli 
eşyalarını toplayarak,yolculuk hazırlığına başlamıştı.  
 Bir sabah erken saatlerde,beş veya altı tane Sırp küçük baş hayvan almak 
için geldiler.İstediklerini alıyor ve asla para vermeden gittikleri gibi pek de kibar 
davranmıyorlardı. “Alın” demişti  Kemal Bey “Ne istiyorsanız alın ve gidin” 
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Olay çıksın istemiyordu. Buradan kazasız belasız çekip gidecekleri günü 
sabırsızlıkla bekliyordu. Etrafta koşturup, tavuk seçmeye çalışan Sırplar, birden 
ciddileşerek,  Sırpça bir şeyler konuşup, aralarından birisinin gösterdiği yere 
doğru yürümeye başladılar. O sırada Kemal Bey’de uzaktan parlayan altın 
küplerini gördü.Birden başından aşağıya kaynar suların boşaldığını hissetti. 
Tavuklar eşeleyerek küplerin bazılarını ortaya çıkarmışlardı. Sabaha kadar 
yağan yağmur da bu işlemi kolaylaştırmış olmalıydı. 
 Sırplar, altın küpleri ile beraber Kemal Bey’i de alıp götürdüler. Günlerce 
haber alınamadı Kemal Bey’den. Münire Hanım ne yapacağını şaşırmıştı. 
Anadolu’daki üst makamlara kadar haber salmış,herkesten yardım istiyordu. 
Sabah akşam uyku uyumadan,devamlı ağlıyor. “Kemal’ime bir şey olursa,ben 
ne yaparım” diye sızlanıp duruyordu.   
 Sekiz gün sonra döndü Kemal Bey. Sanki 20 yaş yaşlanmıştı,her yeri yara 
bere içerisindeydi. Çaresizlik en öfkelendiği şeydi. Ailesine bir zarar 
gelmeyeceğini  bilse,  ölümüne  baş tutacaktı bu  zorbalara. Ama ilk önce 
ailesini, selamet ile Anadolu’da yerleştirmek istiyordu.  
 “Tamam yok bir şey iyiyim.Yakında kurtulacağız canım” diye Münire’ye 
sarılırken,gözünden akan birkaç damla yaşa mani olamadı. Tüm çökmüş 
bedenine rağmen gözleri tuhaf bir öfke ile çakmak çakmak parlıyordu. 
 Bu zamana kadar yaşadıkları, çok güzel anılar ile dolu bu güzel yöreyi, 
bırakıp gidecekleri  için çok üzgünlerdi ama burası artık bir cehenneme 
dönmüştü. Bir yandan son hazırlıkları yapıyorlar bir yandan da, geceleri ailece 
oturup hatıralarını, o güzel günleri yad ediyorlardı. Gitmelerine onbeş gün kadar 
kala. Münire Hanım, tek kızları Saliha’yı da alarak, Kemal Bey ile alışverişe 
çıktı. Son birkaç ihtiyaç da tedarik edilmiş olarak  akşamüstü geç saatler yorgun 
argın eve döndüler. İlk dikkatlerini çeken  arazi kapısındaki görevlinin yerinde 
olmaması idi. Bu gariplikten endişelen Kemal Bey koşar adım eve gitti. Münire 
Hanım’da hızlanmış ona yetişmeye çalışıyordu. Kapının,aralık olduğunu gören 
Kemal Bey’in kalbi korkudan,sanki dışarıda atıyordu.Kulaklarında sadece hızla 
atan kalbinin sesi vardı.Beyni uğulduyor,gözleri sanki görmüyordu. Kapıyı eli 
ile iterek içeri girer girmez bu korku duygusunun bedende yarattığı belirtiler yok 
olup,yerini acı duygusunun tüm vücudunu saran, o dayanılmaz ızdırabına 
bıraktı. 27 yaşındaki büyük oğulları Cemal’in başından ayrılmış cesedi kanlar 
içerisinde eşikte yatıyordu. Tüm vücudu acının yarattığı aşırı ızdırabtan,alev 
alev yanarken gözleri iyice kararan Kemal Bey adeta bayılırcasına,oğlunun 
cesedine sarılıp. 
 “Cemal. Cemal’im. Ne oldu sana kalk çabuk. Kalk hadi” diye,şuursuzca 
bağırıyordu. Sonra,koşar adım yukarı doğru çıkarken, bir yandan da; 
 “Ahmeet,Talat,Ferit, neredesiniz”diye sesleniyordu..   
 Kemal bey on oğlunun ve senelerdir yanlarında yaşayan yardımcılarının 
cesetlerini tek tek bulduğunda bir baba bu durumda ne yaşarsa en yaman haliyle 
yaşıyordu. Ne zor bir imtihandı bu Allah’ım. 
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 “Allah’ım sen beni peygamber mi sandın nedir bu...? Nasıl kaldırır Kemal 
kulun bunu. Bu beni aşar Allah’ım,ne olur hemen canımı al.  Bir saniye bile 
dayanamayacağım hemen canımı al”diye büyük acılar içerisinde bağırıyordu.    
 Almadı Allah Kemal’in canını ve dünyadaki en güçlü yaratık insanoğlu 
bu acıya da katlandı. Döndü, çaresizlik ve acı içerisinde katılıp kalmış olan ana 
kalbini Müniresini ve korkulu gözler ile çare bekler gibi kendisine acıklı acıklı 
bakan kızı Saliha’yı görünce sustu. Gidip ikisine de  sarılıp evden dışarı çıkardı. 
Arazide  birbirlerine sarılmış öylece yürüyüp durdular sabaha kadar. 
 On çocuğu ve sevdiği beş yardımcısını aynı gün içinde toprağa veren 
Münire ve Kemal,kızları Saliha ile  biran önce buradan gitmek üzere uyuşan 
beyinlerini sanki durdurmuş gidecekleri ana kadar,adeta yaşamamaya karar 
vermiş gibiydiler. 
 Gidişlerine beş gün kala  Kemal Bey ve Münire Hanım evde 
oturuyorlardı.  Saliha üst kattaki odasında oyalanıyordu. Saatlerdir düşünceli 
düşünceli gözünü bir yere dikmiş bakıp duran Kemal Bey aniden Münire’ye 
seslendi. 
 “Münire,Saliha’nın sevdiği birisi var mı? Yani gönlünün veya aklının 
olduğu. Ne bileyim işte. Yani bir erkek arkadaşı falan hıı......?” 
 Münire okuduğu dua kitabından başını kaldırıp,anlamsız bir şekilde, 
Kemal Bey’e bakmaya başladı. 
 “Ne erkeği? Ne diyorsun Bey?” 
 “Ne diyeceğim.Saliha’nın gönlünde biri var mı diye soruyorum” 
 “E nereden çıkmış şimdi o?” 
 “Yahu hanım amma uzattın.Var mı,yok mu?” 
 “Ne bileyim. Ara sıra  Kerim diye birisinden bahsediyor ama bilemem 
nedir.” 
 “Çağırsana Saliha’yı bana.” 
 “Niye ki bey?” 
 “Ay Münire içimi şişirdin.... Ya altı üstü kızını çağıracaksın. Hadi çabuk.” 
 “Allah Allah, şimdi durup dururken” diye söylene söylene yukarı çıkarken 
bir yandan da endişeleniyordu, ne olacak diye.Birazdan Saliha ile birlikte 
aşağıya doğru indiler. 
 “Efendim baba beni çağırmışsın” 
 “Evet yavrum gel otur şöyle” 
 “Evet” 
 “Yavrum sevdiğin,aklının kaydığı bir erkek var mı buralarda?” 
 “Ne oldu baba,niye” 
 “Yavrum var mı yok mu? 
 “Şey. Kerim var baba. Benden hoşlanıyor.” 
 “Peki sen kızım,sen hoşlanıyormusun?” 
 “Hı hı” 
 “Yani evet mi?” 
 “Hı hı” 



 8

 “Evlenecek kadar mı?Evlenir misin onunla”  
Birden gözleri parladı Saliha’nın. O meşum günden beri ilk defa iyi bir his 
gelmişti içine.Ne garipti şu insanoğlu. Bir cümle bile nasıl değiştiriyordu 
hissiyatımızı.Dünyadaki tek gerçek hiçbir şeyin sabit olmadığı devamlı 
değiştiği, ve ruh halimizi tamamen duyguların yönettiği idi.İnsanoğlunu 
etkileyen şeyler aslında acı veya tatlı yaşadığımız olaylar değil olaylar 
karşısındaki duyguların bize yaşattıkları.Kim duygularına daha hakim ise o kişi 
olaylar karşısındaki etkilenişinin şiddetini kendisi ayarlıyabiliyordu. 
 “Evet baba evlenirim” 
 “Peki o çocuk. O evlenmek ister mi seninle?” 
 “Evet baba ister” 
 “Nereden biliyorsun kız?”  O günden beri Kemal Bey de ilk defa 
gülümser gibi oldu. 
 “Şey, söylemişti bir keresin de babacığım. Ama biliyorsun olaylar.Bir 
türlü  şey edemedik,yani sana....... Ortam olmamıştı.” 
 “Tamam yavrum. O çocuğu öğleden sonra görmek istiyorum. Bana çağır 
tamam mı?” 
 “Tamam babacığım” 
 Öğle yemeğinden,birkaç saat sonra Kerim gelmiş aşağı salonda, Münire 
Hanım ve Saliha ile birlikte Kemal Bey’i bekliyordu. Kemal Bey yemekten 
sonra biraz uzanacağım diye yatak odasına çekilmişti. Tam kahvelerini içip 
sohbet ederlerken, merdivenlerden Kemal Bey göründü. Hemen ayağa fırladı 
Kerim. O da Kemal Bey gibi oldukça uzun boylu,yemyeşil gözlü,simsiyah 
uzunca saçlı, yakışıklı iri yarı bir çocuktu. Kemal Bey’in gözlerinde beğendiğine 
dair hafif bir gülümseme vardı. 
 “Hoş geldin oğlum” 
 “Hoş bulduk efendim. Şey başınız sağ olsun efendim. Çok büyük bir acı 
ne denir bilemiyorum.” 
 “Sağol oğlum.Sizler sağolun. Hiçbir şey denmez. Öyle büyük bir acı ki 
onu teskin edecek bir şey demek veya yapmak mümkün değil.” 
 “Evet efendim” 
 Kemal Bey kısa bir sohbetten sonra,hemen konuya girdi. 
 “ Oğlum, hiç vaktimiz yok onun için sana,tüm düşüncelerimi açık açık 
sormak ve hemen senden yanıt almak istiyorum. Kızım ile birbirinizden 
hoşlanıyormuşsunuz öyle mi?” 
 “Evet efendim” 
 “Peki onunla evlenmek istermisin” 
 “Evet efendim. Zaten biz istiyorduk ama sizin izniniz için müsait zaman 
olmadı.” 
 “Tamam. Peki biz Cuma günü gidiyoruz bizimle gelmek istermisin?” 
 “E eevet  evet efendim isterim.” 
 “Bak oğlum. O zaman sana söyleyeyim. Biz Cuma günü Anadolu ya, 
mübadele ile gidiyoruz 16.30 treni ile.Ailenle görüş eğer onlar da 



 9

onaylarsa,bizimle gel. Orada ben sizi evlendiririm. Eğer isterlerse aileni de 
almaya çalışırız.Burada ki topraklarıma karşılık orada epey toprak verdiler. Bir 
miktar da param var(Altın küplerinden bazılarını Sırplar bulamamışlardı.) Orada 
güzel bir hayat kurabiliriz. Ama benim bunları yapacak ne gücüm ne isteğim 
kaldı. Ben de Münire Hanım da,öteki tarafa gitmek için,sadece bekleyişe 
geçtik.Oysa Saliha gencecik bir kız çocuğu. Mutlu bir hayat yaşasın istiyorum. 
Hem biricik Saliha’mı, hem malımı mülkümü sana emanet edebilirmiyim evlat? 
O ticaretten anlamaz,annesi gibi de çok hassastır. Onu seven biri,güçlü biri 
yanında olsun istiyorum.Anlıyor musun beni? Benim hiç gücüm kalmadı artık.  
 “Anlıyorum efendim. Bu benim için şeref olur. Sizinle geliyorum 
efendim.” 
 “Hadi git şimdi ailenin rızasını al ve beni tekrar haberdar et. Cuma’ya 
sana da bilet alayım.” 
 “Tamam efendim” 
 Kerim tam kapıdan çıkmak üzereydi ki, geri dönüp sesledi. Gözlerinden 
yaşlar süzülüyordu. 
 “Kemal Bey......... Saliha’yı ömrümün sonuna kadar seveceğime ve 
koruyacağıma,sizlere ise her ne kadar yerleri doldurulması imkansız olsa da,”  
sesi konuşamayacak kadar titriyordu. “size ve Münire Hanıma iyi bir evlat 
olacağıma söz veriyorum.”  Geri dönüp sıkıca Kemal Bey’e sarılıp ağlamaya 
başladı. Aynı anda epeydir kendisini tutan Kemal Bey de,hüngür hüngür 
ağlamaya başladı.   
 Yugoslavya’da ki topraklarına karşılık. Akhisar Demirciköyün’de, 
Manisa,Kırkağaç ve Tekirdağ’da oldukça büyük topraklar aldılar.  
Demirciköyü’ne yerleşip, Priştine’deki evlerinin daha küçüğü bir ev inşa 
ettirip,hep birlikte yaşamaya başladılar. Kerim iyi bir iş adamı olmuştu. O da 
tarımla uğraşıyor, bu arada bazı yerleri satıyor yeni yerler alıyor ve bazı 
yatırımlar yapıyordu. Saliha ile çok mutlulardı. Bir kız bir erkek çocukları 
olmuştu.Kerim  ona “ kadınım” diyor, o ise Kerim’e “efendi” diye hitap 
ediyordu. Kemal  Bey ve Münire Hanım’ın ise gerçek evlatları olsa onlarla bu 
kadar ilgilenmezdi. Onlara kendi anne ve babası gibi itina ediyor,her isteklerini 
yerine getiriyordu. Gerçi onların da hiçbir isteği yoktu. Kemal Bey kendisini 
içkiye vermişti. Gündüzleri toprak ile uğraşıyor,gün batımıyla birlikte,rakısını 
alıp bir kenara çekiliyor ve bir yandan içip bir yandan dalıp gidiyordu. Ne malla, 
ne alınanla,ne satılanla bir ilgisi yoktu. Birkaç kez Kerim; 
 “Tekirdağ’daki toprakları iyi fiyata isteyen var. Onu satıp İstanbul’da iyi 
bir yatırıma ne dersin babacığım” gibi sorular sormak istediğinde. 
 “Saliha’ya danış oğlum biz bugün varız yarın yok. Bu sizin hayatınız,biz 
sizin misafirleriniziz” diyordu. Münire Hanım ise kendisini iyice dine adamıştı. 
Ya namaz kılıyor ya dua okuyor. Boş kaldığı zamanlar ise torunları ile 
ilgileniyordu. Kendini misafir gibi gören Kemal Bey ise gerçekten bir sabah 
çekti gitti özleminden yanıp tutuştuğu oğullarının yanına. Hala Akhisar’ın 
Demirci köyündedir mezarı.  
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 Kerim Saliha’sını çocuklarını ve anne diye bağrına bastığı Münire 
Hanım’ı da alarak İstanbul’a göç etti. İstanbul’da Aksaray’da almış oldukları 
eve yerleştiler. Tarihi Pertevnihal lisesine yakın bir yerde açmış olduğu büyük 
turşucu dükkanı ise sonradan oldukça meşhur olacaktı. Sonradan olan 2 kız bir 
erkek çocukları ile birlikte tam beş çocuk sahibi oldu. 4. çocukları olan Perihan 
güzelliği ile tüm mahallenin dikkatini çekmeye başlamıştı. Babasının,güçlülüğü 
ve gururu,annesinin sessizliği, ilginç karakterinin oluşumunda etkili olmuştu. 
Fazla konuşan birisi değildi ama çok kararlıydı.Fazla gülmez ama hiç şikayette 
etmez idi.  Oldukça dişi bir görünümü vardı ama erkek gibi sert tavırlıydı.Uzun 
boylu,kumral saçlı yemyeşil gözlü,panter bakışlı genç bir kız olmuştu Perihan.     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

 
 
 
 Aynı senelerde Selanik’te de mübadele işlemleri yapılmaktaydı. Bazı 
kişiler oradaki topraklarına karşılık Anadolu’da topraklar almakta ve buraya göç 
etmekteydiler.1. Mübadele ile gelenler arasında idi Karaferyeli Ayşe Hanım. 
Yeşil gözlü,bembeyaz tenli,sarışın,orta boylu güzel genç bir kadındı.Kocası 
Tahir Bey,küçük kızları Zeliha ve abisi Ahmet Bey ile birlikte  İzmir 
Karşıyaka’da kendilerine verilen topraklara yerleştiler. Ayşe Hanım,bu sözcük o 
zamanlar, her ne kadar bilinmiyorsa da,tam bir feminist idi. Kadınlığını tam bir 
farkındalık ile yaşıyor. Ama tüm haklarına sahip çıkarak,eşi ile güzel bir 
arkadaşlık yürütüyordu. Ailesinden dolayı verilen toprakları kendi üzerine 
geçirmiş,kocasının ailesinden gelen toprakları ise kocasına bırakmış. Kendi 
malları ile kendisi uğraşıyor ve çeşitli işler ile ilgili,devamlı koşturup 
duruyor,bir çok yatırımlar yapıyor,ticaretle uğraşıyor. Kocasına  “ Hayatım evde 
senin sevgilin, çocuğumuzun annesiyim. Ama sabah olup dışarı çıktığımız da 
sen kendi işinle uğraş ben kendi işimle” der hiçbir işine karıştırmazdı. Abisi 
Ahmet Bey de ticarete atılmış,yeni bir hayat inşa etmeye çalışıyordu. Tahir Bey 
uzun Boylu yakışıklı bir adamdı. O da yeşil gözlü,kumral saçlı,açık tenli birisi 
idi. Hayata,karısı Ayşe Hanım kadar hırslı sarılmıyordu. Daha keyif adamı idi. 
Hatta bazen Ayşe’nin hırsından ürker; “Nereye koşuyorsun Ayşe... Bir dur 
hele,nedir bu hırsın şu ölümlü dünyada” derdi.Sanki içine doğuyordu,genç yaşta 
göçüp gidecekleri bu dünyadan. Zeliha 12 yaşındayken birer sene ara ile çekip 
gittiler öteki tarafa. Zeliha’ya Ayşe Hanım’ın abisi Ahmet Bey baktı iki sene.  
14 yaşına geldiğinde, Şamdan gelmiş, çok zengin bir adam olan Cemil Bey ile 
evlendirdi dayısı Zeliha’yı.    
 Zeliha annesinin ve babasının tüm güzelliklerini  üzerinde toplamıştı. 
Uzun boylu sarışın,yeşil gözlü beyaz tenli çok güzel bir kızdı. Annesi gibi 
mağrur ve alımlıydı. 
 Şam’dan gelen Cemil Bey’ise oldukça esmer,kara kaşlı kara gözlü uzun 
boylu bir erkek idi. 
 Evlendiklerinde Ankara’da  Kavaklıdere’ye yerleştiler. Maddi durumları 
baya iyi idi. Cemil Bey Atatürk’ün Yaverliğini yapıyordu. Zeliha Hanım ile, 
Cemil Bey’in 3 çocukları oldu. 2 kız bir erkek. Bu arada hastalanan Cemil Bey, 
Zeliha Hanım 24 yaşında iken vefat etti. 3 çocuğu ile gencecik yaşında yalnız 
kalan Zeliha Hanım, hayatta hiç kimsesi kalmamasına rağmen, annesinin 
genlerinden gelen güç ve azimle dim dik ve kararlı bir vaziyette ayakta 
duruyordu. Tüm çevredekilerin, ısrar ve baskılarına rağmen. Ankara’yı terk edip  
rüyaların kenti İstanbul’da yepyeni bir hayata başlamak istiyordu. Etrafında ki 
tanıdıklar: 
 “Yapma etme yavrum bu gencecik yaşında.Koskoca İstanbul’da ne 
yaparsın sen. Tanıdığın yok bildiğin yok. Şehri görmüşlüğün yok.Bak burada 
hepimiz göz kulak oluruz sana.” Dedilerse de Zeliha kimseyi dinlemedi. O 
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İstanbul’u istiyordu. Küçüklüğünden beri herkesten dinleyip durduğu efsane 
şehir İstanbul’u. Hem onun defterinde korku diye bir sözcük yazılı değildi.  
 Çocuklarını da alıp çekti gitti İstanbul’a. İstanbul’u ilk gördüğü günü   
ömür boyu anlatmıştır. İstanbul’a ilk ayak bastığımda,sanki büyülenmiştim, 
çakılıp kalmıştım olduğum yerde. O ne güzellik,o ne büyüklük,o ne hareket idi. 
Ne baş döndürücü bir yerdi. İnsanı korkutmuyor ama resmen sarhoş ediyordu. 
Egzotik bir şehirdi bu. Sanki bir AŞK şehri.   
 İstanbul’da Beşiktaş Çırağan’ı seçti yaşamak için. Boğaz’ın güzelliğine 
tutulmuştu. Her zaman kıpır kıpır olan o masmavi denizin,upuzun boğazda 
kıvrılarak,uzanıp gitmesi. Sabahın çok erken saatlerinde başlayan gemilerin, 
takaların,kayıkların hareketi. Karşıda görünen yemyeşil Anadolu yakası. Hele 
hele sabah güneşin doğması ile akşamüstü güneşin batışının oluşturduğu o 
inanılmaz manzara, büyülemişti Zeliha’yı. Evinin penceresinin önünde sabah 
güneşini elinde kahvesi ile karşılıyor,Akşam üstü ise güneşi,karşısında 
yudumladığı rakısı ile yolcu ediyordu. İçine mutluluk,coşku ve güven hisleri 
dolduruyordu bu güzel,güçlü,büyük şehir. 
 Kendisini ve çocuklarını rahatlık ile geçindirecek parası vardı. Ama artık 
bir şeyler  yapmanın zamanı gelmişti. Böyle bir kadın boş yaşayamazdı. İçindeki 
bu müthiş enerji güzel eylemlere dönüşmeliydi. Siyaset ile uğraşmaya karar 
verdi. Cumhuriyet Halk Partisinde epey görev yaptı. Beşiktaş bölgesinin kadın 
kolları başkanı oldu. Sabahtan akşama kadar koşturup duruyordu. Bu arada 
çocuklar okula başlamışlardı.Oğluna babasının adını vermişti Tahir. Tahir deniz 
subayı olmak üzere askeri okula başlamıştı. Birbirinden güzel kızları da henüz 
ilk okula gidiyorlardı. Evde işlerini yapan bir yardımcısı vardı. Mutlu ve dolu 
dolu bir hayat yaşıyordu Zeliha. 
 Bu sıralar  Avukat Oğuz Bey ile tanıştı. Oğuz Bey  5 senedir eşinden ayrı 
yaşayan ama henüz boşanmamış yakışıklı bir bey idi. Birbirlerini ilk gördükleri 
andan itibaren etkilenmişlerdi. Ve kısa bir süre sonra aralarında on yıl yaşanacak 
büyük bir aşk başladı. Çocukları da çok sevmişlerdi Oğuz beyi. Tam bir İstanbul 
beyefendisi idi. Birbirlerine çok yakışıyorlardı. Zeliha’nın güzelliği yaşı 
ilerledikçe artıyordu.Bu arada zekası, kendine güveni,azmi,kibarlığı ile herkesi 
etkiliyordu. Oğuz Bey’de uzun boylu, çok güzel kahverengi gözleri olan,açık 
renk tenli,parlak kahverengi saçlı çapkın bakışlı,şık giyinen ve her zaman güzel 
kokan cazip bir erkekti. Birlikte bir yere girdiklerinde tüm gözler onlara 
çevrilirdi. Etraflarındaki tanıdık arkadaş gurupları,size nazar değecek,kurşun 
döktürün  kendinize der dururlardı.  
 İlerleyen,zamanla birlikte çocuklarda büyüyordu, doğal olarak. 
Kızların,biri orta okula,diğeri ise, lise –1 e gitmeye başlamışlardı. Tahir ise 
büyümüş ve çok yakışıklı bıçkın bir delikanlı olmuştu.Şu sıralar Deniz Harp 
okulunda okumakta idi. Büyük kızı Ayşe, içine kapanık,uyumlu,güzel bir kız 
çocuğu iken,küçük kızı,Zehra,çok güzel,fırlama,kıpır kıpır, bir kız idi. 
 Zeliha’nın büyük kızı Ayşe, sınıfta gene çok güzel,ağırbaşlı mağrur bir 
arkadaş edinmiş idi. Perihan. Perihan,Priştine’li Kemal Bey’in torunundan başka 
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birisi değildi. Çok iyi arkadaş olmuşlardı iki genç kız. Fakat bu arada, Ayşe’nin 
abisi Tahir ilk görüşte abayı yakmıştı güzel Perihan’a. Perihan’da çok 
beğenmişti yakışıklı Tahir’i.   Böylece yeni bir aşk daha,tarih sayfalarında yerini 
almak üzere,başlamıştı yazılmaya.Bir yandan güzel bir aşk yaşarken bir yandan 
da, Tahir annesi Zeliha Hanım’ın başının etini yiyordu, “Git bana Perihan’ı iste” 
diye. Zeliha Hanım’da bu işi ciddiye alarak, Perihan’ı ailesinden resmen istedi. 
Fakat “Asla olmaz kızım henüz çok küçük” diyen, Kerim Bey’in itirazı ile 
gerisin geriye döndüler. Tahir’in ısrarları ile Perihan birkaç kez daha istendiyse 
de, hiçbir zaman olumlu bir cevap alamadılar.  
 Bu aralar,on senesini dolduran,Zeliha-Oğuz aşkı da çatırdamaya başlamış 
idi. Yeni yeni odunlar atılmayıp,körüklenmesi de ihmal edilen, her aşk ateşinin 
olduğu gibi,onların ateşi de sönmeye yüz tutmuş artık ısıtmaz olmuştu. Her şeyi 
dolu dolu yaşamayı seven Zeliha Hanım’ı tatmin etmiyordu artık, şu an 
yaşanmakta  olanlar. 
 Bir sabah  okula gitmek üzere evden çıktığında, yolda Tahir’i kendisini 
beklerken buldu Perihan. 
 “Perihan annem çok hasta, ne yapacağımı şaşırdım ne olur bize 
gelirmisin?” Diye kaptı,götürdü Perihan’ı Çırağan’daki evlerine. Eve 
gittiklerinde, değil hasta, sağlam annesi bile yoktu Tahir’in. Ev bomboştu. Tahir, 
yalvardı Perihan’a “Hadi kaçalım ne olur. Benim karım olmanı istiyorum.Lütfen 
bırakma beni.Yoksa kapacak birisi gelip seni” diye saatlerce dil döktü. Bu güzel 
manzaranın karşısında, bu romantik ortamda,beğendiği ve hatta çok sevdiği, 
yakışıklı genç  bir delikanlının arzu dolu bakışları ve ısrarlı konuşmalarına daha 
fazla dayanamayan Perihan bıraktı kendisini Tahir’in  kollarına. Saatlerce 
seviştiler ve bir daha kendi evine dönmedi Perihan.  
 Bir müddet Çırağan’da ki evde yaşadıktan sonra,annesi ve babası ile 
barışan Perihan,güzel bir düğün ile evlendiği kocası Tahir ile birlikte, annesine 
yakın bir yerde ev tutarak,Aksaray’a yerleşti bu arada bir bebek bekliyorlardı. 
 Oğuz’dan ayrılan Zeliha Hanım ise o sıralar  bir kokteylde  Beyrut’tan 
gelen bir Şeyh ile tanışmış .Kendisine bir görüşte aşık olan Şeyh ile yepyeni bir 
aşkın tüm heyecanını yaşamakta idi. 
 Tahir ile Perihan’nın dünya güzeli kızları  Mehveş doğduğu,günlerde taze 
babaanne Zeliha Hanım’a Şeyh Ahmet evlenme teklif etmiş idi. Vermiş 
oldukları çok büyük bir davet ile evlenen Zeliha Hanım ve yeni damat Şeyh 
Ahmet, Beyrut’a yerleştiler. Beyrut’ta çok şaşalı bir hayat yaşamaya başladılar. 
Ama, o aşık olduğu şehir İstanbul, buram buram burnunda tütüyordu Zeliha 
Hanım’ın. Hasretine dayanamadığı için her ay bir şey bahane ederek, geldiği 
İstanbul’a, bir müddet sonra, temelli yerleştiler. İstanbul’da  Boğaz’da güzel bir 
yalıya yerleşerek, mutlu ve keyifli bir evlilik hayatı yaşamaya başladılar. Zeliha 
Hanım’a körkütük aşık olan şeyh aynı zamanda çok esprili bir adamdı.  
 İlk çocukları Mehveş’ten sonra, Bir kız bir erkek çocukları daha 
oldu.Perihan ile Tahir’in. Tahir çok sıkı bir deniz subayı olmuştu. 
Yakışıklı,entelektüel,esprili,girişken ve hayattan keyif almasını bilen ve karısına 
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da yaşatan bir erkekti. Aylarca denize açılır,geldiği zamanlar ise, Perihan’ının 
yanından bir dakika ayrılmaz,hemen hemen her gece bir eğlence yerine 
giderlerdi. Hatta  Perihan başka bir şehirde methini duyduğu bir kulüpten 
bahsettiğinde bir günlüğüne gider,orada eğlenir ve gelirlerdi.  
 Mehveş,büyüdükçe güzelleşiyor ve aynı babaannesi ve,küçük halası gibi 
cilveli,işveli bir kız haline geliyordu. Tahir,her ne kadar,3 çocuğuna da aşırı 
düşkün ise de Mehveş’i bir başka seviyordu. Mehveş’te babasına hayrandı. 
Babasına bakarken o koskocaman yeşil gözleri, pırıl pırıl parlardı. Babasıyla 
şakalaşır,boğuşur,öğrenmek istediği her şeyi ona sorar ve saatlerce,onunla 
konuşurdu. 
 Bu arada, Beyrut’tan devamlı Şeyhin atları geliyor,bir müddet,Mevlana 
Kapı’da, kaldıktan sonra çoğu Napoli’ye gidiyordu. Mehveş’in en büyük 
zevklerinden biri ise babası ile Mevlana Kapıya giderek atları sevmek idi. 
Mehveş’in erkeklere olan düşkünlüğü ilk olarak babasına olan hayranlığı ile 
başlamıştı.  
 Bu kadar cilveli bir kız olan Mehveş aynı zamanda erkek çocuğu gibi 
yaramaz,ele avuca sığmaz bir çocuktu. Devamlı erkeklerle oynar,kavga eder ve 
ağza alınmayacak küfürler savururdu. Annesi Perihan Hanım bu olaydan ne 
kadar hoşlanmaz ise de,Tahir kızının bu haline de bayılıyordu. 
 Seneler geçip Mehveş büyüdükçe babasıyla çok iyi  arkadaş oldu. Tüm 
sırlarını babasına anlatır,hoşlandığı erkekleri, gün içerisinde neler yaptığını hep 
babasıyla paylaşırdı.  Hatta ilk regl olacağı zaman bile bu olayı,annesi değil 
babası anlatmıştı   Mehveş’e.    
 Mehveş güzel bir çocukluk devresi geçirdi. Kışın Aksaray’daki evlerinde 
otururlar yazın ise,Şeyh ile babaannenin Rumelihisarı’ndaki yazlıklarında kendi 
kardeşleri ve kuzenleri ile çok güzel günler geçirirdi. Yazın bir süre de 
anneannesi Saliha ile dedesi Kerim Bey’in Tekirdağ’daki çiftliklerinde  
kardeşleri ile beraber kalır,orada da,bağla,bostanla ve hayvancılık ile uğraşan 
dedesine eşlik ederek, oyunlar oynar çok eğlenirlerdi.   
 Mehveş onbeş yaşına bastığında, çok güzel alımlı ve cilveli bir genç kız 
olmuştu. O sıralar mahallenin tüm çocukları peşinde idi. Bu ilginin ve 
güzelliğinin farkında olan, Mehveş, gittikçe gelişen vücudunun kıpırtılarını ,aşırı 
hissediyor ve bunu saklama gereği de duymuyordu. Evde kimsenin olmadığı 
zamanlar, çırılçıplak soyunur ve dakikalarca,aynanın karşısında güzel vücudunu 
seyreder,eliyle iri memelerini okşar ve bundan büyük keyif alırdı.    
 Zamanın popüler aktörü Tarık Akan’a benzerliği ile mahallede ün 
yapmış,Çilli lakaplı Sedat’ta Mehveş’in peşinde idi. Herkesle haber gönderiyor, 
Mehveş ile flört edebilmek için can atıyordu.  
 Bir gün  eve ani gelen misafirlere,çayla ikram etmek üzere bir şeyler 
alması için, annesi Perihan pastaneye göndermişti Mehveş’i . Mehveş çeşitli 
pastalara bakıyor o zamanlardan, kendini gösteren müşkülpesentliği ile bir türlü 
bir pasta beğenemiyordu. Tam o anda, sevgi ve beğeni dolu bir erkek sesi ile 
irkildi: 
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 “Pastalardan daha tatlı olduğun için,seçememekte çok haklısın.” 
 Arkasını dönüp baktığında,ona gülümsemekte olan,Sedat ile göz göze 
geldi. O da gülümsedi. Birlikte bir pasta seçtikten sonra eve kadar beraber 
yürüdüler. Sedat onu çok beğendiğini,onunla çıkmak istediğini,uzun uzun 
anlattı. Mehveş’te itiraz etmedi. O zamana kadar hiçbir flörtü olmamıştı ve 
böyle bir şeyler yaşamayı,çok istiyordu.Bu karşı tarafa duyduğu ilgiden ziyade 
kendi dişiliğini yaşamaya duyduğu ilgi idi. Eh Sedat’ta fena bir çocuk 
sayılmazdı. Kabul etti. İlk flörtü böylece başlamış oldu. 
 Eve geldiğinde kendisini sanki on yaş olgunlaşmış bir dişi olarak görüyor 
ve kalbi tuhaf bir heyecan ile çarpıyordu. Evde annesi ve misafirler ile vakit 
geçirdikten sonra, ikinci güne kadar sanki vakit geçmedi. Sedat seni yarın ararım 
demiş ve de telefon numarasını almıştı.  
 Sabah güzel duygular ile uyandı. Kahvaltı yapmak üzere mutfağa doğru 
giderken annesinin sesini duydu. 
 “Ne biçim iş bu ya. Hangi terbiyesiz karalıyor bu duvarları” 
 Evlerinin yanındaki boşluktan sonra uzanan binanın üzerine boylu 
boyunca kocaman harflerle “SENİ SEVİYORUM” yazıyordu. Tam emin 
olamadan,   acaba kendisine mi yazıldı diye bir heyecan yaptıysa da hiçbir şey 
belli etmemeye çalıştı. Sonradan Sedat’tan gelen telefonda, o yazının kendisine 
yazıldığını öğrendi.  
 Bu arada Mehveş’te çocukluğundan beri süre gelen,elindekini 
avucundakini başkalarına verme huyu,giderek artıyordu.Paylaşmıyor adeta her 
şeyini ihtiyacı olduğunu düşündüğü,herkese veriyordu. Bu huyundan ailesi çok 
şikayetçi idi. Babasının okula giderken öğle vakti yemek yemesi için verdiği 
harçlıkları her gün bir dilenciye verir ben nasıl olsa eve gidince yiyorum diye 
bütün gün aç dolaşırdı. Bir gün açlıktan başı dönmüş olarak eve geldiğinde 
babası merak edip: 
 “Ne oldu kızım sana” diye sorunca, 
 Kardeşi Mine: 
 “Ne olacak baba bütün parasını dilenciye veriyor,sonra parasız kaldığı 
için aç geziyor” diye şikayet etti. Babası o günden sonra okulun yanında bir 
lokanta ile anlaşarak,Mehveş’e para vermedi.Artık Mehveş gidip lokantada 
yemek yiyordu. O zaman bile lokantadan arttırdığı bazı şeyleri sarar sarmalar aç 
olduğunu düşündüğü insanlara veya hayvanlara verirdi. 
 Bu arada okulda ki arkadaşı Serap,hayatta, en samimi olduğu kişi idi. Her 
günlerini birlikte geçirir ve saatlerce konuşurlardı. Mehveş’te sadece samimi 
arkadaşlarına karşı değil, tüm canlılara karşı aşırı bir sevgi ve ilgi vardı.Herkese 
güler yüz gösterir,tanıdık,tanımadık herkesle konuşur,herkese yardıma 
koşardı.Ve bu hayatı boyunca da artarak böylece sürdü gitti.    
 Sedat ile olan ilişkisinden çok  memnun değildi. Sedat’ı sonradan görme 
buluyordu. Sonradan zengin olan bir ailenin oğlu olan Sedat,devamlı paradan 
bahsediyor,günde 3 defa kıyafet değiştiriyor ve herkese tepeden bakıyordu. 
Bunlar Mehveş’e çok ters gelen şeylerdi. Oysa Mehveş  çok zengin bir kişiyle 
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arkadaş olabildiği gibi,bir dilenciyi de kendisine arkadaş edinebiliyordu. 
Hayattan çok zevk aldığı, pırıl pırıl parlayan ve devamlı gülen gözlerinden, belli 
olurken,Sedat çoğu zaman hayattaki olumsuzlukları görüyor ve devamlı şikayet 
ediyordu. Çok sıkılmıştı Mehveş. 
 Bir gün arkadaşı Serap, okulun merdivenlerinden aşağıya yuvarlandı. Ve 
belinde büyük bir problem ortaya çıkınca 6 ay kadar hastanede yattı. Çapa 
hastanesinde yatan Serap’ı bir gün yalnız bırakmadı Mehveş.Gündüzleri okul 
çıkışı yanına geldiği gibi çoğu geceler de arkadaşına refakat ediyordu. 
 Aynı zamanlarda, Almanya’daki  işine gitmek üzere İstanbul’dan  arabası 
ile geçmekte olan İran’lı bir iş adamı olan Rıza Bey,Çorlu yakınlarında,geçirdiği 
trafik kazası sonunda Çapa hastanesine kaldırılmış tedavi ediliyordu. Yoğun 
bakımdan çıkıp,normal tedaviye geçildiğinde kendisine gelir gelmez,ilgisini 
çeken ve adeta çarpıldığı şey,kapının önünden geçen cıvıl cıvıl Mehveş olmuştu. 
Her ne kadar Mehveş Rıza Bey’i fark etmiyorsa da Rıza Bey, her gün Mehveş’in 
geldiği zamanları bekliyordu. Bu arada Rıza Bey’e refakat eden en samimi 
arkadaşı Taki idi. Rıza Bey,Taki’den  Mehveş’i takip etmesini,ve nerede 
oturduğunu kim olduğunu öğrenmesini istedi. Mehveş’in evini tespit ettiren,Rıza 
Bey, o eve çok yakın bir ev bulup kiralattı. Ve İran’dan annesini de çağırarak o 
eve yerleştirdi.Kendi hayalinde bir aşk yaşıyordu Mehveş ile. “İşte bu evlenmem 
gereken kız” diyordu.  
 Rıza Bey çok zengin bir adam idi. Büyük bir şirketin Avrupa 
temsilciliğini  yapıyor. Bunun içinde,ayın en az 15 gününü Almanya’da  
geçirdiği gibi,devamlı tüm Avrupa’yı dolaşıyordu. Türkiye’ye de bu sebepten 
gelmişti. Fakat geçirdiği o kaza, Mehveş’i tanımasına sebep olmuştu.Gerçi 
henüz Mehveş’in onun varlığından bile haberi yoktu.Ama Rıza Bey şimdiye 
kadar hayatında duymadığı  şiddette bir arzu ile istiyordu bu güzel,  seksi, canlı, 
kıpır kıpır,güler yüzlü kızı. 
 İyileşince, Aksaray’daki Mehveş’lerin evinin yanında kiralatmış olduğu 
eve yerleşti Rıza Bey.Annesi ile beraber oturmaya başladılar.Bu arada 17 yaşına 
basan Mehveş’ten tam 15 yaş büyüktü. 32 yaşında olgun bir adamdı. Eve çıkar 
çıkmaz hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Bir kağıda.”Benimle 
evlenirmisin?”diye yazıp,telefon numarasını da ekleyerek, o yarım 
yamalak,komik sayılacak Türkçe’siyle yolda beklediği Mehveş’e verdi. Çok 
yakışıklı sayılmasa da oldukça çekici,karizmatik ve  çok şık bir beydi.Mis gibi 
parfüm kokuyordu. Bu olayın üzerinde hiç durmamış,aldığı notu buruşturup 
atmış ise de Mehveş’i en çok etkileyen şey sonradan da hayatında çok önemli 
olacak olan parfümün kokusu idi.    
 Her sabah erkenden, okula gitmekte olan Mehveş’e günaydın demek ve 
yılmadan yazmış olduğu “Benimle evlenirmisin?” notunu vermek üzere,kapıda 
pür şık ve mis gibi kokular içerisinde bekliyordu. Mehveş bazen gülüyor,bazen 
sinirleniyordu. Annesine de bahsetmiş idi bu garip durumdan. 
 Bu arada küçük kardeşi Cem evlerinin önünde duran ve yaklaşınca ses 
çıkaran o zamana kadar görmediği güzellikte bir araba olan spor bir corvatte ile 
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diğer bütün mahallenin küçük çocukları gibi ilgileniyordu. Arabanın sahibi de 
Cem ile ilgilenmiş onu çok sevmiş idi.Arabaya bindirip gezdiriyor,ona çeşitli 
hediyeler getiriyordu. Bu arada akşamları evde Cem’in arkadaşı muhabbeti 
sürüp gidiyor,bugün şunu aldı,bugün bunu getirdi gibi.Bu arada seferden dönüp, 
Cem’in arkadaşı muhabbetlerine katılan, Tahir Bey ise sinirlenerek ;  “Kim ya 
bu adam tanıdık mıdır değil midir? Bilip bilmediğiniz adamlarla küçücük çocuk 
arkadaş mı olurmuş” diye bağırdı. 
 “Yok Tahir’ciğim ben hep yanındayım iyi bir aile,adam Cem’i çocuğu 
gibi sevdi.Bizimkinin de araba merakını bilirsin işte” 
 “E madem komşu çağır bir gün çaya da tanışalım” 
 “Tamam canım” 
 Bir gün okuldan eve gelen Mehveş, aynı coşkulu neşesiyle içeri girip 
elindekileri bırakır bırakmaz; 
 “Ben geldiiiiiiim” diye bağırırken,salonda oturanları görüp,dondu kaldı.” 
 “Anne bu kim” 
 “Gel kızım bak Cem’in arkadaşı,seni de tanıştıralım” 
 “Ne Cem’in arkadaşı anne bu her Allah’ın günü bana evlenme teklifi 
mektubu veren adam”    
 Perihan şaşırıp kalmış idi. 
 “Rıza Bey mi veriyor sana bu kağıtları?” 
 “Evet anne işte bu adam” 
 “Tamam yavrum.Gel tanıştırayım seni” 
 Mehveş biraz çekingen,biraz şaşkın bir vaziyette ilerledi. 
 “Merhaba ben Rıza” diye ayağa kalktı Rıza Bey. 
 “Merhaba, ben Mehveş” 
 Bilmez olur muydu Mehveş’i Rıza? Aylardır onun hayaliyle yatıyor onun 
hayaliyle kalkıyordu. Allah’a şükür şu an eli eline değmiş idi. İnanılmaz bir 
heyecan ve zevk tüm damarlarında kanıyla birlikte akmakta,kalbi küt küt 
çarpmakta idi bu küçücük kızın karşısında.Oysa şimdiye kadar bir çok kadınla 
kızla birlikte olmuştu, dünya çapında güzel kızlardı bir çoğu ama onu bu kadar 
heyecanlandıran biriyle ilk defa tanışıyordu. Bunda bir iş olmalıydı. Her halde 
Allah’ın bir mesajıydı bu. Yukarıda kararlaştırılan bir beraberlik olmalı diye 
düşünüyordu Rıza. 
 Hep beraber oturdular,şaşkınlığını atamayan Mehveş oturduğu yerden 
garip garip bakınıyordu bu enteresan adama. Bu arada çayları koyup getiren 
Perihan tam çayları vermek üzereyken Rıza Bey’in şu lafları ile irkilip 
neredeyse tüm çayları döküyordu. 
 “Donunuz çok güzel bayan.Çok beğendim” 
 Birden Tahir atıldı. 
 “Ne zaman gördü yahu senin donunu bu adam Perihan” 
 “Ne zaman görecek canım.... Aa , ne donu Rıza Bey” derken. Rıza Bey 
yanlış bir şey mi söylüyorum  endişesiyle,gayet doğal ve masum bir şekilde : 
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 “E şimdi görüyorum ya donunuzu” diye, korkarak bir Perihan Hanım’a bir 
Tahir Bey’e bakıyordu. 
 Perihan, hemen arkasına dönüp bakmaya başladı acaba yanlışlık ile eteği 
açık falan mı kalmıştı.Sonradan anlaşıldı ki Rıza Bey’in dondan kastı,Perihan’ın 
elbisesi idi. 
 Rıza Bey sonradan annesiyle beraber de gelerek Mehveş’i resmen istedi. 
Kendisi Oxford   mezunu Kalp Damar Cerrahı bir doktor idi. Bu mesleği, sadece 
babasının isteği doğrultusunda elde etmişti. Şu an mesleğini yapmıyor ticaret ile 
uğraşıyordu. Çok büyük bir Alman firmasının, Avrupa satış müdürü idi. Zaten 
oldukça zengin bir ailenin çocuğuydu.  
 Mehveş,Rıza Bey’den etkilenmeye başlamıştı.Onun bu kibar halleri,yarım 
yamalak komik Türkçe’si,ona arzulu bakışları ve de bilhassa her an mis gibi 
kokmasına sebep olan, parfümleri Mehveş’in hoşuna gidiyordu. Perihan bu 
evliliğe onay veriyordu. Hem Rıza Bey’i seviyor hem de, kızının onun gibi 
birisiyle rahat bir hayat yaşayacağına inanıyordu. Ama Tahir, hiç hoşlanmamış 
idi bu olaydan. 
 “Yahu adam neredeyse benim yaşımda,olmaz böyle şey. Daha çok küçük 
benim kızım ileride kendi yaşına uygun,düzgün birisiyle evlenir.Ne acelesi var 
şimdi”diye ters çıkıyordu,bu isteğe.  
 Her ne kadar,Rıza Bey’i istemese de Tahir Bey. Mehveş’in ve Perihan 
Hanım’ın isteğini kıramayacak kadar,demokratik idi. Ve  sonunda Rıza Bey’e 
olumlu bir cevap verildi. Dünyalar onun olmuştu.Nihayet Mehveş’ine 
kavuşacaktı. O hayalini süsleyen kız onun kadını olacaktı artık.Havalar da 
uçuyordu.Her gün eli kolu dolu,hediyelerle Mehveş’e geliyor,onu iltifatlara 
boğuyordu. Tüm dişiliğini hissettiriyordu,bu dişi yaratığa. Gerçi daha eli eline 
değmiş değildi cinsel anlamda. Ama sözleri bile yetiyordu,Mehveş’in tüm güzel 
vücudunu titretmeye. Gene böyle,onlara gelmiş olduğu bir gün.Mehveş’i ne 
kadar çok sevdiğini anlatmaya çalışıyordu. 
 “Mehveş, çok güzelsin. Ama seni öyle seviyorum ki kıçın bile olmasa 
evlenirdim seninle” 
 Bu laflar korkutmuştu Mehveş’i. Sapık mıydı acaba bu adam?Niye kıçı bu 
kadar önemliydi? Gözlerini kocaman açarak; 
 “Ne yapacaksın kıçımı?” Diye,endişe dolu bir ses ile sorduğunda. 
Türkçesi bozuk Rıza’nın kıçtan amacının ayak olduğunu,topal bile olsa onunla 
evlenmek istediğini öğrendiğinde,rahat bir nefes aldı.  
 Bu arada Rıza’nın rahatsızlanan annesine rahim kanseri teşhisi kondu. 
Rıza hemen annesini alıp Amerika’ya tedaviye götürmek üzere hazırlanmaya 
başladığında,Mehveş’inden de ayrı kalacağı için çok üzgün idi. Her gün 
Mehveş’in yanına geliyor o yokken ona lazım olabilecek her şeyi tedarik etmeye 
çalışıyordu. 
 “Sen artık benim kadınımsın Mehveş. Ben yokken kimseden bir şey 
isteme ben mecburum bunları tedarik etmeye.Sana bir hesap açıyorum. Her ay 
harçlığını göndereceğim.Ve seni her gün arayacağım.Mamam  Allah’ın izniyle 
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iyileşir iyileşmez yanındayım canım” diye,onu yalnız bırakıp gitmenin 
endişesini ve çekeceği özlemi dile getiriyordu. 
 Rıza Amerika’ya gittikten sonra,her gün telefonla arıyor uzun uzun 
Mehveş ile konuşuyordu.Her ayda Mehveş’in hesabına 500$ gelmeye 
başlamıştı. Mehveş bu paradan ailesine hiç haber vermemiş ve böylece 
rahatlıkla son kuruşuna kadar fakir fukaraya dağıtır olmuştu. Onu en mutlu eden 
şey ihtiyacı olan kişilere yardım edebilmek idi. Bu yardımlarından da kimseye 
söz etmez kendi bile unuturdu.   
 Amerika’da  9 ay sürdü Rıza’nın annesinin tedavisi. Bu dokuz ay hem 
Mehveş , hem de Rıza için özlem dolu günler ile geçti. Bu arada liseyi bitiren 
Mehveş,artık,yavaş yavaş düğün hazırlıklarına başlamıştı. Rıza’nın da 
gelmesiyle hazırlıklar hızlandı. Önce sırada Nişan vardı. Rıza her şeyin  adetlere 
göre olmasını istiyordu. Gelirken Roma’ya uğramış ve çok şık bir Nişan kıyafeti 
getirmişti Mehveş’e. Sadece nişan kıyafeti değil adeta,Roma’daki mağazaları 
Mehveş’e taşımış idi. 

 Bu arada Rıza çok çok sevdiği, Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’in 
olduğu yerde,yapmak istiyordu  nişanını. O zamanın gözde mekanlarından, 
Yenikapı’daki  Çakıl gazinosunda oldu Nişanları. Ajda Pekkan ve Zeki Müren’i 
dinleyerek,büyük bir nişan töreni yaşadılar. Mehveş’in tüm akrabaları, 
tanıdıkları, arkadaşları, geldiği gibi. Adeta bütün İran, o gece Çakıl 
gazinosundaydı. Mehveş, Rıza’nın Roma’dan getirmiş olduğu,sırtı beline kadar 
açık, sapsarı tuvaletinin içinde,upuzun güzel vücudu,simsiyah saçları ve de 
yemyeşil gözleri ile inanılmaz güzeldi. Rıza’nın ailesi de oldukça frapan ve şık 
kişilerden oluşuyordu.Çok güzel bir gece geçirdiler. O gecenin  Mehveş’in 
hayatındaki en önemli özelliği ise ilk defa bir erkeğin onu dudaklarından öpmesi 
idi. Gece, kimsenin olmadığı bir yerde uzun uzun dudaklarından öpmüştü Rıza. 
Mehveş, tüm vücudundaki titremeyi,kalbinin son hızla çarpışını ve içinin 
adeta,vücudunun merkezi sandığı,cinsel organına doğru çekilişini,hala anlatır 
durur. Ne güzel bir öpüşmeydi o diye. 
 Bu arada,kendilerine,evlenince  oturacak bir ev arıyorlardı.. Güzel bir yer 
olsun diyordu. Rıza. Hemen hemen  her  yeri  gezdiler  ve  en  sonunda  
Ataköy’deki gökdelenlerden   bir daire beğenip kiraladılar. Ve  evi döşemeye 
başladılar. Her gün alışverişe çıkıyor ev için bir şeyler seçiyorlardı.İkisi de çok 
mutluydu.Bu kadar güzel bir ev döşemeleri, güzel giysiler,takılan takılar,bunlar 
fazla bir şey ifade etmiyordu Mehveş için. Olsa da olur olmasa da  olur şeylerdi. 
Oysa seksi yaşayacağı bir erkek ile  hep beraber olma fikri çıldırtıyordu  onu 
adeta. Döşedikleri evin, her köşesine o gözle bakıyordu. Nerede, nasıl 
sevişirlerdi? 
 Tüm bu hazırlıklar olurken, sıcak bir yaz günü Rıza’nın İran’dan gelen 
akrabaları ile Mehveş’in ailesi, Kilyos’ta bir piknik yapmak ve denize girmek 
istediler. Rıza ile Mehveş’te onlara eşlik ederek, beş araba dolusu misafirleri 
Kilyos’a  götürdüler. Hepsini güzel bir gün geçirmek üzere orada bırakıp 
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kendileri,bazı alışverişleri için İstanbul’a döndüler. Fakat Rıza alışveriş yerine 
doğruca Ataköy’deki eve geldi Arzu dolu bir şekilde Mehveş’e bakıyordu.  
 “Seninle sevişmek istiyorum. Nasıl olsa evleneceğiz. Benim kadınım 
olacaksın. Bugün olsun ne çıkar” derken. Bir yandan titriyor,bir yandan 
Mehveş’i soymaya çalışıyordu. Mehveş’te aslında bu an için yanıp tutuşmuştu. 
O da titreyen vücuduna hakim olamıyor ve Rıza’nın hareketlerine, çok ateşli bir 
şekilde karşılık veriyordu. Bir anda odanın ortasında çırılçıplak olduğunu fark 
etti. Rıza Mehveş’in üzerinde ki her şeyi çıkarmasına rağmen kendisi henüz 
giyinik idi. İnanılmaz bir arzu ile Mehveş’in çırılçıplak muhteşem vücudunu 
seyrediyordu. Ellerini iri memelerinden, vücudunun alt bölgelerine kadar 
gezdiriyor, her yerini okşuyordu. Bu arada Mehveş ,utanç ile karışık  müthiş bir 
zevk içerisinde kıvranıyordu. Böylece hayatı boyunca hemen her gün defalarca 
yapacağı ve yaptıkça daha çok zevk alacağı, seks hayatı başlamış oldu 
Mehveş’in.  
 Bu günden sonra hamile kalmıştı Mehveş. Apar topar evlenmelerine 
rağmen, evlendiklerinde 4 aylık hamile idi. Hilton otelinin balo salonunda,rüya 
gibi bir düğün ile evlendiler ve balayına Selanik’e gittiler. Mehveş ne hamilelik 
dinliyordu ne yorgunluk, belki günde 5 defa sevişiyor ve boş kalan zamanlarında 
da zevkle yemekler yapıyor iştahla yiyor ve de herkese ikram ediyordu. Evi ve 
sofrası herkese açıktı. Bir gün Rıza; 
 “Mehveş artık bacaklarım titriyor seni   ..........mekten, ama, öyle 
arzulusun ki korkuyorum. Eğer yapmaz isem beni bırakır başkalarına gidersin” 
diye, onu kaybetmekten duyduğu endişeyi dile getirdi. 
 “A aa giderim vallahi” diyordu Mehveş. Onun için yaşamak demek seks 
demekti. 
 Böylece, Rıza vitaminlere ve Mehveş’in hazırladığı güzel yemeklere 
saldırıyor. Biraz kuvvet toplayıp, ya Allah  diye soyunuyordu gene sevişmeye. 
 Evlendikten bir müddet sonra, Mehveş’in hızla  büyüyen karnı,bebeğin ne 
zaman oluştuğunu ortaya çıkaracağı için son 4 aylarını İngiltere’nin Londra 
şehrinde kiralamış oldukları bir dairede geçirdiler. Bebek dünyaya geldiğinde 
de, her ne kadar erken doğum oldu deseler de, olay ayan beyan ortadaydı ama 
hiç kimse bir şey söyleyerek  suyu bulandırmak istemiyordu. Zaten onlar o 
kadar,mutlulardı ki kimseye de bir şey demek düşmez idi. 

 Aslında ne gariptir ki,insanoğlu  elde ettiği sonuç toplumun hoşuna 
gidecek bir şeyse,onu elde ederken yapmış olduğu eylemleri başarı olarak görür. 
Oysa aynı eylemleri yapan birisi,istenilen sonucu elde edemez ise 
karalanır,dışlanır. Geçmişte de,  başarı ile sonuçlanan ayaklanmalar ihtilal  
olarak tarihin parlak sayfalarında yer alırken,başarısızlık ile sonuçlanan 
ayaklanmalar isyan olarak kara sayfalara geçmiştir. Bizler acımasızca başarılı 
sonuçlara odaklanmış olarak insanları aynı hareketinden ötürü ya göklere çıkarıp 
saygı duymakta veya yerle bir edip karalamaktayız. 

Dolayısıyla paralı,ve saygın bir evlilik yaşamakta olan Mehveş’e laf 
söylemek kimsenin haddi değildi. Zaten Mehveş, annesini, babasını, kardeşlerini 
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ve tüm akrabalarını aldığı hediyelerle ihya ettiği gibi herkesin her problemine 
koşuyor ve canla başla elindeki her şeyi onlarla paylaşıyordu. Bu arada tam 28 
adet fakir çocuk bulmuş ve onları okutmaya başlamışlardı. Mehveş için paranın 
tek anlamı vardı ihtiyacı olanlar ile paylaşabilmek. 

Londra’da dünyaya gelen Firuze,annesi gibi yemyeşil gözlü çok güzel bir 
kız bebek idi. Doğumdan sonra bir ay daha Londra’da kalıp, İstanbul’da 
Ataköy’deki evlerine döndüler.  

Mehveş bir yandan bebek büyütürken bir yandan da tüm apartman 
sakinleri ile arkadaş olmuştu. Aşırı dışa dönük yapısı,insanlara olan sevgisi ve 
merakı, herkes ile hemen samimi olmasını sağlıyor idi. Bu arada belki kusur 
belki nitelik diyebileceğimiz tartışmaya açık bir huyu ise aslan burcu olan 
Mehveş’in belki de burcundan kaynaklanan dominant yönüydü. Her  kese 
yardım edeyim derken her şeyi bildiğinden emin olduğu için, onlar adına kendisi 
karar verip,kendi değer yargıları doğrultusunda,olaylara el atıyor ve kendisi 
sonuçlandırıyordu. Bu her ne kadar pasif insanların hoşuna gitse de diğer baskın 
kişiliklerin, onunla giriştikleri  kişilik çatışmalarını doğuruyordu. Ama iyi kalpli 
ve iş bitirici Mehveş kendisini dünyanın merkezi zannettiği için asla bu huyunun 
farkında değil idi. Onun için de bazı insanların bazı davranışlarına asla akıl 
erdiremiyordu. Oysa göz ardı ettiği şey,ne kadar aciz bile olsa herkesin bir 
kişilik olduğu ve problemlerini kendi değer yargılarına göre çözme 
özgürlüğünün iyilik adına bile olsa,kısıtlanamayacağı ve karışılamayacağı idi.    

Çocuğunun doğması,evliliklerinin bir seneyi bulması,asla Mehveş’in 
arzularına zerre kadar bir azalma getirmediği gibi arttırdığı bile söylenebilirdi. 
Ulu orta kocasını bulduğu her yerde,saatlerce sevişiyordu. Bir gece Firuze’yi 
uyutup, karşı komşunun kızına emanet ederek, yürüyüşe çıkmışlardı. Ataköy’ün 
o orman sayılacak her çeşit ağaçtan oluşmuş,yeşilliklerinin arasında yürürken, 
Rıza’nın dudaklarından öpmesi ile  tahrik olarak,çimlerin üzerinde sevişirken, 
bekçiye yakalanmış ve kendilerinin evli barklı olduğunu ispat edip adamın 
elinden zor kurtulmuş, kahkahalarla gülerek eve dönmüşlerdi. Evde alelacele, 

komşu kızını gönderip  sevişmelerine kaldıkları yerden sabaha kadar 
devam etmişlerdi. 

Dolu dizgin giden bu evliliklerinin 2. senesi dolmadan Mehveş yeniden 
hamile kaldı. Bu arada dünyanın her yerine seyahat ediyorlar, çeşitli ülkeler de 
iş içinde olsa günlerce kalıp gezilecek her yeri geziyorlar ve sadece hayatın 
tadını çıkarıyorlardı. Doğum olacak ay yaklaştığında Mehveş ve Rıza gene 
Londra’ya gittiler oğulları Ali’de orada doğdu. Bu arada Firuze birbuçuk 
yaşında çok güzel bir bebek olmuştu. Hep birlikte doğumdan sonra gene bir ay 
Londra’da kalıp geri İstanbul’a döndüler.  

Mehveş’in  İstanbul’daki hareketli hayatı yeni bebek ile biraz daha 
hareketlenmişti. Evi adeta umuma açık bir merkez gibi idi. Her zaman  dolu olan 
sofrası, sadece apartmana değil,gelen sucudan, bakkalın çocuğuna kadar açıktı. 
Mehveş’in sevgi dolu ve ısrarcı huyu,artık o evde herkesin rahatlıkla oturmasına 
kalkmasına yemesine içmesine alışkanlık sağlamış idi. Bilhassa  apartmandaki 
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komşularından Sevil ve Ayşen  ile çok samimiydi. Hemen hemen aynı 
zamanlarda evlenerek bu apartmana gelin gelmişlerdi aynı zamanlarda çocukları 
olmuştu. Çocuklara birlikte bakıyorlar,kahvaltılarını,öğle yemeklerini birlikte 
yiyorlar beraber alışveriş yapıyorlardı. Benim senin ,kavramı olmayan Mehveş 
evine  ve çocuklarına karşı da aynı duygular içerisinde idi. Elinde,evinde ne 
varsa onlarla yiyor,onların çocuklarına karşı kendi çocuklarından farklı bir his 
duymuyordu. Diğer arkadaşları pek öyle değil iseler de o bunu hiç fark etmezdi. 
Sadece  Sevil ve Ayşen kendisine az da olsa benziyorlardı.   

Sevil çok zengin bir adam ile evli idi.Görücü usulü yapmış olduğu bu 
evliliği ayakta tutan tek şey paraydı. Aslında yeni evli olmasına rağmen, 
evliliğinin, ayakta olduğunu söylemek bile mümkün değildi. Sevil ne seks ne de 
aşkın var olduğu bu evliliği sadece zengin yaşantısını devam ettirmek adına, 
bozamıyordu. Yaşamında ki bu erkek eksikliğini ise,çeşitli yardım 
kuruluşlarına,sosyal faaliyetlere  vakit ayırarak verdiği enerji ile kapamaya 
çalışıyordu. Güzel fiziğinin yanı sıra, giymiş olduğu şahane kıyafetler, 
mükemmel takılar,son model arabalar içerisinde yaşadığı hareketli hayata 
rağmen Sevil’e baktığında bir canlılık,bir çekicilik göremiyordun. Çünkü, bu 
görünüşteki mükemmel yaşantısına rağmen,hayatındaki tatminsizlik,her 
halinden belli idi. Vücudunun yansıttığı enerjiden,bakışlarına kadar her şey 
sönüktü. Bilhassa bu hali Mehveş gibi her şeyi dolu  dolu yaşayan bir kişinin 
yanında çok daha bariz bir hale geliyordu. 

Ayşen’in ise Sevil ve Mehveş’e  göre daha mütevazı bir hayatı 
vardı.Mehveş kadar olmasa da seks hayatı da fena sayılmazdı. Aslında, hayattan  
ne beklediğini bilmeden,yuvarlanıp* giden sıradan kişilerden birisiydi. 

Sevil ve Ayşen,  eskiden beri konula gelmiş kurallara bağlı,nerede ne 
yapılacağını,ne söyleneceğini bilen halk deyişiyle oturaklı kişilerdi. İçinden 
geldiği gibi yaşayan,nerede ne yapacağına ne söyleyeceğine içinden geldiği gibi 
karar veren deli dolu Mehveş’i ilk gördüklerinde yadırgadılarsa da,sonradan 
kimseden görmedikleri,yardımı,sevgiyi ve samimiyeti onda bulunca ondan 
ayrılmaz oldular. Ama aslında asla farkında olmasalar da, onları Mehveş’e  bu 
kadar çeken şey Mehveş’in  insanlığını ve dişiliğini bu kadar çırılçıplak 
yaşamasıydı. Mehveş’in herşeyi ortadaydı. İstediği her şeyi dile getiriyor. Ve 
dolu dolu yaşıyordu. Ne bir utanç duyuyor,ne isteklerini başka davranışlarla 
kamufle ediyor,ne bir şeyden korkuyor ne de kompleks denilen bir şey 
biliyordu. Sadece yaşıyordu. Bu etrafa yaptığı iyilikler,yardımlar ise ne bir 
oyalanma,ne bir tatmin,ne bir Allah’tan korkuydu.Öyle olduğu için yapıyordu. 
Onun,  içinden geldiği için yaptığı yardımlar onu mutlu ediyordu ve o bunun 
yardım olduğunun bile farkına varmıyordu.  

       
 
    

*yuvarlanıp; En çok ilgimi çeken ve birçok kişinin çok kullandığı bir sözcüktür 
yuvarlanıp gitmek. Neden yuvarlanıyoruz. Biz topmuyuz? Eğer bir hedefimiz 
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olsa yuvarlanmaz hedefimize doğru gitmeye çalışırız.Başarırız veya 
başaramayız.Ama o yolda oluruz. Hedef koymak için de önce hayattan ne 
istediğimizi bilmek ve bu isteğimizi gerçekleştirmek için bir strateji oluşturmak 
lazım. Tüm bunlar içinde önce bizim yani insanın ne olduğunu bilmemiz 
gerekiyor.(Tamamen benim fikrim belki de yanlış ama sizinle paylaşmak 
istedim.) 
 Sıcak bir temmuz sabahı. Mehveş çocuklarla uğraşırken kapı çalındı. 
Mamasını yedirmeye çalıştığı Ali’yi yatağına yatırıp, koşarak kapıyı açmaya 
giderken bir yandan da bağırıyordu. 
 “Geldiiiiiiim” 
Kapıyı açınca, elinde henüz üzerinden dumanlar çıkan, bir börek ile Sevil’i 
gördü. 
 “Peynirli börek yaptım.Şimdi fırından çıktı. Çayı demlemişsindir diye 
düşündüm.” 
 “Demlemezmiyim.Gel. Allaaaah bayılırım böreğe.Eline sağlık aşkım.Geç 
içeri sofrayı hazırla Ali’yi doyuruyorum şimdi gelirim. 
 Sevil böreği masanın üzerine koyduktan sonra,kucağındaki oğlu Serkan’ı 
da Mehveş’in yatak odasına götürdü. Yatak darmadağan idi. 
 “Bu yatakta gene bu gece bir şeyler olmuş sanırım. Çarşafa bak 
yerlerde.”diye bağırdı içeriye doğru. 
 “Tabi ki olacak,gündüz bile çağırıyorum adamı gecemi olmayacak.. 
Nefisti vallahi. Her çeşidini denedim. Bu arada bir ara Ali ağlıyordu ama her 
halde çıkan seslere uyandı.İnan kalkıp bakamadım.Ağladı ağladı sustu. Şu an 
nasıl hafifim biliyormusun?...Ohhhhhh Harika.......” 
 “Ay Mehveş inan sana nasıl imreniyorum. Ama ben bu işten hiç zevk 
almıyorum.İhsan bana elini değdirecek olsa tüm tüylerim diken diken 
oluyor.İrkiliyorum.” 
 “Kızım boşa o adamı. O adamla kuruyup gideceksin. Ten uyumu diye bir 
şey var. Bu iş vazife diye değil ki zevk için yapılır.Boşa başka birisini 
bul.Eminim sana çok zevk verecek birisi vardır.” 
 “Peki bu düzenim ne olacak” 
 “Ne düzeni ya.Ortada seni doğru dürüst düzen biri yok sen düzenden 
bahsediyorsun” 
 “Ay senin için varsa yoksa bu olay.Benim düzenden kastım,parasal 
olaylar.Belirli bir hayata alıştım.Bu gelir olmaz ise ne yaparım.” 
 “Ne yapacaksın ya. Bir şeyler yemek ve sevişmek için çok para gerekmez 
ki.Çalışırsın. Sonra lezzetli yemek yapmak için de çok para gerekmiyor. Şöyle 
yatağı iyi birisini bul.Neşeli,konuşkan,seni seven.Ohhhh ne keyif.Hayatın tadını 
çıkar.Parayla keyif olmaz ki.” 
 “Ne bileyim.Alışkanlıklar.Millet ne der.Gayet uyumlu adamdı. Sen 
sevişmekten zevk almıyorsan adamın ne kabahati var demezler mi?” 
 “Olur mu öyle be kızım kim zevk almaz sevişmekten?Senin ki yanlış bir 
seçim. Kadın Keman gibidir çalana göre ses çıkarır derler. Allah için Rıza bu 
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olayı çok iyi biliyor.Bu konuda iyi olmasa inan ki boşardım.En önemli  şey yahu 
ne diyorsun”      
 “Neyse boş ver benim kaderim böyle yazılmış.” 
 “Niye böyle yazılsın kızım bu senin seçimin.Sen birlikte her şeyi 
yaşayacağın bir erkeği değil,parayı seçiyorsun. Neyse boş ver bu senin hayatın. 
Ayşen’i çağırmadıysan ara da gelsin.Ben çayları koyuyorum.” 
 Birlikte güle oynaya ettikleri kahvaltının ardından,çocukları da alıp, 
Ataköy’ün güzel çay bahçelerinden birisine gittiler.Hem sohbetlerine devam 
ediyor,hem de çocuklara hava aldırıyorlardı.Her tarafı ağaçlarla kaplı olan,park 
adeta bir orman havasında idi. Yemyeşil çimenlerin arasında,yürüyüş ve bisiklet 
kulvarları yer alıyor,en dipte ise,tenis ve basket sahası bulunuyordu. Bir tarafta 
da çok modern bir çocuk bahçesi bulunmakta ortada ise,sıcak havaya serinlik 
katan bir havuz vardı. Ağaçlara yerleştirilmiş hoparlörlerden ise hafif bir klasik 
müziğin sesi tüm parka bir huzur havası veriyordu. Gençler,çocuklar,yaşlılardan 
oluşmuş bir gurup insan, bahçede,kimi gazetesini okuyarak,kimileri tenis 
oynayarak,kimileri flört ederek,kimileri de Mehveş’ler gibi çocuklarına hava 
aldırırken sohbet ederek vakit geçiriyorlardı. Bu sırada  ara sıra çocukları da 
bıraktığı,karşı komşunun kızının koşarak,kendilerine doğru geldiğini gördü. 
 “Mehveş abla. Mehveş abla” 
 “Ne oldu Arzu. Hayırdır bu ne telaş.” 
 “Mehveş abla. Rıza ağabeyin bürosundaki çocuk geldi sizin kapıyı çalıp 
duruyordu.Sizi bulamayınca bize geldi.” 
 “E eee ne oldu çabuk söyle kızım.” 
 “Rıza ağabey rahatsızlanmış.Hastaneye kaldırmışlar” 
 “Ne diyorsun? Arzu doğru söyle bir şey olmuş mu?” Adeta avaz avaz 
bağırıyordu Mehveş. Gözleri çakmak çakmak olmuş.İlk defa korkudan 
titrediğini hissediyordu.Rıza’yı kaybetme korkusu tüm vücudunu sarmıştı. 
 “ Sevil al Ali’yi. Firuze’de şurada salıncağa biniyor onu da al da siz eve 
dönün ben gidiyorum. Çocuklara göz kulak ol. Ne olur,dikkat et.Ben ne zaman 
gelirim bilemiyorum” 
 “Tamam tamam koş sen hadi.Hay Allah ne oldu yahu böyle gencecik 
adama.” 
 Mehveş koşarak eve geldi.Üzerini değiştirip. Bürodan gelen Fazıl ile 
birlikte Rıza’nın yattığı hastaneye gittiler.   Rıza, Mehveş’i ilk defa görüp 
çarpıldığı Çapa’ya kaldırılmıştı. Hastaneye vardığında  Rıza’nın kalp krizi 
geçirdiğini öğrendi.Meraktan deli oluyordu.Bir an önce ona sarılmak, onun iyi 
olduğunu görmek istiyordu,ama Rıza’yı yoğun bakıma kaldırdıkları için, yanına 
gidemiyordu. Kapıda saatlerce bekledi. Belki on belki on beş saat sonra, hiç 
kıpırdamadan beklediği yerden,doktorun sesi ile kendisine geldi. 
 “Çok yoruldunuz burada.Size içeride oturun demiştim ama,sevgi işte yeni 
mi evlisiniz.” 
 “Sayılır.Nasıl,düzeldimi biraz doktor bey?” 
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 “Evet atlattı sayılır. Kendisine geldi birazdan çıkarıp aşağıda bir odaya 
alacağım.İsterseniz ses çıkarmadan yavaşça içeri girip beş dakika için 
bakabilirsiniz” 
 “Tamam. Teşekkürler doktor bey.” 
 Mehveş içeri girdiğinde Rıza’yı yatakta her yerinden bir şeylerle çeşitli 
makinalara bağlı buldu. Bir kolunda da serum vardı.Gözleri aralık.Mehveş’e 
bakıyordu. 
 “Ne oldu aşkım.Nereden çıktı şimdi bu kalp” 
 Rıza yavaşça konuşmak istedi ama aşırı halsizdi.Mehveş’te doktorun 
dediklerini hatırlayıp. Hemen sustu. Rıza’nın eline doğru eğilip,hiç durmaksızın 
öpmeye başladı. Şu an onu ne kadar çok sevdiğini anlamıştı. “Allah’ım insanlar 
her şeyin gerçek kıymetini onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 
anlıyor. Ne olur onu bana bağışla.” Rıza bir müddet sonra aşağıda bir odaya 
alındı. Mehveş üç gün boyuca, bir dakika olsun yanından ayrılmadan,Rıza’yı 
adeta gözlerinin içine bakarak bekledi. Doktor artık Rıza’nın çıkabileceğini ,ama 
bir ay içerisinde bir ameliyat geçirmesi gerektiğini söyledi. Mehveş büyük bir 
dikkat ile doktorun her dediğini dinliyor.Yapılması gerekenleri bir bir belleğine 
kaydediyordu.Doktor çıktıktan sonra,Rıza ile Mehveş hazırlanmaya başladılar. 
 “Mehveş ben bu ameliyatı Amerika’da olmak istiyorum.Oradaki 
tanıdığım doktoru arayacağım. Kime ve nereye yaptıracağımı söylesin.” 
 “Öyle istiyorsan öyle yaparız.Ben de gelirim seninle” 
 “Yok yok sen gelme. Çocuklar perişan olurlar. Sen İran’a git.Annemlerle 
otur biraz, orada rahat edersin.Ben de seni merak etmem.”  
 “Canım benim merak edilecek neyim var.Esas ben seni merak ederim 
gelmezsem. En iyisi ben de seninle geleyim” 
 “Olmaz hayatım ben hastanede ne kadar yatarım,bilinmez ki. Sen 
çocuklarla tek başına ne yaparsın. En iyisi annemlerin yanına git.” 
 “Hadi hazırlanıp evimize gidelim.Konuşuruz sonra bunları” 
Rıza ve kendisi için,Sevil’den,birkaç parça,iç ve dış giyim istemişti.Şimdi 
toplamaya çalışırken fark etti ki,Sevil adeta evi taşımış. Resmen bir valiz dolusu 
eşya topladı. Rıza’yı giydirdi. Fazıl da gelmiş kapıda bekliyordu.  
 “Fazıl arabayı kullanabilirmi? Yoksa taksimi çağırayım.” 
 “Taksi çağır taksi.Zaten araba burada değil ki.” 
 “Fazıl, bir taksi çağır.Gelince haber ver bizde yavaş yavaş inelim” 
 “Sen çıkış işlemlerini bitirdinmi Mehveş?” 
 “Tamam tamam her şey tamam. Doktorada sordum yapacak başka bir şey 
yok. Sana gerekli olan şeyleri de öğrendim.Artık gidebiliriz”   
 Eve geldiklerinde,evde Ayşen ve Sevil’i, çocuklarla birlikte kendilerini 
beklerken buldular. Evi temizlemiş,yemekler yapıp dolaba koymuşlardı. 
Çocuklar da mis gibi,tertemiz karınları tok bir şekilde onları bekliyordu. 
 “Ay çocuklar çok teşekkür ederim.Sizlere çok zahmet verdim.Üzdümü 
çocuklar sizi?” 
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 “Yok canım aşk olsun. Bu durumda lafımı olur.Sen her zaman bizim 
çocuklara bakmıyormusun?” 
 Mehveş Ali ile Firuze’ye sarılıp,dakikalarca,göğsüne bastırıp öptü 
kokladı. “Haniymiş benim bebeklerim.... Annesi çok özlemiş onları” diye,bağıra 
çağıra büyük bir gürültü ile yavrularını sevdi. 
 Ayşen ve Sevil biraz oturduktan sonra, onları dinlenmeleri için yalnız 
bırakıp,kendi evlerine gittiler. 
 Rıza endişe ve özlem dolu bir bakışla Mehveş’i süzerken ,bir yandan da: 
 “Bak Mehveş sakın bugün beni elleme.Ölürüm vallahi” 
 “Biliyorum biliyorum.Doktora sordum.” 
 “Neeeeee  doktora böyle şey sorulurmu kızım.” 
 “A a sorulur tabi.Kime soracaktım ya. Kaç gündür,bir şey yapamadık. Ya 
bu gece elimde kalırsan diye korktum sordum.” 
 “Ne dedi peki” 
 “Şimdilik pek yorulmasın.Bilhassa ameliyattan sonra tamamen eskisi gibi 
olacak hiç merak etmeyin dedi” 
 “Peki,bu kadar süre dayanabilecekmisin?” 
 “E ne yapalım. Belki hafif hafif bir şeyler yaparız ha ne dersin.” 
 “Mehveş senin hafif bir şey yapman mümkünmü? Alimallah elimi 
değdiğim an vahşileşiyorsun” diye güldü. 
 “Neyse elbet bir çaresini bulacağız. Bak kızlar çok güzel yemekler 
yapmışlar. Sana bir çorba vereyim mi ne dersin?” 
 “Peki. İçerim canım” 
 “Gel seni önce yatağına yatırayım.Şöyle güzelce dinlensin kocam.Ben 
yatağına getiririm çorbanı” 
 Rıza’nın soyunmasına,pijamalarını giymesine özenle yardım edip,onu 
yatağına yatırdıktan sonra,eline okuması için günlük gazeteleri de verip, 
yemeğini hazırlamak için,mutfağa geçti. Mehveş,  çok güzel yemek yaptığı 
gibi,sofra süslemesini de çok iyi bilirdi. Tek başına bile olsa kendisine 
mükemmel bir sofra hazırlar keyifle yerdi. Bu güne kadar bir kere olsun en 
sıkışık durumlarda bile yemeği tencere ile sofraya getirmemiş .Güzel servis 
tabakları ile sunmuştu. Şimdi de ,bir servis tepsisinin içerisinde beş yıldızlı otel 
servisine yaraşır şıklıkta hazırladığı çorbanın yanına ufak bir vazo çiçeği de 
koyup,kocasına götürdü. 
 “Aman da benim aşkım hastalanmış mı.Karısı kurban olsun ona.Bak 
çorban hazır.Ben içireyim mi?” 
 “Yok canım ben içerim.Kocasını da nasıl şımartırmış bu kadın. Mehveş 
tapıyorum sana. Hayatıma büyük bir  zevk kattın.Hani derler ya senin şer 
zannettiğin hayır.Hayır zannettiğin şer olabilir.Ne bir şeyi çok fazla iste,nede 
olana çok üzül, vardır bilmediğimiz bir sebebi diye . İşte herkesin büyük bir şer 
olarak düşünebileceği o trafik kazası,hayatımın en büyük hayrı oldu. Seni 
tanıdım,evlendim,buralarda kaldım ve çok güzel,çok keyifli bir hayat 
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yaşıyorum. Biliyormusun seni ilk gördüğüm an hissettim bunu.Bu benim 
kadınım.Bu o dedim.” 
 “Canım kocam. Bende seni çok seviyorum.” 
 Mehveş Rıza’yı odada bırakıp çocuklarının yanına gitti. Çok özlemişti 
onları da. Biraz Firuze ile oynadıktan sonra,Ali’yi göğsüne bastırıp,hafifçe 
sallaya sallaya uyuttu. Masmavi boyanmış odada, oyuncaklar içerisinde ki 
bembeyaz yatağına,yavaşça yatırırken içine çeke çeke koklayıp minicik 
yüzüne,bir öpücük kondurdu. 
 “Canım oğlum benim.Annen kurban olsun sana.”    
 Bebekleri ile oynamakta olan Firuze’yi de  kucağına alıp,ona ninniler 
söyleyerek,bağrına basıp uyuttuktan sonra onu da,pembeler içerisindeki kendi 
odasında ki bembeyaz yatağına yatırdı.Kendi odalarına geldiğinde,Rıza’nın 
uyumuş olduğunu gördü hafifçe kapıyı çekip,anahtarı aldığı gibi,üst kata Sevil’e 
çıktı. 
 Zil hiç durmaksızın çalınca Sevil yerinden fırlayıp kapıyı açarken bir 
yandan da bağırıyordu. 
 “Yavaş Mehveş çocuk uyuyor.Kes şu sesi.” 
 Kapıyı açınca,söylenmeye devam etti Sevil. 
 “Kızım çocuğu uyandıracaksın.Bir türlü öğretemedim sana şu zil çalmayı 
vallahi elinin ayarı yok senin.” 
 “Tamam ya öfff. Anladık.Fark etmiyorum ki. Sen bir çay demlesene 
hadi.Şöyle keyifle içeyim. Hastanede doğru dürüst bir çay bulamadım.” 
 “Hayret orada birileriyle arkadaş olursun.Onlara her istediğini yaptırtırsın 
diye düşünmüştüm.” 
 “E oldum tabi de Rıza’yı pek bırakıp gidemedim. Onlarda tarif etmeme 
rağmen tam istediğim gibi demleyemediler. Hem bardakları kalındı. Keyifli 
olmadı çocuğa para verdim bardak al diye tarif ettiğim şekilde alacaktı ama, o 
zamana kadar biz çıktık.” 
 “Neyse, Allah korudu. Şimdi tamamen atlattımı.” 
 “Hayır. Bir ameliyat olması gerekiyormuş. Rıza ameliyatı Amerika’da 
olmak istiyor. Biliyorsun orada bir doktor arkadaş gurubu var onlara çok 
güvenir.” 
 “İnsanın güven duyması iyi bir şey bırak kime güveniyorsa ona yaptırsın 
ameliyatını.” 
 “Tabi canım.Benimde bir şey dediğim yok da. Sen gelme diyor.Çocuklar 
açısından. Yalnız giderse ben çok merak ederim.Allah korusun tehlikeli bir 
durum olur falan yanın da olmak istiyorum.” 
 “Kendisi hep hastanede yatacak.Sen ve çocuklar ne yaparsınız.Ali henüz 
çok küçük uzun bir süre ayrılamaz ki senden bırakıp gidesin. Adam haklı.”  
 “İyi de benim de İran’a annesinin yanına gitmemi istiyor.” 
 “Haydaaa oda nereden çıktı şimdi. Kızım kesin senin gibi azgın bir kadını 
yalnız bırakmaya korkuyordur.Baksana iş güç nereye gitse seni de yanında 
taşıyor adamcağız.Alimallah o kadar süre yalnız kalsan bulursun birisini.” 
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 “Söz veremem vallahi, o kadar uzun süre ayrı kalsam ne yapacağıma 
dair.Dayanamayabilirim karşıma şöyle ateşli bir erkek çıkarsa......Yani 
bilemem...” 
 “Kız ne tuhafsın hani çok seviyordun kocanı.” 
 “Seviyorum tabii. Ama o başka bu başka kızım. Uzun süre yalnız 
kalırsam,kabahat bende mi olur.” 
 “Pes vallahi” 
 “Ne pes. Sana pes. Para için, zevksiz bir şekilde yaşayıp duruyorsun. Bu 
da hayatmı? Bari bul birini ara sıra yatar kalkarsın” 
 “A aa o ne biçim laf.Ayıp millet ne der.” 
 “Ay tutturdun bir millet diye. Git de milletin içinde mi yap diyoruz sana. 
Gizli kapaklı yaparsın.Senin millet dediğin gizli kapaklı neler yapıyor 
biliyormusun?  Hem sana ne milletten. Millete ne senin seks hayatından. Sen 
böyle, tatsız tuzsuz yaşarken gelip sana keyif mi veriyor millet.” 
 “Kızım günah” 
 “Asıl böyle yaşamak günah. Neler yaratmış Allah.Ne güzel hisler vermiş. 
Yaşa doya doya. Her an da şükret Allah’a” 
 Sevil’in evi çok pahalı klasik mobilyalar ile süslüydü.Her yerde 
kahverenginin  tonları,kibar ciddi,kaliteli fakat ruhsuz duruyordu. Aynı Sevil 
gibi. Her zaman evi derli topluydu,Sevil’in. Oldukça temiz ve aşırı titiz bir 
bayandı.En büyük zevki evini dekor etmek ve süsleyip temizlemekti.Devamlı 
gelen kadını ne zaman görsen ya bir yerleri siler ya toz alırdı. Buna rağmen 
Sevil hiç tatmin olmaz söylenip dururdu.  
   Oysa, Mehveş’in evi genelde dağınıktı. Evin her yerinde yaşandığı belli 
oluyordu. Bir yanda içip bıraktığı çay bardağı,bir yanda biraz önce okuyup 
telefon çalınca yere fırlatıp gittiği gazete veya dergiler,mutfakta devamlı bir 
şekilde yapılan yemeklerin hazırlanmasında,kullanılan tencere veya 
tabaklar,bilhassa bir türlü kapanamayan o meşhur ateşli yatağı. Mehveş’in renkli 
kişiliği aynen evine de yansıyordu.İnsan keyifleniyordu bu evde. Evin içerisine 
sinen Mehveş’in enerjisini  ve devamlı kullandığı parfümü ,hissediyordun. 
Genelde bazı kişiler evinin dağınık olmasını kimseye göstermek istemez.Ama 
Mehveş’in evi bu halde her zaman herkese açıktı. Hiç fark etmezdi bile o 
dağınıklığı ve kimsenin fikri hiçbir zaman ilgilendirmedi onu. O sadece olduğu 
gibi çırılçıplak yaşıyordu.Hiçbir zaman bir tek maske bile takmadan. 
 Son çayından (en az 7 bardak içmişti) son yudumu da alırken ayağa kalktı 
Mehveş. 
 “Hadi ben gidiyorum.Aşklarım uyanmıştır gidip bakayım şunlara.Eline 
sağlık,şöyle keyifle bir çay içebildim nihayet canım.” 
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 Rıza,  kendisini toplar toplamaz, Amerika ile temasa geçerek,çeşitli 
doktorlarla görüşüp, kalacağı hastaneyi,ameliyat edecek doktoru ayarladı. 
Hemen hemen  üç dört ay sürecekti Amerika’da tedavisi. Mehveş’i İran’a 
göndermekte kararlıydı.  
 “Ya hadi senle gelmiyorum.Nereden çıktı şimdi bu İran.” 
 “Aşkım hem sana değişiklik olur hem sen rahat  edersin, hem de ben.” 
 “Hadi benim rahatı anladıkta sen niye rahat ediyorsun onu anlamış 
değilim.” 
 “E bu kadar güzel ve ateşli bir kadını yalnız bırakıp gidecek kadar kafayı 
yemedim ben. Ameliyat falan olmam daha iyi.” 
 “A a bana güvenmiyor musun?” 
 “Hayır güvenmiyorum.” 
 “Aslında haklısın ben de güvenmiyorum” 
 “Bak bir de söylüyor. Vay başıma gelenler.” 
 “E Allah’ın bildiğini niye kuldan saklayım ki. Hiç emin olamam bu 
konuda dört ay. Yuuuh . Peki ben İran’da ne yapacağım.” 
 “Ay Mehveş, sus vallahi şimdi bir kriz daha geçiririm.” 
 “E iyi işimiz var şimdi ikide bir beni tehdit edeceksen kriz geçiririm diye 
geçir gitsin. Nasıl olsa geçiyor.” 
 “Geçmez ise görürsün.Ölür giderim sonra” 
 “Allah korusun.Ağzından yel alsın. Ölme sakın bak ona dayanamam.” 
 “İyi o zaman uslu uslu otur” 
 “Çalışacağız ne yapalım.Hastalık molası.” Gülerek öptü kocasını. 
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Bir ay sonra, bir ağustos gecesi, İstanbul  Atatürk havaalanında Mehveş, 

kucağında Ali,ışıl ışıl mağazaların birinden çıkıp birine giriyor, ve İran’da ki 
Rıza’nın akrabalarından hediye almayı unuttuğu bazı kişilere,bir şeyler 
bakıyordu. Rıza Firuze’nin elinden tutmuş adeta Mehveş’in peşinden 
koşarcasına ona yetişmeye çalışıyor bir yandan da bu koşuşturmaya bir son 
vermek üzere bağırıp çağırıyordu. 
 “Yeter Mehveş 2 bavul dolusu sadece hediye götürüyoruz.Bizi uçağa 
almayacaklar vallahi.” 
 “Olur mu Menije’nin  kızı Perisa’ya  sadece bir bluz almıştım bak burada 
güzel oyuncaklar var.Bir şeyler alabiliriz. Ben bunlara bakarım. Sen şu karşı 
mağazadan biraz çukulata çeşitlerinden alsana çocuklara veririz.” 
 Bu sırada Firuze,lafa karıştı. 
 “Çişim geldi. Hem de çok.Şimdi yapacam” 
 “Dur kızım sakın ha. Sen Ali’yi tut Rıza ben Firuze’yi tuvalete götüreyim. 
Haa çukulataları unutma. Bolca al tüm çocuklara veririz.Hem belki yolda 
bizimkiler de yer.” 
 “Tamam ver oğlumu” 
 Ali bir ay sonra bir yaşına basıyordu.O da ablası gibi açık tenli ve 
yemyeşil gözlü çok güzel bir bebekti. Firuze’ye göre daha uslu ve sessizdi. 
Yemek yemesinde de bir sorunu olmayan Ali oldukça tonbiş bir bebek sayılırdı. 
Annesinin kucağında gülerek etrafı seyrederken,babası  kucağına, alınca önce 
annesinin arkasından biraz bakmış sonra gene güler bir yüzle etrafında ki ışıltılı 
ortamı izlemeye başlamıştı.  
 Rıza  mağazadan,çukulata paketleri ile çıkarken, Karşıdan koşar adımlarla 
gelen Mehveş’in sesi ile irkildi. 
 “Koş koş bak bizim uçağı anons ediyorlar. Kaçıracağız hadi hızlan. 
Biletler sendeydi değil mi?” Hızlı yürüyebilmek için Firuzeyi de kucağına 
almış,bir yandan bağırıyor bir yandan koşuyordu.    
 “Koşma yahu. Yavaş daha yarım saat var uçağın kalkmasına” 
 Yirmi dakika sonra,uçakta yerlerine yerleşmiş, Mehveş için 4.5 ay 
sürecek İran seyahatinin, ilk durağı Tahran’a doğru harekete geçmişlerdi. Rıza,  
Mehveş ve çocukları Tahran’da ablasının evine bırakıp,bir hafta sonra 
Amerika’ya uçacaktı.Amerika’da hastane ve doktor ayarlanmış ,her şey hazır 
edilmişti.Tüm tahlilleri de yapıldıktan sonra on gün içerisinde ameliyatı 
olacaktı.   
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Bu arada,Rıza’nın annesi Nazenin Hanım ve kızları, Menije ve Puran , 
büyük bir hevesle Mehveş’i bekliyorlardı. Zaten misafiri çok seven,Rıza’nın 
ailesi ayrıca Mehveş’ten de çok hoşlanıyor onun o deli dolu ve sevecen haline 
bayılıyorlardı.Mehveş: 
 “Ya çoluk çocuk onlara yük olmayacağımıza eminmisin?” 
 “Delimisin? Çıldırdılar sevinçten. Bilirsin misafiri ne çok severler hele 
seni ve çocukları. Orada çok rahat edeceksin. Hem iş de yapmazsın, bol bol gez 
etrafı,eğlenmene bak.Onlar çocuklara da bakarlar.”   
 “Desene yaşadık.İyi güzel bir tatil olacak bu bana da. Ama sen orada 
yalnız ne yapacaksın merak ediyorum.” 
 “Yalnız olurmuyum zaten Faruk New York’ta yaşıyor. O hep yanımda 
olacak. Sen merak etme ameliyatın çok iyi geçeceğine eminim. İnşallah iyileşip 
öyle döneceğim. Döner dönmez kaldığımız yerden devam ederiz.Bana bak ben 
yokken yaramazlık yok tamam mı?” 
 Mehveş,gülerek uzandı,kocasının yanağına bir öpücük kondurdu. Bu 
arada kucağında Ali’nin uyuduğunu fark etti. 
 “Rıza şu kucağındakileri çek de Ali’yi ikimizin kucağına uzatayım.” Aliyi 
uzattıktan sonra yanında ki koltukta uyuyan Firuze’ninde üzerine merserize 
hırkasını örttü. 
 “Klimalar da bayağı çalışıyor. Çocuklar üşümesin” 
 “Üşümezler. Bak hostes hanım yiyecek, bir şeyler getiriyor. Şu masayı 
açabilecek misin.” 
 Tahran’a vardıkların da, havaalanında kayınbiraderi Arman,görümcesi 
Menije ve onun kocası Faysal’ı  kendilerine hararet ile el sallarken buldular. 
 Hepsi çok içten insanlardı, Mehveş’i ,Rıza’yı ve çocukları adeta içlerine 
sokarcasına kucaklayıp kucaklayıp öptüler. Havaalanından çıkar 
çıkmaz,şoförlerinin getirmiş olduğu, mercedes marka arabalarına binerek, 
Tahran’ın,mutena semtlerinden Şimran’a doğru hareket ettiler. Mehveş,yeni 
görmüş olduğu bu mistik ve çok güzel şehri adeta büyülenmiş gibi seyrediyordu. 
Arabada camın kenarına oturmuş,çocukları bir kenara bırakmış,gözleri pırıl pırıl 
ve kocaman açılmış,geçtikleri her yerden,yüksek sesle ve müthiş bir sevinçle 
yorum yaparak,etrafı izliyordu. Çocuklar gibi mutluluğunu ara sıra ellerini 
çırparak belirtiyor, bu anın keyfini tüm varlığıyla çıkarıyordu. Bedeni, 
duyguları,zihni ve ruhu aynı anda aynı yerde olarak yaşayan Mehveş her zaman 
olduğu gibi,bu zamanın da farkındalığını içine çekiyordu. 
 Şimran, Tahran’da zengin kesimin yaşadığı bahçeli müstakil evlerden 
oluşmuş çok şık bir semt idi. Bindikleri araba, büyük bir bahçe içerisinde,iki 
katlı oldukça görkemli bir villanın önünde durduğunda, Mehveş; 
 “Yoksa buraya mı geldik” diye bağırdı. 
 Rıza karısının bu çocuksu,keyif dolu ve içten halini,her zamanki gibi 
zevkle izliyordu. 
 “Evet karıcığım,bu Menije ve Faysal’ın evi, burada kalacağız. Annemde 
burada yaşıyor biliyorsun.” 
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 “A a bak Nazenin hanım geliyor.” Diyerek, arabadan hışımla çıkıp,  
kendilerine doğru gelmekte olan kayınvalidesinin boynuna sarıldı. 
 “Hoş geldin kızım, çok sevindim seni gördüğüme” 
 Hararetli bir öpüşme sevişme seremonisinden sonra hep birlikte içeri 
geçtiler. Etrafına büyük bir ilgiyle bakarak yürüyen Mehveş,kapıdan içeri girer 
girmez gene çığlığı bastı: 
 “Rıza burası bir saray” 
 “Abartma Mehveş sarayı görsen kim bilir ne yapacaksın” 
 “Rıza,iyi ki buraya geldim,burada çok zevkli zaman geçireceğime 
inanıyorum” 
 “Bende inanıyorum zaten sen nerede olursan ol oranın ve o zamanın 
keyfini çıkarıyorsun,güzel karıcığım.” 
 “Şuraya bak cennet.....” 
 Çok şatafatlı şark kültürünü yansıtan,abartılı klasik mobilyalar ile 
döşeli,çok büyük bir salona girdiler. Mehveş’in ilk dikkatini çeken, şıkır şıkır 
kristallerden oluşmuş arasında altın süslemeler olan  salonun tavanının 
ortasından neredeyse yerlere kadar uzanan çok büyük ve görkemli  bir avize idi. 
 “Aman  Allah’ım şuna bak. Rıza ben burada kendimi kraliçe 
hissedeceğim.  Çok zevkli ya”  
 “Sen zaten benim kraliçemsin” 
 Nazenin hanım da büyük bir keyif ile oğlu ile gelinini seyrediyordu bu 
arada minik Ali’yi kucağına almış bir yandan da,Firuze’ye bir şeyler anlatmaya 
çalışıyordu.  
 “Gelin çocuklar sizi odanıza götüreyim, bir soyunup dökünün de 
rahatlayın. Saat geç oldu ama hemen uyumazsınız her halde size çok hasretiz, 
biraz  sohbet eder miyiz” dedi Menije. Bu arada,kara kaşlı kara gözlü güzel bir 
kız Mehveş’in yanına gelip; 
 “Bu valizleri odanıza çıkarabilir miyim?” diye sordu. 
 Mehveş kızın omuzuna sevgiyle elini koyup sordu. 
 “Sen kimsin canım?” 
 “Benim adım Leyla” 
 Tam Leyla kim diye düşünürken, Menije lafa karıştı 
 “Leyla, bizim yardımcımız,yani evimizin kızı sayılır Mehveş’ciğim,bir de 
Fatma’mız var şu an mutfakta bir şeyler hazırlıyor birazdan tanışırsınız.” 
 Mehveş Leyla’nın yanağına bir öpücük kondurup; 
 “Peki canım. Sana ağır gelirse valizler ben de yardım edeyim.” 
 “Hayır,ben taşırım” 
 Mehveş’in sonradan öğreneceği gibi, İran’ın zengin ailelerinde kesinlikle 
herkesin evinde külfet denilen kız ve nöker denilen erkek yardımcılardan,en az 
birkaç tane yatılı olarak bulunmakta ve evin bir ferdi gibi yaşamaktalardı. 
 Mehveş ve Rıza üstlerine pijama ve geceliklerini giyip çocukları da 
yatırarak aşağıya indiklerinde, yerde çok şık bir örtünün üzerine hazırlanmış 
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mükellef bir yer sofrası ile karşılaştılar. Mehveş gene ellerini çırparak 
bağırmaya başladı. 
 “Ay ne güzel yerde mi yiyeceğiz?  Çok mistik yaaa, bu ne güzel sofra.” 
Rıza bu arada lafa karıştı. 
 “Menije saat kaç yavrum bu saatte bu ne yemeği, gece uyuyamayız. Hem 
ben kalp hastası bir adamım. Az yememi hele geceleri neredeyse yemememi 
söylüyor doktorlar.” 
 “Ben yerim Rıza bak ne güzel şeyler hazırlamışlar. Herkes emek vermiş. 
Çok teşekkürler Menije çok güzel görünüyor.” 
 İran’da enteresan bir adet vardı. Mübalağlı bir   ikram söz konusuydu. Ve 
Mehveş’in sonra da şahit olacağı gibi hangi saatte olursa olsun insanlara, bizdeki 
gibi çay yanına hazırlanan bir şey vermezler devamlı yok yok bir yemek servisi 
hazırlarlardı. İşte gece yarısını geçen şu saatlerde de aynı böyle hazırlanmış bir 
sofraya oturdular. Bu sofra da nadiren masaya kurulur genel de yerde güzel 
örtüler üzerine serilirdi. Etsiz ve pilavsız bir sofraya ise sofra denmez idi. 
Hazırlanan yemek her ne ise yanında muhakkak bol et ve arkadan pilav verilirdi 
ve bol yeşillikler,çeşitli otlar ve salatalar da sofranın vazgeçilmez 
yiyecekleriydi.  
 Mehveş yere bağdaş kurup oturmuş, gözleri pırıl pırıl ve kocaman 
açılmış,tüm yiyecekleri bir yandan tadıyor bir yandan ne olduklarını soruyor ve 
bir yandan da memnuniyetini belirtir. “ııııhhhmmm  harika,nefis” diye sesler 
çıkarıyordu. Bu arada yan tarafta dumanı tüten semaveri görünce merakla 
bağırarak, bu ne dedi. 
 “Semaver canım. Senin o çok sevdiğin çay bak bakalım nasıl 
yapılıyormuş.  Bu semaver neredeyse 24 saat çalışır. İstediğin her an çok güzel 
demlenmiş çay emriniz de hanımefendi.” Diye karısına gülümsedi Rıza. 
 “Hadi ya,çok güzel. Ay Rıza iyi ki beni buraya getirdin. Çok güzel zaman 
geçireceğime inanıyorum.”  
 “İnşallah” diye lafa girdi Arman.  
 “Biz senin güzel vakit geçirmen için her şeyi yapmaya hazırız ama, 
umarım huzurunu kaçıracak şeyler yaşamazsın. Ondan korkuyorum.” Mehveş 
şaşkın şaşkın bir Arman’a bir Rıza’ya bakıyordu. 
 “Niye ki o?.....Niye huzurum kaçsın ki?” 
 Rıza, sıkıntılı bir ifade ile Arman’a döndü.  “Hala ortalık karışık mı 
ağabey?” 
 “Karışık ne kelime Rıza. Her şey çığırından çıkmış durumda.  Mahvetti bu 
adam bu güzelim ülkeyi. Herkes huzursuz.”    
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Mehveş ile Rıza’nın çocuklarını da alıp,İran’a gidiş tarihleri 1978 in 
ağustos ayıydı. Yani İran’da tüm huzursuzlukların tavana vurduğu ve çeşitli 
ayaklanmaların epeydir başladığı bir dönem. 
 19.YY boyunca İran kişisel otoritenin korkulu yaşantısına rağmen,İran 
hükümdarları,saltanatlarını,tüm halkın silahlı ayaklanmaları,bölgesel toprak 
sahibi otoriteler ve kendi kendini yöneten şehir cemaatleri arasındaki 
bölünmeleri,baskıyla yöneterek sürdüren  “Oriental Despot” lardı. 1920 lerde ilk 
defa  ulusal düzeyde merkezleşmiş bir ordu ve idari yapıya sahip bir İran 
devleti,küçük bir profesyonel askeri ordunun komutanı olan Rıza Han’ın  askeri 
darbe yaparak iktidarı ele geçirmesiyle kuruldu. Şah Rıza Pehlevi, başarı ile 
sonuçlanan bu ihtilalden sonra kendisini Şah olarak ilan etti. Toprak aristokrasisi 
ile merkezleşmiş devletin bir arada olduğu,bir tarım bürokrasisi yarattı. 
Hükümdarlığı boyunca büyük bir ulusal birlik ve kalkınma sağladıysa da,dünya 
çapında büyük güçler arasındaki rekabetin jeopolitik düzeyde kesişme noktası 
olma kaderinden,ülkesini kurtaramadı. İkinci Dünya Savaşında İngiltere ve 
Sovyet Rusya  İran’ı işgal etti. O sıralar Almanya’ya yakınlaşma politikası 
güden Rıza Şah sürgüne gönderildi. Savaştan sonra İran, Sovyetler ve 
İngilizlerin  petrol çıkarları ile uzun süre mücadele etti. Bu arada Muhammed  
Musaddık’ın  başarısızlığından sonra Amerika  Rıza Şah’ın oğlu, Şah 
Muhammed Rıza Pehlevi’nin  tahtın gücünü pekiştirmesini  destekledi. ABDnin 
Merkezi Haber Alma teşkilatı (CIA) nın yardımıyla, ülke içi ayaklanmaları ve 
hareketleri  yenilgiye uğratıp, ikinci Şah Pehlevi ülkesini yeniden, hegemonyacı 
ABD ile ittifak sürecine soktu. 
 İkinci Şah döneminde petrol ve doğalgaz ihracatından giderek artan bir 
gelir elde etmenin rahatlığına alışan devleti,  ayakta tutan değer yargıları ve 
yerel destekler de çok değişti.  İran hükümeti petrodolar içinde yüzen ve 
dünyada ki kapitalist ekonominin çıkarları doğrultusunda hareket eden “rantiye 
bir devlet” haline geldi.    
 İkinci Şah Rıza Pehlevi 20. YY’ın en kanlı diktatörlerinden biri oldu. 
Şah’ın  bu zalimce ve egoistçe yönetiminin yanı sıra hızlı ve eşit olmayan 
ekonomik gelişmeler de ülke içindeki huzursuzluklara ve kıpırdanmalara yol 
açıyordu. Huzursuzlukların temel nedenlerinden biri kapitalist gelişme içerisinde 
ortaya çıkan çelişkilerin dönüşüm sürecinde direnen kuruluşlar ve popüler 
tutumlarla kesişmesidir. Ülke’nin geliri 1950 lerde 45 milyon dolardan, 
OPEC’in fiyatları katlamasının ardından 1976 lar da 20.5 milyar doların üzerine 
çıkmıştır. 1970 lerin sonuna doğru İran’da kişi başına düşen gelir 2000 doların 
üzerindeydi, sanayi üretimi yılda %15 in üzerinde  bir artışa sahipti ve nüfusun 
yarısına yakın bir bölümü kentlerde yaşıyordu. Dolayısıyla İran’da yaygın bir 
refah seviyesi izlenmekteydi. 
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 Ancak bu petrolle beslenen büyüme kendi sorunlarını da beraberinde 
getiriyordu. Öncelikle petrol gelirleri,ekonominin gelişmekte olan alanlarının  
sübvansiyonuna  ve böylece bu alanların rekabet gücü ve üretkenlik açısından 
geri kalmasına yol açtı. Bu müthiş gelir aslında verimsiz ve eksik kalan tüm 
sektörleri  sübvanse ettiği için, o sektörlerin de ne kadar geri kaldıklarını fark 
etmelerine mani olduğu gibi, bu maddi rahatlık,İran hükümetinin,petrole sahip 
olmayan gelişmekte olan ülkelerin dikkat etmek zorunda oldukları disipline 
önem vermeme yanılgısına düşmesine sebep oldu.Bu mega gelişmenin büyük 
bir bölümü gerçekse de büyük bir bölümü de yanıltıcı idi. Bu arada  1977 ve 78 
döneminde petrol  göreceli bir yavaşlamaya uğradı bu GSMH’da  bir 
duraklamaya, özellikle kiralar alanında büyük bir enflasyon yaşanmasına belirli 
malların bulunamamasına ve enerji kesintilerine sebep oldu. Ülkede yaygın bir 
darlık söz konusu değildi ama ekonomideki bu durgunluk güven yitirilmesine 
sebebiyet vermesi ve hükümetin enflasyonla mücadele edebilmesi için, tacirler 
üzerinde fiyat denetimleri uygulamak zorunda kalması,siyasal etkinliklerin 
başlamasına yol açıyordu.  Fakat esas huzursuzluk, bu dengesiz patlama ile 
ortaya çıkan  eşitsizlikler ve gerilimler idi. Tarım kesiminde hiçbir şey 
yapamamaya başlayan köylü kesimi kentlere göç etmiş ve orada yoksul bir 
kesimi oluşturmuşlardı. Gelirlerinin %70 i ile ancak çok mütevazı bir ev 
kiralayabiliyorlar ve geri kalan ile geçinemiyorlardı.Kentlerde gene para 
kazanılabilirken köylerde gelir tamamen durmuştu. Bu arada bir de kraliyet 
ailesi üyeleri arasında korkunç derecede bir rüşvet olgusu söz konusu idi. 
 Bu arada her hangi bir türden üretim yapan iş yerlerinde çalışan ikibuçuk 
milyon insanıyla yüksek düzeyde bir sanayileşmenin söz konusu olduğu,toplam 
emek gücünün yaklaşık dörtte birini oluşturan bir ÇARŞI çevresi vardı. Şah’ın 
devletine karşı düşmanlıklarını sürdüren bu çevrenin çok eski bir ticari ve dini 
kuruluşlar geleneği vardı. ÇARŞI tacirleri bankalar ve yeni perakende sistemleri 
karşısında,güçsüzlendiklerinin farkındaydılar.  
 Binlerce insanı tutuklatan ve işkenceden  geçiren Şah’ın diktatör rejimi 
sayesinde, halktan uzak olması dolayısıyla, hiçbir desteği de yoktu.  
 Tüm bu olguların öfkelendirdiği farklı ideolojilere sahip,farklı sınıf ve 
katmanlardan gelen orta sınıf,aydınlar,ünüversite öğrencileri,işçi ve memurlar, 
çeşitli muhalefet eylemleri ile ayaklanmaya başlamışlardı.   
 Bütün bunlar  İran’ın her kesiminde  Şah’a ve onun rejimine karşı yaygın 
bir nefret yarattı. Hükümetin uygulamaları İran halkının menfaatlerini 
karşılamak yerine,askeri harcamaların  arttırılması,Batıya petrol ihracatının 
garantiye alınması,ve ABD’nin uydusu haline girmesi, halkı galeyana 
getiriyordu. Şah’a karşı protestolar başladığında Şii din adamlarının kendi 
aralarındaki,camiler ve dini törenler aracılığıyla yaptıkları gösterilere, tüm 
halkın, bir şeyleri protesto edebilmek adına,  birleşmesi baş gösteriyordu. 
İran’lıların bu törenlerde bir araya gelmesi samimi bir dindar olmalarından 
değil,Şah’a karşı birleşme isteklerindendi. Birçok laik İranlı da bu arada hiç 
düşünmeksizin bu gösterilere hızla katılıyordu.  Şii islam sonradan oluşacak 
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Şah’a karşı İran devriminin oluşumunda hem örgütsel hem de kültürel olarak 
önem taşıyordu. Ayetullah Humeyni’yi üstünkörü izleyen radikalleşmiş din 
adamları Şah’a meydan okuyan  siyasal düşünceleri halka yaymaya başladılar.   
Daha fazla bilgi için: İran Devrimi (Din,Anti-emperyalizm ve sol) 
F.Halliday,T.Skocpol,E.Ahmad N.R.Keddie, V.Moghadam,M.Muaddel. 
Derleyen Dr. Serpil Üşür. 
  
 
 

İşte Mehveş’in İran’a  gittiği  1978’in ağustos ayı tüm bu 
ayaklanmaların,genel grevlerin,saldırıların başladığı  zamandı. Kayınbiraderi 
Arman’ın endişesi de bu karışık ortamda Mehveş’e  ve çocuklarına zarar 
gelebileceği düşüncesiydi. 
 “Artık her şey kopma noktasına geldi Rıza. Şah’ın, zalim baskıcı dikta 
rejiminin yanı sıra, ekonomide ki kof bir büyümenin getirdiği boşluklar, gelir 
dağılımındaki eşitsizlik,rüşvetin alıp başını gitmesi,enflasyon,ve bu herifin ABD 
nin uydusu oluşu İsrail’e yakınlaşmaları, halkı çileden çıkardı. Her kesim çok 
öfkeli.” 
 “Olacağı buydu zaten ben senelerdir aynı şeyleri söylemiyor muyum? 
Onun için bu kendisini sosyete sanan kesimde bir türlü sevilemedim ya. Bu 
güzelim ülkenin bu hale gelmesine dayanamayıp attım kendimi yaban ellere.” 
 “Yani senin anlayacağın zor günler çok yakın görünüyor. Tek dileğim 
sevdiklerimize zarar gelmeden ne olacak ise olması.” 
 “Peki ne olacak gibi görünüyor?” 
 “Vallahi Rıza, çeşitli ideolojileri benimsemiş,islamcı,sosyalist,liberal 
milliyetçi,sayısız grup,örgüt dernek ve partilerden oluşan halk tek bir hedefe 
kitlendi bu herifi alaşağı etmek. Ondan sonra sanırım yeni bir yapılanmaya 
gidilir. Allah  istikbalimizi hayır etsin.” 
 “Hayır olur inşallah ağabey.Ne diyeyim.” 
 “Neyse boş ver şimdi. Şu gecenin keyfini çıkaralım.Çok özlemiştim 
seni,Mehveş’i. Çocukları da  hiç görmediğim için merak ediyordum 
yeğenlerimi. Ben bir vakit ayarlayayım da gideyim derken hepinizi böyle bir 
arada bura da görmek,gökte ararken yerde bulmak gibi bir şey. Bu gün sizleri 
görmek için geldim Tahran’a (Arman ve ailesi Tebriz’de yaşıyorlardı.) 2 gün 
kalıp gideceğim.Sonra Mehveş ve çocukları gelip bize alırım. Sara ve çocuklar 
da onları büyük bir hevesle bekliyorlar. Ama asıl senin şu kalp meselen üzüyor 
beni Rıza. Benim gelmemi istemediğine emin misin?” 
 “Eminim ağabey. Siz işi gücü bırakmayın. Hem bak tüm ailemi buraya 
getirdim onlarla ilgilen yeterli. Orada herkes tanıdık. Hem   en yakın arkadaşım 
Faruk orada biliyorsun o hep yanımda olacak zaten hastaneden çıkınca da bir 
süre onda kalırım. Sahi senin işler nasıl bu arada?” 
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 “İyi değil gün güne küçüldük. Ancak eski kurduğumuz düzeni ayakta 
tutmaya çalışıyoruz ama çok zorlanıyorum. Hatta geçen ay masrafları 
karşılayabilmek için büyük miktarda kredi çektim.” 
 “Yapma ya!......” 
 “Neyse boş ver şimdi bunları, Hadi şuradan çay koyda içelim” 

Rıza kalkıp herkese çay koymaya başladı. Bu arada ilgimi çeken. Rıza 
evde çok evcimendir her işe koşar yapar. Baktım abisi de çayı bayanlardan değil 
Rıza’dan istedi. Bizim Türk erkekleri olsa kesin bu çayı bir bayandan isterdi. 
Gözlediğim kadar burada bir kadın erkil durum söz konusu ama bu tüm İran için 
geçerli mi? Yoksa sadece Rıza’nın ailesi için mi geçerli henüz bilemiyorum. 
 “Hadi artık yatalım. Çok geç oldu. Çocuklar da yorgun.” Dedi Nazenin 
Hanım. Ve hepimiz odalarımıza çekildik. Bizim için ayrı oda,çocuklar için ayrı 
oda hazırlamışlardı. Çocukların odası akşamları kontrol edebilmemiz için hemen 
yanımızdaydı. Odaların muhteşemliği de ilgimi çekmiş idi. Bir kere orta boy bir 
oda yoktu odaların her biri bizim  Ataköy’deki evlerin salonu gibiydi. Ve çok 
şaşalı  döşenmişti. Tamamen bordo kadifeden oluşmuş bir odada idik. Tüm 
perdeler yere kadar dökümlü bordo ipek kadife idi. Duvarlar altın sarısı 
boyanmış, perdeler altın olup olmadığını henüz keşfedemediğim altın 
görünümlü bir perde kıskacı ile duvarlara doğru çekilmiş,yatağın üzerindeki 
gene bordo ipek kadife yatak örtüsü ise sarı simlerle çok hoş bir desen işlenmiş 
mistik bir havadaydı. Yerdeki  bordo renk ağırlıklı,ipek İran halısı ise tüm mistik 
havayı tamamlayıp,mükemmellik katıyordu.  Yatak örtüsünü kaldırınca,sapsarı 
ipek çarşafların güzelliği karşısında Mehveş gene o meşhur çığlıklarından  
birisini koyuverdi. 
 “Ahhhhh harika ya,  şu çarşaflara bak insanın içini gıcıklıyor” diyerek,  
üstündeki ince sabahlığı atıp, kendisini yarı çıplak bırakan dekolte geceliği 
ile,yatağın üzerine boylu boyunca zıpladı. 
 “Rıza bunların üzerinde harika sevişilir.” 
 “Bakarız,deneriz ama,senin vahşiliğinden korkuyorum,zira bende kendimi 
kaybediyorum o zaman” 
 Mehveş bir yandan üzerindeki geceliği elinle aşağıya doğru indirirken bir 
yandan  da. 
 “Yavaşça yavaşça. Sadece ellerinle...... Memelerimi” diye yatakta 
kıvranıyordu.    
 Rıza,yanında çırılçıplak yatan Mehveş’in iri memelerini okşamaya 
başladığında Mehveş iyice kıvranarak inlemeye başladı. 
 “Çok güzel......Ihhhhhh.Harika...birazda aşağılara canım hadi.” Bu arada 
iyice tahrik olan Rıza kalbini falan unutmuş,hızla pijamasını çıkarmakla 
meşguldü. 
 Sabah, erkenden kalktı Mehveş. Odalarındaki banyoda bir duş 
alıp,neşeyle aşağıdaki salona indiğinde hazırlanmış kahvaltı sofrasını görünce, 
gene zevkten mest olmuş sesler çıkararak,sofraya doğru yürümeye başladı. 
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 “Aman Allah’ım bu ne?...... Yok yok bu sofrada....Ihhhmmm of of elinize 
sağlık Leyla’cığım. Ne zaman kalktınız siz böyle erkenden. Ben de çok erken 
kalktım zannediyordum.” 
 Leyla gülerek; 
 “Biz hep erken kalkarız.” 
 “Nazenin hanım kalktı mı?.... Menije?.....” 
 “Evet herkes kalktı. Menije ablam havuzda,Nazenin Hanım da şimdi 
buradaydı,bilmem nereye gitti.” 
 Mehveş dışarıya doğru bakınca bahçedeki masmavi pırıl pırıl parlayan 
havuzu gördü. Akşam havuzun bu kadar güzel ve bu kadar büyük olduğunu fark 
etmemişti. Menije, havuzun kenarında kurulanıyordu. Mehveş hemen balkona 
çıkıp seslendi.... 
 “Menijeeee, günaydın. Havuz ne kadar güzel görünüyor.” 
 “Evet gerçekten çok güzel.Bu sıcakta iyi geliyor. Hadi giy mayonu gel.” 
 “Sağ ol, sonra girerim. Şimdi çocuklara bir bakayım. Hem burada harika 
bir kahvaltı sofrası var. Acayip, iştahım kabardı.” 
 O sırada merdivenden inen Rıza’yı gördü. Rıza’ya çapkınca bir gülücük 
atıp: 
 “İyimisin?” 
 “Harikayım.” 
 “Bir şeyin yok değil mi?”    
 “Hayır benim bir şeyim yok da,çocuklar uyandı herhalde bir baksana.” 
 “Tamam geliyorum.” 
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 Hep birlikte geçirdikleri bir haftanın sonunda Rıza’nın  Amerika’ya gitme 
günü gelip çatmıştı. Mehveş Rıza’nın yalnız gitmesinden çok endişeliydi ama 
Rıza kendisinden çok emindi. 

“ Doktorların hepsiyle konuştum Mehveş gerçekten basit bir ameliyat ve o 
doktora çok güveniyorum. Dolayısıyla onun tavsiye ettiği doktorun da çok iyi 
olduğuna eminim. Korkma çok yakında turp gibi olup yanına geleceğim,her 
şeye kaldığımız yerden çok daha güzel başlayacağız inan.” 

Hava alanında hep birlikte Rıza’yı geçirmek üzere toplanmışlardı. Herkes 
endişeliydi ve dualar ediyordu. Mehveş Rıza’nın boynuna sarılıp uzun uzun 
kucakladı.Yanağına bir öpücük kondurup ayrılırken kendi yanaklarından 
dökülen gözyaşlarını da hafifçe eliyle silmeye çalışıyordu. Rıza tekrar tekrar 
Mehveş’i Firuze’yi ve Ali’yi öpüp, el sallayarak, dış hatların gidiş bölümüne 
geçti. Nazenin hanımda hem ağlıyor hem de oğluna hararetle el sallıyordu. 

Rıza’nın gözden kaybolmasıyla,herkes birbirine sarılıp Allah kavuştursun 
dedikten sonra arabalara binip evlerine döndüler. 

Mehveş, Rıza’nın emin ellerde olduğuna inandıktan sonra burada kalacağı 
yaklaşık dört ayın keyfini çıkarmaya karar verdi. Her şey çok değişik ve çok 
güzeldi. Bu değişik kültürü doya doya yaşamak istiyordu. İran’da, her şey çok 
güzeldi. Evler,yollar,arabalar,bahçeler,havuzlar şık giyimli insanlar.... 
Kadınlarının güzel olduğu gibi,erkeklerde oldukça yakışıklı idi.... Rıza 
hayatında olmamış olsa, şimdi şuradan bir yakışıklı ile hoş bir zaman geçirilirdi 
diye düşünürken, kucağında ki Ali’nin ağlamasıyla gerçeğe döndü.  

“Tamam tamam anladık. Baban seni bana nöbetçi bıraktı anlaşılan” diye 
güldü kendi kendine. 

Eve dönerken,yaklaştıkça artan bir kalabalıkla karşılaştılar,bağırıp 
çağıranların yanı sıra,kendilerini yakalamaya çalışan polislere taş atan bir gurup 
da tam önlerinden geçiyordu. Faysal arabayı hemen ters yöne doğru çevirip o 
mekandan uzaklaştı. Arkadan gelen,Arman’da aynı hareketle Faysal’ı takip etti. 
Mehveş gözlerini dört açmış telaşla etrafa bakarken bir yandan Ali’yi bağrına 
basmış bir yandan da Firuze’yi kendisine çekmiş kucağına doğru yatırmıştı.  

“Ne oluyor ya Faysal abi? Kim bunlar?” 
“Tüm halk Mehveş. Herkes ...... Herkes ayaklanıyor. Yakında bu poliste 

kalmaz. Her yerde grevler başladı.” 
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Birkaç saat sonra ortalık biraz yatışınca evlerine döndüler. 
Tahran’da enteresan günler geçirmeye başladı Mehveş. Bir yandan 

güzellikleri yaşıyor,bir yandan yeni kişilerle tanışıyor tüm bunların keyfini 
büyük bir haz alarak yaşarken bir yandan da ayaklanmanın tüm şiddetinin 
giderek artmasına şahit oluyordu. Yaşamın her anından zevk alan Mehveş 
bundan da garip bir haz alarak. 

“Allah be tarihi,tam göbeğinde canlı canlı yaşıyorum. Bakalım neler 
olacak” diye her gün yaşadığı heyecanı da seviyordu.  

Rıza gittikten bir hafta sonra,ameliyatını olmuş. Başarı ile geçen 
ameliyatın akabinde 15 gün kadar hastanede yatıp ,Faruk’un evine 
çıkmış,nekahet dönemini geçiriyor ve her gün Mehveş ile telefonda 
konuşuyorlardı. 

Böylece geçen iki ayın ardından,bir gün kayınbiraderi Arman telefon edip, 
hazır olmalarını Mehveş ve çocukları, Tebriz’deki,kendi evlerinde kalmak üzere 
almaya geleceğini bildirdi. 

Nazenin Hanım ve Menije’de bir haftalığına Mehveş ile birlikte Tebriz’e 
gitmeye karar verdiler. Uçak ile Tahran’a gelen Arman, Mehveş’leri götürmek 
üzere trenden bir vagon kiralayarak,her odaya birilerini yerleştirdi. Bu yataklı 
trende bir vagon kendilerine ait olduğu için,sanki ev gibi rahat edeceklerdi. 
Görevliler devamlı yiyecek bir şeyler getiriyorlar ve hiç durmadan kaynayan 
semaverden hiç durmadan çay servisleri yapılıyordu. Çok zevkli bir gece 
yolculuğu ile güle oynaya sıcacık sohbetler ederek gecenin yarısını geçirdikten 
sonra diğer yarısını da mis gibi hazırlanan yataklarında trenin sarsıntısıyla 
beşikte gibi uyuyarak sabah Tebriz’e geldiler. 

Tebriz’de çok güzel bir şehir idi. Caddelerin genişliği ve güzelliği 
Mehveş’in  dikkatini çeken ilk şey oldu.  Tren istasyonunda Arman’ın arabası ve 
şoförü bekliyordu. Arabaya doluşup eve geldiklerin de Mehveş gene beğeni 
çığlıkları atmaya başladı. Arman’ların evi  Menije’lerin evinin tam 3 katı 
büyüklükte, 2 büyük havuzu olan kocaman bir arazi şeklinde ki bahçede,3 katlı 
bir malikane idi. Bahçedeki otoparkta kendilerine ait 4 araba park etmiş 
bekliyordu. Her araba birbirinden lükstü. Mehveş’in gözleri gene hayranlıkla 
açılmış,bir sürü güzel sözcükleri arka arkaya sıralayarak,iltifat etmekle 
meşguldü. Evin içi gene bir saray havasındaydı.İranlıların çok önem verdiği o 
aşırı görkemli kristal avizeler,klasik gösterişli mobilyalar,ipek perdeler,ipek İran 
halıları, bu gösterişli,zenginve mistik ortamda, inanılmaz bir masalın içinde bir 
kraliçe gibi hissediyordu kendisini Mehveş.  Evin her yerinde bol meyve ve 
kuruyemiş dolu tabakları daima görmeye alışmıştı İran’a geldiğinden beri,onun 
için burada ki bu meyve ve kuruyemiş bolluğunu yadırgamadı. Yense de 
yenmese de böyle bir adet vardı İran’da her zaman elini attığın her yerde 
yiyecek bir şeylerin bulunması gerekiyordu. Salonda ,çalışan nöker ve 
külfetlerle beraber Sara karşıladı Mehveş’leri. 
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“Hoş geldin Mehveş. Seni gördüğüme çok sevindim.” Mehveş Sara’yı 
İstanbul’da düğün için geldiklerinde de çok beğenmişti.Şu an karşısındaki güzel 
kadını görünce bu beğenisini yineledi. 

“Ay ne kadar güzel olduğunu unutmuşum Sara. Bu ne güzellik diye 
boynuna sarılıp öptü. Sara Ali’yi kucağına alıp öperken bir yandan da Firuze’ye 
sarıldı. Bu arada Mehveş’te  Sara’nın oğlu Mehmet ile kızı Zeynep’i sarılıp 
öpmekle meşguldü. Sara, şu sıralar 20 yaşında olan Mehveş’ten tam 15 yaş 
büyüktü. Fazla uzun sayılmayan bir boya ve çok güzel seksi bir vücuda 
sahipti,bembeyaz tenine inat simsiyah kocaman gözlerinin etrafı ne zaman 
görse,şimdiki gibi,  siyah bir kalem ile çerçeveliydi. Çıkık elmacık kemikleri etli 
şekilli dudağı ve çok güzel kalkık bir burnu ve en önemlisi de herkesi büyüleyen 
bakışları vardı. Mehveş güzellikleri seviyordu. Bu kadının güzelliği de ilk 
gördüğü günden beri onu sevmesini sağlamıştı. Bir de Mehveş için çok önemli 
olan güzel bir kokuya sahipti. İşte gene nefis bir parfüm kokuyordu. “Of be 
Arda’yla ne hoş sevişiyordur bu kadın”diye geçirdi içinden.   

Salonda gene mükemmel bir kahvaltı sofrası hazır bekliyordu. Sara: 
“Hemen oturur musunuz yoksa bir duş almayı mı tercih edersiniz?” diye 

sordu. 
“Ben bir duş almak isterim” dedi Mehveş. 
“Peki Mehveş’ciğim.Odan 2. katta, çocuklar için de yanındaki odayı 

hazırlattım. İstersen önce bir yerleş, oda da banyo var. Çocukları soyduktan 
sonra bize ver. Sen banyonu yap sonra kahvaltıya otururuz.” 

Ali kucağında,Firuze yanında yukarıya doğru merdivenlerden çıkan 
Mehveş etraftaki görkemden aşırı etkilenmiş, her yeri inceleye inceleye 
çıkıyordu.  Yanında da odayı göstermesi için bir külfet geliyor bir nöker de 
bavullarını taşıyordu.Yukarıya çıktığında gene herkes Mehveş’in çığlığı ile 
irkildi. 

“Burada kaç oda var Allah aşkın Sara,ne bu böyle 5 yıldızlı otel gibi” 
Sara aşağıdan gülümsedi. Her katta tam oniki oda bulunuyordu. Bu sefer 

Mehveş’in odası ördek başı yeşil mobilyalar ile döşenmişti. Yeşil ve altın sarısı 
ipeklerle tüm oda bir saray havasında dekor edilmişti. Çocukların eşyalarını 
somon rengi döşenmiş odaya yerleştirdikten sonra onların üzerlerini 
değiştirip,aşağıya gönderince,kendi odasına geçip soyunmaya başladı. Üzerinde 
bir kilod kalıncaya kadar soyunup, beyaz üzerine sarı damarlı mermer banyoya 
girince bir müddet de oranın ihtişamını seyretti. Bir ara boy aynasında kendi 
görüntüsü gözüne ilişince,aynanın önüne geçip,kilodunu da çıkararak,her şeyi 
bırakıp kendisini seyretmeye koyuldu. Çok güzel görünüyordu. Simsiyah saçları 
omuzundan memelerinin üzerine kadar ipek gibi dökülmüştü. Ellerini havaya 
kaldırıp aynanın önünde yavaş yavaş dönerek, beğeniyle vücudunu seyretti. 
Memelerini okşamaya başlayınca tahrik olmaya başlayarak, elini alt tarafına da 
götürüp,ritmik hareketlerle orasını da okşamaya başladı,ta ki kimse duymasın 
diye bastırmaya çalıştığı çığlıkları atıncaya kadar. 
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Üzerine askılı bir beyaz elbise giyerek,aşağıya indiğinde,büyük bir 
keyifle,kahvaltı sofrasına oturdu. Sofra da bir kuş sütü eksik derler ya,sofra 
aynen öyleydi. Belki oda vardır da bu kalabalıkta fark etmiyorumdur diye 
düşündü. Sofrada Menije ile Sara Tebriz’deki durumları konuşuyorlardı. 
Tebriz’de durum,Tahran’dan da beterdi. Mehveş ağzına bir lokma ekmek 
atarak,görümcesiyle eltisini dinlemeye başladı. Bir yandan da, neden bu cennet 
dünyada herkes sevgi içinde yaşayıp gitmez ki diye düşünüyordu. Neydi Şah’ın 
bu,insanlar üzerindeki baskısı o da bir insan değil miydi? Neydi Amerika’nın 
zoru? Kendi parası yetmiyor muydu,her ülkeye karışıp, karıştırıp duruyordu? Ya 
İngiltere, Rusya niye herkes birbirine karışıyordu. Bunu yapanlar sanki oranın 
halkımıydı? Hiç zannetmiyordu,onlarında kendilerinden farklı  olduklarını. Her 
kes Allah’ın verdiği şu kısacık ömrü yaşamak için gelmemiş miydi? Ne olurdu 
hep beraber hayatın tadını çıkarsaydık? Peki hangi güçler,kimlerdi bu ortalığı 
karıştıranlar?Neydi amaçları? Şu an İran’da, Sahiplenme,  öfke,  kibir,  
kıskançlık, korku,hiddet,şiddet,tüm bu yok etmeye çalıştığımız duygularımız, 
tamamen ateşlenmiş,yoğun bir negatif enerji olarak ülkenin üzerine çökmüştü. 
Her bireyden  yukarıya doğru bu enerji adeta tütüyordu. Kendisinin evrene 
gönderdiği sevgi enerjisinin çok az kalacağını düşündü bu negatif enerji 
çöplüğünde. Tüm bunlara rağmen,içi sevgiyle ürperdi birden. “ Allah’ım sen 
yanımızdasın koru bizleri,tüm insanları koru” diye düşündü. Bakalım neler 
olacaktı?  
 8 Eylül’de  İran’da sıkı yönetim ilan edilmiş ve bu günden sonra 
göstericilerin üzerine ateş açılmaya başlanmıştı. O günden itibaren  protesto 
hareketleri geçici olarak yavaşlatılabildiyse de bu sefer ortalık savaş alanına 
dönmüştü. Silahlı çatışmalar ve de bombalı saldırılar,gün geçmiyordu ki 
olmasın.  Bu korkulu günler şu  sıralarda Ekim ayının sonuna doğru yerini 
büyük grevlere bırakmıştı. Ülkede adeta her şey yavaş yavaş duruyordu. 
 Mehveş her gün konuştuğu Rıza’ya, nekahet döneminde sıkıntı vermemek 
açısından bu konulara hiç değinmese de artık İstanbul’a dönmek istiyordu. 
Ataköy’deki evi,ve Rıza gözünde tüter olmuştu. 
 Neredeyse daima evin içinde oldukları bir hayat yaşamaya başlamışlardı. 
Gerçi bu hayattan da zevk almıyor değildi Mehveş. Sara ile çok iyi 
anlaşıyordu.Sara’nın çok kafa dengi ve neşeli bazı arkadaşları ile tanışmıştı.Evin 
içerisinde sohbetler ediyorlar,oyunlar oynuyorlar,çocuklarıyla ilgileniyor ve bol 
bol yemek yiyorlardı. Bu arada en az 5 kilo almıştı. 
 Derken 5 Kasım günü,bir gurup yüksek rütbeli subayın baskısıyla, Şah 
askeri bir hükümeti iş başına getirdi. Ancak siyasal bir desteği olmayan bu 
askeri hükümet de grevleri önlemede başarılı olamadı. Bu arada direnişin 
simgesi olan Humeyni,giderek etkinleşen bir önder haline geldi. İran üzerinde 
yavaş yavaş bazı dini yaptırımlarda başlamıştı. Kadınların çarşaf giymeye 
zorlanması gibi. Hatta bir gün  Arman elinde bir çok çarşafla birlikte gelmiş. Ve; 
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 “Sara,aman uzak bir yere çıkmak isterseniz,mutlaka bunları giyin. Gösteri 
yapan bazı gruplar, çarşafsız bayanlara saldırmaya başlamış. Lütfen kendinizi 
tehlikeye atmayın.” Diye uyarmıştı. 
 Mehveş ve Sara ertesi gün gidecekleri arkadaşlarının evi biraz uzak 
olduğu için,giderken bu çarşafları giyip giymemekte tereddüt ettikten sonra,olan 
olayları da dinleyip,giyip çıkmaya karar verdiler. Yolda yürüyüşleri Mehveş’in 
İstanbul’a döndükten sonra bile yıllarca anlatıp güldüğü bir olaydı. Çarşaf 
ayaklarına dolaşıyor,ortalığı tam göremiyorlar ve halleri çok komiklerine 
gidiyordu. Yolda yalpalaya yalpalaya ve gülerek giderken, Mehveş ayağı çarşafa 
dolanarak çok kötü düşmüş ve dizi kanamaya başlamıştı. 
 “Başlarım ulan bu çarşafa da,Şah’a da,Humeyniye’de” Diye üzerindeki 
çarşafı yolun ortasında çıkarıp atmış,canının acısından eve gelinceye kadar avaz 
avaz küfür etmişti. 
 15 Aralık günü Mehveş İrandan, Rıza Amerika’dan İstanbul’a dönmeye 
karar verdiler. Ve tesadüf  hemen hemen aynı saatlerde, İstanbul’da ki Atatürk 
hava alanında olacaklardı. Mehveş,eşyalarını yerleştirip, gitmek üzere hazır 
olduğunda hem kendi evine ve Rıza’ya kavuşacağı için sevinç,hem de bu güzel 
insanlardan ve birlikte yaşadıkları güzel günlerden ayrılacağı için de üzüntü, 
duygularının, çelişkisini yaşıyordu. Üstelik kaç aydır içerisinde olduğu bu 
ülkedeki olayların nasıl sonuçlanacağını da merak ediyor ve bu güzelim ülkeye 
ve insanlara karşı endişe duyuyordu. 
 15 aralık günü,Tahran’daki havaalanına, Rıza’nın tüm akrabaları,ellerinde 
tatlılar Mehveş’i geçirmek üzere eksiksiz olarak,tam kadro, gelmişlerdi. İran’da 
ki bir adet de, gelene ve gidene tatlı verilirdi. Geldiği ve gittiği zamandaki 
hayatının tatlı geçmesi dileğiydi bu. Mehveş,  birlikte geçirdiği 4.5 ayda çok 
sevmişti bu insanları. Gerçekten hepsi çok sevgi dolu ve çok keyifli insanlardı. 
Çok güzel adetleri vardı. Hepsinin boynuna sarılarak saatlerce hıçkıra hıçkıra 
ağladı. Onlardan ayrılmanın yanı sıra, onlar için endişeleniyordu. 
 “Ne olur dikkatli olun, hatta bize gelin İstanbul’a. Gerçekten ben hepinize 
bakabilirim” diye yalvarıyordu. 
 Saati gelince, uçağa binip,koltuğuna oturduğunda hala hıçkırmakla 
meşguldü. Pek gönüllü olmadan geldiği bu ülkeden,bu insanlardan ve yaşadığı 
anılardan ayrılmak çok zor gelmişti. Uçak havalanmak üzereydi,anons yapılıyor 
hostesler son kez yolcuları kontrol ediyorlardı. Artık bir müddet sonra 
İstanbul’daydı. Son kez dışarıya bakarken,gözlerinden akan yaşları silmeye 
çalışarak; 
 “Hepinizi çok seviyorum.Allah’a emanet olun” diye fısıldadı kendi 
kendine.   
 “Anne niye ağlıyorsun?” diye meraklı gözlerle kendisine bakan Firuze’ye 
sarılarak, sevdiği herkesin  adına onu bağrına basıp öptü öptü öptü....   
 “Yok bir şey yavrum evimize gidiyoruz. Birazdan babana kavuşacağız. 
Sevinçten ağlıyorum bebeğim.” Ali  kucağında çoktan uyumuştu. O kadar 
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masum ve o kadar güzel uyuyordu ki, onu da uyandırmamaya çalışarak 
öperken,acıklı acıklı düşünüyordu. 
 “Ah bebeğim, inşallah çok güzel bir hayatın olur. Bak insan oğlu şu 
güzelim dünyayı ne hale getiriyor. Allah sevginin önünü açık etsin,sevgiyi 
korusun. O yaşadığı sürece kimse kimseye kötülük yapamaz.” 
 
 
 
 
 
 
 Rıza’nın uçağı,  Mehveş’in uçağından bir saat kadar önce inmişti Atatürk 
havaalanına. Rıza saatledir oturmuş olmanın verdiği sıkıntı ile alanın içerisinde 
dört dönüyor bir mağazadan çıkıp diğerine girerek Mehveş’ini ve çocuklarını 
bekliyordu. O sırada Tahran’dan gelen uçağın inmek üzere olduğu anonsunu 
duyunca kalbi küt küt çarpmaya başladı. Çocuklarını da çok özlemişti ama 
Mehveş  resmen burnunda tütüyordu. Ruhu,duyguları,zihni bedeni, yani tüm 
hücreleri özlemişti onu. Bekleme salonunda, yolcuları karşılamaya gelen 
kişilerle birlikte,geliş kapısına yaklaşmak üzere ilerlerken,bir yandan Mehveş’e 
kavuşmanın heyecanını yaşarken bir yandan da Almanya’daki işinden  ayrılış 
haberinin Mehveş’i nasıl etkileyeceğinin sıkıntısını çekiyordu. 
 Yolcular,bir bir kapıdan görünmeye başladıklarında Rıza’nın kalbi daha 
da hızlı atmaya başlamıştı. Biraz sonra kucağında Ali, elinde Firuze, Mehveş 
uzaktan görünmüştü. Endamı,yürüyüşü,canlılığı ile hemen kendisini belli 
ediyordu Mehveş. Sanki etrafına ışık saçıyordu. İşte o taptığı kadın, çocuklarıyla 
birlikte gülerek kendisine doğru koşuyordu. Bir müddet olduğu yerde durup 
Allah’a şükretti Rıza. Ufak bir şükür duası okuduktan sonra Mehveş’e doğru 
koşarak sarıldı karısına. Sarılmalar,öpüşüp koklaşmalardan sonra hep birlikte 
evin yolunu tuttular. Allah’tan  Ataköy havaalanına çok yakındı.  
 Büyük bir özlemle evlerinin kapısını açıp içeri girdiler.İçeri girdiklerinden  
yarım saat kadar geçmişti ki Sevil ve Ayşen  geldiler.. Bu uzun ayrılık 
döneminde onlarda Mehveş’i Mehveş’te onları çok özlemişti. Büyük bir hararet 
ile bağıra çağıra,öpüşe koklaşa özlem giderdikten sonra onları dinlenmek üzere 
yalnız bırakarak evlerine gittiler. Onları kapıdan geçirir geçirmez,ikisi de, 
salonda  başlayan birbirlerini soyma işlemlerini yatak odasında bitirerek, 
çırılçıplak yatağa girip deliler gibi sevişmeye başladılar. 
 İkinci gün sabah Mehveş gayet neşeli bir vaziyette kahvaltı sofrasını 
hazırlarken, İran’ı oradaki kişileri yaşadıklarını anlata anlata bitiremiyordu. 
 “İyi ki  gitmişim oralara kocam. Hepsini çok sevdim çok güzel günler 
geçirdik ama aklım onlarda kaldı. Çok karışık oralar hiç huzurları kalmadı 
buraya alsak onları diyorum ne dersin?”   
 “Bakarız Mehveş’ciğim. Yalnız benim de sana bir haberim var. Pek iç 
açıcı değil ama ona da bir çare bulacağız.” 
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 “Hayırdır Rıza... Ne oldu?..” Mehveş’in yüzü birden endişeli bir hal 
alarak ciddileşmişti. O devamlı avaz avaz bağıran Mehveş böyle endişeli ve 
korkulu anlarında, şu anda olduğu gibi adeta fısıltı ile konuşurdu. 
 “Benim hastalıklar falan. İşe böyle ara vermek zorunda kalınca benim 
yerime başka birisini almışlar. Gel sana tazminat ödeyelim. İşine son vermek 
zorunda kaldık dediler.” 
 “Olsun Rıza’cığım. Bir kapı kapanır bir kapı açılır. Başka bir iş bulursun. 
Hem bak tazminatta ödüyorlar bir müddet onunla da geçinebiliriz.” 
 “Tabi ama çok iyi geliri olan bir işti bu. Bakalım aynı düzeyde başka bir iş 
bulabilecekmiyim? Neyse hele bir gidelim bakalım Almanya’ya. Bak ne 
düşündüm. Çocukları burada bırakalım. Annen ile kardeşlerin bize gelirler zaten 
Tahir Bey seferde oluyor. Hem çocuklara bakarlar hem onlara bir değişiklik 
olur.Bizde seninle beraber önce Almanya’ya gider işimizi halleder,sonra da 
Avrupa’da biraz dolaşır ikinci bir balayı yaparız. Ne dersin?”  
 “Harika,çok güzel olur ya kocam. Çok sevdim bu işi.” 
 Mehveş, Almanya’ya gitmeden önce Rıza’nın daha önceden kalan bazı 
işlerini sonuçlandırmasını ve bazı raporlar çıkarmasını beklerken, beklenmedik 
bazı olaylarda gelişmekteydi....  
 Bu arada İran’dan  devamlı sıcak haberler geliyordu. 15 Ocak 1979 günü, 
Şah, başında Şahpur Bahtiyar’ın bulunduğu bir hükümet ve bölünmüş bir ordu 
bırakarak İran’dan ayrılmıştı. Bahtiyar hükümetin başına geçtiğinde,hem kendi 
siyasal gücü,hem de ordunun sadakati hakkında yanılıyordu. Bilhassa bu göreve 
Şah tarafından atanmış olmanın dezavantajını çok göz ardı etmişti. Humeyni 
Bahtiyar hükümeti ile görüşmeyi kesinlikle reddetmiş ve 1 Şubat’ta İran’a 
dönerek, rakip bir hükümet kurarak başına Mehdi Bazargan’ı   getirmişti. 
Bahtiyar ile Humeyni çekişmesinde ordu tarafsızlığını ilan ederek bir tarafa 
çekilince,zayıf ve etkisiz düşen Bahtiyar ve çevresi Şah’a bağlı kalıp hala İran’ı 
terk etmemiş kişilerle birlikte ya kaçtılar ya tutuklandılar. İşte bu arada kim 
vurdu ya gelen  Rıza’nın ailesi de, ne olduğunu anlayamadan, tüm mal varlığını 
kaybettiği gibi, sorgulanmalara  başlayıp, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınca her şeylerini İran’da bırakarak Türkiye’ye kaçtılar.Bir tek Arman İran’da 
kalmıştı. Belki kendi işini hale yola sokar diye düşünüyordu. Karısı ve 
çocuklarını da Türkiye’ye göndermişti. 
 Moralleri çok bozuktu hepsinin. Bir sene önce, müthiş zengin bir aile,bir 
sene içerisinde kuruşsuz kalmıştı. Onlarca kişiden oluşan bu akrabaların bir 
şekilde bir yerlere yerleştirilerek,bir yaşam düzeni kurulması gerekiyordu. Bu 
arada Rıza’da işini kaybetmiş ve de bu düzeni sağlayacak yeni bir iş 
araştırmasına girişmişti. Mehveş her gün bir yerlere koşuşturuyor, elindeki 
paraya uygun evler kiralıyor, Birilerini bir yerlere yerleştirmeye çalışıyordu. 
Elinden gelse herkesi memnuniyet ile evinde ağırlayacaktı ama bu eve hep 
birlikte sığmaları imkansızdı. Sadece Nazenin Hanım’a “Anneciğim bu ev senin 
artık sen bizimlesin. Bu konu kapanmıştır. Şimdi hep birlikte ablamları, abimleri 
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ne yapacağımızı düşünelim diye gerçekten kendisini paralarcasına çare 
yaratmaya çalışıyordu. 
 Tüm bu koşuşturmalar olurken 5 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçti 
gitti. Mehveş’in becerisi ve koşuşturmalarıyla, herkes bir yerlere yerleşmiş ve 
bir düzen arayışı başlamıştı. Mehveş, yemeklerde hemen hemen herkesi 
kendisinde toplamaya çalışıyor ve de gene de keyifli zamanlar geçiriyor, 
yaşadıkları anın olabildiğince keyfini çıkarıp,sağ salim oldukları, yiyecek 
buldukları ve de yiyebilecek durumda oldukları için Allah’a şükrediyorlardı.  
 Bir gece yatakta Rıza; 
 “Mehveş, benim Almanya’ya gitmem lazım.Hala hesabımı kapayamadım. 
Üstelik epey yüklü bir tazminat alacağım. Şu an bu paraya da ihtiyacımız var. 
Üstelik en önemlisi sana bir ikinci balayı sözüm var. Hem bu kalabalıkta seninle 
istediğim gibi yalnız kalamıyorum. Ne dersin?... Hadi önümüzdeki hafta 
gidelim. Üstelik annem burada çocuklara da bakar. Sizinkileri de rahatsız 
etmemiş oluruz.” 
 “Çok iyi olur Rıza” diye, kocasına sarılıp hem bu haberin sevinci,hem 
biraz önceki sevişmelerinin rehaveti ile uyudu kaldı. 
 Bir hafta içerisinde,Mehveş ile Rıza arabalarıyla Almanya’ya doğru 
hareket ettiler. Hoşlarına giden yerlerde durarak,güle oynaya ilk hedef 
Almanya’da, Rıza’nın çalıştığı firmanın merkezinin bulunduğu, Münih şehrine 
geldiler. Burada Rıza işlerini halledip tazminatını alınca.Parayı banka havalesi 
ile İstanbul’daki hesaplarına transfer ederek,yanlarına da tatilleri için bolca para 
alıp,Avusturya’ya geçtiler. Viyana’da çok şık ve romantik geceler ve günler 
yaşayarak oradan, Salzburg’a geldiler. İkisini de çok mutlu eden bir konu 
birlikte gülüp eğlenebilmeleriydi. Saatlerce konuşup,birbirlerine takılıyor ve 
yaptıkları esprilere gerçekten gülebiliyorlardı. Bu arada Salzburg’ta arabayla 
dolaşırken, geçtikleri bir bölgenin güzelliği karşısında mest olup,arabayı bir 
kenara çekip bu güzelliği bir müddet yaşamak istediler. Yerler alabildiğine 
yemyeşil bir çimendi. Çimenlerin üzerinde rengarenk mis gibi kokan çiçekler ve 
etrafta yüzlerce değişik ağaçlar vardı.Kuşlar,kelebekler uçuşuyor,etraf mis gibi 
bahar kokuyordu. “Keşke adım Bahar olsaydı” dedi Mehveş. “Baksana,ne kadar 
taze,ne kadar canlı, ne kadar güzel ve de ne güzel kokuyor. Ne üşütüyor ne 
bunaltıyor. İnsanın içine heyecan veriyor. Aşkı hatırlatıyor.”      
 “Gerçekten bu tarif sana uyuyor”dedi Rıza. 
 O sırada, arabanın altında durduğu ağacın bir elma ağacı olduğunu ve 
üzerinin elma dolu olduğunu,gören Mehveş, arabadan fırladığı gibi elmaları 
koparmak istedi. Boyu yetişmeyince arabanın üzerine çıktı. Eskiden beri erkek 
çocukları gibi hareketli olan Mehveş için buraya çıkmak bir sıçramalık bir 
olaydı. Arabanın üzerinde yukarı doğru uzanıp elmaları toplarken,aşağıdan 
Mehveş’i seyreden Rıza, Mehveş’in kısacık ve kloş eteğinin altından o minicik 
kilodunun kenarından ortaya çıkan kalçalarını görünce,hiç aklında yokken tahrik 
olarak, birden uzanıp, o minik kilodu çekip çıkararak, kalçalarını okşamaya 
başladı. Mehveş bir yandan acayip hoşlanıyor, bir yandan elma toplamaya 
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çalışıyordu. Derken Rıza’nın iyice ileri gitmesiyle kendisini aşağıya atıp 
arabanın içinde baya ateşli bir şekilde sevişmeye başlamışlardı ki, müthiş bir çan 
sesiyle toparlandılar. Kafalarını kaldırıp baktıklarında,tam karşılarındaki güzel 
binanın bir kilise olduğunu ve bir rahibin avaz avaz bir şeyler söyleyerek 
bağırdığını görünce,aceleyle giyinip arabayı çalıştırarak bu güzel mekandan 
uzaklaştılar. Yolda ikisi de hem kıkır kıkır gülüyor,hem de birbirlerinin oralarını 
buralarını elleyerek yarım kalan zevklerini devam ettirmeye çalışıyorlardı. 

“Bak yasak elmayı yedin ve cennetten kovuldun” diye gülüyordu Rıza. 
“Evet üstelikte Havva gibi çırılçıplak yakalandım” diye kahkahayı 
basıyordu Mehveş.    
Avusturya’dan  Fransa’da Paris’e geçmiş , hem alışveriş yapmış,hem şık 
restoranlarda yemekler yemiş, güzel cafelerde  sohbetler etmiş,geceleri 
otel odalarının keyfini yaşamış oradan ise Yugoslavya’ya gitmişlerdi. Bir 
akşam Belgrat’ta  kaldıkları otelin casinosundaydılar. Rıza bir gurup ile 
poker oynuyor.Mehveş bazen onu seyrediyor bazen makinalara takılarak 
vakit geçiriyordu. Casinonun ambiyansı   çok hoşuna gidiyordu. Her yer 
ışıl ışıl ve şıkır şıkırdı. İnsanlar inanılmaz şık bir vaziyette çeşitli oyunlar 
oynuyorlar,ve ücretsiz olarak ikram edilen,çok lezzetli ve görünüşü güzel 
yiyecekleri yiyip,içkiler içiyorlardı. Hayatında hemen hemen hiç içki 
içmeyen Mehveş, burada hoşuna giderek içtiği içkinin etkisiyle yarı 
sarhoş bir vaziyette dolaşıyordu. Üzerine,sırtı beline kadar açık oldukça 
dekolte,incecik askılarla omuzundan aşağıya doğru tiril tiril inen düz bir 
siyah tuvalet giymişti. Saçlarını serbest bir topuz yaparak yukarıya 
toplamış ve hafif bir makyaj yapmıştı. Etrafta dolaşan bayanların 
çoğundan güzelse de, kesinlikle hepsinden seksi görünüyordu. Rıza’nın 
yanına her gidişinde Rıza çaktırmadan kalçalarını okşuyor ve Mehveş’i 
tahrik ediyordu. Zaten ilk defa sarhoş olan Mehveş’in canı hem seks 
istiyor hemde; 
  “Ne domuz adam nasıl biliyor beni kudurtmayı. İyi ki   Rıza ile 
evlenmişim adam bu işin uzmanı” diye düşünüyordu. Rıza’nın oyunu 
uzadıkça oda yanına gidip orasını burasını ona sürterek onu ayartmaya 
çalışıyordu. Bu arada Rıza birden ciddileşerek; 
  “Rest” dedi. Mehveş’te heyecanlanmıştı. Birden masa sus pus 
oldu.Hiç kimse ses çıkarmıyor ve de dikkatle Rıza’yı süzüyorlardı. Acaba 
deminden beri dikkatlerini dağıtan bu güzel bayanla birlikte olmak için 
acele edip bir blöf mü yapmıştı? Bir müddet düşündükten sonra Rıza’nın 
rest’ini gördüler. Herkes elini açıp, dikkatle Rıza’ya bakmaya başladı. 
Rıza herkesi süzüp bir müddet bekledikten sonra kağıtları açıp; 
 “Kare as” diyerek tüm parayı toplayıp,masadan hızla kalktı. Mehveş’in 
elinden tutmuş çekiştirerek koşar adım dışarıya doğru sürüklüyordu., bir 
yandan da; 
  “Gel bakalım benim güzel orospum şimdi seni mahvettim” diye  
kulağına fısıldıyordu. 
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  Dışarı çıkar çıkmaz odalarına gitmeyi beklemeden gördükleri ilk 
kapıyı açtı Rıza. Kapı yangın merdivenine açılmıştı. Merdivenlere 
çıkıp,kapıyı kapar kapamaz,Mehveş’in incecik askılarını eliyle aşağı itti. 
Göğüslerine sütyen takmamış olan Mehveş birden bire bir kilot ile kaldı 
.Rıza’nın onu da hırsla aşağıya indirmesiyle, Mehveş  yangın 
merdivenlerinde çırılçıplak kalmıştı. Rıza sadece fermuarını açarak, 
Mehveş’i çıldırtacak bir seks sergiledi. Yangın merdivenleri ikisinin de 
ateşli haliyle resmen bir yangına ve söndürülüşüne sahne olmuştu. Rıza 
bir yandan sevişiyor bir yandan eliyle avaz avaz çığlık atan Mehveş’in 
ağzını kapayarak sesin duyulmasını engellemeye çalışıyordu.  
 
 
 

 İki gün sonra evlerine gelmiş çocuklarıyla oynuyor ve Nazenin 
Hanım’dan herkes hakkında bilgi alıyorlardı,ailenin geri kalanı nerede ne 
yapıyor diye. Menije,kocası Faysal ve kızları Perisa, Mehveş’in onlara 
bulduğu,Sarıyer’deki kiralık evlerindiler. Sara ise oğlu Mehmet ve kızı Zeynep 
ile birlikte, Nazenin Hanım’la  burada kalıyordu.  
 Nazenin Hanım Sara’nın çocukları alıp gitmek istediğini söyledi. Rıza; 
 “Olur mu canım. Burada emniyetteler. Ne yapacak orada hele bir ortalık 
yatışsın” dedi.. 
 “Vallahi bilmiyorum oğlum, kocamı özledim, hem de merak ediyorum 
diyor. E bizde geleli dört, beş ay oldu. Haklı kadıncağız.”   
 Sara,İran’a dönmekte kararlıydı. Arman’ı,annesini, babasını, 
kardeşlerini, herkesi hem özlemişti hem de merak ediyordu. 
 “Rıza ağabeyciğim,ben bu hafta gitmek istiyorum. Arman’da çok 
sıkıntıda,onu yalnız bırakmamız doğru olmuyor.” 
 “Sara’cığım,ne eviniz kaldı,ne kalacak bir yeriniz,üstelik Arman’ı 
sorgulamaya almışlar,oralarda yalnız başına ne yapacaksın?” 
 “Annemler,babamlar var ağabeyciğim. Arman’ın en sıkıntılı şu 
döneminde yanında olamamak beni çok daha fazla üzüyor.” 
 “Peki Sara, yalnız mı gideceksin,çocukları da götürmek istiyormusun?” 
 “Beraber gidelim diyoruz. Çocuklar biz sizin yanınızda olalım diyorlar.” 
 “Madem öyle istiyorsunuz, o zaman ben yarın sizin için uçak bileti 
alayım.” 
 “Sağ ol  ağabeyciğim.” 
 Sara’nın Arman’a kavuşma hevesiyle o gün nasıl mutlu 
olduğunu,giderken  havaalanında ki sevincini, hep gözleri yaşlı olarak 
hatırlamıştır Mehveş. Zira gitmelerinden bir ay sonra oğulları Mehmet’i de 
soruşturmaya alan bir gurup, o sırada tutuklanan herkesi kurşuna dizip 
öldürdüğünde  Mehmet’in de onlarla birlikte kurşuna dizildiği haberi tüm aileyi 
göçertmişti. Daha 15 yaşındaki çocuktan ne istemişlerdi. Bu acıya dayanamayan 
Arman ise 1 ay sonra kalp krizinden ölünce, Sara 2 ay içinde hem oğlunu hem 
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kocasını kaybetmenin acısını,sadece Zeynep’in yanında kalabilmek adına 
çekmeye çalışıyordu,ama çökmüş,erimiş,tüm yaşam enerjisini kaybetmişti. 
Devamlı kendisini suçluyordu, “Keşke İran’a hiç dönmeseydik” diye ağlayıp 
duruyordu. 
 Sarıyer’e yerleşen Menije,Faysal ve de kızları Perisa, Mehveş’lerin 
verdiği para ile geçinmeye çalışıyorlarsa da Faysal para kazanabileceği bir iş 
arayıp duruyordu. Bozuk Türkçe’si  ve Türkiye’ye yabancılığı iş bulmasını 
zorlaştırıyordu.  
 Mehveş,  üzerinden daha bir sene bile geçmemiş olan o İran seyahatini 
düşünüyordu. O ne şaşalı hayattı,herkes ne kadar mutluydu. Her şey bu kadar 
çabuk ters yüz olabilirmiydi? Şunu gene açık ve seçik olarak görüyordu ki şu 
fani dünyada ruhundan başka hiçbir şeye benim diyemez insan oğlu. Her şey 
geçici. Onun için zenginliğine zenginlik katmak istiyorsan sadece ruhuna 
yatırım yapıp onun zenginliğinden emin olmaya çalışacaksın. Dünyasal 
zenginlikler içinde akıllıca ve erdemli bir şekilde çalışacak, o an sana aitmiş gibi 
görünen,bedeninin, sevdiklerinin,zamanının,ve maddi kaynaklarının, keyfini 
ertelemeden yaşayacak, Allah’a şükredecek, NE VARLIĞA SEVİNECEK, NE 
YOKLUĞA ÜZÜLECEKsin. Sıkı imtihanlardan geçiyordu insanoğlu.Ama eğer 
farkına varabilirse bu imtihanlarda asla yalnız değildi. O da yanımızdaydı.   
 Bu olayı düşünürken Mehveş’in aklına bir arkadaşının anlattığı bir hikaye 
geldi. Hikaye aynen şöyleydi: 
  Bir adam,uzaktan gördüğü müthiş bir ışığa,bir deniz kenarında sahil 
boyunca yürüyormuş. Hayatı boyunca o ışığa doğru yürümüş. Ve bir gün, o 
ışıkla konuşmaya başlamış. 
 “Ey ışık, tüm hayatım boyunca,bir sahilde yürüyor ve karşımda pırıl pırıl 
seni görüyor ve sana kavuşmaya çalışıyordum. Ve düşünüyordum ki sen 
Allah’sın.” 
 “Evet doğru düşünüyordun” 
 “Hayatım boyunca sana doğru adım adım yürüdüm.” 
 “Evet seni izliyor ve seni bekliyordum” 
 “Yalnız, bir şey sormak istiyorum” 
 “Sor, bekliyorum” 
 “Bu sahilde, bazı günler, çok güzel, ılık ve sakindi,huzur dolu bir şekilde 
yürürken yan tarafıma bakıyor ve kimseyi göremesem de,devamlı yanımda 
benimle gelen bir ayak izi daha görüyordum. Ve bunun senin ayak izlerin 
olacağını düşünüyor  daha bir huzurlu ve mutlu oluyordum. Ama bazı 
günler,sahilde fırtınalar esiyor, yoluma sert kayalıklar çıkıyor,yürümek için 
adım atacak bir yeri zor bulduğum,hatta ayakta zor durabildiğim  anlar 
yaşıyordum. Böyle günlerde hemen yanıma bakıp seni görmek istediğimde bir 
de bakıyordum ki yer de tek ayak izi. Sen yoksun diye üzülüyor ve isyan 
ediyordum. Sorum şu ki Allah’ım o zor günlerde neden beni terk ediyordun?” 
 “Evet, sevgili insan. Bir çok şeyi doğru anlamışsın. Kenarında yürüyüp 
durduğun sahil senin hayatındı. Karşıda gördüğün parlak ışık bendim.(Kafasını 
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kaldırıp onu göremeyenler de var) Sen bana doğru yürüyor ve bu yürüyüşte 
çeşitli  deneyimler yaşıyordun ki bana gelebilmen için ihtiyacın olan 
deneyimlerdi bu.Ben devamlı seni izliyordum.Ve yanında ki ayak izleri de seni 
adım adım izleyen benim ayak izlerimdi. Bu da doğru. Fakat yanıldığın bir konu 
olmuş. O çok zor günlerinde gördüğün ayak izi senin değil benim ayak 
izlerimdi. Çünkü o zor günlerde ben seni o tehlikeli yerlerde sırtımda 
taşıyordum.” 
 Mehveş, gözünden bir damla yaş akıtarak içinden gelen bir sevgi seliyle 
titredi ve Allah’a şükrederek,günlük işlerine koyuldu. 
 Bu arada,babaannesi Zeliha Hanım’ın eşi  Şeyh Ahmet’in vefat ettiği 
haberi geldi. Zeliha Hanım şu sıralar da 60 yaşlarında ve hala çok güzel çok 
bakımlı bir bayandı. O gün Mehveş, çocukları Sevil’e bırakarak,Rıza ve 
Nazenin Hanım ile birlikte Zeliha Hanım’ın Rumelihisarındaki evine duaya 
gittiler. O gece gene tüm işleri Mehveş organize etmiş,gece boyunca koşturup 
durduktan sonra,Rıza ve Nazenin hanımı eve gönderip kendisi babaannesini 
yalnız bırakmayarak,bir hafta onla kalmış, ona bu zor gününde destek 
olmuştu.Garip bir güç vardı Mehveş’te,becerikliliğinin yanı sıra,dim dik duruşu 
asla bozulmayan morali ve devamlı gülen yüzü ile herkesi motive 
ediyor,insanların moralini düzeltiyor ve bu özelliğinden de kimseyi mahrum 
etmeyerek herkesin iyi gününde ve kötü gününde tüm ışığıyla yanlarında 
oluyordu.   
 Bu arada Rıza’da iş arayışındaydı. Fakat eski işi ayarında bir iş bulmalıydı 
ki bu kurmuş olduğu düzeni devam ettirebilsin. Onun için yurt dışındaki 
firmalarla da yazışıyor ve elindeki para azalmadan bir şeyler yapmaya 
çalışıyordu. İşte o sıralarda Londra’dan bir firma görüşme talep etti. 
Rıza,Mehveş ve çocukları da alıp gitmeyi düşünüyordu.  
 “Ailece bir tatil yapar,onları da gezdirmiş oluruz,ne dersin Mehveş? Hem 
almak istediğin bir şeyler varsa Londra’da alışveriş de yaparsın” 
 Firuze 3.5 yaşında Ali ise 2 yaşında çok güzel çocuklar olmuşlardı. 
Mehveş, onların üstlerine titriyor,büyük bir sevgi ile büyütüyordu. İkisi de artık 
başka çocuk istemiyor ve tüm enerjilerini bu iki güzel yavruyu büyütmek için 
harcıyorlardı. 
 “Peki”dedi Mehveş.Hatta çok iyi olurdu bu hava değişimi, oldukça üzücü 
aylar geçirmişlerdi.  
 Gene araba ile çıkıp gezerek gitmek istediler.Güneşli bir gündü, Mehveş 
öğleye doğru tüm hazırlıklarını bitirip,çocukları ve valizleri de hazırladıktan 
sonra,öğleden sonra  yola çıktılar. Yol uzun olacağı için, Edirne’de Kapıkule 
otelinde kalmaya karar verdiler. Sabah erken bir saatte  hareket ederiz diye 
düşünerek, o geceyi otelde geçirdiler. 
 Sabah erkenden kalkan Rıza çocukları doyurduktan sonra Mehveş’i 
uyandırdı: 
 “Hadi canım kalk,geç kalmayalım. Çocukları doyurdum onlar hazır.Bizde 
kahvaltımızı yapıp çıkalım.”  
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 “Iıııhh tamam şimdi kalkıyorum.” 
 Canı hiç kalkmak istemediği gibi,içinde de bir sıkıntı vardı Mehveş’in. 
Evimi merak ediyordu? Gitmeyemi üşeniyordu? Hiçte böyle adetleri yoktu 
ama,şu an garip bir ruh halindeydi. Hatta bu gece sevişmek bile istememişti. 
Zorla kalkıp giyindi ve aşağıya kahvaltıya indi.Kahvaltıdan sonra hep beraber 
aşağıya indiler, Rıza, otelin bahçesinde park etmiş olan arabalarını 
yerleştirdikten sonra,çocukların araba iskemlelerini arkaya yerleştirdi. Ali ile 
Firuze’de arabanın yanında bekliyorlardı.Mehveş “Dur Rıza şu battaniyeleri 
camın kenarına yerleştirelim,sarsıntı olursa çocuklar,başlarını çarpmasın” diye 
arabadan içeri doğru girdi. Tam battaniyeleri yerleştiriyordu ki Rıza’nın çığlığı 
ile yerinden fırladı. Arabadan çıkar çıkmaz gördüğü manzaraya önce bir anlam 
veremedi. Ali yerde yatıyor ve Rıza onu yoklayarak sanki muayene etmeye 
çalışıyordu. Bu arada ortalıkta çöp toplayan bir çocuk çöpleri koyduğu el 
arabasını geri geri çekerken Ali’ye vurmuş Ali’de düşerken başını kaldırım 
taşına çarpmıştı. Derken Rıza çıldırmış gibi çocuğu kucağına alıp koşmaya 
başladı hem içeriye doğru koşuyor,hem “Şükürler olsun tanrım.Sen verdin sen 
aldın” diye saçma sapan bir şeyler söylüyordu. Ne oldu diye bağırmaya 
başladığında otelden de bir çok kişi koşup gelmişti. Bu arada Ali’nin başını 
vurduğu an öldüğü anlaşıldı. Donup kalan Mehveş önce çocuğun çöp topladığı 
tırmığı kaptı ve deli gibi çocuğu kovalamaya başladı. Sonra ise bayılıp kaldı. 
Rıza,kaybettiği oğlunu,korkudan devamlı ağlayan Firuzeyi,ve bayıldıktan sonra 
daha da fenalaştığı için orada ki doktorlar tarafından devamlı uyutulan Mehveş’i 
bir ambulansa koyarak İstanbul’a döndü. Ali’nin cenaze törenini bile göremedi 
Mehveş. Ve tam 6 ay dili tutuldu hiç konuşamadı. Ondan sonra yavaş yavaş 
konuşmaya başladığında da, artık kekeler olmuştu.Zaman içerisinde bu 
kekemelik geçtiyse de  ara sıra ortaya çıkıyordu. İşte benim Mehveş ile 
karşılaştığım günkü kekelemesinin sebebi de bu üzücü olaydı. 
 Aradan geçen  8 ayda Rıza Mehveş’i bir gün yalnız bırakmamış,onu 
devamlı çeşitli doktorlara ve psikologlara götürdüğü gibi aynı zamanda,ona 
vermiş olduğu sevgi ile onu tedavi etmeye çalışmıştı. Londra’ya görüşmeye 
gitmek üzere oldukları, iş de bu arada kaynayıp gitmişti. 
 Bu arada psikolog Mehveş’in hemen yeni bir çocuk doğurmasının onun 
için çok iyi olacağını söylüyordu. Ve gerçekten de o sıralar hamile kaldı 
Mehveş. Evde tüm işleri Nazenin hanım üstlenmişti. Hem kendi evladını hem 
iki torununu kaybeden,evinden barkından,hatta ülkesinden olan Nazenin hanım 
büyük bir tevvekkül ile Allah’a sığınıyor. Kendini işe güce vererek,Rıza, 
Mehveş ve Firuze’ye bakmaya çalışıyordu. Zaten böylece kendisini 
oyalamayıp,düşünmeye başlasa, duygularımızın beslediği beynimiz onu 
kahredebilirdi. 
 Doğum yaklaştığında Mehveş ve Rıza gene Londra’ya gitmek istediler. 
Bir gün Perihan hanım, Ataköy’deki evlerinde Mehveş’e; 
 “Kızım gitme ta o yaban ellere,senin yanında olayım bende. Burada 
yapsana doğumunu” diye, kızının yanında olması isteğini dile getiriyordu. 
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Nazenin Hanım,Menije,Perihan Hanım,Sevil,Ayşen çoluk çocuk hep birlikte çay 
içiyor ve Nazenin hanımın İran adetlerine uygun hazırlamış olduğu güzel bir 
sofrada bir şeyler yiyorlardı.  
 “Hayır anne gideceğim. Çocuklar çift pasaportlu olsun istiyorum. 
Firuze’ye sağladığımız olanağı bu bebekten mahrum edemem.” 
 “Kısmet” dedi. Perihan Hanım. 
 “Anne bunun kısmeti falan var mı?  Bir ay sonra gidiyoruz işte. Her şeyi 
ayarladı Rıza. Çocuk orada doğacak” 
 “Öyle büyük konuşma kızım. Dur bakalım. Gelin ata binmiş YA KISMET 
demiş.” 
 “Ay anne, her şey hazır,biletimiz,hastane rezervasyonu,doktor ve 
kalacağımız yer. Eğer ölüp mölmez isem, doğum orada olacak. Ama çocuk 
yaşar yaşamaz,ben yaşarım yaşamam onu bilemem ama,doğum orada olacak. 
Onun için hiç ümitlenme burada yaparım diye.” 
 “Kısmet de kızım. Herkesin doğacağı ve öleceği yer ile yaşayacağı süre 
kısmettir derler. Yani Allah katında bellidir.” 
 “İyi o zaman. Demek ki Allah Bizimkilerin Londra’da doğmasını 
istemiş.” 
 “Hayırlısı neyse o olsun”      
 Bir ay kadar sonra,Firuzeyi Nazenin Hanıma bırakarak Londra’ya gelmişti 
Mehveş ile Rıza. Doğum tarihi yaklaştığında, doktorları bir telaştır aldı. 
“Bebeğin kalp sesi gelmiyor,bebek ölmüş,parçalanılarak alınması 
gerekiyor”diyorlardı. Emin olmak için birkaç gün daha muayene edildikten 
sonra, hemen bebeğin parçalanılarak alınmasına karar verildi. 
 Mehveş, devamlı ağlıyor ve neden üst üste evlatlarını kaybettiğini 
düşünüyordu.Rıza; 
 “Mehveş’ciğim yarın ameliyata girmen gerekiyor. Yoksa 
zehirlenirmişsin.”dedi  
 Mehveş, madem ortada doğacak bir çocuk yok o zaman düşünülecek bir 
pasaport endişemizde yok. Biz ülkemize gidelim. Ailemin yanında ameliyat 
olayım bari diyordu. Mehveş’i üzmek istemeyen Rıza hemen uçak bileti aldı 
ama bu arada ne olur ne olmaz diye Almanya’da tanıdığı ve güvendiği bir 
doktorada danışmak üzere önce Münih’e oradan İstanbul’a bilet almıştı. İkinci 
gün apar topar gittikleri Münih’te de doktor aynı teşhisi koydu ve hemen 
ameliyat edilmesi gerekiyor.Çocuğu parçalayıp alacağız diyince. Rıza; 
 “Hadi canım. Sana bir şey olacak  Allah korusun, bak tüm doktorlar aynı 
şeyi söylüyor geç kalmadan şurada ameliyatını yaptıralım” dediyse de.  
Mehveş’te bir anne ihtiyacı  doğmuş, 
 “Hayır gidelim annemin yanında olmak istiyorum” diyor başka bir şey 
demiyordu. Çaresiz kalan Rıza Perihan Hanımı arayıp durumu anlattı. Ve: 
 “Biz yarın geliyoruz Anne, hastaneyi ve doktoru hemen ayarlayın durum 
vahim. Ben burada Mehveş’i ikna edemiyorum. Sizi istiyor. Annem de annem 
diye tutturdu.” 
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 İkinci gün ilk uçakla,İstanbul’a inip hemen hastaneye gittiler. Hastanede 
doktor muayene ettikten ve bir çok tahlil yaptıktan sonra;  
 “Bu çocuk yaşıyor, tahmin ettiğim bir sebepten kalp sesi duyulmuyor,ben 
hemen suni sancı verip doğumu deneyeceğim olmaz ise hemen ameliyata 
alırım” dedi. Ve verilen suni sancının ardından 3 saat kadar sonra 4 kiloluk 
dünya güzeli bir kız bebek Tuana  doğdu. Ve ortaya çıktı ki aşırı kalsiyumdan 
ötürü karın kısmında oluşan bir kireç tabakası,kalp sesinin duyulmasını 
engellemiş ve Tuana’nın  İstanbul’da doğma kısmetini gerçekleştirmişti. 
Karında oluşan bir kireç tabakasının bile bu evrende bir vazifesi vardı,hiçbir şey 
tesadüfi değildi. Herkes ve her şey sadece başka bir planda oluşan kararları 
evrende gerçekleştiriyordu. Bu arada Mehveş Rıza’ya bir daha ne olursa olsun 
Türk doktorları dışında bir doktora asla ailesinden hiç kimseyi gösterme-
yeceğine yemin ettirdi. 
 Tuana’nın ilk okula başlayıncaya kadar geçen 6 sene içerisinde,Mehveş 
eski haline dönmüş,Firuze 10 yaşında çok güzel bir kız çocuğu olmuş,Rıza 
henüz hiçbir iş bulamamış ve hala Ataköy’de aynı evde  oturmaktalardı. Bu 
arada babaanne Zeliha Hanım,geçen sene 65 yaşındayken bir albaya yeniden 
aşık olmuş ve evlenmişlerdi. Mehveş,huyunu tamamen aldığı babaannesini çok 
sever ve onunla sıcacık sohbetler yaparlardı. Sık sık Zeliha Hanıma, ziyarete 
gider,hemen çayını demler,büyük bir keyifle karşısına oturur, hayattan, 
erkeklerden,seksten,evlat sevgisinden,yaşanan acılardan,konuşur dururlardı. Bu 
arada Mehveş çay içerken, Zeliha Hanım çok sevdiği rakısını koyup yanına 
peynir,domates,kavun gibi ufak bir meze hazırlar, hem içer,hem yaşadıklarını 
anlatır,hem de büyük bir keyifle Mehveş’i dinlerdi. Mehveş kendi yaşıtlarıyla 
yaptığı sohbetten almadığı keyfi,babaannesiyle yaptığı sohbetten alırdı. Çünkü o 
da hayatı seyredenlerden değil Mehveş gibi hayatın göbeğinde dolu dolu 
yaşayan bir kadındı. Bir gün Mehveş ile konuşurlarken şöyle demişti torununa; 
 “Mehveş,hayat iskambil kağıdı ile oynanan oyunlara benzer, dağıtılan 
kağıtta eline ne geldiyse,onunla oynamak zorundasın,şikayet etmenin,ağlayıp 
zırlamanın sana hiçbir faydası olmadığı gibi sadece zararı olur. Dolayısıyla eline 
gelen kağıdı kabul et(zaten başka şansın yok) ve onunla en iyi oyunu oynamaya 
çalışarak,oyunun keyfini çıkar.”   
 Mehveş para konusunda bugüne kadar hiç Rıza ile muhatap olmamıştı. O 
sadece harcardı. Ama senelerdir Rıza’nın hiçbir iş yapmaması bazen onu 
endişelendiriyordu. Bir gün Nazenin Hanım ile konuşurken bu endişesini dile 
getirince,Nazenin Hanım; 
 “Korkma evladım. Onun torunlarına kadar yetecek parası var” demişti 
ama,bu para neredeydi,bitiyormuydu? Çünkü faizi haram kabul eden,Rıza ve 
ailesi,para işleterek para kazananlardan da değildi.  Hiçbir şeyi kafasına 
takmadan yaşayan Mehveş nadiren böyle düşüncelere dalsa da hemen unutur ve 
de Rıza’ya her hangi bir şey ne sorar ne söylerdi. 
 Benim Mehveş ile tanışmam, bu dönemlere rast gelmişti. Ataköyde ki 
herkesle can ciğer ahbap idi. Ben ilk okuldan beri Ataköy’de yaşamama rağmen, 
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onun tanıdığı kadar kimseyi tanımıyordum. Tanısam bile Mehveş gibi onlarla 
sıkı fıkı olacak zaman bulamadığım gibi aynı zamanda, kendi tarzım olmayan 
kişilerle birlikte olmaktan da sıkılıyordum. Genelde kimseyi de merak 
etmediğim için kim kimdir,ne yapar,kimle evlidir,kimle görüşür hiçbir fikrim 
yoktu bu konuda konuşulan bir ortamda da zaten sıkılır hiç ilgilenmezdim. Ama 
Mehveş’i tanıdığım o günden beri bu kadın ilgimi ve sevgimi çekmişti. Bir kere 
çok doğaldı,hiç kıskançlığı ve kompleksi yoktu,kendine aşırı güveniyordu, bir 
çok erdemi vardı ve en önemlisi daha bir gün herhangi biri hakkında dedikodu 
yaptığını hiç duymamıştım,olduğu gibi çırılçıplak ortadaydı,asla kullandığı bir 
maske yoktu.. Tarzımız her ne kadar aşırı farklıysa da o da benim gibi sadece 
kendi hayatını dolu dolu yaşıyor ve benim gibi yaşamında elalemin değil kendi 
değer yargılarını kullanıyordu.Fakat, onunla aramızda oluşan dostluğun  esas 
sebebi ikimizde de bulunan ve dışarılara kadar yayılan sevginin enerjisi idi.Ben 
devamlı çalışan birisi olduğum için altı yedi ayda bir görebiliyordum Mehveş’i. 
Fakat her görüşmemizde sanki birbirimizin en samimi arkadaşı gibi konuşuyor 
ve hayatımızdaki her olayı paylaşabiliyorduk. Onun kızı Tuana ile benim kızım 
Zeynep aynı yaştalardı. Tam karşımızdaki ilkokula birlikte başlamışlardı. Bu 
arada Firuze’de aynı okulda 5. sınıfa gidiyordu.    
 Mehveş ile bir gün,bizde oturmuş kahve içiyorduk. O her ne kadar çay 
sevse de benim yanımda kahve içmeyi tercih ediyor. Çünkü en büyük 
zevklerinden biri bana fal baktırmak. Aslında faldan hiç anladığım yok ama, 
“Fal bakarmısın?” diyen herkese bakarım diyip,hayatlarıyla ilgili “harika şeyler 
olacak,başaracaksın,her şey yoluna giriyor”gibi güzel şeyler söylüyorum ki, 
pozitif enerjileri güçlensin,hayata olumlu baksınlar diye. Zaten onlar öyle 
bakmaya başladığında da bir şeyler yoluna giriyor. Mehveş benim fal ile ilgili 
söylediklerimi dinledikten sonra.  
 “Ya Gül,Rıza Amerika’ya gitmek istiyor. “Orada,bir çevrem var.Güzel bir 
iş bulabilirim. Bir müddet kalıp oturma ve çalışma izni de alıp sizleri yanıma 
alayım orada yaşarız” diye düşünüyor. Şu ana kadar hep hazır para yedik. Orada 
kaldığı süre de bu izin alınıncaya kadar hazır para yiyeceğiz. E bir an önce bir 
işe girmesi lazım. Ama bu konu içimi sıkıyor. Bu yaşa kadar hiç ayrılmadım 
ondan,ne yaparım,ne ederim diye düşünüyorum.” 
 “Haklısın Mehveş,aslında zor bir konu. Ama eğer tek çare buysa ki sanki 
öyle görünüyor.Yapacak bir şey yok bir an önce gidip,işini hale yola koyması 
lazım ki,sizlerde dara düşmeden,bir düzene girin.”       
 Bu konuşmamızın ardından bir,iki ay sonra Rıza Amerika’ya gitti.Bir 
müddet orada kalıp oturma ve çalışma izni alacaktı. Her ay Mehveş’e bir miktar 
para gönderiyordu. Bu arada biz Mehveş ile hemen hemen her ay,bizde,onda 
veya herhangi bir yerde buluşuyor,keyifli sohbetler yapıyorduk. Oğlunun 
ölümünden sonra, iki kızına karşı aşırı evhamlı olmuştu. Tam karşımızda ki 
okula onları elinden tutup götürüyor ve çıkışta alıp ellerini bir an olsun 
bırakmadan geri getiriyordu. Neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bir söylüyor 
on gülüyor, bol bol seks dolu muhabbetler ediyordu. Şu an Rıza’nın gönderdiği 
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para çok olmadığı için ancak oğlum dediği 4 çocuğu okutuyordu. Hatta 
geçenlerde yolda düşmüş kalmış bir saralı fakir çocuğu eve getirmiş,iyileşinceye 
kadar evde tutmuş yanına para verip gönderdikten sonra,onu da oğulları 
kadrosuna almış devamlı para yardımında bulunuyordu. Günler,ayları,aylar 
yılları kovalayarak,üç seneyi tarihe gömmüştük. Bir gün iş çıkışı Mehveş’i,bir 
balık restoranına davet etmiştim. Boğazda ki şık bir restoranda bir yandan 
balıklarımızı yiyor bir yandan da sohbet ediyorduk. Biri sarışın biri esmer iki 
neşeli güzel bayan, yalnız erkek olarak gelmiş her masanın dikkatini çekiyordu. 
Çeşitli masalardan bize tebessüm eden hiçbir erkeği görmeden,sadece ikimiz 
tüm dikkatimizi kendi sohbetimize vermiş,konuşuyor,gülüyor oldukça keyifli bir 
gece geçiriyorduk. Bir ara Mehveş ciddileşerek; 
 “Gül, Rıza’nın yokluğu bir yana, maddi olarak da epey sıkılmaya 
başladım. Maaş şeklinde bir harcamaya alışık olmadığım için zaten gönderdiği 
parayı bir hafta içinde bitirip,sonra açıkta kalıyordum. Hadi buna yavaş yavaş 
alışıp idareli harcamayı tam öğreniyordum ki, Rıza’nın gönderdiği para  gittikçe 
azalmaya başladı. Elinde ki para eriyor tabi. E hazıra dağ mı dayanır demişler, 
senelerdir hazır para yiyoruz. Eksik olmasın ne düşündü ne düşünmedi 
bilemem,onca paramız varken bir ev sahibi olmadık. Nedense almadı. Oysa şu 
an bir evimiz olsa hiç değilse kira ödemezdim.” 
 “Evet sadece ev değil bir miktar yatırım yapsaydınız o bile senin için şu 
an bir gelir kaynağı olurdu. Ama olmuş olan artık bunu konuşmaya gerek 
yok.Şu an ne yapabilirsin onu düşünmemiz lazım.” 
 “Bu arada canımı sıkan bir konu da, param azaldıkça,yardım ettiğim 
çocuklara verdiğim miktar da elimde olmadan azalıyor. Onları kendi 
çocuklarımdan ayırdığım yok.Yavrum benim,ben para vermesem okulu bırakıp 
çalışmak zorunda kalacaklar.Hatta gün geliyor bizde para kalmıyor 
arkadaşlardan borç alıyorum ama onların parasını aksatmamaya çalışıyorum.” 
 “Gerekirse benden de alabilirsin Mehveş’ciğim.” 
 “Sağ ol    canım şu an ihtiyacım yok ihtiyacım olursa söylerim.” 
 Bir müddet sonra parayı ödeyip çıktığımızda,kapıdaki görevli benim 
arabayı getirmişti bile(Çalışmalarına hayran kaldığım bir gurup da bu tip şık 
restoranların kapı görevlileridir. Ne zaman senin kalktığını görürler,nasıl arabanı 
hatırlarlar bilinmez,anında kapıda arabanı bulursun.) Mehveş arabaya biner 
binmez kapıyı her zamanki gibi öyle hızlı kapattı ki, kapı elinde kalacak 
zannettim. Ve de böyle bir durumda Mehveş’ten asla bir pardon falan 
beklemeyeceksin zira Mehveş bunu çok normal gördüğü için,asla kapıya bir 
zarar verdiğini falan düşünmeden gayet rahat bir şekilde girip oturuyor. İlk 
zamanlar ayıp olacak diye bir şey söylemiyordum ama artık samimiyetime 
dayanarak ikaz ediyorum.   
 “Kabahat bende şu kapıyı kapamadan seni uyarayım diyorum.Bak gene 
unuttum. Benim unutkanlığım,senin kuvvet gösterin yüzünden bir gün eve 
kapısız dönmek zorunda kalacağız canım.” 
 “Ne bileyim yavaş kaparsam kapanmaz diye iyice çekiyorum.” 
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 “Hadi benim arabada neyse de bir gün bir taksi şoförünün elinde kalırsan 
karışmam bak.”  
 Yolda giderken,yanımızdan geçen bir arabanın içindeki iki adam(tabi 
kesinlikle adam değil de,kötü bir kelime kullanmak istemedim.Adam gibi 
adamlara haksızlık yapmamak için,bu tiplere adam dememden ötürü tüm adam 
gibi adamlardan özür dilerim) ; 
 “Böyle sarışın afetlere de bayılırım” diye,  bana bağırarak laf atınca. 
Mehveş’in her zamanki külhanbeyliği tutarak,camı açıp avaz avaz; 
 “Ulan ayı durdur arabayı da benzeteyim seni  orospu çocuğu” diye 
başlayarak ne ağza alınmayacak küfürler ediyordu ki arabayı özellikle yavaşlatıp 
adamların gitmesine müsaade ettim. Yoksa kapıyı açıp fırlayacak. Bu kadar dişi 
bir yaratığın aynı zamanda bu kadar erkeksi olması,gerçekten nadir görünen bir 
olay.   
 Bu arada Rıza’nın  İran’dan akrabaları,arkadaşları cümbür cemaat geliyor 
ve Mehveş’te aylarca kalıyorlardı. Bu arada Mehveş onlara da elinden gelen 
ikramı yapıyor ve canı gönülden büyük bir sevgiyle ağırlıyordu. Üç aydır, 
Mehveş’te kalan 4 kişiden oluşan İran’lı akraba gurubu o gün dönmüşlerdi ki, 
Mehveş,gelen telefonda,  annesi Perihan hanımın söyledikleri ile yıkıldı. Perihan 
Hanım rahim kanseri olmuştu ve hemen ameliyat olması gerekiyordu. 
 Mehveş alelacele giyinip,önce Sevil’e çıktı. 
 “Yavaş yavaş çek elini şu zilden geldim” diye kapıyı açan Sevil,karşısında 
ağlamakta olan Mehveş’i görünce birden korkarak; 
 “Hayırdır inşallah.Ne oldu?...” 
 “Ben anneme gidiyorum Sevil. Doktora muayeneye gitmişti geçen gün 
sonuçları almış kansermiş.” 
 “Dur hele bir sakinleş. Kanser olması demek ölmesi demek değil ki. Artık 
tedavisi var kanserinde biliyorsun. Kadıncağız seni böyle görürse kendisi daha 
da telaşlanacak. Sen şimdi ne yapmaya gidiyorsun?” 
 “Önce iyice bir dinleyeyim, neymiş ne değilmiş,sonra alıp onu buraya 
getireceğim. Zaten Nazenin Hanım artık Menije’nin yanında kalıyor. Onun 
kaldığı odaya yerleştiririm. Tedavisini yaptırırım. Canım ne olur sen Tuana ile 
Firuze’yi alıp getirirmisin? Ben dönünceye kadar sende kalsınlar.Ben akşama 
doğru dönerim.” 
 “Tabi ki  sen merak etme. Hadi kes şu ağlamayı. Bir şey olmayacak 
görürsün.” 
 “İnşallah. Teşekkür ederim Sevil.”   
 Telaşla evden çıktı. Aşağıdan geçmekte olan bir taksiyi durdurup 
bindiğinde, Sevil ile Aysel’i düşünüyordu. İkisi de kardeşi gibi olmuştu. Her 
sıkıntısında yanındaydılar. Bu arada Rıza’nın yokluğunda,her kafadan bir ses 
çıkıyor ve bunların çoğu Mehveş’i oldukça üzüyordu. “Bu adam seni sevse 
bırakıp gitmezdi, Herifin hiç seni düşündüğü yok ki, bak bir ev bile alıp başınızı 
sokmamış, kesin oralarda bir kadınla ilişkisi vardır”gibi, Rıza hakkında 
söylenenlerin dışında bir de Mehveş’i kıskanan bir çok kadın ,onun hakkında 
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dedikodu yaparak onu küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Bütün bu tip söylentilere 
karşı Sevil ile Aysel her zaman canı yürekten Mehveş’i koruyorlardı. Çünkü 
onun ne olup olmadığını çok iyi biliyorlar ve onu çok seviyorlardı. Mehveş’te 
kendi kız kardeşinden ziyade onlara yakınlık duyuyordu. İlk evlendikleri günden 
beri her şeyi, sıkıntıları,mutlulukları,acıları,birlikte yaşamış ve paylaşmış. 
Çocuklarını birlikte büyütmüş en mahrem sırlarına ortak olmuşlardı. “İyi ki 
onlar var hayatımda” diye içinden geçirdi.  
 Kısa bir süre içinde Perihan hanım ameliyat oldu ve bütün rahmi alındı.Bu 
sırada Mehveş bir an olsun annesini yalnız bırakmadan başında beklemişti. 
Ameliyat sonrası kemoterapiler başladı. Perihan Hanım’ın geçirmekte olduğu bu 
zor günlerinde, Mehveş tüm pozitif enerjisi ve güçlü organizatörlüğü ile ona çok 
büyük bir destek vererek,her şeyi kolaylaştırıyordu. Fakat bu arada aldığı 
kemoterapi   Perihan Hanım’a ağır gelmiş ve tıkanan  bir damar kolunda bir 
şişmeye sebep olunca, başka bir hastanede,kalp damar cerrahı Orhan Bey’in 
tedavisine başlamışlardı.Orhan Bey’in başarıyla yürüttüğü tedaviyle Perihan 
Hanım hızla iyileşiyordu. Oldukça çekici bir erkek olan Orhan Bey ise bu arada 
Mehveş’in bu canlı ve cilveli hallerinden çok hoşlandığı gibi fiziğinin de etkisi 
altında kalmıştı. Mehveş ile daha yakın olabilmek için Perihan Hanıma çok özel 
bir ilgi gösteriyor,ve Mehveş’in yanından ayrılmıyordu. Mehveş’te hissetmişti 
bu yakınlığı. Böyle başarılı ve karizmatik bir adamın,arzu dolu bakışları onun da 
damarlarındaki kanın hızlı hızlı akmasına,ve çok yaklaştığında kalbinin hızla 
çarpmasına sebep oluyordu. Üç seneyi aşmakta olan bir zamandır bir erkekle 
sevişmemiş olması ise daha da büyük bir arzu yaratıyordu içinde. Gün içerisinde 
eşiyle dostuyla oyalanıyorsa da senelerdir,tek başına yatağa girince tüm vücudu 
arzuyla kıvranıyor,her ne kadar kendisi değişik fanteziler düşünerek kendi 
arzularını bastırmaya çalışsa da vücudu bir erkek eli istiyordu.  
 İşte bu aralarındaki arzu dolu elektriğin hat safhaya çıktığı bir gün, 
hastanedeki Perihan Hanım’ın odasında, Mehveş ile Orhan Bey, son yapılan 
tahlilin sonuçlarına bakıyorlardı. Orhan Bey, sonuçların ne ifade ettiğini ve 
şimdi neler yapılması gerektiğini,her şeyin çok iyi gittiğini,çok yakında Perihan 
Hanımın hiçbir şeyi kalmayacağını anlatırken,Mehveş’e iyice yaklaşmıştı. 
Gözlerini kocaman kocaman açmış onu dikkatle dinlemekte olan Mehveş’in ise 
bu yakınlaşmadan ötürü bir müddet sonra tüm dikkati dağılmış,aklı,ruhu,bedeni 
tek şeye odaklanmıştı. Bir an önce onunla yatabilmek. Sanki şu an 
sevişiyorlarmışçasına, hisler duyuyor,vücudunun başlattığı tepkilere mani 
olamıyordu. Aynı duygular içerisinde olan Orhan Bey,Mehveş’in elinden tutu; 
 “Gel bir dakika bunları benim odada konuşalım” diyerek,asansöre 
doğru,yürüdü. Asansöre bindiklerinde,içeride hiç kimse yoktu. Kapı kapanır 
kapanmaz, çok ateşli bir şekilde öpüşmeye başladılar.Orhan bir yandan 
Mehveş’i dudaklarından öperken bir yandan da,elini buluzundan içeriye 
sokmuş,memelerini hoyrat bir şekilde mıncıklıyordu. Asansörün durduğu 
katta,bir odaya girerek kapıyı kilitledikten sonra,acilen soyunup sevişmeye 
başladılar. Seneler sonra ilk defa sevişmenin tüm heyecanını yaşayan 
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Mehveş’in, Orhan’ın hemen boşalmasıyla,tüm ateşi sönmeden yarım kalmıştı. 
Orhan, mahcup bir şekilde çok heyecanlı olduğunu söylüyor,özür üzerine özür 
diliyordu. 
 “Canım isteyerek mi yaptın. Ne var bunda özür dileyecek” diye, 
giyinmeye   başladıysa da, aslında içten içe,tüm hayallerinin yıkıldığı için 
sinirleniyordu. 
 Bu günden sonra Orhan ile Mehveş arasında oldukça güzel bir ilişki 
başladı. Birlikte sinemalara,tiyatrolara gidiyorlar. Akşamları yemeğe 
çıkıyorlar,ve de çok enteresan yerlerde çok egzotik seksler deniyorlarsa da 
Orhan için çok zevkli olan bu ilişki, seks açısından Mehveş’e yavan geliyordu. 
Tüm fantazileri yaratan Mehveş’ti. Hayatımda böyle bir şeyi ilk defa deniyorum 
diye heyecandan yanıp tutuşan Orhan ise her zaman seksin en heyecanlı yerine 
ramak kala olayı bitiriyordu. Ama Mehveş,Orhan’ı çok seviyor ve beğeniyordu. 
Şu sıralar onun gibi birisinin arkadaşlığına ihtiyacı vardı. Bu arada,yüzük 
takmadığı için,bekar zannettiği Orhan’ın evli olduğunu öğrenmişti. İlk öğrendiği 
gün çok üzülmüş ve ayrılmak istemişti. Orhan“İyi de ,sen de evli değilmisin” 
dediğinde ise; 
 “Evet ama ben kocamı 4 senedir görmüyorum.Burada olsa asla böyle bir 
şeye ihtiyaç duymazdım. Sen ise aynı evde yaşıyorsun.” 
 “Aynı evde ayrı de şuna. Zeliha bir gün olsun benimle ilgilenmez. Şu 6 
ayda ki ilişkimizde bana göstermiş olduğun,sevginin,ilginin,şefkatin yüzde 
birini, 10 senelik evliliğimizde bir,gün olsun bana göstermedi. Hele aramızdaki 
seks ilişkisi yok gibi bir şey.” 
 “Peki böyle saçma sapan bir ilişkiyi neden bitirmedin.” 
 “Korkaklık de. Alışkanlık de, bilemiyorum. Ama hiçbir zaman mutlu 
olmadım” 
 Aslında, Orhan’ın ki ne korkaklık, ne alışkanlıktı. Zeliha çok zengin bir 
kadındı. Orhan tıp öğrencisiyken tanışmışlardı. Orhan’ın  karizması, 
kültürü,konuşkanlığı,belki mesleğinin vermiş olduğu saygınlık, Zelihayı 
etkilemiş. Zeliha’nın ise güzelliği zenginliği,şıklığı, Orhan’ın üzerinde etkili 
olmuştu. Kısa bir flört devresinden sonra evlenmişlerdi. Herkesin gıpta ile 
baktığı ve mükemmel bir evlilik olarak yorumladığı bu evlilikte Orhan bir gün 
olsun mutlu olmamıştı. Kendisi de çok iyi para kazanmasına rağmen. Zeliha’nın 
serveti, şık bir aile görüntüsü, görüştükleri kişiler,yapmacık dostluklar ve ortak 
çocukları, bir türlü bunları bir kenara atıp. “ Ben kimim,ne istiyorum,hayattan 
beklentim ne,şu kısacık ömrüm de seçtiğim yaşam bu mu?” diye kendisine 
sormamış,daha doğrusu sormaktan korkmuştu. Yaşam bu olsa gerek diye 
düşünüyor. Hatta, görgülü ve paralı, ağırbaşlı ve oturaklı bir karısının olduğu,iyi 
bir çevrede yaşadıkları için kendini şanslı bile görüyor. Ama asla kendisini 
yaşamayan Orhan’ın sevgiden mahrum bu hayatındaki boşluğun ne olduğunu 
keşfedemiyordu. Neden sıkılıyordu? Ne zaman güleceğini, ne zaman 
ağlayacağını,kime ne tip espri yapılması,kime yapılmaması gerektiğini,nerede 
ne içileceğini,nerede ne giyileceğini çok iyi bilen karısı ve çevresinin 
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kurallarına,boyun eğerek görgülü ünvanını kazanmış ve maskelerini takmış bir 
çok kişi ile birlikte kendi maskesini de yüzüne geçirmiş bu maskeli baloda  dans 
edip duruyordu. Ta ki, çırılçıplak,doğal halinin tüm çekiciliğiyle yaşayan 
Mehveş’in o gürül gürül enerjisiyle çarpışıncaya kadar.Mehveş’in sadece 
seksinden değil, neşesinden,iyi kalbinden, erdemlerinden, şefkatinden, 
ilgisinden, canlılığından her şeyinden etkilenmişti. Onun bu doğal 
hali,kendisinin ve çevresinin sadece oyun oynadıklarının farkına vardırmıştı. 
Üstelik bu oyundan artık sıkılıyordu.  
 “Mehveş, Orhan’ı çocuklarıyla da tanıştırmıştı. Orhan eve geliyor ve 
çoluk çocuk Mehveş’in evde hazırladığı o lezzetli yemekleri şık sofrasında 
yiyorlar,gülüyorlar,eğleniyorlardı. Rıza’dan gelen para gittikçe azalmasına 
karşılık, Rıza hala çalışma ve oturma iznini bekliyor,henüz geleceğine veya 
Mehveş ve çocukları aldıracağına dair hiçbir şey söylemediği gibi,ettiği 
telefonlarda gittikçe azalıyordu. Mehveş bu arada Nazenin Hanım ve Menije’ye 
de çok sık uğruyor ve onlarla da ilgilenmeye çalışıyordu. Onların durumu da hiç 
parlak değildi. Menije’ye  Orhan’ı anlatmıştı. Menije’de Mehveş’e hak veriyor 
ve de; 
 “Boş veeer. Yaşa hayatını kızım.” Diye onu destekliyordu. Oturup iki 
kardeş gibi tüm olayları birbirlerine anlatıyor ve fikren birbirlerine yardımcı 
oluyorlardı.   
 Bir gün evde otururken Menije telefon etti bu sefer telefonda o ağlamakta 
idi. Nazenin Hanım  aniden fenalaşıp,ölmüştü: 
 “Hemen doktor çağırdım ama geldiğinde ölmüş” diye ağlıyordu. Haberi 
duyduğu an Mehveş’te ağlamaya başladı. Hemen atlayıp Menijelerin kaldığı 
Sarıyer’deki eve gitti. Cenazeden sonra bir hafta kadar, Menije’nin yanında 
kaldı. 
 Bu arada Orhan her gün Menije’lere uğramış ve neye ihtiyaç varsa 
koşturmuştu. Bir anne gibi sevdiği Nazenin Hanımı kaybetmek ise gerçekten 
Mehveş’i çok üzmüştü. Uzun bir süre, ne zaman aklına gelse birlikte yaşadıkları  
o fırtınalı hayatı,paylaştıkları acıları,yaşadıkları güzel günleri düşünüp gözleri 
doldu.   
 Güneşli bir Nisan sabahı, Mehveş,Sevil Aysel ve de gene apartmandan 
arkadaşı Hülya ile  Ataköy’ün bu sefer başka bir güzel parkında oturmuş , 
kahvaltı ediyorlardı. Hülya, Ataköyde ki Fransızların işletmiş olduğu bir 
alışveriş merkezinde müdür olarak çalışıyordu. Kahvaltıda, oradan buradan 
konuşurken, çalışma hayatı,para kazanma gibi konular açıldığında, şu sıralar 
para bakımından oldukça sıkıntıda olan Mehveş: 
 “Ya arkadaşlar, benimde para kazanmam gerekiyor. Çalışmak istiyorum 
ama ne yapsam. Gazetelerin  iş arayanlar bölümüne bakayım diyorum da, 
sizinde haberiniz olsun benim yapabileceğim bir iş olursa.”  
 “Ne gibi bir iş düşünüyorsun” dedi Hülya. 
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 “Hiç fark  etmez Hülya’cığım. Her şeyi yapabilirim. Yeter ki öğretsinler, 
şimdiye kadar hiç çalışmadığım için, her hangi bir konuda deneyimli değilim. E 
yaşımda 34 oldu. İlk defa işe başlamak için genç sayılmaz.” 
 “Mehveş,bizim alışveriş mağazasında çalışmak istermisin? Hem 
bizim,Fransız müdürü görmeni çok isterim. Aynı senin Rıza’ya benziyor. Hep 
sana söyleyeceğim,unutuyorum. O kadar benziyor ki şaşıracaksın. Gel bir görüş 
istersen iş olmasa bile Rıza’nın hasretini giderirsin.” 
 “Hadi ya!... Gelirim vallahi. Üstelik kabul ederlerse de çalışırım. Hem de 
çok isterim evime de yakın.” 
 “Ben bugün saat 2 de gideceğim işe. Gidince söylerim bir arkadaşım 
görüşmeye gelecek diye. Sana haber veririm.” 
 “Sevinirim Hülya’cığım.” 
 Bu konuşmanın ardından, biraz evliliklerden,biraz aşktan,biraz seksten 
konuşurken, her zaman olduğu gibi gene hep Mehveş anlatıyordu. Orhan ile 
arasında geçenleri. Hastanede veya değişik yerlerde, iki arada bir derede, 
yakalanma riskinin çok fazla olduğu seks deneyimleri yapıyorlardı. Örneğin bir 
gün  hastanenin asansöründe, Mehveş devamlı düğmeye basarak asansörü  
hareket halinde tutarken, Orhan çılgın gibi bir heyecanla sevişmişti.  
 “Bu tip sevişmede çok heyecanlı oluyor. Zaten Orhan’la da ancak böyle 
sevişeceksin. Olayın heyecanı beni tatmin ediyor yoksa Orhan’ın beni tatmin 
etmesi mümkün değil. Yok heyecanlandım,yok bok,yok püsür diyor ama. Yok 
işte kızım adam hemen boşalıyor. Bu süresi kısa heyecanı bol olay tam ona 
göre.” 
 Bayan bayana kaldıklarında mutlaka konu erkeklerden açılır ve de, 
anlatacak bir şeyi veya beğendiği  herhangi bir erkek olmayan kişiler de en 
azından beğendikleri bir erkek artistten söz ederlerdi. Bu arada etraftan geçen 
yakışıklılar gözden kaçmaz ve de herkes hakkında fikir beyan ederdi.    
 O akşam saat gece dokuz gibi Hülya telefon etti: 
 “Alo, selam Mehveş. Ben Hülya. Bugün  Mösyö Jean ile görüştüm. Yarın 
saat 11 de seni bekliyor. Bak görünce çok şaşıracaksın” 
 “Teşekkür ederim Hülya’cığım. Yarın mutlaka giderim” 
 “İnşallah hayırlısı olur.” 
 “İnşallah” 
 İkinci gün, Mehveş, aynanın karşısında son defa kendisine baktığında, 
karşısında gördüğü kadını beğenerek evden ayrıldı. Siyah kilotlu çorabın üzerine 
minicik siyah bir etek,üzerine siyah bir buluz giymiş,saçlarını arkadan sıkıca 
toplamıştı. Oldukça güzel ve ağırbaşlı görünüyordu. Bolca da parfümünü 
sıktıktan sonra,çantasını kaptığı gibi mis gibi kokular yayarak hızla evden çıktı. 
 Alışveriş merkezine geldiğinde, Mösyö Jean’ın odasını sorup, buldu. 
Kapıda kendisine ufak bir çeki düzen verdikten sonra kapıyı çaldı. İçeriden 
gelen sesin akabinde hemen kapıyı açınca masasında oturmakta olan Mösyö 
Jean ile göz göze geldi. Okumakta olduğu, Fransızca olduğunu zannettiği bir 
kitap hala elinde,gözlükleri gözünde, Mehveş’e büyük bir hayranlıkla 
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bakıyordu. Hemen gözlüklerini çıkarıp,elindeki kitabı masanın üzerine bırakarak 
ayağa kalktı. Şiveli bir aksan ile: 
 “Hoş geldiniz” 
 “Hoş bulduk efendim. Şey ben.... Hülya Hanım bahsetmiştir  herhalde. İş 
için başvuracaktım da.”     
 “Tabii, buyurun oturun lütfen.” 
 Gerçekten adam Rıza’yı andırıyordu. Onun gibi janti bir adamdı. Oldukça 
karizmatik,çok şık giyinmiş ve de odaya bile sinmiş olan, güzel bir erkek kokusu 
kullanıyordu. O an Rıza’yı çok özlediğini hissetti. Ve Rıza’ya kızdı. Hem de çok 
kızdı.  

Bir süre konuşup, Mehveş’in öz geçmişini öğrendikten sonra,  Mösyö 
Jean, Mehveş’e, bir form doldurtarak, ikinci gün, kozmetik bölümünde satış 
elemanı olarak başlayabileceğini söyledi. Birden Mehveşin kalbi sevinçle 
çarpmaya başladı. O kadar sevinmişti ki ayağa fırladı: 

“Yani işe alındım mı?...” 
“Evet. Yarın sabah 10 da iş başlıyor. Bizde, çalışma saatleri sabah ondan 

akşam ona kadar ama, part time olarak bazen erken gelip erken çıkılıyor bazen 
geç gelip geç çıkılıyor. Pazar çalıştığımız için hafta içi bir gün tatil yapacaksınız. 
Bu bilgileri personel müdürlüğünden size verecekler.Bir hafta da kozmetik 
eğitimi ve satış eğitimi alacaksınız. Hadi başarılar dilerim Mehveş Hanım”  

Hislerini belli etmeden duramayan Mehveş’in, pırıl pırıl parlayarak gülen 
gözlerinden, hafifçe yerinde sıçramasına kadar, her halinden ne kadar çok 
sevindiği belli oluyordu. Ona göre normal bir hareket sayılacak şekilde yerinden 
fırlamış ve de neredeyse gidip adamı yanaklarından öpecekti ki burası bir iş yeri 
diye kendisine zor mukayyet oldu. Artık bir işi vardı. İş adabını öğrenmesi 
gerekiyordu. Şu ana kadar hiç çalışmamış olan Mehveş’in  hareketlerini zapta 
rapta alması oldukça zor olacaktı. 

Böylece, Mehveş’in iş hayatı başlamış oldu. İlk önce Hülya’ya haber 
vererek çok teşekkür etti. Sonra başta Orhan olmak üzere herkesi aradı ve bu 
güzel haberi verdi. 

“Artık çalışıyorum arkadaşlar. Nihayet ben de para kazanacağım.” 
Mehveş iş hayatında oldukça başarılı oldu. Satış konusu tam ona göre bir 

işti. Eğitim alırken, tüm bilgileri dikkatle dinlemiş,çalışmış ve uygulamaya 
başlamıştı. Zaten sıcak insan ilişkilerine, bir de bu bilgileri katınca baya başarılı 
bir satış elemanı oldu çıktı. 

Bu arada Orhan, Mehveş’e resmen aşık olmuştu gözü ondan başka bir şey 
görmüyor,onunla zevk alıyor,onunla sohbet ediyor,onunla huzur buluyor,onunla 
İstanbul’un altını üstüne getiriyor,bir gün sinema,bir gün konser,bir gün tiyatro, 
her yeri geziyorlardı. İlk defa hayatında bu kadar mutluydu Orhan. Orhan tüm 
bunları kendisine yaşatan Mehveş’i bulunca mutlu olmuştu. Ama mutluluğu 
içinde taşıyan Mehveş, Orhan’dan önce de şimdi de,sonra da zaten hep mutlu ve 
zevkli bir hayat yaşıyordu.  
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Mehveş,hafta içi bir izin gününde, gene hastaneye bir kaçamak yapmış, 
Orhan ile onun odasında kapının arkasında, heyecanlı bir birliktelik 
yaşamışlardı. Orhan masasına doğru giderken Mehveş, bir yandan buluzunun 
önünü kapatmaya çalışıyor bir yandan saçını düzeltiyordu. Orhan: 

“Mehveş, gel şuraya otur da konuşalım. Bir şey içermisin? Kahve, çay.” 
“Çay içerim. Ne var? Ne konuşacağız?” 
“Mehveş çok düşündüm. Ve boşanmaya karar verdim. Önce seninle 

konuşmak istedim. Eğer sen de boşanır ve benimle evlenirsen, hemen durumu 
Zeliha’ya anlatıp, boşanma davası açacağım. Benimle evlenirmisin?”    

“Evlenmek mi? Hiç böyle bir şey düşünmemiştim.” 
“Düşün o zaman. Senin kararını bekleyeceğim.” 
“Tamam, düşünürüm. Sen Zeliha’ya bir şey söyleme.” 
Çayını içtikten sonra, kalktı ve evine geldi. Yol boyunca, Orhan’ın 

sözlerini düşündü. Gerçekten böyle bir şey düşünmemişti. Eve gelir  gelmez, 
telefonun başına geçti ve numaraları çevirmeye başladı. Karşı taraf çalmaya 
başlamıştı. “İnşallah işi yoktur. Onunla konuşmaya ihtiyacım var diye 
düşünüyordu. Telefonda Gül’ün sesini duyunca sevindi. 

“Selam Gül, ben Mehveş” 
“Tanıdım canım. Nasılsın?” 
“Çok iyiyim sen?” 
“Ben de bomba gibiyim Allaha şükür”  Sık görüşmüyor bile olsalar. Bu 

tip zamanlarda ona ihtiyaç duyuyordu. Onun sesini bile duymak sanki Mehveş’e 
neşe veriyordu. 

“Gül. İşe başladım” 
“A aa sahimi söylüyorsun? Çok sevindim Mehveş. Harika ya....Nerede? 

Ne işi” 
“Hani, bizim Ataköy’deki şu Fransız alışveriş merkezi var ya orada 

kozmetik bölümünde satış elemanı olarak” 
“Çok güzel aşkım. Çok sevindim. Bunu kutlamalıyız” 
“Ben de onun için aramıştım. Bu akşam bir programın yoksa seni,bu sefer 

de ben yemeğe davet etmek istiyordum. Gene boğazda bir balığa ne dersin? 
Hem seninle konuşmaya ihtiyacım var. Bazı şeyler danışmak istiyorum da.” 

“Hımmm, Şey. Dur bir dakika. Akşam Kaya ile buluşacaktık ama..” 
“O zaman boş ver kalsın” 
“Yok canım. Nasıl olsa, onunla hep buluşuyoruz. Hem ben de seni 

özlemiştim. Kaya’yı arayıp onu erteleyeyim.” 
Hemen Kaya’yı aradım: 
“Selam aşkım ben Gül.” 
“Yahu tanımazmıyım. Her defasında kendini tanıtıyorsun.” 
“Alışkanlık işte. Neyse şükret daha da beterleri var” 
“Ne gibi” 
“Tanımadıklarının, telefonda kendilerini tanıtmamaları gibi.”   
“Bilirim takılırsın bu konulara” 
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“Takılmak ne demek. Çok kızıyorum ama, herkese bir de telefon eğitimi 
veremeyeceğiz maalesef. Aşkım. Biraz önce Mehveş aradı. Hani sana 
bahsediyorum ya Ataköy’den arkadaşım. Benimle konuşmaya ihtiyacı varmış 
akşam beraber yemek yiyelim mi diyor?” 

“A a ekintiye gelecekmişim gibi bir his kapladı içimi. Esas benim sana 
ihtiyacım var.”  

“Benim de sana var ama. Kızcağızla kırk yılda bir görüşüyoruz,üstelik 
canı sıkkın gibiydi. Hem ben de özledim onu gerçekten. Bu gün Zeynep’te 
babasında... Diyorum ki ben Mehveş ile yemeğe çıksam sonra gece 12 gibi gelip 
seni yatağım da bulsam ha.. ne dersin?” 

“Hımmmm  güzel gibi görünüyor.” 
“Tamam aşkım, 12 de görüşmek üzere,o güzel dudaklarından öptüm seni” 
“Ay Gül. Durup dururken içim de heyecan yarattın şimdi. Geceyi zor 

edeceğim. Geç kalma tamam mı?” 
“Okeeeeey”   
Boğazda,denizin tam üzerindeki bir balık restoranındayız. Nefis bir yaz 

gecesi. Tam deniz kenarında bir masada,birer kadeh rakılarımızı koymuş, 
masamızda deniz mamulü mezeler,keyifli bir geceye başlamak üzere 
kadehlerimizi kaldırdık.  

“Sağlığına canım” 
“Sağlığına” 
“Ne güzel bir gece değil mi?” 
“Gerçekten çok güzel bir hava, iyi ki geldik.” 
Havanın sıcak olmasına rağmen,boğazın hafif serinliği,sıcağın 

boğuculuğunu önlüyordu.  Gökyüzündeki dolunay müthiş güzel bir mehtap 
oluşturmuştu. Karşı Anadolu yakası ışıl ışıl  bir  görüntü sergilerken başımızı 
kaldırır kaldırmaz elimizi uzatsak yakalayacakmışız gibi duran, boğaz köprüsü 
ise  ışıktan oluşmuş bir mücevher gibi gökyüzünde salınıyordu.   

İçkiyle arası hiç iyi olmayan Mehveş,aslında sadece bana eşlik etmek için 
rakı içmeye çalışıyordu. Yoksa tercihi kesin kola olurdu.  

“Şu mereti öyle keyifli içiyorsun ki, seni her gördüğümde, benimde canım 
içmek istiyor ama hem hoşuma gitmiyor hem de alerji yapıyor hemen 
kaşınmaya başlıyorum.” 

“E sen kola içsene.” 
“Boş ver canım çekti şimdi şu manzara karşısında.” 
“Değil mi?.... Ne güzel bir şehir şu İstanbul ya. Onca yer gezdim. İnsanı 

etkileyen böyle bir yer görmedim. Allah korusun şehrimizi afetlerden ve 
düşmanlardan”  

“Amin” 
“Evet, anlat bakalım neler oluyor.” 
“Ya Orhan var ya hani şu doktor bahsetmiştim.” 
“Evet, biliyorum.” 
“Bana evlenme teklif etti.” 
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“Hııhhh” 
“Niye güldün” 
“Bende evliyken bana evlenme teklif edenler olmuştu da. Ne enteresan 

değil mi? Bazen aradığın kişi senle tanışmadan önce başka birisiyle evlenmiş 
oluyor. Karışık bir durum” 

“Haklısın ama, ben böyle bir şeyi asla düşünmüyorum zaten” 
“Sevmiyormusun?” 
“Aslında seviyorum. Çok da güzel vakit geçiriyoruz ama......” 
“Aması ne?” 
“Ya bir kere Rıza olayını tam kafamda bitiremedim. Adam hem yok hem 

de var. Ve onu çok seviyordum. Ve onunla her bakımdan Orhan’dan  çok daha 
zevkli bir hayat yaşıyorduk. Ama bir kadın dört sene  yapa yalnız bırakılmaz. 
Bunun önlemini almalıydı. Elinde onca para varken, hiçbir şey    yapmadı. 
Şimdi beni burada çoluk çocuk bir başıma bırakıp, orada arayışa girmek çözüm 
mü Allah aşkına?”  Sonra  ikinci olarak beni düşündüren. Orhan. Hiç mutlu 
olmadığı bir kadından daha önce ayrılmalıydı. Şimdi beni bulduktan sonra 
ayrılmaya kalkması bana kötü geliyor. Üstelik, ben evlenmeyi kabul edersem 
ona söyleyecek. Yani olayı tamamen bana yükleyecek. Ben kimsenin 
ayrılmasına sebep olmak istemiyorum. Sonra de ki  kafamda her şeyi hallettim 
ve evlendim. Benim için seks çok önemli biliyorsun. Evde bir seks hayatı Orhan 
ile çok zevkli olmayacaktır. Ortamın heyecan veriyor olması şu an beni 
oyalıyor.” 

“Evet” 
“Yani ne diyorsun.” 
“Vallahi ne diyeyim ki Mehveş. Haklısın. Ama bu konular da şu doğru şu 

yanlış demek çok zor çünkü herkesin hayattan beklentisi kendi değer yargılarına 
göre çok değişiyor. Şimdi ben kendi değer yargılarıma göre sana şu doğru şu 
yanlış desem. Benim doğru dediğim seni mutsuz, yanlış dediğim seni mutlu 
edebilir.Ama bir gerçek var ki dediğin her şey bana da çok doğru görünüyor. 
Zaten sen, mantığından ziyade içinden gelen sesi dışarıya yansıtan biri olduğun 
için, o ses hep sevgiden ve doğadan yana. Ama mantığı da devreye sokacak 
olursak. Yaşamda yanında birisinin olması, hele bu kişinin Orhan Bey 
gibi,varlıklı,kibar,karizmatik,saygın,senin çocuklarını da seven ve seni düşünen  
birisi  oluşu da yanlış görünmüyor. Bu senin hayatın ve bu konuda senin için en 
doğru kararı gene sen vereceksin. Ama benim gibi arkadaşlarında sen ne karar 
verirsen ver yanında olacaklardır. Ben öyle başkalarının hayatıyla ilgili,  “Sakın 
boşanma, boşa gitsin, hemen bu ilişkini bitir” gibi, tamamen onu ilgilendirecek 
konularda hiç konuşmam ,konuşanı da tasvip etmem. Çünkü dediğim gibi, 
benim değer yargıma göre olmamasını düşündüğüm bir şeye belki senin o sıra 
ihtiyacın olabilir ve ben bunu kendi değer yargılarıma göre bakıp anlamam 
mümkün değil. Dolayısıyla biz arkadaşlar birbirimizin hayatını yönetmek için 
değil, birbirimizin iyi ve kötü günlerini paylaşmak için varız. Biliyorsun ki 
paylaştığın her güzel şey çoğalırken, paylaştığın her kötü şey de azalır.” 
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“Haklısın.. Gel arkadaşlığa içelim.” 
“İçelim. Arkadaşlığa” diye kadehimi kaldırdığımda. Aklıma arkadaş 

sözcüğüyle ilgili bir hikaye geldi.” 
“Arkadaş sözü nereden gelmiş biliyormusun?” 
“Hayır. Nereden gelmiş?” 
“Eskiden, Orta Asya da savaşlar da hep ok ve yay kullanılırmış. Ve 

savaşan askerler önlerinde olanları görür ama arkalarını göremedikleri için 
arkadan gelecek bir oktan korunmak için savaşırken sırtlarını dayayacak bir taş 
ararlarmış ve bu taşa ARKATAŞ denirmiş. İşte zaman içerisinde bu alemde 
kendimizi korumak için ihtiyaç duyduğumuz bu arkataş  ARKADAŞ’a  
dönüşmüş.” 

“Çok güzel ya. Gerçekten insanın hayatta çok güzel böyle arkataş’ları 
oluyor. Mesela Sevil ile Aysel, ben yokken hakkımda yapılan tüm kötü 
yorumlara karşı hep beni korudukları gibi, her saniye yanımdalar. Bana 
ailemden yakınlar inan.” 

“Biliyorum” 
Güzel bir gecenin ardından, bu sefer Mehveş’in hesabı ödemesi ile 

ayrıldık. Kapıya çıktığımız da gene arabam gelmiş, kapısı açılmış bizi 
bekliyorlardı. Arabaya binerken hemen Mehveş’i uyardım bu sefer.  

“Mehveş yavaş canım. Kapıyı hafifçe kapa lütfen.” 
“Tamam” demesine rağmen. Kapının sesi içeriden bile duyulmuştu.   
O günden sonra, Mehveş Orhan’ı pek aramamaya başladı. Orhan da ret 

cevabını alınca çok bozulmuş ve de şaşırmıştı. Ona göre bir bayan hele ki 
Mehveş gibi zor durumdaysa, iyi bir mevkide ki bir beyin evlenme teklifini 
kesin kabul etmeliydi. Hatta onla evlenebilmek için çeşitli stratejiler 
oluşturup,üzerinde çalışmalıydı. Zira iyi durumda ki bir erkek ile evli kadınlar 
için  “Bak adamı kapmış kadın” (Hatta genelde buna da kadın değil karı diyorlar 
ama,ben bu kelimeyi kendi kelimem gibi kullanamadığım için parantez içerisine 
sokmayı uygun buluyorum)  diyen çok erkek ve kadın tanıyorum. İşte bunlar 
hep yetiştirilirken, beynimize sokulan yanlış verilerden oluşan, beyin 
programımız ile hayatı yorumlamamız ve yaşamamız. 

Bu arada geçen  8 ay zarfında  Mehveş ve Orhan pek görüşmemeye 
başladılar. Orhan Mehveş’e epey alınmıştı. Mehveş’te  bu evlilik teklifini kabul 
etmediği ve de hiçbir zaman etmeyeceği için, uzak durmayı daha doğru 
buluyordu. Ara sıra arayıp birbirlerinin hatırını soruyorlardı.Her defasında 
Orhan maddi olarak bir şeye ihtiyacı olup olmadığını da soruyor.  

“Bak Mehveş sen benim ömür boyu dostumsun. Ne zaman neye ihtiyacın 
olursa lütfen bana söyle” Diyordu.  

Maddi olarak çok sıkıntıya girmiş olan Mehveş ise, bir gün bile sıkıntısını 
belli etmemiş ve de: 

“Sağ ol canım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok” Demişti.   
Oysa, artık hemen hemen Rıza’dan hiç para gelmemeye başlamıştı. Aldığı 

satış elemanlığı maaşı da aman aman bir şey değildi. Bu para ile hem kira 
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ödüyor, hem çocuklarını okutuyor hem de, o oğlum dediği çocuklara para 
yetiştirmeye çalışıyordu. Bu kıt parasının nedense sanki bir bereketi vardı, ucu 
ucuna da olsa her şeye yetişiyor, her zaman herkese açık sofrası zenginliğini 
kaybetmiş olsa da devam ediyordu. Yalnız, daha önceden de olan bel ağrıları 
gittikçe artmıştı. Daha önce doktorların bel fıtığı teşhisi koydukları bu ağrılar. 
Satış elemanı olarak devamlı topuklu ayakkabılar ile sabahtan akşama kadar 
ayakta durduğu için giderek artmakta ve bacağına vurmakta idi. Tüm bu 
ağrılarının yanı sıra son günler de bir de müthiş baş dönmesi başlamıştı,kulakları 
çınlıyor ve hatta bazen çok ağır duyuyordu. Oysa o bu haliyle bir dakika 
oturmadan müşterilere servis yapıyordu. Fakat bu haliyle de ne zaman görsem 
devamlı güler yüzlü,sevecen ve de neşeli idi. Bir tek Allah’ın günü onun şikayet 
ettiğine bir kişi şahit olmamıştı. Sadece o anki sorununu ilgili kişiye söyler ve 
çözüm isterdi. Bu arada çalıştığı alış veriş merkezi Fransızlar tarafından bir Türk 
şirketine satıldı. Üst düzey kadro tamamen değişti. Yeni gelen kadrodaki Genel 
Müdür yardımcısı Erkan Bey çok genç,oldukça yakışıklı ve girişken bir beydi. 
Mehveş’i ilk gördüğü andan itibaren ondan etkilenmiş ve sürekli onun etrafında 
dolanır olmuştu. Çalışan herkes Mehveş’e “ Bu adam sana abayı yaktı” diyip 
duruyorlardı. Her ne kadar beğenilmek  Mehveş’in dişi tarafını onore ediyorsa 
da kendisi ona karşı her hangi bir şey hissetmiyordu. Bu arada başarı ile 
götürdüğü satış  mesleğini de arasıra aldığı satış seminerleri ile devamlı 
geliştiriyordu. Ve de terfi ederek satış şefi olmuştu.Tüm bu rahatsızlıklarına 
rağmen, her zaman çok güzel,neşeli ve çekici görünen Mehveş’i dışarıdan 
görenler asla onun herhangi bir derdi veya sıkıntısı olabileceğini düşünmezlerdi. 
Aslında yoktu da çünkü Mehveş bunları yaşıyor ama sıkıntı olarak düşünmediği 
ve onlara takılıp kalmadığı için pek de farkında olmadan yaşıyordu. O sadece o 
anki problemi hallederek bir sonraki ana geçiyordu. 

En büyük sıkıntısı ise gittikçe artan baş dönmeleri idi.Her ne kadar belli 
etmemeye çalışsa da giderek sıklaşıyor ve şiddeti artıyordu. Bu arada Erkan 
Bey’in kendisine gösterdiği ilgi yüzünden, dedikoduya bayılan alışveriş 
merkezinde, herkesin dilinde, ikisinin birlikte yaşadığı söylentisi almış başını 
gidiyordu. Kimseden çekinmeyen ve Allahın bildiğini asla kuldan saklamayan 
Mehveş ise bu aslı astarı olmayan dedikoduya hiçbir  anlam veremiyor hatta 
kızamıyordu bile. Bu bir şakamıydı? Ama hayır bilmediği bir şey. Herkes 
arkasından,  Mehveş ile Erkan Bey’in nerelerde neler yaptığını bile kendi 
yarattıkları ve dilden dile dolaşırken daha da, teferruatlaşan bir senaryo ile 
birbirlerine anlatıp duruyorlardı.  

Bu dedikoduların hat safhaya ulaştığı zamanlarda bir gün,Mehveş 
kozmetik reyonlarının birisinin başında bir müşteri ile konuşurken başlayan baş 
dönmesi ile fenalaşarak yere yığıldı kaldı.Hemen kaldırıldığı hastanede yapılan 
tetkiklerde  Mehveş’te  meniere sendromu  olduğu tespit edildi. Bu günden 
sonra, kendi apartmanlarından bir arkadaşının doktor olan beyinin de büyük 
yardımlarıyla. Meniere tedavisine başladı. Sonraları da hayatı boyunca strese 
girdiği her zaman yaşayacağı bu hastalıkla da o dönemde tanıştı ve adeta onu da 
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benimsedi. Benim meniere’rim diye anlatırken adeta sahip olduğu ve sevdiği bir 
şeyden bahsediyordu. Onda  hayran olduğum bir konu da buydu. Allah’ın 
kendisine verdiği her şeyi sevgiyle kabul ediyor ve onunla başa çıkıyordu.  

 O gün Mehveş fenalaştığında herkesle birlikte Erkan Bey’de Mehveş’in 
başına koşmuş ve hastaneye giderken o da birkaç kişi ile birlikte yanında 
olmuştu. Oysa Mehveş o gün yanında kimlerin olduğunu bile hatırlamıyordu. 
Fakat ilginç olan bir şey, dedikodu üreten bu kitle şimdi de aralarında hızla, 
Mehveş’in  Erkan Bey’den hamile kaldığını ve de o gün birlikte hastaneye gidip 
aldırttıklarını yayıyorlardı. Büyük bir zevkle birbirlerine: 

“Duydun mu olanları, Mehveş, Erkan Bey’den hamile kalmış” 
“Hadi ya!...... A azıttı bu kadın evli barklı adamla.....” 
“Ama geçen gün aldırmışlar. Hem de birlikte gitmişler” 
“Tı tı tı  ne terbiyesizlik. Kesin cehennemlik bu kadın” 
Bu yalan yanlış aslı astarı olmayan olayları acaba ilk kim uyduruyordu. 

Tahmine mi dayanıyordu. Hadi bu kendi uydurdukları yalanlara kendileri de 
inandılar, neden sadece Mehveş günahkar ve terbiyesiz oluyordu. Hakkında pek 
bir şey bilmedikleri  Mehveş’in   nasıl cehenneme gitmesine karar verecek kadar 
Allah’ın işine karışılıyordu. Aslında bunların hangisi günah idi?... 

30 Nisan güzel bir bahar günü,güneşli bir sabah, Mehveş off olan gününü 
değerlendirmek üzere güzel bir program yapmıştı. Güne Aysel’de Sevil ile 
birlikte yaptıkları güzel bir kahvaltı ile başlamıştı. Hepsi neşe içerisinde, 
kahvaltı sofrasını hazırlıyorlar bir yandan da, görüşmedikleri süre içerisinde 
olanları birbirlerine anlatıyorlardı. Her zaman ki gibi gene anlatılacak olaylar, 
hayatı dolu dolu yaşayan Mehveş’te idi. Ama epeydir aşk hayatı olmayan 
Mehveş. Bu konuya karşı özlemini dile getiriyor etrafta gördüğü yakışıklıları 
anlatıyordu. Bu arada Erkan Bey ile aralarında çıkan bu asılsız dedikodudan da 
bahsederken. 

“Hani yani aramızda en ufak bir şey olsa anlayacağım. Yok be kardeşim. 
Evli barklı adam, hem iş yerinin bir ciddiyeti var,birlikte iş yapıyoruz,hem de en 
önemlisi,hiç bende ona karşı en ufak bir istek yok. Nereden çıkıyor bu laflar? 
Kim üretiyor? Belli değil” 

Derken kapı çalındı. O sıralar lise bire giden Firuze elinde bir telgraf ile 
geldi. İngilizce yazan telgraftan tam bir şey anlamamış önemli olabilir 
düşüncesiyle kaptığı gibi annesine getirmişti. Bilhassa İngilizcesi çok iyi olan 
Sevil telgrafı eline alır almaz yüzünün şekli değişti. O sıra da gülerek kendisine 
bakan Mehveş,Sevil ile göz göze gelip Sevil’in kendisine üzgün bir şekilde 
bakan gözlerini görünce, birden ciddileşti. 

“Ne var?.... Ne diyor Sevil?. Konuşsana kızım. Ver şunu bana.” 
Telgraf, Amerika’dan geliyor ve Rıza’nın bir kalp krizi sonunda öldüğünü 

ve orada gömüldüğünü bildiriyor. Gömüldüğü yer hakkında bilgi verildiği 
gibi,kendisine ait üzerinden çıkan bazı şeylerin bu adrese kargo ile 
gönderildiğini  yazıyordu.  
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Mehveş olduğu yere çöktü kaldı. Gözlerinden sicim gibi yaşlar boşalırken 
o kadar gürültücü Mehveş’ten çıt çıkmıyordu. Elinde telgraf, yere oturmuş, 
gözlerinden sessizce boşalan yaşlarla, uzaklara dalmış gitmiş gibiydi.  

Okula giderken, kapının önünde onu bekleyen mis gibi kokulu o yakışıklı 
adamın eline tutuşturduğu kağıtta yazan “Benimle evlenirmisin” yazısına 
bakıyor ve gülümsüyordu. Adama,gülümseyerek baktı ve “Evet” dedi.”Evet 
evlenirim.Seni seviyorum” ve kağıdı dudaklarına götürerek öptü. Sevil ve Aysel, 
oturduğu yerde bir yandan ağlarken bir yandan gülümseyerek elindeki telgrafı 
öpen Mehveş’ten  endişe duymaya başladılar. Firuze’nin: 

“Anne, ne oluyor? Anneeee, Anne ya.” Demesiyle kalktı, artık hıçkıra 
hıçkıra ağlıyordu. Firuze’ye sarıldı. Ona gittikçe sıkı sıkı sarılıyor ve sanki içine 
sokmak istiyordu. 

“Baban.... Baban ölmüş kızım” 
“Babam mı ölmüş?....” Firuze annesinin kollarından kendisini kurtarıp 

Sevil ile Aysel’in gözlerine baktığında,onlarda hafifçe başlarını tasdik 
edercesine sallayıp,öne eğdiler. Hepsi birden ağlamaya başladı. 

Mehveş, her zamankinin tersine,aşırı durgunlaşmıştı. Gözlerini sabit bir 
yere kilitlemiş,sessiz sessiz ağlıyordu. Sanki bedeni burada ama kendi bambaşka 
yerlerde geziyordu. Bazen hafifçe gülümsüyor bazen katıla katıla ağlıyordu.Belli 
ki  şu sıralar Rıza ile eski günleri yaşıyordu. 

“Geldiği gibi çekti gitti hayatımdan” diye düşünüyordu. Eline 
tutuşturduğu bir kağıtla hayatına girmiş ve gene eline tutuşturulan bir kağıtla 
yok olup gitmişti. Ölüsü bile yoktu ortada. Ne enteresan bir adam. “Bir 
hayalmiydi  acaba  tüm bu yaşadıklarım” diye düşünürken,bir kenarda ağlayan 
Firuze’ye gözü ilişti. Firuze ve Tuana olmasa  her şey hayaldi diyecekti. 
Tuana..... Şu an okuldaydı Tuana. O sabahçıydı. Sabah okula bırakıp gelmişti. 
Bakalım o nasıl karşılayacaktı. Senelerdir görmüyordu babasını ama bir babası 
vardı. Uzakta da olsa vardı. Oysa şimdi yok olup gitmişti.Birden yerinden 
fırladı. Menije.... Hemen Menije’yi çağırmalıydı. Telefona doğru koşar 
adımlarla gitti. 

“Alo.. Menije. Selam canım” 
“Selam... Ne oldu. Sesin çok kötü geliyor.” 
“Kötüyüm Menije.” Şu an ağlamak istemedi ama kendisini tutamıyordu. 
“Çok kötüyüm. Bana gelsene. Hadi hemen ne olur.” 
“Ne oldu? Söyle hadi. Ne var?” 
“Ne olur sen hemen gel. Canım çok sıkılıyor. Telefonu kapıyorum. Seni 

hemen bekliyorum.” 
“Tamam geliyorum. Hay yarabbim” 
“Aysel, ben eve gidiyorum. Ne olur akşam için bir hoca ayarlayın. Bir 

şeyler yapın, dua okutalım.” 
“Tamam canım. Bizde sana gelelim. Sen  yat biraz dinlen, biz Sevil ile her 

şeyi ayarlarız merak etme.” 
Mehveş, Firuze’ye uzanıp onu kucaklayarak, kapıdan çıktı.  
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İki saat kadar sonra Menije gelmiş ve  gerçeği öğrendiğinde, ağlayanlar 
arasına o da katılmıştı. O gece, haber alan herkes Mehveş’te toplanmıştı. Müthiş 
bir kalabalık oluşmuştu. Tahir ve Perihan, kızlarının yanında onu teselli etmeye 
çalışıyorlardı. Olayı duyup hemen koşup gelmişlerdi. Mehveş babasını görür 
görmez, gözü yaşlı bir şekilde: 

“Baba” diye, yardım ister gibi gözlerinin içine ümitle bakıyordu. 
Çocukluğundan beri iyi arkadaşı,dostu,sırdaşı babasının yanında oluşu herkesten 
daha çok cesaret vermişti Mehveş’e. 

“Tamam yavrum. Allah’ın emrine karşı gelinmez. Vakti geldi ve gitti. 
Yaşadığı sürece de  hayatının büyük ve en keyifli dönemini seninle geçirdi. Bak 
sana dünya güzeli iki de hatıra bırakıp gitti.”  

Mehveş etrafta dolaşan Firuze ve Tuana’yı görünce içi hem sevgi hem güç 
doldu. Onlar için her zaman güçlü olmalıydı. Kızları, yavruları, canları, 
arkadaşları her şeyiydi onlar. Daha hayatın çok başındaydılar. Ama atalarından 
gelen o güçlü, yılmayan ve dimdik ayakta durmalarına sebep olan genlerinin 
belirtilerini her iki kızında da görüyordu. İkisi de kararlı, gururlu, güçlü, 
yaşıtlarına göre çok farklı çocuklardı. Bakışları bile mağrur ve inatçıydı. 
Mehveş’te onlara, çocukları gibi değil arkadaşları gibi davranmıştı. Onun için 
aralarında ki ilişki de anne kız ilişkisinden ziyade arkadaş ilişkisi halinde 
geçiyordu. 

Bu olayın üzerine, en az bir ay Mehveş’in evi tanıdıkları ve onların 
yaptığı yemeklerle doldu taştı. Kimse Mehveş’e her hangi bir iş yaptırmıyor ve 
herkes evinde yapıp getirdiği yemekleri buzdolabına koyup gidiyordu. 
Mehveş’in insanlara karşı olan yakınlığı ve sıcaklığı şu an adeta akan bir sel gibi 
kendisine dönüyordu. Resmen bir sevgi ve ilgi seli içerisindeydi. Menije’de bir 
aydır onda kalıyordu. Ara sıra onunla oturup eski günleri yad ediyorlardı. Bu 
arada işine de gidiyordu tabii. Ne de olsa artık sadece onun kazandığı para ile 
dönecekti bu ev. Her ne kadar uzun bir süredir Rıza’dan  pek bir para 
gelmiyorsa da gene de bir şeyler geliyordu. En azından bir gün gelmeye 
başlayacak ümidi vardı.Ama şu an oda kaybolup gitmişti. 

Yavaş yavaş artık herkes evine çekildiğinde Mehveş kızları ile başbaşa, 
sadece üçünün olduğu bir hayata başladılar. Çocuklar okula, Mehveş işe gidip 
geliyordu.  

Ayın sonlarına yakın bir gün Mehveş sabah işe gelmiş, bir yandan 
reyonları kontrol ederken bir yandan da cebindeki parayı düşünüyordu. Şu an 
kendisine bir puaça ve  çay alsa akşam almayı düşündüğü 10 yumurta ile 
ekmeğe parası kalmayacaktı. Gidip kimseden de para isteyemeyeceği  için şu an 
midesinin gurultusuna dayanabilirdi. Peki yarın ne olacaktı daha ayın bitimine 
beş gün vardı ve parası tamamen bitmişti. Neyse şimdi bunları düşünmeyeyim 
diye başını şöyle yandan geriye doğru atarak, yüzüne oturttuğu bir gülümseme 
ile reyondaki kızcağıza yaklaştı. 

“Günaydın Serap, Ayşe daha gelmedimi?” 
“Geldi. Tuvalette bir sorunu varmış sanırım bir türlü aşağıya inmedi.” 
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“Ne sorunu? Dur gidip bakayım.” 
Mehveş  tuvalete girdiğinde, Ayşe’yi ağlarken buldu. 
“A a hayrola Ayşe ne oldu?” 
“Kusura bakmayın Mehveş Hanım, yerime geçemiyorum.” 
“Niye?.... Sorun Ne?. Bırak ağlamayı da söyle bakalım Ne oldu?” 
“Naylon çorabım kaçmıştı. Ben de eteğimi çorapsız giydim. Yasak 

olduğunu biliyorum ama, çorap alacak param yok. Ayten Hanım gördü. Ve çok 
kızdı. “Çorap giymeden,reyona çıkamazsın. Hemen git bir çorap giy ve öyle 
gel” dedi. “Bir tek Nurgül ile samimiyim biliyorsunuz. Ondan borç istedim. 
Aybaşı veririm diye ama onda da yokmuş” 

Şu Ayten Hanım da ne uyuz bir kadın diye düşündü içinden. Gerçekten 
çok katı ve suratsız bir kadındı. Hayattaki tüm tatminsizliklerini de bu gencecik 
kızlardan çıkarıyordu. Ayşe yetim bir kızcağızdı. Babası ölünce, hiçbir iş 
yapacak durumda olmayan cahil annesi ile 2 küçük kardeşine bakabilmek için 
okulu bırakıp bu işe başlamıştı. Birden cebindeki parayı düşündü. Bu para ile 
çorap alınabilinirdi  ama o zaman akşam çocuklarına alacağı yumurta ve ekmeği 
alamayacaktı. “Ya belki buzdolabında bir iki bir şey vardır. Ekmek almayı 
unutmuşum diye de Sevil’den ekmek isterim diye düşündü. Hem daha akşama 
çok vardı.” 

“Pis orospu karı. Boş ver sen canım. Al şu parayı git çorabını al. Hadi sil 
gözyaşlarını bakayım dayanamam” 

Ayşe’ye sarıldı. Onu öperken kendi gözlerinden de gelen yaşları silmeye 
çalışıyordu. Ayşe’de Firuze’nin yaşındaydı. Ona bir daha sarılıp,göğsüne 
bastırırken,yanaklarından,içine çeke çeke kocaman öptü. 

“Teşekkür ederim Mehveş Hanım. Size lazım değilmiydi.?” 
“Hayır kızım. Benim daha çok param var. Sen rahat et. Koş git çorabını al 

da reyonunun başına geç hadi.” 
Aşağıya inip kozmetik bölümüne geçerken. İçi biraz öncekinden çok daha 

rahattı. Acaba bir puaça yesem mi sorusuyla, beynini meşgul etmekten tamamen 
kurtulmuştu. Akşam içinde  “ O ooo hele akşam ola hayır ola” dedi ve neşeyle 
işine başladı. O kadar canla başla kendisini vererek çalışıyordu ki. Onu görüp 
gıpta etmemek mümkün değildi. Üzerindeki minicik eteği,ara sıra arkaya 
attığı,simsiyah saçları, yemyeşil zümrüt gibi parlayan o güzel gözleri, güler yüzü 
ve seksi cilveli tavırları ile orta da koşturmaya şen kahkahalar atmaya başlamıştı 
bile. Onu böyle gören her hangi bir kimsenin bu kadının ufacık bir sıkıntısının 
bile olabileceğini düşünmesi imkansızdı.  

Akşam eve gittiğinde, tam buzdolabına doğru yöneliyordu ki. Bu sefer 
Tuana elinde bir mektup ile geldi. 

“Anne bak Amerika’dan bir mektup gelmiş” 
Birden kalbi çarpmaya başladı.Amerika demek Rıza demekti. E Rıza da 

yoktu artık. Gene ne olmuştu ki. Acele ile zarfı yırttı, mektup kağıdının 
içerisinden  beşyüz Dolar kucağına düştü. Gözlerine inanamadan mektup 
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kağıdını eline aldı ama mektup Farsça yazılmıştı. Bir şey anlamıyordu. Hemen 
Sevil’i aradı: 

“Alo, Sevil. Ya bana bir mektup geldi ama Farsça, anlamıyorum. Hani 
senin Ataköy’de İranlı bir tanıdığın vardı ya ona okutabilirmiyiz?” 

“Olur yarın seni götürürüm.” 
“Benim şimdi okumam lazım. Belki önemli bir şey vardır.” 
“Yahu acelen ne? Şu an misafirim var çıkamam.Yarın gideriz işte.” 
Mehveş söyleyemiyordu ki şu an açız ve de burada baya bir para var diye. 

Seks hayatından tut da en mahrem sırlarına kadar, her şeyi paylaştığı arkadaşına 
aç olduğunu söylemeyi gururuna yediremiyordu. İşte çırılçıplak gördüğüm 
Mehveş bile şu an bir gurur giysisi ile örtünmüştü. 

“Yok, yok ben çok merak ettim. Sen tarif et. Bir de telefon et. Ben 
giderim.” 

“Ay ne inatsın Mehveş, tamam. Yaz söylüyorum” diye adresi yazdırır 
yazdırmaz, Mehveş çocukları ve de mektubu da alarak hemen o adrese doğru 
yola çıktı. Onbeş dakika kadar bir süre sonra, İran’lıların  evinde oturmuş. 
Mektubun tercümesini dinliyorlardı. Rıza’nın daha önce borç verdiği bir İran’lı 
adamdan geliyordu mektup. Hem Mehveş’e baş sağlığı diliyor,hem de Rıza’ya 
olan borcunu gönderiyordu. Gözlerini kapayıp derin bir nefes alan 
Mehveş,gülümseyerek Allah’a içinden teşekkür etti. İran’lı aileye teşekkür 
ederek,hemen oradan çıkıp doğruca Ataköy’deki şık bir restorana giderek nefis 
bir akşam yemeği yediler. Akşam yiyecekleri on yumurta ve bir ekmeği hiç 
düşünmeden ihtiyacı olan birisine verdiğinde, bu nimeti sınırsız olan 
evren,onlara bu akşam nefis bir yemek sunduğu gibi,yanında bir aylıkta harçlık 
para  vermişti.  

Şu sıralar henüz lise birinci sınıfta okumakta olan  Firuze çok değişik bir 
çocuktu. Kararlı tavırları,gururlu bakışları,konuştuğu laflar, yetişkin insanlar 
arasında bile pek sık rastlanmayan cinstendi. O akşam restoranda yemek 
yerlerken, Firuze karalı bir ses tonu ile. 

“Anne ben okulu bırakacağım ve çalışmaya başlayacağım” dedi. 
Şaşkınlıktan elindeki çatalı masaya düşüren Mehveş: 
“Ne münasebet. Nereden çıktı şimdi bu” 
“Bu konuyu hiç tartışma benimle. Uzun zamandır düşünüyorum ve 

babamın ölmesiyle de kesin kararımı  verdim. Gazetelerde iş ilanlarına 
bakıyorum, aslında gidip bir ikisiyle görüştüm de, ilk  kabul edildiğim işe 
gireceğim.”    

“Firuze,kızdırma beni. Senin tahsil yapmanı istiyorum.” 
“Sen istiyorsun diye değil. Zaten ben yapacağım. Yüksek tahsil de 

yapacağım. Ama şimdi sırası değil. Seni bu hayat mücadelesinde tek başına 
bırakamam. Ne kadar zorlandığının farkındayım. Etraftakiler fark etmeseler de 
ben seni çok iyi tanıyorum.” 

Şu laflar 15 yaşındaki normal bir çocuğun edeceği laflar değildi. Ama 
Firuze asla sıradan bir kız çocuğu da değildi. Mehveş biliyordu ki kızı hiçbir 
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zaman boş konuşmamıştı. Bu bakışları, bu duruşu gayet iyi tanıyordu. Bu 
havaya girdimi istediği şeyi kesinlikle yapardı. Uzandı, annesinin masadaki elini 
tuttu. Sevgiyle gözlerinin içine bakarak. 

“Yalnız değilsin anne ben varım. Merak etme birlikte harika bir hayat 
kuracağız.” 

İp gibi göz yaşları, gözlerinden dökülüyordu Mehveşin. Firuze’nin elini 
dudaklarına götürüp öptü öptü. Kızına bakarken o yaşlı gözlerinde hem 
sevgi,hem hayranlık,hem de gurur vardı. 

 
    
                  
Giderek artan sağlık sorunlarına para yetiştirmekte zorlanan Mehveş’e 

babası, Rıza’nın öldüğüne dair bir belge getirdiği takdirde, emekli sandığının 
sağlık karnesinden faydalanabileceğini söyledi. Bu haber üzerine havalara uçan 
Mehveş ertesi gün, İran konsolosluğuna gitmek üzere giyinip kuşandıktan 
sonra,yanına kayınvalidesinden hatıra olarak sakladığı onun İran’da giydiği 
oldukça süslü ipek siyah çarşafı da alarak yola koyuldu. Zira İran’da olduğu gibi 
İran konsolosluğunda da çarşaf giymek veya sıkıca örtünmek zorundaydın.   

Konsolosluğa geldiğinde, derdini anlatmak üzere konsolosla görüşmek 
isteyince, önce bir müddet beklemek zorunda kaldı. Yarım saat kırkbeş dakika 
kadar bir müddet sonra Mehveş’i Konsolos Bey’in yanına aldılar. Çarşafın 
içerisinden bir tek gözleri görünen Mehveş,tavrı,ses tonu, hareketliliği ve o 
güzel gözlerinde ki canlı bakış ile Konsolos Ziya Bey’i oldukça etkilemişti. 
Mehveş ise bu işi bir an önce bitirebilmek için hem durumlarının vahametini 
anlatıyor hem de olayın nasıl nerede niçin olduğunu acele acele aktarmaya 
çalışıyordu. Tüm bunları yaparken de o meşhur yüksek perdeden kullandığı sesi 
ve işveli hareketleri karşısında büyülenmiş bir şekilde onu izleyen  Konsolos 
Ziya Bey’i asla fark etmiyordu. Tüm dikkatini olayı bir an önce 
neticelendirmeye  vermişti. Konsolos Bey  Mehveş’i dinleyip,gerekli bütün 
notlarını aldıktan sonra, Mehveş’in telefonunu da alıp,gereken işlerin en kısa 
zamanda yapılarak kendisinin konu hakkında bildirileceğini söyleyip,onu kapıya 
kadar bizzat kendisi geçirdi. 

Bu günden sonra hemen hemen her gün Mehveş’i arayarak,  gelişen 
olaylar hakkında olumlu veya olumsuz bir bilgiyi gene bizzat kendisi vermeye 
başlamıştı. Gün geçmesinki Ziya Bey telefon  etmiyordu. 

Bu arada çalışmaya kesin karar veren Firuze hiç değilse okulunu 
bırakmasın diye Mehveş ona kendi çalıştığı alış veriş  merkezinin gene kozmetik 
bölümünde part- time bir iş ayarladı. Firuze bir yandan okula gidiyor bir yandan 
ise koşturarak ancak yetiştiği işte çalışıyordu. Öğleden sonra çalışabileceği için 
sınıfını da sabahçı olarak başka bir sınıf ile değiştirmişti. Sabahın altısında 
kalkıp okula, öğle vakti okuldan çıkıp işe gidiyordu. Onun bu kadar 
yorulduğunu gören Mehveş ne kadar üzülse de  o; 
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“Anne çalışmam lazım, bir zaman babamın bana sunmuş olduğu hayat 
seviyemi asla düşürmek istemiyorum. Ben her zaman kendi başımın çaresine 
bakacağım ve asla vazgeçmeyecek istediğim her şeyi başaracağım” diye gayet 
kararlı ve gururlu cevaplar veriyordu. Onun yaşında ki çocuklar henüz annesinin 
dizinin dibinde şımarıp, bir ders çalışmanın bile mesuliyetinden  yoksun iken 
Firuze’de inanılmaz hedefler ve kendi yarattığı stratejilerle, tüm hayatının 
mesuliyetini kendi o minicik omuzlarına yüklenmiş,üstelik annesinin ve tüm 
yakınlarının onu vazgeçirmek istemesine karşın bir de onlarla mücadele 
veriyordu. 

Mehveş  gayet yoğun geçirmiş olduğu bir iş gününün sonunda bakkaldan 
aldığı bazı yiyecek torbalarını taşırken,giderek artan bel ağrılarının bacağına 
vurmasıyla resmen topallayarak eve doğru geliyordu ki evin önünde durmakta 
olan bir mercedes  marka makam arabasının içerisinde, Konsolos’u kendisini 
beklerken buldu. Çaktırmadan üstünü başını düzeltmeye çalışıp, birden 
dikleşerek, daha bir alımlı yürümeye başladı. 

“Ziya Bey....... O ooo merhaba. Hayrola sizin bu saatte buralara kadar 
gelmenize sebep olan şeyi merak ettim.” 

“Ölüm ilamı çıktı da, onu size ben getirip müjdeyi vereyim dedim.” 
İçinden “Ulan ölüm ilamının müjdesi mi olur?” diye geçirse de, şu an bu 

belgeyi elde etmek sağlığı açısından ona büyük imkanlar sağlayacaktı.   
“Ay  sahimi?.. Çok teşekkür ederim size de zahmetler verdim. Buyurun 

isterseniz size bir kahve ikram edeyim.” 
Ziya Bey hiç itiraz etmeden arabadan inerek yukarıya doğru çıkarken, 

Mehveş Ziya Bey’in ellerinde ki torbaların fazlalığı ve ağarlığını görerek 
içlerinde ne olduğunu da epey merak etti. 

Yukarıya geldiklerinde, torbaları Mehveş’e uzatarak: 
“Bunları çocuklara getirdim” dedi. 
Torbalarda yiyecek cinsinden yok yoktu. Tatlılar, çerezler, meyveler, 

İran’a has bazı yiyecekler. Mehveş teşekkür ederek torbaları alıp mutfağa 
boşaltmaya götürdüğünde içeriye doğru bağırdı: 

“Kahvenizi nasıl alırsınız?” 
“Orta” 
Ziya Bey’de diğer İran’lılar gibi aksanlı konuşuyordu. Bu aksan Mehveş’e 

hiç yabancı gelmediği gibi,çok da hoşuna gidiyordu.İçeride kendi kendisine 
gülerek kahveyi hazırlarken aklından Rıza ile yaşadığı eski günleri geçirdi.   

Üzerinde ki mini eteği,upuzun siyah saçları ile ilk defa çarşafsız gördüğü 
Mehveş’e daha da bir hayranlıkla bakıyordu Ziya Bey. 

“Tahmin ettiğim gibi çok güzelmişsiniz.” 
“Nereden tahmin ettiniz?” 
“Gözlerinizden” 
Mehveş gülerken içinden de “Ah siz erkekler diye geçiriyor ama 

erkeklerin bu kadınlara olan tutkusu da hoşuna gidiyordu. Kendisine karşı bu 
hayranlık ve arzu dolu bakışların keyfini yaşayarak, kahvelerini içip,bir müddet 
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sohbet ettikten sonra uğurladı Ziya Bey’i. Bu arada çocuklar da gelmiş ve Ziya 
Bey ile tanışmışlardı.    

O günden sonra Ziya Bey sık sık Mehveş’e uğramaya başladı. Bu arada 
Mehveş’te kalmaya gelmiş olan Menije’de Ziya beyle tanışmış ve çok 
beğenmişti. Mehveş’e: 

“Bak çok yahşi adam. Sana da hayran hayran  bakıyor. Kaçırma bu 
adamı” diye  tavsiyeler de bulunuyordu. Ziya Bey’in bu ilgisi ve beğenisi her ne 
kadar hoşuna gitse de şimdilik aralarında ki mesafeyi koruyordu Mehveş. Onun 
her gün araması,sık sık gelmesi,çocukları ve kendisini düşünüyor olması 
Mehveş’e güven hissi veriyordu. 

Bir gün akşam işten çıkmış eve dönüyordu. Sıcak bir ağustos akşamı. Ben 
de işte oldukça bunalmış bir vaziyette gelmiş arabamı park ediyordum ki 
Mehveş’in sesiyle yerimden fırladım. 

“Güüüüüül. Merhaba, ne haber?” 
“A iyilik canım. Nasılsın?” 
“İyiyim sağ ol. Ben de işten geliyorum. Hadi gelsene bana, yemek yeriz.” 
“Çok mersi ama Zeynep evde beni bekliyor. Ona sözüm var. Sonra 

gelirim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?” 
“Çok iyi. Çalışıyorum işte. Ama sana anlatacaklarım var. Bir ara 

görüşelim.” 
“Olur görüşürüz. Bak ne diyeceğim. Ben Zeynep ile bir haftalığına 

Bodrum’a gidiyorum istersen sen de gel ne dersin?”  
“Sahi mi?... Çok iyi olur ya. Zaten henüz senelik iznimi de 

kullanmamıştım. Yarın bizim müdür ile bir konuşayım. Sana haber veririm.”  
“Tamam haber bekliyorum. Şimdilik iyi akşamlar. Görüşürüz.” 
“İyi akşamlar” 
Ertesi akşam Mehveş gelebileceğini haber vermek üzere beni aradığında 

çok sevinçli bir ses tonu ile konuşuyordu. 
“Harika oldu bu ya. Ne güzel eğleniriz şimdi.” 
“Kesin..... Zaten oraya eğlenmeye gidiyoruz.” 
Gerçekten de Bodrum,hayatımda çok önemi olan bir yöre,doğal 

güzelliği,müthiş koyları,restoranları,eğlence hayatı ve sadece eğlenmek için 
gelmiş kişilerin yaydığı o pozitif enerji ile mest oluyorum.  

Hiçbir şey düşünmeden doya doya güneşlenmek, denize girmek,yemek 
yemek, o beni büyüleyen doğanın güzelliğini seyretmek, müziğin ritmine tüm 
bedenimi bırakıp çılgınca dans etmek ve yanımda eğer sevgilim varsa( ki 
kesinlikle tercihim odur)  hiç durmadan sevişmek....... İşte benim için Bodrum. 
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 Bodrum’da limana yakın bir otele yerleştik. Amacımız Bodrum 
gecelerinin de keyfini çıkarmak. Dolayısıyla merkezde olmayı tercih ettik. 
Gündüzleri değişik plajlara giderek,deniz ve güneşin keyfini yaşamayı 
düşünüyoruz. 
 Bir hafta, tüm bu güzellikleri yaşarken, Mehveş’in aklına takılan tüm 
konular hakkında da devamlı sohbetler etmekteyiz. 
 Otelin havuzunda güneşlenirken Mehveş aklına takılan bir olaydan dolayı 
kızgındı.  
 “Yahu insanları hiç anlamıyorum biliyormusun? Ne kadar aptalca bir 
hayat yaşıyorlar. Çok kızıyorum onlara. Bir de kalkmış benim için laf 
ediyorlar.” 
 “Haklısın ama kızma olsa olsa acı. Çünkü zavallılar hayatı ve de 
kendilerini tanımıyorlar ki.” 
 “Nasıl tanımıyorlar” 
 “Kendilerine öğretilen hatta ezberletilen  kalıplara sıkışmış kalmışlar. 
Oradan etrafı gözetliyor. Kendileri yaşayamadığı için de tatminsizliklerinin 
acısını yaşayan kişilere kin kusarak çıkarıyorlar. Kimileride yaşadığını 
zannederek dejenere bir hayatın içerisinde hiçbir değer yargısı olmadan, 
bedenini,zihnini,ve ruhunu telef ediyor. Aslında ruha hiçbir şey olmaz tabi o 
orada sessizce onu keşfetmesini bekliyor. Ruh yerine duygularını desek daha 
doğru olacak.” 
 “Her ne ise bu aptal insanlara öyle kızıyorum ki bazen bir iki tanesini 
parçala diyor şeytan” 
 “Aman şeytana uyma. Bilirim parçalarsın da.” 
 “Peki sen bu insanları anlıyor musun Gül?” 
 “Evet anlıyorum. Ama anlamam çok vakit aldı. Bilirsin çok kitap 
okur,çok seminere gider,insanları ve yaşamı çok incelerim. Tüm bunların 
sonunda koca okyanusta bir damla da olsa bir şeyler anladım” 
 “Peki sana bahsettiğim şu uyuz karı Ayten vardı ya” 
 “Evet” 
 “Onu anlayabiliyormusun?” 
 “Evet” 
 “Nasıl?” 



 76

 “Bak Mehveş, şimdi diyelim şurada masanın üzerinde yuvarlak bir boru 
var. Ve bu borunun iki tarafındaki ağızlarından sağ tarafı kırmızı, sol tarafı sarı 
boyalı . Ve bir takım insanlar sağ taraftan bakıp borunun kırmızı olduğunu 
söylerken bir takım insanlar, sağ tarafı hiç görmeden sol taraftan bakıp hayır bu 
sarı diyorlar. Oysa kendisini biraz yükseltmiş olan bir kişi yukarıdan bakarak her 
iki tarafı da gördüğü gibi, neden  bir kısım insanın boru için kırmızı bir kısım 
insanın da sarı diye tutturduğunu anlıyor. İşte bunun gibi eğer kendini eğitirsen 
senden aşağıda olan kişileri anlayabilirsin. Çünkü yukarıdan bakabilirsin olaya. 
Oysa anlayamadıkların senden yukarıda olanlardır. Onlar da seni anlar.”  
 “Peki sence yaşamın anlamı ne?” 
 “Yaşamın anlamı kişiden kişiye değişir Mehveş’ciğim.  Her insan 
benzersizdir. Her insanın kendi iç evreni vardır. Fakat çoğu insan kendi evrenini 
tanımadığı gibi doğal olarak başkalarının evrenini de tanımıyor ve kendisi de 
dahil olmak üzere her insanı aynı kalıpta görüyor.  Ve bu kalıplara sıkışıp 
kalıyor. Kendisi ile ilişki kuramıyor. Kendisi ile ilişki kuramayan bir kişinin hiç 
kimse ile gerçek bir ilişkisi de olamaz bazı konulara bağlı yüzeysel ve geçici 
ilişkiler yaşarlar bu arkadaşı olsun,çocuğu,ailesi olsun veya sevgilisi olsun 
aynıdır.  Ve bu tip insanlar kendi yaşamlarının keyfini çıkaramadıkları gibi, 
başkalarının yaşamına da keyif katamazlar.” 
 “İyi de ben senin kadar bu konuları bilmesem de yaşamdan çok keyif 
alıyorum” 
 “Alırsın tabi. Bir şeyi bilmek değil bilge olmak önemlidir. Bir çok konu 
da sen benden daha bilgesin. Zaten böyle doğmuşsun. İçinde var. Niye ben seni 
ilk gördüğümde bu kadar etkilendim. Sendeki o yapmacıksız doğal haline ve bu 
halinle yaptıklarına. Örneğin insanlara yardım etmen. Ataköy’de tanıdığım bir 
çok kişi yardım ediyor ama bunların çoğu cehennem korkusuyla sanki Allah’a 
rüşvet verir gibi yardım ediyor. O da bir şey tabi. Hiç değilse evrene amacı 
değişik bile olsa pozitif bir şey yapıyor. Ama sen öyle değilsin ki, tüm bunları 
içinden gelen sevgi ile yapıyorsun.”  
 “Teşekkür ederim” 
 “Teşekkür etmene bir gerek yok. Bunlar gerçek. Sonra hayatın tam 
göbeğinde,yaşamı özgürce kucaklayarak yaşıyorsun, insanların koyduğu 
kalıpları baştan yıkmışsın. Gerçi bu ailede dünyaya gelmen ile Allah 
genlerinden ötürü sana biraz iltimas geçmiş. Ama olsun. Bak kız kardeşin 
senden farklı.  Ruhun ile temastasın,içinden gelen ses ile genelde hareket 
edebiliyorsun. Onun içinde, kıskançlık, kibir,kompleks,sahiplenme gibi bazı 
kötü ve bizlere acı veren duygular sende zaten yok. Bak ben hayatım boyunca 
kibir ile savaşıyorum. Yavaş yavaş alt etsem de ara sıra üstüme çıkıp bana acı 
çektirebiliyor. Veya istemediğim hiç tasvip etmediğim bir şey yaptırabiliyor.” 
 “Yok canım sen de çok iyi bir insansın.” 
 “İyimiyim değilmiyim o tartışılır ama, bir şey var ki kendimin ne 
olduğunun farkındayım . Yalnız sen de ne eksik onun da farkındayım” 
 “Ne?” 
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 “Sen de insanı tanımıyorsun bu sende ki vasıflar zaten doğuştan , bunun 
için de karşındaki insanı anlamıyorsun. Sen iyi ve renkli bir kişi olduğun için 
birçok kişi yanında ama unutma ki herkes için en önemli kişi gene kendisidir. 
Onun için onları da dinlemen ve neden öyle davrandıklarını anlaman gerekiyor. 
Birinin yaptığı bir şey bu yemek bile olsa onu kırmamak adına bazen bu kadar 
çıplak olmaman gerekiyor. Sen bu konularda sadece kendini tatmin etmeye 
çalışıyorsun. Oysa karşında ki de  tüm duygularının tatminini bekliyor.  
 “Evet ama ben onlar için en iyi olanı zaten düşünüyor ve yapmaya 
çalışıyorum.” 
 “İşte mesele de buradan kaynaklanıyor, canım. Bu  iyi olarak düşündüğün 
şeyi bakalım karşıda ki düşünüyormu?... Unutma ki her kesin  bu hayattaki en 
bariz hakkı, kendi hayatı hakkında ki kararları ki bu günlük basit kararlar bile 
olsa, kendi özgür iradesi ile verebilmesidir. En basitinden birinin evine 
gittiğinde onu bunu yemen için ısrar edilmesi bile mesela benim canımı çok 
sıkıyor. Ama bu sıkıcı davranış bir çok kişiye bir meziyetmiş,bir 
misafirperverlikmiş gibi öğretilmiş. Onun için bir kişiye iyilik olarak 
düşündüğümüz bir şeyi bile yapacak olsak önce ondan izin istemek ona karşı bir 
saygıdır.” 
 “Peki benim mesela arkadaşıma gittiğimde,yaptığı yemeği doğru dürüst 
yapamadığını gördüğüm zaman onun elinden alıp yapmam iyilik mi, kötülük 
mü?” 
 “Ne iyilik, ne kötülük. Saygısızlık.  Ve Sevginin en önemli faktörü de 
saygıdır. Her bireye önce saygı duymalıyız ki ona karşı olan bir sevgiden söz 
etmeye başlayabilelim. Sana bir şey söyleyeyim mi?.. İnan ki ben evde 
beslediğim kedilere bile önce saygı duyuyorum. Çünkü saygısız bir sevgi 
olamaz ve onları deli gibi bağrıma basıp sevmek istediğim de bile eğer o 
istemiyorsa asla onlara dokunmam, sevgimi uzaktan dokunmadan gönderirim. 
Öbür türlü zaten yaptığım sevgiye girmez. Şartlı bir kabul olur. Ben seni 
besliyorum, sende benim canımın istediği zaman kendini bana mıncıklatarak 
benim isteğimi yerine getireceksin gibi. Bu durum da sence gerçek bir sevgiden 
bahsedebilirmiyiz.” 
 “Geçenler de Firuze’nin  odası gözüme çok dağınık göründü. Oturdum 
sabahtan akşama kadar uğraşıp odasını düzelttim. Hanımefendi gelince benimle 
kavga etti. Bende çok sinirlendim. Sence haklı değilmiyim.” 
 “Genel olarak şu soruyu Türkiye’deki 100 kadına sorsan belki 98i sana 
haklısın diyecektir. Ama  işin gerçeği değilsin” 
 “Neden yardım etmek sence hatamı?” 
 “Aşkım sen yardım etmemişsin ki. Sadece sana göre hoş görünmeyen bir 
şeyi gene sana göre değiştirmişsin. Çocukcağız senden böyle bir şey istedimi 
ki?” 
 “Hayır. Ama ...” 
 “Bırak şimdi amayı. İşte hep bu amaların arkasına saklanıyoruz. Ama 
orası senin evin ve o oda istediğin şekilde dursun istiyorsun. Halbuki sorana bu 
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Firuze’nin odası diyeceksin. Peki çocuk odasını istediği şekilde tutamaz mı? 
Böyle bir şeyi yapmak istediğin de ona bir kere sorsan daha iyi olmaz mı? 
Örneğin ben de Zeynep’in odasını toplarım ama hep önceden kendisini haberdar 
ederim. Hem bu çocuğun sorumluluk sahibi olmasını da sağlar. Üstelik kaldı ki, 
Firuze hayatım da tanıdığım çocuklar arasında en sorumluluk sahibi olan. 
Baksana çocukcağız hem çalışıyor hem okuyor. Gerçekten hayranım Firuze’ye.” 
 “Ya benim evim diye değil o kendi evine de gitse ben gider toplarım.” 
 “Biliyorum. İşte bu daha da büyük sorun sen bu işi benim evimde bile 
yapabilirsin. Bu demek oluyor ki. Ben beceriksizin tekiyim. Bu işlerden de pek 
anlamıyorum ki olabilir de. Sana ne? Sen bu işleri çok iyi bilirsin ve benim ne 
düşündüğüm veya hissettiğim, umurunda değil. Sen burayı kendine göre bir 
düzene sokuyorsun. Şimdi sence bu saygısızlık değil mi? Sevginin ve saygının 
en önemli unsuru ise her şeyi olduğu gibi kabul etmek.” 
 “Amaaaan karışık konular.” 
 “Aslında konular karışık değil de bizim zihnimiz karışık. Mühim olan ona 
bir çeki düzen vermek. Neyse boş ver. Kalk havuza girelim felaket ısındım. Su 
iyi gelecek” diyerek havuzun serin sayılacak sularına atladığımda, yüzerken 
bedenimin aldığı haz tüm duygularımı uyararak ta ruhuma kadar gitti. Allah’ım 
yaşamak ne güzel. Şükürler olsun sana” 
 Havuzdan çıktıktan sonra,mayolarımız ile aynı renk olan havlularla 
kurulanırken,bir yandan da konuşmaya devam ediyorduk: 
 “Mehveş’ciğim, bu arada,ben de dahil hemen hemen herkeste eksik olan 
bir şey daha var ki sende eksik olan, o sanki bizlerin eksikliğinden biraz daha 
eksikmiş gibi sende. Bu eksikliğin de ileride sana zarar vereceği kesin diye 
korkuyorum.” 
 “Neymiş o?” 
 “Duygularının esiri olarak yaşıyorsun. Bu da aldığın kararlarda veya 
davranışlarında seni istediğin hayatı yaşamaktan alıkoyabilir.” 
 “Nasıl yani?” 
 “İçimizden gelen duygulara hakim olarak da onların keyfini çıkarabiliriz 
ki buna irade diyoruz. Ama o duyguların yönetimi altına girerek yaşarsak. 
İleride hoş olmayan bazı sonuçlara katlanmak daha acı duyguları da yaşamamıza 
sebep olacaktır.” 
 “Ama istediğim şeyleri o an yaşamaz veya söylemez isem kahroluyorum.” 
 “Biliyorum bende zaten ondan bahsediyorum ya” 
 “Ama sen benim bu çıplak halimi sevdiğini de söylüyordun.” 
 “Haklısın seviyorum ama bu duygulara hakim olabilmek ile olduğunun 
dışında görünmek arasında büyük fark var. Benim söylediğim irade bir maske 
değil, davranışlarında saf akılı kullanabilmek.” 
 “Saf akıl da ne demek. Saf olmayanı da mı var?” 
 “Evet var. Aslında akıl dediğimiz zihnimiz. Duygularımızın esiri olarak 
onların etkisinde çalışıyor.Yapacaklarımıza karar verme aşamasında, kullandığı 
doneler,genelde bize öğretilenler ve de duygularımız güdümlü. Oysa daha 
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yukarılarda ruhumuzun sesi diyebileceğim saf bir akıl, her zaman doğruyu sana 
fısıldıyor, buna vicdan da diyebiliriz, ama biz bu öğretilmişler ve benliğimizi 
sarmış olan duyguların gürültüsünden o saf aklın sesini duyamıyoruz. Bu sesi 
ancak maddenin yarattığı gürültüden kurtulduğumuz sessizlik anlarında 
duyabiliriz.” 
 “Peki o sessizliği nasıl sağlayacağız?” 
 “ Namaz, meditasyon gibi eylemlerle içimize yönelip,konsantre olarak.”  
 “Ama duygularımı tatmin etmez isem mutlu olamam ki?” 
 “Mutluluk ile zevki birbirine karıştırma. Duyguların yarattığı arzuları 
tatmin etmek insana zevk verir, mutluluk daha bir huzur ile ilgili bir olay. 
Hayattan zevk almak bu duyguların yarattığı arzuları da tatmin etmek çok güzel 
bir şey kaldı ki herkes gibi bende bundan aşırı keyif alıyorum. Ama hayatını 
yönetirken  vermiş olduğun kararlarda bazen kısa sürede sana zevk verecek bir 
şeyi yapman uzun vade de daha çok acı verecektir.Çoğumuz kararlarımızı,uzun 
dönemde değil kısa dönemde bize zevkmi yoksa acımı vereceğine göre 
veriyoruz. Ve bu da uzun vadede o an aldığımız zevkten çok daha fazla acı 
çekmemize sebep oluyor. Sonunda acı getiren zevklerden kaçmayı,sonunda zevk 
getirecek acılara dayanmayı sağlayan irade, her zaman hayatımızı daha 
güzel,daha başarılı ve zevkli kılacaktır. Ve bizi biz yapan da bu seçimlerimizdir. 
Oysa bizi başarıya götürecek şeyler genelde kısa vadede acı veren fakat uzun 
vadede zevk veren şeylerdir.Örneğin, imtihan haftası, bir talebenin ders 
çalışmak ile arkadaşlarının gideceği bir partiye katılmak konusunda vereceği 
karara bakacak olursak. Partiye katılmak kısa dönemde zevk verirken uzun 
dönemde o kişiye acı yaşatacaktır. Oysa ders çalışmak kısa dönemde acı 
verirken uzun dönem de zevk yaşatacaktır. Diyet de öyle, aşırı yemek yemek  
kısa vade de zevk verirken,uzun vadede acı verecek ve seni şişman bir bedenin 
maddi manevi sıkıntısına sokacak. Oysa kısa dönemde sana acı verecek bir diyet 
uygulaması ise, uzun vadede sana güzel ve sağlıklı bir bedenin hazzını 
yaşatacak.Bilmem anlatabiliyormuyum?” 
 “Evet anlıyorum.” 
 “İyi o zaman. Mesele yok. Hadi odaya çıkalım, Zeynep uyuyordu bene de 
biraz kestireyim akşam bir yerlere çıkar arzularımızı tatmin eder hoşça bir gece 
geçiririz canım.” 
 Mehveş, ben ve Zeynep, Bodrum’da güzel bir hafta geçirerek İstanbul’a 
geri döndük . Mehveş çocukları kendi evinde Menije ile bırakmıştı. Mehveş’te 
bizim gibi Bodrum’un o meşhur güneşinde iyice bronzlaşmış olarak,evinin 
kapısını çaldığında kapıyı açan Menije bir yandan Mehveş’e sarılıp öpüyor bir 
yandan da durmadan Konsolos Ziya Bey’in kendisine çok kızdığını bağırıp 
çağırdığını falan anlatıp duruyordu. 
 “Dur dur hele bir nefes al. Ne oldu niye kızdı Ziya Bey sana anlamadım.” 
 “Adam seni kıskandı sanırım. Diyorum sana bu adam sana yanık.” 
Mehveş gülerek Menije’ye sarıldı. 
 “İyide niye sana kızıyor hala anlamış değilim.” 
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 “Niye seni kadın başına yalnız Bodruma göndermişim. Orda ne yapar ne 
edermişsin? Bana ciddi ciddi bağırıp çağırdı.” 
 “A a olurmu öyle şey. Boş ver sen onu ben haddini bildiririm onun.” 
Birlikte yarım saat oturdular oturmadılar ki telefon çaldı. Telefonda ki Ziya 
Bey’in telaşlı sesi idi. 
 “Hele şükür geldiniz mi Mehveş Hanım?... Çok korkuttunuz beni.” 
 “A a neden korktunuz ki ayol. Haa haa .. İlahi Ziya Bey çok hoşsunuz. 
 “Ne olacak. Bodrum’a bir bayan yalnız gidermi? Size biri kötülük 
yapacak diye korktum.” 
 “Korkmayın canım. Bodrumda kimsenin kimseye kötülük falan yaptığı 
yok. Herkes eğlenmeye,tatilin tadını çıkarmaya gidiyor oraya. Hem ben yalnız 
gitmedim ki bir arkadaşım ile gittim.” 
 “O da bayanmış ama ne bileyim endişelendim işte. Ben akşamüstü size 
çay içmeye gelebilirmiyim?” 
 “Tabi gelebilirsiniz memnun olurum. Bekliyorum.” 
 Akşam üstü gene eli kolu yiyecek içecek dolu olarak geldi Ziya Bey. 
Mehveş’i görünce gözleri parladı. 
 “Çok özledim sizi Mehveş Hanım. Kusuruma bakmayın merak ettim işte.” 
 “Ha haa haaa ay alemsiniz, demek beni özlediniz. Bu arada çok 
teşekkürler gene birçok zahmetlerde bulunmuşsunuz.” Diye elindekileri alarak, 
mutfağa götürdü Mehveş. 
 Salona döndüğünde, Ziya Bey hayran hayran Mehveş’e bakıyordu. 
 “Vücudunuzun rengi ne kadar güzel olmuş.” 
 “A evet yandım.” 
 “Mehveş Hanım.......” 
 “Efendim....” 
 “Mehveş Hanım..... Ben sizi görünce kalbim çok fena çarpıyor. Sizinde 
beni görünce çarpıyormu?.....” 
Mehveş katıla katıla gülmeye başladı. Bu İranlı erkeklerde ilginç bir saflık ve de 
çekicilik buluyordu. Belki de çok dosdoğrulardı. Ne hissediyorlarsa hiç 
dolambaçsız şak diye hislerini aynen söylüyorlardı.  
 “Niye gülüyorsunuz Mehveş Hanım. Ben galiba size aşık oldum.” 
 “Kusura bakmayın Ziya Bey... Birdenbire söyleyince ... Yani ne bileyim.. 
Pardon birden şaşırdım da..” 
 “Peki sizin kalbinizde çarpıyormu?”  Mehveş gülmekten kendisini 
alamıyordu. 
 “Yani tabi kalbim çarpıyor. Dursa zaten ölmüş olurum da... Sizi görünce 
de çarpıyor görmeyince de çarpıyor..  Haa  haaa  haa ay kusura bakmayın ne 
olur. Sinirim bozuldu.” 
 “Niye sinirlendiniz. Ben size aşık oldum diye mi?..” 
 “Hayır hayır yanlış anladınız sinirlenmedim. Sinir sistemim bozuldu 
diyorum. Hani gülmemi engelliyemiyorum ya. Haa haaaaa ay çok hoşsunuz. 
Haaa haaaaaa........  
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 Annelerinin bu gülmesine çocuklar da merak edip odalarından çıkıp 
geldiler. 
 “Ne oldu anne? Niye gülüyorsun?...” 
 “Yok bir şey. Ziya Bey bir şey anlattı da. Ona gülüyordum.” 
 Ziya Bey, çayının son yudumunu da alarak çıkıp gitti. Onun arkasından 
Mehveş olanları, Firuze ile Tuana’ya anlatınca, onlarda annelerine katılıp 
saatlerce güldüler Ziya Bey’in haline.  
 O akşam, Mehveş’in kuzeni Aykut, kız arkadaşı ve birkaç arkadaşı ile 
gelerek Mehveş’i de alıp Marina’daki barlardan birisine gittiler. Zaten 
Bodrum’un havasından tam kurtulamayan Mehveş’e çok iyi gelmişti  bu bar 
fikri. Müziğin ritmine kendini bırakmış deli gibi dans ediyordu ki, beline 
saplanan korkunç bir acı ile olduğu yere çöktü kaldı. Aykut, Mehveş’i 
kucakladığı gibi arabasına atıp hemen hastanenin acil bölümüne kaldırdı. Son 
haddine gelen bel fıtığı yüzünden en kısa zaman da ameliyat olmasına karar 
verdiler. Eve zorla getirilen Mehveş, evde yere serilen bir yatakta kıpırdamadan 
yatıyordu. Bu arada askeri hastaneden, bir hafta sonrasına gün alındı ve bu günü 
evde yatarak beklemeye başlayan Mehveş’i her gün Ziya Bey ziyaret’e geliyor 
ve hatta mutfağa girip ona yemekler hazırlayıp getiriyor eliyle yediriyordu. 
Ameliyattan bir gün önce, Mehveş gene yerde yatıyor ve de evde yalnız olan 
Ziya Bey gene ona içecek bir şeyler hazırlıyordu. Mehveş ikinci gün geçireceği 
ameliyattan ötürü çok endişeli idi. Ara sıra ağlıyor ve de korktuğunu dile 
getiriyordu ki bu arada ona cesaret vermeye çalışan Ziya Bey, yanına gelmiş 
hem saçını okşuyor hem de onu teselli etmeye çalışıyordu. Ne olduysa o an 
oldu,Ziya’nın, Mehveş’in saçlarını okşamakta olduğu eli, yavaş yavaş 
Mehveş’in buluzundan içeriye memelerine doğru kaydığında, elinin altındaki 
çıplak ve iri memeler, Ziya’yı aşırı tahrik etmeye yetti. Bir yandan, 
parçalarcasına Mehveş’in buluzunu çıkarırken bir yandan da    dudaklarından, 
deli gibi  öpmeye başladığında ikisi de güçlü bir çekimin etkisiyle,büyük bir 
zevkle seviştiler. Mehveş’i çırılçıplak soyan Ziya Bey, şimdi de yerden 
kalkamayan Mehveş’i büyük bir itina ile giydirmeye çalışıyordu. Nasıl 
soyunduğunu bile fark etmeyen Mehveş’e şu an giyinmek oldukça zor 
geliyordu. Sevişirken yaptığı hareketler ise belinin ağrısını artırmıştı. 
 Böylece Mehveş’in hayatında gene İran’lı bir bey ile yeni bir aşk başlamış 
oldu. 
 İkinci gün Mehveş, başarılı bir ameliyat geçirdi. Odasındaki yatağına 
baygın halde getirilen Mehveş yavaş yavaş gözlerini açmaya başladığında 
karşısında ilk gördüğü kişi  Orhan idi. Firuze çok sevdiği Orhan amcasına 
annesinin durumunu haber vermiş idi. Zaten doktor olan Orhan ise hemen 
atlayıp hastaneye gelmiş ve de ameliyatı süresince kapı da beklemişti. Ayıldığını 
görünce büyük bir sevgi ile eğilip yanaklarından öptü Mehveş’i. 
 “Allah’ıma  şükür iyisin canım çok korkuttun beni.” 
 “A a seni gördüğüme çok sevindim. Çocuklar mı haber verdiler.” 
 “Evet Firuze ile konuştuk.” 
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 Mehveş hastanede kaldığı sürece  Konsolos Ziya Bey her gün sepet sepet 
çiçekler gönderdi ziyarete geldi. Bu arada Orhan’da her gün gelip Mehveş’in 
sağlık durumunu kontrol ediyordu. Mehveş ile Orhan arasında ömür boyu 
sürecek çok sıkı bir dostluk başlamıştı artık. Hatta bir gün çiçekleri görüp. 
 “Bunlar kimden bakalım, hanımefendi. Yoksa hayırlı bir iş mi dediğinde, 
Mehveş oturup tüm olanları anlattı. Hatta şu an kendisinin de Ziya Bey’e yavaş 
yavaş aşık olmaya başladığından bahsettiğinde. Orhan: 
 “Hayırlısı olsun. Senin mutlu olmanı çok isterim.” diye   fikrini beyan etti. 
 Günler geçtikçe iyileşti Mehveş. Bir hafta kadar hastanede yattıktan sonra 
eve çıktı bir müddet de evde yattı. Bu arada Ziya Bey inanılmaz bir ihtimam ile 
Mehveş’e bakıyordu. Bir müddet sonra tamamen iyileşen Mehveş işe başladığı 
zaman, geçirdiği ameliyat yüzünden pek fazla ayakta durması tavsiye edilmediği 
için, bilhassa Genel Müdür yardımcısı ve de hayranı Erkan Bey’in isteği ile 
Barkot Koordinatörü oldu. Bu terfisi de dedikodulara yeni bir yön vermişti. 
Herkesin Erkan Bey ile yaşadığı aşkı konuşulan Mehveş ise bu olaylardan 
habersiz ,Ziya Bey ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Firuze, Tuana, Mehveş, 
Sevil,Ayşen ve de Ataköydeki tüm arkadaşları Ziya Bey ile tanışmış ve de onu 
çok sevmişlerdi. Bilhassa benim karşı komşum Sibel, Ziya Bey’i pek beğeniyor.  
 “Evlen bu adam ile” diye tutturuyordu.  
 Ziya Bey’de zaten Mehveş ile evlenmek istiyordu ama mesele şuradaydı 
ki Ziya Bey evli idi. Fakat onlarda 4 eşe kadar evlenmek serbest olduğu için. 
Zaten çocuğu olmayan ve de pek anlaşamadıkları eşini sadece merhametten 
ötürü boşamıyor ve de “O İran’da yaşayacak bize bir zararı olmaz” diyerek, 
Mehveş ile hemen bir düğün yapmak istiyordu. Gerçekten Ziya’yı çok 
beğeniyordu Mehveş’te, çok iyi anlaşıyorlardı,üstelik ona aşık olmuştu. Mehveş 
için en önemlisi ise inanılmaz zevkli sevişiyorlardı. “Öfff çok iyi yatağı var bu 
adamın da” diye ballandıra ballandıra anlatıyordu. Ama bir adamın ikinci eşi 
olma fikri hiç hoşuna gitmemişti.  
 Bir gün evde Sevil,Ayşen ve de Sibel oturmuş çay içiyorlardı ki, Ziya Bey 
elinde bir kağıtla geldi. Sevinç ile Mehveş’in boynuna sarılarak kağıdı gösterdi. 
 “Bak canım bu eşimin yazdığı ve onaylattığı imzalı rızaname” 
 “Ne demek o ya?” 
 “Yani eşim kendi rızası ile senin ile evlenmemi onaylıyor.” 
Birden bire dünya başına yıkılıyor gibi oldu. Ne kadar gaddarca bir şeydi bu. 
Hangi kadın ikinci bir kadına gönül rızası ile böyle bir şey imzalardı. Kimbilir 
kendisini ne kötü hissetmişti o kadın. O an kendisine de Ziya’ya da ve her şeye 
kızdı. Başladı ağlamaya. Kızlar hiçbir anlam veremiyorlardı. Ziya elinde kağıt 
tek tek bayanları dolaşıyor ve hepsine gösteriyordu. Hepsi de sevinç ile tamam 
işte evlenirsin ne olacak diye bir şeyler konuşuyorlardı ama,sesler çok derinden 
geliyordu Mehveş’e. Görüntüler bile flulaşmıştı. Onun gözünün önünde şu ana 
kadar hiç görmediği İranlı bir kadın gözü yaşlı kalbi ve onuru kırık oturmuş bu 
kağıdı imzalıyordu. 
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 “YETEEEERR” diye öyle bir bağırdı ki, birden sessizleşti ortalık. Herkes 
anlamsız gözlerle Mehveş’e bakıyordu. 
 “Yeter. Lütfen o kağıdı da alıp çekip gidermisin Ziya. Lütfen hadi” diye 
ayağa kalktı ve kapıya doğru gidip kapıyı açıp Ziya’yı beklemeye başladı. Ne 
olduğunu ve ne yaptığını bir türlü anlayamayan Ziya, oldukça bozulmuş 
olarak,rızanamesiyle birlikte çekip gitti.  
 Ziya Bey’in ardından, donup kalan bayanlardan bir müddet çıt çıkmadı. 
Sonra,sessizliği bozan Sibel oldu. 
 “Ne anlamı var şimdi bu hareketin söylermisin Mehveş. Adamcağız ne 
kadar bozuldu. Aptalmısın sen kızım. Başına konan talih kuşunu kendi ellerinle 
kovalıyorsun. Bak iki kuruş para kazanacağım diye şu hasta halinle bütün gün 
ayakta kaç kişinin ağız kokusunu çekiyorsun. Dedikodulara maruz kalıyorsun. 
Adamla fingirdeşirken iyi, evlenmeye gelince melek kesiliyorsun. Senin 
durumunda olan kadınlar böyle birini bulup yamanmak için neler 
yapıyorlar.Evlen namusunla otur evinin kadını ol.” 
 Mehveş anlamsız gözlerle Sibel’e bir müddet baktıktan sonra,başladı avaz 
avaz ağlamaya.Bir yandan da sessiz sessiz birşeyler söylüyordu. 
 “Allah kahretsin seviyorum onu ya, her şeyinden  hoşlanıyorum..... Onu 
kaybetmek  istemem ama iki ucu boklu değnek. O kadına bunu yapamam ya...” 
 “Kadının çocuğu olmuyor sen olmasan adam başka birisiyle evlenecek” 
dedi Sevil” 
 “Olabilir ama..... Ne bileyim o kadını gördükçe veya düşündükçe vicdan 
azabı çekerim ben. Kadının adamı sevmediğini bilsem  inan hiç önemli 
değil,metres hayatı da yaşarım. Çünkü onu seviyorum ve de çok zevk alıyorum 
ama sanırım kadın çocuğu olmuyor diye bu işe rıza gösterecek. Bu vicdani 
rahatsızlığı benim gönlüm kaldıramaz.” 
 “Metres yaşarmış. Aptal aptal konuşma. Hem ayıp hem günah. Zina 
yapmış olursun. Zaten şu anda aynı günahları işliyorsun. Bir an önce evlen de 
hem insanların dilinden hem de günah işlemekten kurtul.” Dedi Sibel sinirli 
sinirli. 
 “İnsanların ne dediği zerre kadar umurumda değil Sibel. Günaha gelince 
de bırak benim günahımı ben düşüneyim. Eğer günahlarım sonucu cehennemde 
yanacaksam. Ben zaten vicdanımın onaylamadığı bir şeyi yaptığımda 
vicdanımın ateşinde alev alev yanıyorum. Biraz önceki  taşkınlığım da sanırım o 
ateşlerin acısından kaynaklandı. Lütfen bir müddet bu konuyu kapatalım. Şu an 
acı çektiğim tek konu Ziya’yı kaybetme, yaşadığım o güzellikleri yaşayamama 
korkusu. Onu seviyorum. Şu an daha iyi anladım ki onu kaybetmek istemiyorum 
ama nasıl, ne yapmam lazım bilemiyorum. Hayatım boyunca yanımda boynu 
bükük kalbi kırık bir kadının, üstelik kuması olarak yaşamam mümkün değil.” 
 “Sen bilirsin” dedi Sibel. “Ama bil ki yanlış yapıyorsun. Çok pişman 
olacaksın.” 
 “Olabilir belki yanlış ama şu an senin doğru dediğin çözümde benim 
gönlümü rahatsız eden bir çok konu varken ben bu olaya evet diyemeyeceğim.” 
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 Gittikçe gerilen ortamdan kaçarcasına herkes tek tek kalkıp evlerine 
gidince yalnız kalan Mehveş’e iyice hüzün çöktü. Aslında şu an Ziya’nın 
yanında olmasını ve ona sarılmasını hatta onunla deli gibi sevişmesini istiyordu. 
Onu çok kırmıştı. Telefon ederse belki kalkıp gelecek belki kızıp telefonu 
yüzüne kapatacaktı bilemiyordu. Hiç önemli değildi, yalvarır af dilerdi ama peki 
sonuç ne olacaktı. Şu an ararsa olayı kabul etti demekti. 
 “Ay Allah’ım  imdat..... Ne yapmam lazım.” 
 Kapanan kapının sesi ile kendine geldi.  
 “Firuze” 
 “Efendim” 
 “Erken geldin” 
 “Evet bir yere görüşmeye gitmiştim onun için izin aldım. Görüşme 
sonunda Tuana’yı da alıp döndüm.” 
 “Ne görüşmesi bu” 
 “İş. Yeni bir işe başlıyorum. Ama bir müddet okulu tamamen bırakmam 
gerekecek” 
 “Ne demek o?” 
 “Okulu bırakıyorum demek. Bu işte istediğim parayı kazanamıyorum. 
Şimdi kabul ettiğim iş, bir doğrudan pazarlama. Tencere pazarlaması ama 
oldukça iyi pirimleri var ve de dolar olarak kazanıyorsun. Ben kendime 
güveniyorum bu işte daha çok para kazanacağıma eminim.” 
 “Bunlara birlikte karar vermemiz gerekmiyor mu Firuze?” 
 “Anne, bu benim hayatım ve hayatımda önce para olmasını istiyorum. 
Fakat okul konusunu asla ihmal etmeyeceğim okulun geri kalanını,açıktan da 
bitirebilirim. Bunların hepsini araştırdım ve öğrendim.” 
 “Sen bilirsin Firuze” Bir yandan kızıyla gurur duyarken bir yandan da 
Firuze’nin bu dik başlığından ürküyordu Mehveş. Fakat onun bu kararlı ve sert 
tavrı karşısında nasıl hareket edeceğini de kestiremiyor için için Rıza’ya 
söyleniyordu. 
 “Ah sorumsuz adam. Ne vardı çekip gidecek. Hadi ben bir yana ama ortak 
çocuklarımız olan Firuze ve Tuana.... Onlar için yanlış olacak kararlar  
vermekten korkuyorum. Hatta onlara söz bile geçiremiyorum. Bir yerler de hata 
yapıyorum ama nerede onu da keşfedemiyorum.” 
 “Sen ağladın mı anne? Gözlerin şişmiş.” 
 “Evet” 
 “Niye, ne oldu?” 
 “Ziya Bey evlenme teklif etti. Karısına rızaname dediği bir kağıt 
imzalatmış. Onun çocuğu olmadığı için kendi rızası ile benim ona kuma olmamı 
kabul ettiğine dair” 
 “İyi işte bu güzel bir haber. Ben o adamı çok beğeniyorum. Senin için 
uygun bir evlilik olur bu.” 
 “Ben Ziya’yı evden kovdum. Hem de kızların yanında çok bozuldu ve de 
çekip gitti.”  
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 “A a neden böyle bir şey yaptın?” 
 “Yahu neden kimse beni anlamıyor. O kağıdı imzalayan karısının neler 
hissettiğini düşünebiliyor musun?” 
 “İyi de bunu baştan düşünecektin. Peki,sen ne yapmayı düşünüyordun?” 
 “Bilmiyorum Firuze. Neyse bu konuyu kapayalım. Şu an canım çok 
sıkkın zaten.”  
 İkinci gün, Mehveş’in durgunluğu işyerinde hemen hemen herkesin 
dikkatini çekmişti. Genelde çok neşeli görmeye alıştıkları Mehveş’in üzüntülü 
hali çeşitli yorumlara sebep oluyordu. Kimi birlikte yaşadıkları dedikodularının 
kahramanı Erkan ile kavga ettiklerine,kimi genel müdürün Mehveş’i yaptığı bir 
hatadan ötürü azarladığına yorumluyor ve kendi yazdıkları senaryolarla da 
konuşup duruyorlardı. Tabi bu arada, bir gün çorap alması için, elindeki yiyecek 
alacağı son parasını da verdiği Ayşe gibi onu çok seven ve cidden ona ne 
olduğunu merak edip yardım amacı ile  Mehveş’le ilgilenenler de yok değildi.  
 Böylece günler geçiyor ne Ziya arıyor ne de kendisi onu arayabiliyordu. 
“Çok kırıldı bana,canım benim,ama ne yapmam lazım bilemiyorum” diye 
düşünüyor gittikçe içine kapanıyordu. Ziya’yı çok özlemişti. Ona 
sarılmak,onunla gezmek,yemek yemek, sevişmek, onun iltifatlarını dinlemek, 
ona sarılıp uyumak istiyordu. Hatta bir sesini duymaya bile razıydı ama 
aramıyordu. Bir çok kere telefonu eline almış,hatta tuşların birkaçına 
dokunduktan sonra, hemen ahizeyi yerine bırakmıştı. Hatta özleminin hat 
safhaya ulaştığı bir gece telefon etmiş sessizce onun sesini dinleyip kapatmıştı.  
 Bir gün iş yerinde reyonların arasında Ziya’yı görür gibi oldu. Kalbi hızla 
çarpmaya başlamıştı. Ziya’ya benzettiği kişide ona bakıyordu ama kalabalığın 
arasında kayboldu. Mehveş koşar adımlarla o tarafa doğru gitti bir müddet 
arandıktan sonra Ziya’ya benzettiği kişiyi görebildi. Ziya’nın ta kendisiydi. O da 
Mehveş’e bakıyordu.  
 “Ziya” 
 “Merhaba” 
 “Merhaba... Ne arıyorsun burada?” 
 “Şey, yukarıdaki pastanede bir şeyler içer misin?” 
 “Olur... Bekle biraz çocuklara haber vereyim beni aramasınlar.” 
 Birden bire günlerin sıkıntısı sanki hiç çekilmemiş gibi yerini anlatılamaz 
bir serinliğe bırakmıştı. Kaybetmek,güvensizlik,can sıkıntısı ve seks eksikliğinin 
yarattığı duyguların yerine şu an bunların tam zıddı duygular kaplamıştı tüm 
benliğini. Yürümüyor adeta uçarak içeriye doğru gidiyordu. Ne kadar güçlüydü 
şu duyguların yarattığı hisler. Acaba bu duygularımızın kontrolünü elimize 
alabilsek, bu kadar kendimizi kapıp koyuvermez miydik. De, bu nasıl olacaktı. 
Neyse bunları düşünmenin hiç zamanı değil. Mehveş şu an duygularının 
yarattığı arzularının tatmini ile inanılmaz bir keyf anı yaşamakta idi. Bu anların 
tadını çıkarmakta genelde duygularının esiri olan insanoğlunun,nadir de olsa 
yaşamayı hak ettiği bir durumdu. 
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 Beş on dakika sonra,yukarıdaki pastanede oturmuş konuşuyorlardı. İkisi 
de ,büyük bir özlem,sevgi ve arzuyla bakıyorlardı birbirlerine. Lafa ilk başlayan 
Ziya oldu. 
 “Çok güzel görünüyorsun” 
 “Teşekkür ederim. Sen de çok hoş görünüyorsun.” 
 “Biliyormusun her gün gelip burada uzaktan seni seyrettim.” 
 “Sahimi söylüyorsun? Peki neden yanıma gelmedin veya beni aramadın. 
Hep telefonunu bekledim.” 
 “Niye bekledin ki. Anlamıyorum. Beni herkesin içerisinde kovdun. 
Seninle evlenmek istedim. Benim kadınım olmanı istedim sen kabul etmedin. 
Bu durumda telefon bekleyecek kişi sence ben olmuyormuyum.” 
 “Evet haklısın ama...... Ben.. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Çeşitli 
duyguların girdabında boğuldum adeta.” 
 “Niye olayları bu kadar karıştırıyorsun ki anlamıyorum. Aslında her şey 
çok basit. Sen kendi içinde olayları karıştırıyorsun. Ben evlendim. Ve bir 
müddet sonra aramızdaki aşkın bittiği gibi üstelik aramızdaki iletişim de bitti. Şu 
an karımla birlikte hayattan zevk almıyorum. Zaten o da almıyor. Üstelik 
çocuğu olmuyor. Ama ben çocuk istiyorum. Bir çok doktora gittik. Doktorlar 
imkansız diyorlar. Ama seni tanıyınca tüm bu hisler yeniden canlandı bende, 
seni seviyorum,seninle hayattan zevk alıyorum ve her hangi bir çocuk değil 
ikimizin çocuğunu istiyorum. Ama Leyla’yı da bırakamam. Bir kere evlendiğin 
bir kadına bakmak zorundasın bizim adetlerimize göre. O halinden 
memnun,ama bunu sana anlatamıyorum ki ben..”    
 “Ya ben bir adamın ikinci karısı olamam. Anlamıyorsun sen. Benim 
adetlerimde de böyle bir şey yok. Hem bırak benim kıskançlık ve de gururumu e 
onunda bu hisleri  vardır muhakkak.” 
 “Mehveş. Bu konuyu sonra konuşuruz. Bir şey isteyeceğim senden, lütfen 
peki de.” 
 “İste bakalım ona göre.” 
 “Bu işleri sonra hallederiz. Şu an benim sana teklifim. Bu hafta Leyla 
İran’a gitti, evde çalışanlara da izin verirsem evde yalnız olacağım. Lütfen  
bende kalırmısın. Seni çok özledim. Hiç değilse seninle bir hafta geçirelim.”  
 “Kalırım. Ben de seni çok özledim.” 
 “Peki... Ben gideyim o zaman seni iş çıkışı evde bekleyeceğim. Bugün 
kaçta çıkıyorsun?” 
 “Ben artık hep saat yedi de çıkıyorum. Görev değişikliği oldu ya artık 
satışta değilim.” 
 “Ben de kaçta olursun? Bu gün işlerim var sen kendin gel diğer günler ben 
alırım seni olurmu?...” 
 “Tamam canım sanırım saat dokuz gibi sende olurum.” 
 Daha önce de birkaç kere gitmişti Ziya’nın evine Mehveş. Boğazda 
Yeniköy sırtlarında çok güzel bir müstakil evde oturuyordu. 
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 Akşam eve gittiğinde çocuklar eve gelmişti. Mehveş olanları anlatıp, 
birkaç parça eşyasını bir çantaya koyup,bir taksiye atladığı gibi boğazın yolunu 
tuttu. Biraz sonra yaşayacaklarının heyecanını yaşıyordu şu an. Ona uzun uzun 
sarılacak,doya doya öpecekti. Tüm vücudu da arzu ile Ziya’yı bekliyordu. Sanki 
memeleri daha bir büyümüş ve öne doğru dikilmişti. Cinsel organı ise Rıza’nın 
onu ilk öptüğü günkü gibi içine ta bedeninin merkezine doğru çekiliyor. İçine 
girecek olan Ziya’yı sanki şimdiden sömürerek içinin en derinliklerine almak 
istiyordu. Araba evin önünde durur durmaz parayı verdiği gibi arabadan fırladı. 
Evin bahçesinin kapısına yaklaştığında Ziya’yı dışarıda barbekünün başında bir 
şeyler yaparken gördü.  
 “Ziyaaaa  ben geldim.” 
 “O oo hoş geldin canım.”   
 Ziya barbeküde etleri ızgara yapmakla meşguldü. Elindeki  ızgara tutacını 
kenara koyup, Mehveş’e kapıyı açtı. Yanaklarından öptükten sonra, iki eli ile  
Mehveş’in yüzünü tutup kendisine doğru kaldırarak bir iki dakika öylece onu 
seyredip, sonra bir daha iki yanağından öptü. 
 “Çok özledim seni kadın. Seni ne çok severmişim meğerse, senin 
yokluğunun acısını biraz olsun hafifletmek için ne yaptıysam olmadı.” 
 “Bende seni çok sevdiğimi anladım bu arada.” 
 “E iyi birbirimizi sevdiğimizi anladıysak mesele yok. Gel içeri geçelim. 
Sana ellerimle ne yemekler hazırladım. Salondaki manzaraya nazır masayı 
kurdum. Şöyle manzaraya karşı içkilerimizi içeriz ne dersin?” 
 “Aman Allah’ım bunların hepsini sen mi yaptın?” 
 “Evet.. Senin mağazadan çıkıp hemen geldim o saatten beri hep bunları 
hazırlıyorum. Yemekleri yaparken bunları sen yiyeceksin diye o kadar 
heyecanla  yaptım ki anlatamam onun için yemekler çok lezzetli olmuştur. 
Malzemeler sevgi ve aşk ile karışarak pişti canım.”  
 “Oooo zaten çok güzel görünüyorlar. Kurt gibide açım zaten.” 
 “Hadi hemen otur. Her şey  hazır. Etler de oldu şimdi onları da ateşin 
üzerinden alıp geliyorum.”  
 Büyük bir keyif,iştah,sevgi ve vuslat dolu bir akşam yemeği 
yemekteydiler.  Ziya, kendi elleriyle bütün bir gün hazırlamış olduğu yemekleri, 
hazırlarken hayal ettiği gibi,elleriyle Mehveş’e tattırmakta, Mehveş ise bu sevgi 
ve aşkın katığı ile hazırlanmış yiyeceklerin tadına, adeta orgazm olurmuşçasına 
bir zevkle, varırken, ne kadar beğendiğini belirtir sesler çıkartarak sevgi ile 
sevdiği adamın gözlerinin içerisine bakmaktaydı.  
 Bu arada, hiç alışık olmadığı halde, Ziya’ya eşlik etmek ve de gecenin 
romantikliğini tamamlamak üzere, yemeğin yanında içmekte olduğu kırmızı 
şarap da Mehveş’e  hoş bir rehavet getirmişti. Zaten arzu dolu olan bedeninden 
çıkan enerji, bir de şarabın rehavetiyle karışarak, bakışlarında inanılmaz hülyalı 
bir davet oluşturuyordu. Zaten günlerin özlemiyle kavrulan Ziya bu bakışlara 
daha fazla dayanamayarak, salonun orta yerinde boğazın muhteşem 
manzarasının karşısında Mehveş’i soymaya başladı ta ki çırılçıplak bırakıncaya 
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kadar. Ve  şehvet dolu tüm duyguların tatminiyle mükemmel bir  bedenlerin 
vuslatına daha şahit oldu aşk kokan şehir İstanbul’un egzotik boğazı. 
 Aşk ve seks dolu bir haftanın ardından, Leyla Hanımın, İran’dan dönüşü 
ile Mehveş’te evine geri döndü. Düşünceli ve kararsızdı. Hem Ziya’yı istiyor 
Hem de Ziya’nın sunabileceği evlilik şartlarına asla rıza gösteremiyordu. 
 İşten eve döneceğine yakın hemen telefona sarılarak Gül’ü arama ihtiyacı 
hissetti. 
 “Aloooo Merhaba Gül” 
 “Merhaba Mehveş, ne haber?” 
 “İyilik canım. Sen nasılsın?” 
 “Bomba gibi. Allaha şükür harikayım” 
 “Oh çok sevindim” 
 “Neler yapıyorsun? Epeydir görüşemedik.” 
 “Evet. Bende akşam diyecektim. Akşam bir şey yapıyormusun? Bir 
buluşsaydık.” 
 “Hayır. Yalnızım bu gece gel bana.” 
 “Tamam” 
 “Yemeğe gel istersen bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama midemizi 
oyalayacak bir şeyler buluruz sanırım.” 
 “Tamam” 
 Telefonu kapattığında Mehveş’in içerisini hoş bir serinlik ve huzur hatta 
neşe kapladı. Bu kadınla konuşurken ne olduğunu bilmiyordu ama kendisini çok 
rahat ve huzurlu hissediyordu. 
 “Sanırım ilginç bir sevgi enerjisi yayıyor” diye düşündü. Üstelik bir çok 
arkadaşıyla olduğu gibi de samimi değildi onunla. Zaten Gül herkesle 
görüşmesine rağmen kimseyle pek sıkı fıkı olmuyor hep araya  Mehveş’in pek 
alışık olmadığı bir mesafe koyuyordu. Onun her zamanki  mutlu ve huzurlu 
halimi etkiliyordu acaba onu. Çok kibar ama bir o kadar da doğal diye düşündü. 
Üstelik bu kadar kibar insanlardan da pek hoşlanmazdı Mehveş.   Neyse, bana 
diyor ama onda da her bakımdan bir çırılçıplaklık söz konusu.” 
 Akşam üstü  kapıyı açıp eve girdiğimde evden dışarıya doğru her zaman 
devamlı yakmış olduğum tütsünün o beni mest eden kokusu yayıldı. Bu koku 
bana huzur veriyor. İçeri girer girmez elimdeki çantayı atıp, ayakkabılarımı 
çıkardıktan sonra ilk iş her zamanki gibi çeşitli yerdeki tütsülüklerimdeki 
tütsüleri yakmak ve kendime bir cin tonik doldurmak oldu. Müzik setimdeki, 
meditasyon kasetlerimden birini de çalar konuma getirdikten sonra yoktu 
keyfime diyecek.  
 “A aa Mehveş gelecekti” Bir an için Mehveş’in geleceğini unutmuştum. 
Yemeği beraber yeriz dediğimi de hatırlayınca elimdeki cin toniğim ile kendimi 
mutfakta buldum. Buzdolabını açıp bir müddet baktıktan sonra çıkardığım iki 
yumurtayı kaynamaya koyarken bir yandan da dolapta bulduğum tüm otları tek 
tek tezgaha çıkararak büyük bir salata tabağına hepsini doğramaya başladım. 
Göbek salata, tere, bol maydonoz, kırmızı marul,domates, bu arada haşlanan 
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yumurtaları da küçük küçük doğrayıp  içerisine karıştırdıktan sonra, üzerine 
birkaç yeşil soğan doğradım. Dolaptaki konserve ton  balığını da açıp salatanın 
üzerine boşalttıktan sonra iyice karıştırıp, üzerine açtığım konserve mısırı boca 
edip, onun üzerine de beyaz peynir rendeleyip, manzarasını hiç bozmadan halis 
zeytinyağ,limon,tuz ve az bir şekerden oluşan sosunu da üzerine döküp en 
tepesine birkaç siyah zeytin koyarak bir kenara bıraktım. Hemen hemen on 
onbeş dakikamı alan bu işlemden sonra, dolaptaki hazır pişmiş olarak satılan 
kadınbudu köfteden de bize yetecek kadar olduğunu görünce rahat bir nefes alıp, 
mutfaktaki işime son vererek, içeriye geçtim. Zira bu köftenin hazırlanması 
tavaya koyarsan 5 dakika, mikrodalgada ise 3 dakika sürüyor. Yatak odama 
geçip üzerimdekileri çırılçıplak kalıncaya kadar çıkarıp banyoya doğru öylece 
yürüdüm. İnsan ne kadar rahat oluyordu böyle çıplakken, üzerinde hiçbir yük 
olmadan sadece kendi bedeniyle başbaşa. En sevdiğim, bana muhteşem gelen 
olaylardan birisi de çırılçıplak denize girmektir. Ama çıplaklar kampını 
kesinlikle sevmem kimsenin beni görmeyeceği veya sadece sevgilimin 
olduğu(Bu tercih sebebi tabiki) bir yerde kendimi çıplak bir vaziyette suyun 
serinliğine bırakmak ve suyun her yerimi ıslattığını hissetmek...Ooooohh 
Allahım yüzbin şükür sana, ne güzel bir şey bunları yaşamak ve hissetmek. Ne 
güzel hisler tattırıyorsun bize. Banyoda duşun altında suyu açıp tüm 
vücudumdan şırıl şırıl akarken ki hislerimde  tam olmasa da denizdeki zevkin bir 
kısmını tattırıyordu bana. Çıplaklığın o dayanılmaz hafifliğini yaşarken birden 
aklıma insanların beyninin çıplak oluşu veya lüzumsuz yüklerle kaplı, giyinik 
oluşu geldi. İnsanlar geçmişleri boyunca yaşadıkları her türlü olaya ve bu 
olayların yarattığı duygulara öyle bir sarılmış yaşıyorlardı ki. Ne kadar boğucu 
olmalı, ne kadar büyük bir yük diye düşündüm bir an. Her saniye senelerin 
sıkıntısı ile yaşamak. Bu huzurumu onamı borçluyum acaba? Tüm geçmişteki 
olayları yaşar yaşamaz sildiğim için sadece onların bana kazandırdığı bilgelik ile 
yaşarken, kendim de dahil beni üzen herkesi her şeyi affederek, ve unutarak, 
çırılçıplak bir duygusal beden ile dolaşmanın hafifliğimiydi bende ki bu huzur. 
Tanıdığım bazı kişilerin, hala  seneler seneler  önce yaşadıkları olayları anlatıp, 
o olaylarla bağlantılı kişilere tekrar tekrar kızdıklarını ve tekrar tekrar aynı kötü 
duyguları yaşadıklarını düşününce inanamadım. Zaten her an yaşanan olayları 
kümülatif olarak devamlı üst üste toplaya toplaya sıkıntı yaşamak ve bu 
sıkıntıdan oluşmuş, bedeni çökerten, abayla birlikte yürümek Allah’ım ne zor, 
ne dayanılmaz diye düşünürken, çırılçıplak duygularıma kılıf teşkil eden 
çırılçıplak bedenimi  suyun altında iyice temizleyip, banyodan çıktım. İç 
çamaşırlarımı da giymeden üzerime çok hafif bir elbise giyerek yere oturup bir 
müddet zihnimi durdurarak ruhumla birleşmeye çalıştığım bir meditasyonlada 
rahatladıktan sonra dualarımı ederek, huzur içerisinde Allah’a şükredip kalkıp 
giyindim. Saate baktım, saat sekizbuçuktu. Evin bir çok yerindeki mumlarımı da 
yaktıktan sonra, sönen tütsüleri yenileyip, meditasyon kasetini de, hafif bir 
müzik kaseti ile değiştirerek Mehveş’i beklemeye başladım. 
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 Deliler gibi  çalan zilin sesi ile önce bir yerimden hopladıysam da, 
sonradan beklediğim kişinin Mehveş olduğu aklıma gelerek, normal halime 
dönüp gülerek kapıya doğru yöneldim. 
 “Ya Allah aşkına şu kapılara karşı duyduğun şiddetin sebebini hiç 
araştırdın mı Mehveş? Kesin şuur altında kalmış bir nedeni vardır bunun.” 
 “Ha ha ha ne şiddeti ya... Elimin ayarı yok işte.” 
 “Neyinin ayarı var ki diyeceğim ama ayıp olur diye hadi demeyeyim. Ha 
ha ha”  
 “Doğru söylüyorsun vallahi. Hiçbir şeyimin ayarı yok.” 
 “Buldum. Sende bir tatmin sorunu var.” 
 “Ne gibi?” 
 “Yani yaptığın hiçbir şeyin miktarı ile tatmin olmayıp daha fazla 
yapıyorsun. Daha çok, daha hızlı, daha yüksek, daha şiddetli gibi mi acaba 
diyorum?...” 
 “Ne bileyim.” 
 “Neyse iyi ki geldin. Bende seni  özlemiştim.” 
 “Epeydir görüşemedik değil mi?” 
 “Evet” 
 “Açlık durumun ne şiddette? Hemen masaya oturalım mı? Yoksa önden 
ufak bir şeyler içmek istermisin?” 
 “Yok yok bilirsin ben pek bir şey içmekten hoşlanmam çay haricinde, 
masaya oturmayı tercih ederim.” 
 “Okey, hadi o zaman şöyle salona doğru geçelim”   
 Kadınbudu köfte ve salatadan oluşan lıght  mönümüz ile bir akşam 
yemeği yerken, aramızda da hoş bir sohbet geçmekteydi. 
 “Görüşmeyeli beri aşk hayatında ne var ne yok? Senle ne zaman görüşsek 
ya yeni bir aşk başlıyor ya, eski bir aşk bitiyor. Ben de tesadüfümüdür nedir hep 
bu dönemlere rast geliyorum.” 
 “Aslında tesadüfü değil, ben o dönemler de nedense sana ihtiyaç 
duyuyorum.” 
 “Ayy canım benim. İnşallah bende ihtiyacını giderebiliyorumdur.” 
 “Gidermez olurmusun, gerçekten kendimi senin yanında çok huzurlu 
hissediyorum.” 
 “Sağol.” 
 “Aslında şu sana ihtiyacım olunca arıyorum demeyi bile senden başka hiç 
kimseye bu kadar rahat söyleyemem bozulurlar. Hemen (bak ihtiyacı olmaz ise 
aramaz) derler.” 
 “Haklısın, aslında bir çok kişi bu bahsettiğin şekilde olayları 
değerlendiriyor. Bu bakış açılarına ben hem şaşırıyor hem de kızıyorum. Ya 
zaten hepimiz bu yaşam yolculuğunda bir çok konuda mücadele vermekteyiz ve 
bu mücadelede bir çok kişiyle birlikte verilmekte. Bu kişilerden zaman zaman 
bazı kişiler öne çıkarken bazı kişiler geride kalıyor. Bu ön veya geri ise onlara 
harcadığın zaman ile ilgili bir olgu yoksa asla değer ile değil ve bu koşturma 
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esnasında birinin bana ihtiyacı olursa bu onun bana vermiş olduğu bir onurdur 
diye düşünürüm. Hem, ya bir eylemim ya bir düşüncem o dönemde onun için 
değerli olacaktır hem de ben birisine faydalı olmanın hazzını yaşayacağımdır. 
Hem de bu vesile ile onunla beraber olmanın keyfini çıkaracak bir zaman 
dilimini de yakalamış olacağım. E e ne güzel... Zaten artık eskisi gibi kimsenin 
pek boş zamanı yok ki, birlikte olmamızda böyle bazı ihtiyaçlardan 
kaynaklanıyor.  Ya benim sana, ya senin bana gibi.”  
 “Haklısın ama bunu anlayan kaç kişi?” 
 “Evet çok az. Bak geçenler de ne oldu. Grafiker olduğunu bildiğim ve de 
ortak hiçbir yönümüz olmayan eski bir tanıdığımı bir iş için aradım. O iş hem 
benim için karlı olabilecek bir işti hem de o kişide para kazanacaktı. Onu arayıp 
“Ya bir iş var, sana ihtiyacım oldu” dediğimde ne dedi beğenirsin. “ Söyle 
bakalım zaten insanlar artık işleri düşmez ise kimseyi aramıyorlar, neymiş 
problemin” 
 “Tabi benim bir problemim yoktu. Bu iş için elimi sallasam 50 tane 
grafiker bulabilirdim. Aklıma bu eski tanıdık olan kişi geldiğinde hem ona 
faydam olur hem nicedir görüşmedik vesile olur diye düşünmüştüm.” 
 “Terbiyesiz şey. Peki ne yaptın” 
 “Aslında bu teklifi yaparken sana ihtiyacım oldu sözcüğünü de ince 
düşündüğüm için seçmiş ona bir paye vermek istemiştim. Ama bana verdiği bu 
cevaptan anladım ki o böyle bir payeyi ve yardımı henüz hak etmiyor. Yaşaması 
gereken bazı şeyler var. “ Haklısın ya insanlar çok bencil oldu bende öyle ama 
bana birden bire gerçeği gösterdin. Boş ver unut gitsin ben bu yardımı daha sık 
görüştüğüm birisinden isteyeyim dedim ve telefonu kapattım.”  
 “İyi etmişsin vallahi.” 
 “Zaten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Bu zihniyetteki birisiyle 
yaptığın çalışmanın da ne beti olur ne bereketi.” 
 “Haklısın” 
 “E söyle bakalım bana ihtiyaç duyurabilecek bir aşk mı var ufukta.” 
 “Ah aaaahh sorma çok karışık bir mevzu.” 
 “Hayırdır.” 
 “Ay ne bileyim hayırmı şermi ama..... Hani konsolos Ziya Bey vardı ya.” 
 “Evet. Bodrum’dayken  bahsetmiştin.” 
 “İşte onunla bir aşk yaşıyorum ki harika her şey müthiş...” 
 “E e e  ....” 
 “E e si adam benimle evlenmek istiyor problem de burada başlıyor.” 
 “Yapma .... Bak terbiyesize ya bu sana yapılacak şey mi. Zaten senin 
aşklarında hep bu aynı problemle sona eriyor. Ne kötü bir kaderdir bu ya 
Mehveş.” 
 “Ya dalga geçme” 
 “Ne dalgası. Çok üzüldüm bu yapılacak iş mi... Şaka bir yana, bu sefer ne 
gibi bir sorun var.” 
 “Ya adam evli..” 
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 “Haydaaa... E bu da mı sen evlenmeyi kabul edersen boşanacak.” 
 “Hayır işin kötüsü bu boşanmayacak.” 
 “Ayy iki kere haydaaaa... Nasıl yani. Seni kumamı alacak?” 
 “Aynen öyle..” 
 “Aaaa bu sefer birkaç haydaaaa birden.” 
 “Yani... Bence de..” 
 “E e e” 
 “E si şu ki, o bana aşık ben de ona. Onun Leyla diye bir karısı var. Zaten 
uzaktan akraba,aralarındaki ilişki bitmiş,en önemlisi de kadının çocuğu 
olmuyor. Ziya ise çocuk istiyor. Kadında bu evliliğe rızaname imzalamış beni 
kabul ediyor.” 
 “O ne demek ya?” 
 “İşte ... Ziya’nın benim ile evlenmesini onaylıyor.” 
 “Haydaaaa hangi kadın böyle bir durumu onaylar yahu.” 
 “İşte bende aynı şeyi söyledim.” 
 “E e sonuç?...” 
 “Bağrıştık, çağrıştık, küstük, barıştık, geçtiğimiz haftayı onun evinde 
geçirdim. Öfff harika bir haftaydı. İnanılmaz seviştik,  şahaneydi yaaa..” 
 “Bu konuya gelince takıldın.. Anladık harikaydı da sadede gel sonra neye 
karar verdiniz.” 
 “Hiiç.. Hiçbir şeye.” 
 “Kızım sende bana hep böyle üç bilinmeyenli denklemlerle geliyorsun. 
İnsan, X in yerine ne, Y nin yerine neyi koyacağını şaşırıyor. Senin her konuda 
olduğu gibi aşk problemlerinde bir tuhaf. Bak bana senelerdir Kaya ile ne güzel 
bir aşk yaşıyorum. Hiç böyle sorunlar çıkmıyor.”   
 “E böyleler de hep bana çatıyor.” 
 “Neden acaba?” 
 “Bende mi bir sorun var?” 
 “Bence evet.” 
 “Yani bende bir çatlaklık var diyorsun.” 
 “Estağfurlah, ama, seçimlerin yanlış.” 
 “Ne gibi?” 
 “Mehveş’ciğim, bence aşırı bir şekilde, duygularının yarattığı arzularının 
esirisin ve o arzuları tatmin etmek için, hiçbir şeyin sonunu düşünmeden 
anında,eyleme geçiyorsun. Hatırlarsan Bodrum’da da seninle bu konuyu 
konuşmuştuk. Genelde kısa sürede  bize zevk veren  bir çok seçimimiz uzun 
vadede daha fazla acı çekmemize neden oluyor. Onun için  herhangi bir konuda 
seçim yaparken, sonunu da düşünmek zorundasın. Önüne gelen ilk duvara hiç 
düşünmeden tırmandığında, ki bu duvara tırmanırken, hayattan ne beklediğini, 
değer yargılarını hep göz önüne almak zorundasın,  duvarın sonuna geldiğinde 
yanlış duvara tırmandığını görürsen,çektiğin acılar dışında bir de, harcadığın 
zamana ve enerjiye yazık edersin. Onun için başlayacağın  her türlü işte, bu aşk 
olur,iş olur, başlamadan önce, bu konuda ki isteğinin ne olduğunu, ve bu olayın 



 93

o isteğine uygun olup olmadığını düşünmek zorundasın. Şimdi evli bir adam ile 
başladığın bir ilişkiden sen ne bekliyordun ki.” 
 “Ama onu çok seviyorum. Bu ayrı geçirdiğimiz günler de inan  
kahroldum. Hayattan zevk alamaz hale geldim. Gözümün önünde hep o. 
Yaşadığımız o güzel anlar, bana bakışı beni sevişi,bana olan ilgisi. Kendimi ne 
işe verebildim ne de yaşama. Herkesten uzak kalmaya çalışıyordum. Çünkü, 
aklıma gelen herhangi bir şeyde gözlerimden yaşlar boşalıveriyordu.”  
 “Çok normal, bu anlattıkların, şu an,kaybetme, güzel hisler yaşatan ve 
arzularını tatmin eden duygulardan yoksun kalma,güven yoksunluğu gibi çeşitli 
duyguların esiri halindesin, tüm bedenin bu duyguların yarattığı ateşte cayır 
cayır yanmakta.” 
 “Hah aynen öyle cayır cayır yanmaktayım.” 
 “Evet ama işte tüm bu duygular, belli olayları belli zaman içerisinde 
yaşamakla oluştu. Halbuki bunları hiç yaşamadan olacakları düşünerek bu 
ilişkiye hiç başlamamak en doğrusuydu. Ha... bu arada bana “sen her olaya 
böyle mi başlıyorsun” diye soracak olsan, her ne kadar  olaylara senin gibi 
bodozlama atlamasam da ben de de bir irade sorunu yaşanmakta. İşte bu bize 
sonradan acı vereceğini gördüğümüz olaylara arkamızı dönebilme iradesine bir 
sahip olsak, hem daha başarılı hem de daha acısız ve zevkli bir hayatımız 
olacak.”    
 “Peki ben şimdi ne yapacağım?” 
 “Vallahi Mehveş’ciğim, sen de bana hiç haddim olmayan sorular 
soruyorsun. Benim sana ne yapacağını söylemeye bir haddim yok. Bu senin 
hayatın. Ben ancak bazı gerçeklerden sana bahsedebilirim ki bu da bana göre, 
benim yaşamım  süresinde kendi değer yargıları ve çalışmalarım sonunda gerçek 
dediğim olgular. Sen de tüm bunları aklının bir kenarına not eder, kararını 
verirken belki kullanırsın belki kullanmaz.” 
 “E neymiş onlar?” 
 “Daha önce de sana bahsettiğim gibi. Bu sana acılar yaşatan duyguları 
tanımak ve onların üzerine çıkmak. O zaman bu çektiğin acılar hafiflediği gibi 
zaman içerisin de de yok olacaklardır. Bu duygular şu an tüm zihnini esir almış, 
ve düşünme yeteneğinden tut hormonlarına kadar seni yönetiyor. Şu an, bu 
esaret altındaki beyninin emri ile bedeninin salgıladığı hormonlardan, 
düşündüğün konulara kadar her şey negatif. Bu durumda ben, zihnimi her 
şeyden boşaltacak şekilde sık sık meditasyon yapar, güzel ve olumlu şeyler 
düşünür ve de zihnimde bu negatif olaya pek yer bırakmayacak şekilde başka 
işlere konsantre olarak kendimi daha iyi hissederim ta ki bu duygular, zihnimi 
terk edene dek. Ne zaman ki bu duyguların etkisinden çıkarsın o zaman, 
hayattan ne beklediğini de dikkate alarak, daha olumlu senin için en doğru kararı 
verirsin.” 
 “Gül, sana bir şey sormak istiyorum. İçki içmeyi seviyorsun. Bu gibi 
sıkıntılı durumlarda içkiye de baş vuruyormusun?” 
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 “Asla.... Ben içkiyi bir, bilemedin en çok iki kadeh zevk için ve kendimi 
iyi hissettiğim zamanlarda içiyorum. Alkol, duyguları daha da yoğun yaşamanı 
sağlar. Yani duygusal bedenin iyi ise daha iyi, kötü ise daha kötü yapar. Daha 
doğrusu bu bende böyle oluyor. Doktor olmadığım için genel bir şey 
söyleyemeyeceğim  sana. Ama asla böyle bir durumda içki içmem. Papatya, 
melisa gibi daha yatıştırıcı bitkisel çaylar içerim. Bir de kendimi daha iyi 
hissetmek için daha sık kuaföre gider,daha güzel giyinir,yaptığım başarılı işleri 
düşünerek, kendimi yukarı bir seviyeye çekerim.”   
 “Ya peki ben şimdi ne yapacağım?” 
 “Bende merak ediyorum. Sen şimdi ne yapacaksın?” 
 “E aşk olsun sen de bana bir yardımcı oldun ki yani....” 
 “Vallahi hayatım ben söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Hiç kimseye 
kendinden başka kimse yardımcı olamaz. Herkes kendi hayatını yaratıyor.” 
 Yemekten sonra, Mehveş’in de yardımı ile demlemiş olduğumuz güzel bir 
çayında  keyfini çıkararak geceyi noktaladık. 
 İkinci gün, Mehveş işte çalışırken, Ziya Bey’den gelen telefonda büyük 
bir keyif ile konuşmakta idi. 
 “Seni çok özledim Mehveş, ne güzel bir haftaydı geçen hafta. Bak evli 
olsak ne güzel yaşayacağız.” 
 “Peki Leyla Hanım?...” 
 “Onun bize bir zararı olmaz ki.” 
 “Yok,Ziya bunu kesin aklından çıkar ben öyle iki evlilik falan asla 
düşünmem asla.” 
 “Peki o zaman  bana bir çocuk doğur.” 
 “Evlenmeden de doğurmam” 
 “Peki bunları  konuşuruz. Bu hafta çok yoğunum  hafta sonu görüşelim mi 
ne dersin?” 
 “Tamam canım” 
 Ziya da Mehveş de çok yoğun bir hafta geçirmelerine rağmen her boş 
kalıp, bir çay molası verdiklerinde ya birbirlerini arıyor ya da dalıp hayallere 
yaşadıkları güzel anları düşünüyorlardı. Ziya çok fena şekilde çocuk olayına 
takılmıştı. Zaten eskiden beri çocuk isterken şimdi, kesinlikle Mehveş ile 
kendisinden olacak bir çocuk fikri ile yanıp tutuşuyordu. 
 Hafta sonu, geldiğinde  Mehveş aynanın karşısında büyük bir keyifle son 
rötuşlarını yapmakta idi. Tam parfümünü de sıkmıştı ki kapı çalındı. 
 “Kim o” 
 “Benim canım Ziya” 
 Kapıyı açar  açmaz, Biraz önce sürmüş olduğu ruja aldırmadan,uzun uzun 
dudaklarından öptü Ziya’yı. 
 “Dur dur sakin ol. Beni tahrik ediyorsun. Çıkmamız lazım yoksa 
çıkamayıp burada  yani anlarsın.... Zaten bütün hafta seni hayal ettim.” 
 “Nereye gidiyoruz peki?” Bunları söylerken antrede ki aynada da bir 
yandan, biraz önce öpüşürken silinen rujunu tazeliyordu. 
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 “Yeşilyurt’a” 
 “Ne var orada?” 
 “Sorgulamayı bırak da çık hadi. Göreceksin.” 
 Aşağıda bekleyen arabaya binip, Yeşilyurta doğru yol alırken, sahil 
boyunca gülüşüp cilveleştiler ki, Ziya Yeşilyurt sahilinde çok güzel bir binanın 
önünde durdu. 
 “Hadi in geldik” 
 “Burası neresi?” 
 “İn hele in” 
 Mehveş bir anlam veremeden indiğinde boş gözlerle binaya bakıyordu. 
 “Aşkım, çok güzel bir bina da bura da ne var?” 
 Bu arada arkada duran bir arabadan inen orta yaşlı şık sayılabilecek bir 
bey  hızlı adımlarla, yanlarına doğru geldi” 
 “Merhaba Ziya Bey umarım bekletmedim.” 
 “Hayır Halil Bey, biz de şimdi geldik. Tanıştırayım  Mehveş Hanım..” 
 “Memnun oldum Mehveş Hanım ben de Halil emlak danışmanıyım.” 
 “Ben de memnun oldum” Mehveş sorar gözlerle Ziya’ya bakmaya 
başladı. 
 “Geç canım.” 
 Binanın ön yüzünden açılan bir kapıdan ilk girdikleri yer oldukça geniş ve 
şık bir dükkandı. Orayı gezdikten sonra yan taraftan asansör ile birinci kata 
çıktıklarında gerçekten çok güzel ve geniş bir daireyi gezmeye başladılar. 
Dairenin konforu bir yana deniz ile arasında sadece bir yol ve ağaçlardan 
oluşmuş çok güzel minik bir koru ile inanılmaz güzel bir manzarası vardı. 
 “Harika bir yer Ziya’cığım. Sen mi alacaksın neden geziyoruz buraları.” 
 “Evet... Beğendin mi?” 
 “Kim beğenmez ki gerçekten harika” 
 “Peki, Halil Bey çok teşekkür ederim, ben en kısa zamanda sizi arayıp 
kararımı söyleyeceğim.” 
 “Gel istersen Çınar Otel’e gidip birer bir şey içelim, şöyle deniz 
manzarasına karşı ne dersin?” 
 “Yok oraya değil de bak benim bildiğim güzel bir yer var. Gel seni oraya 
götüreyim.” 
 Mehveş çoğu zaman olduğu gibi gene dominant tavrı ile nereye 
gidileceğine karar vermişti. Hatta bu tavrını sevişmelerinde de gayet açık ortaya 
koyuyor, ve tamamen erkeği kendi yönetiyor, neresine ne yapılması gerektiğini 
devamlı söylerken  örneğin asla bir erkeğin altında değil hep üstünde yatıyordu. 
Bu onun için asla değişmez bir kuraldı. 
 Ziya gülerek Mehveş’e boyun eğdi. 
 “Olur sultanım.” 
 Florya’ya doğru deniz kenarında oldukça şık minik bir kafeye geldiler. 
Mehveş meşhur çayını söylerken Ziya Bey’de bir sütlü kahve ısmarladı. 
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 “E e nereden çıktı bu ev alma fikri. Bana mı yakın olmaya çalışıyorsun.” 
 “Yok Mehveş. Bu hafta çok düşündüm. Ben Leyla’yı boşayamam, ama  
ne kadar çok çocuk istediğimi biliyorsun. Leyla’ya zaten senden bahsettim. 
Zaten rızanamede imzalamıştı, o kavgamıza sebep olan. Gittim doktorlarla da 
konuştum şimdi senden şöyle bir ricam olacak bunu çok istiyorum. Buradaki 
International  Hastanesinde , senin yumurtan ile benim spermimi dölleyerek 
Leyla’nın rahmine yerleştirecekler. Benim İranlı profesör bir arkadaşım ile 
görüştüm bunun    olabileceğini söyledi. Böylece ikimizin çocuğunu Leyla 
doğurmuş olur, bizde senin istediğin şekilde istediğin zamana kadar ilişkimizi 
sürdürürüz. Ben de buna karşılık senin ve kızlarının istikbali için o gezdiğimiz 
dükkanı ve evi sana almak istiyorum. Böylece hem eve kira vermez hem de o 
dükkanda sana kuracağımız bir işten devamlı para kazanırsın.” 
 Mehveş, bu fikri dinledikten sonra daldı gitti. Bir eve ve işe inanılmaz 
ihtiyacı vardı. Çok zor geçiniyordu. Hem bu günlerde gündeme getirmese de bir 
derneğe ait olan  Ataköy’de yıllardır oturduğu ev dernek tarafından satışa 
çıkarılıyordu. Kendisi de bu daireyi nasıl alabileceğine dair Aysel ve Sevil ile 
epey kafa patlatıyor ama, doluya koyuyorlar almıyor,boşa koyuyorlar 
dolmuyordu. Ziya’nın yüzüne uzun uzun baktı. Bu bakışlarda hem sevgi,hem 
minnet,hem de acı vardı. O güzel yeşil gözlerinden yanaklarına süzülen birkaç 
damla yaşı elinin tersi ile silerek; 
 “İstersen sonra konuşalım bunları. Beni düşündüğün için sağol. Kocam 
bile bunu düşünmemişti, o kadar zengin olmasına ve kendi iki çocuğuna 
rağmen” 
 “Düşün ve bana cevap ver. Ama lütfen kabul et. Eğer evet dersen. Senin 
benim ve Leyla’nın bir çok test yaptırmamız gerekiyor.” 
 “Olur. Düşüneceğim.” 
 Mehveş eve geldiğinde  Firuze ve Tuana’ya Ziya’nın teklifinden 
bahsedince bu fikir çocukların ikisinin de çok hoşuna gitti.  
 “Kabul et anne” dedi Firuze. Bundan daha iyi bir teklif olamaz, hem 
hayatın kurtulacak hem de sevdiğin adam ile kalacaksın, hem adamın senden 
çocuğu olacak, hem karısı iki evli olmayacak,hem de üstelik doğumu sen 
yapmayacaksın. Bak gittikçe yaşın ilerliyor. Ve bir çok hastalığın var bu halinle 
deliler gibi  çalışıyorsun ne kazanabiliyorsun. Bu gün üniversite okumuş mastır 
yapmış kişilere bile iş yok sen başka ne iş yapacaksın. Bak evden çıkarılma 
durumu ile karşı karşıyayız onu bile almamız imkansız gibi görünüyor. Hadi ben 
para kazanıyorum(Firuze yeni işinden oldukça iyi paralar kazanmaya başlamıştı. 
Fakat bu paralar ile annesine pek yardımcı olmasa da hiç değilse kendi bakımını 
üstlenmişti ve de oldukça iyi bir seviyede yaşamaya başlamıştı.) ama Tuana 
daha çok küçük onu da düşün.” 
 “Tamam bakarız” 
 Ev olayında gerçekten sıkışmışlardı. Yaşadıkları apartmanda tam 11 tane 
daire  bir sendikaya aitti, onun içinde oldukça ucuz oturuyorlardı. Sendika evleri 
satacağını belirtir bir mektup yollamıştı.Eğer isterlerse alabileceklerini söylüyor 
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ve çok uygun bir fiyat belirtiyordu. Ama bu meblağı bile temin etmek, Mehveş 
için çok zor görünüyordu. Sevil ve Aysel ile devamlı konuşuyor ve çare arıyor 
ama bulamıyorlardı. Bu arada ilginç olan  apartmanda Mehveş’in görüştüğü ve 
Mehveş’in ne kadar zor durumda olduğunu gayet iyi bilen başka bir dairede  
kiracı olan bir bayan ise bu 11 daire içerisinde özellikle Mehveş’in oturduğu 
daireyi almak için girişimlerde bulunuyordu. Halbuki bu daireyi kimse almaz ise 
o zamana kadar Mehveş ucuz bir fiyattan oturabilecekti. Hiç değilse kışı 
çıkarabilsem diye düşünüyordu Mehveş’te.  
 Tüm bu olayların yarattığı düşünce curcunası Mehveş’i sanki boğuyordu. 
Bu haletiruhiyede bile Mehveş gayet neşeli ve cilveli bir görünüşte çalışmakta 
olduğu bir iş günü, Mehveş’e hayran olan ve de birlikte olduklarına dair 
dedikodusu çıkan Erkan Bey gibi Genel Müdür Yardımcısı olan İsmail Bey, 
Mehveş’in odasına telefon ederek, Mehveş’i bir konuda görüşmek üzere  kendi 
odasına çağırdı.  
 “Buyurun İsmail Bey” 
 “Otur Mehveş bir konuda senin fikrini almak istemiştim de.” 
 “Tabi... Buyurun...” 
 “Acelen ne ya otur bir çay ısmarlayayım sana hem , çaylarımızı içer hem 
de konuşuruz.” 
 “Tamam” diye tam otururken yanına yaklaşan İsmail Bey. Mehveş’in kısa 
eteklerinin altındaki sütun gibi  bacaklarına sanki yiyecekmiş gibi bakarak; 
 “Sen de taş gibi kadınsın ha Mehveş. Şu bacaklar hangi genç kız da var. 
Çok beğeniyorum vallahi seni” demesiyle nevri dönen Mehveş  zaten kısa boylu 
ve çelimsiz herifin teki olan İsmail Bey’i bir anda kravatından tuttuğu gibi 
duvara patlattı. Daha kendisine gelemeden bir iki yumruk birkaç tekmeyi de 
yapıştırdıktan sonra ağzına gelen okkalı tüm küfürleri savurarak odasına döndü. 
Masasının üzerine kapaklanıp ağlarken bacaklarının titremesine de mani 
olamıyor,bir yandan da; 
 “Ah Rıza ah Allah cezanı versin senin ne vardı beni böyle bırakıp 
gidecek” diye eski kocası Rıza’ya veryansın tüm bedduaları ardı ardına 
sıralıyordu. 
 Olayın hemen ardından tüm alışveriş merkezi bu skandal dedikodu ile 7.4 
şiddetinde bir deprem gibi sallanmaya başladı. Bu strese daha fazla 
dayanamayacağım diyerek biraz kendine geldikten sonra Genel Müdürün yanına 
çıkıp istifasını vererek çekti evine geldi. 
 Akşam çocuklarla yemekte oturmuş bu  konuyu konuşurlarken Firuze 
annesine “mantıklı davranmıyorsun, insan yeni bir iş bulmadan nasıl işten ayrılır 
seni hiç anlamıyorum” diye ver yansın ediyordu. 
 “Yarın hemen iş aramaya başlayacağım” 
 “Umarım bulursun anne” 
 “Ne yapmamı bekliyordun?” 
 “Yahu hemen istifa etmeseydin. En azından seni çıkarsalar hiç değilse 
tazminat alırdın, bunca sene çalıştın yazık değil mi şu canına verdiğin emeklere, 
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çok çabuk karar veriyorsun. Hele bir dur,bir bekle, bir düşün, bak senin 
çocukların da var.” 
 “Elimde değil Firuze yapamıyorum. Sanki cinnet geçirecek gibi 
oluyorum. Ne olur gelme üzerime.” 
 Tüm bunları Ziya’ya anlatırken hüngür hüngür ağlıyordu Mehveş. Ziya’da 
dinledikçe sinirleniyor. İsmail Bey’e bir yandan ağzına geleni söylerken bir 
yandan da; 
 “Göster o pezevengi benzeteyim bir yerde”diye  tehditler savuruyordu. 
 Mehveş, Ziya’nın teklifini kabul etti. Ziya ve Leyla Hanım testlerini 
yaptırmaya başladılar. Bu arada Mehveş iş arıyordu.  İnsanlarla ilişkisi gayet iyi 
olan ve onlarla irtibatını hiç kesmeyen Mehveş’in bu huyu işine yaradı ve  
satıştayken tanıdığı, çok sevdiği ve hala görüştüğü bir bayan müşterisinin, yastık 
ve yorgan yapan bir tekstil fabrikasında işe başladı. Bu arada  bilhassa Sevil’in 
yardımlarıyla belki bu işten kazanacağı parayla da borç harç evi alabilirmiyim 
acaba diye düşünürken, o apartmandaki komşusunun bir an önce gidip bu evi 
aldığını öğrendi. Ve evi bir an önce boşaltmaları için bir ihtarname eve geldi. 
 Yeni işinde fena para kazanmıyordu. Zaten tanıdığı ve çok sevdiği 
patronlarıyla da çok iyi geçiniyorlardı. Oldukça iyi hissediyordu kendisini, fakat 
şu ev işi onu çok üzmüştü. Tam neşe içerisinde çalışırken, sekreter Mine 
Hanım’ın sesi ile odasına doğru koştu. 
 “Mehveş Hanım telefonunuz var. Odasına gelip telefonu açtığında 
Ziya’nın sesi  neşesini daha da yerine getirdi.  
 “Selam, canım nasılsın?” 
 “Aman da sevgilim mi ararmış. İyiyim canım keyfim yerinde,sen 
nasılsın?” 
 “Bende iyiyim. Bizim testler bitmek üzere yarın seninde testlerin 
yapılacak  doktor saat 2 de bizi bekliyor. Biz sabahtan orada olacağız sende 2 de 
hastanede olurmusun?” 
 “............................” 
 “Mehveş....... Mehveş...” 
 “Efendim” 
 “Duyuyormusun?” 
 “Tamam.” 
 “Bak sakın geç kalma. Ben seni alırdım ama benim sabahta tahlilim 
devam edecek. Sakın geç kalma tamam mı canım.İkimizin bir çocuğu olacağı 
için o kadar seviniyorum ki anlatamam Mehveş” 
 “Tamam” 
 Telefonu kapattıktan sonra,bir huzursuzluktur kapladı tüm bedenini ve 
zihnini. Bu konuyu hiç içine sindirememişti. Kendi çocuğunu başka birilerinin 
çocuğu olarak bırakmak, kendi doğurmayacak bile olsa, rahatsız ediyordu onu. 
Akşam eve döndüğünde,çocuklara bu konudan hiç bahsetmedi. Gene onu 
anlamayacak ve tartışacaklardı. Erkenden yemeğini yiyerek yattı. Kafasını 
yastığın altına gömüp uyumaya çalışırken,aklına gelen düşüncelerden rahatsız 
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oluyor ve durmadan ağlıyordu. Geç bir saat uykuya daldığında yastığı 
gözyaşlarından sırılsıklam olmuştu. Zorla daldığı uykusunda rüya görüyordu. 
Rüyasında, Rıza ile sevişiyorlardı. Deliler gibi seviştikten sonra ona sarıldı 
öpüyor öpüyor ve beni bırakma Rıza sakın gitme.... Yanımda kal sana ihtiyacım 
var diye yalvarıyordu.. Yavaş yavaş Rıza kollarının arasından kayıyordu. 
Sarılmaya çalışsa da nafile boşluğa sarılıyordu. Gözleri yaş dolu “gitme” dedi. 
“Ne olur gitme.” Rıza tam kaybolacağına yakın. “Rakamların  başlangıcından 
solda kalan rakamları telefonda tuşlarsan karşına ben çıkacağım” dedi. Tamam, 
şimdi arayacağım diyene kadar Rıza kayboldu. Birden Mehveş ağlayarak 
bağırmaya başladı. “Allah kahretsin sol tarafta rakam yok ki Rıza”  
 Ter içinde uyanarak,yatağında doğrulduğunda kendisini ağlarken ve de 
“sol tarafta rakam yok diye söylenirken buldu. Kalktı mutfağa gidip bir bardak 
su içti. Çocuklarının yataklarına gidip onları uyurken uzaktan bir müddet 
seyredip, hafifçe yanaklarından öpüp, geri yatağına döndü. Uykusu kaçmıştı 
artık böylece yatakta bir oraya bir buraya dönerek sabahı sabah etti. 
 Sabah çocuklar kalkmadan kahvaltı sofrasını hazırladı. Çocuklara hiçbir 
şeyden bahsetmedi. O gün hastaneye gitmek üzere  işten izin almıştı. Çocuklara 
bundan da bahsetmedi. Çocuklar çıktıktan sonra, bir müddet evde oyalanıp, bir 
duş alarak giyinmeye başladı. Hazır olunca, yavaşça kapıyı çekip çıktı. Her 
hangi bir şeye binmeden önce biraz yürümek istediği için Ataköy sahiline kadar 
yavaş yavaş yeşilliklerin arasında yürüdü. Artık vakit yaklaşıyordu. Karar 
veremiyordu. Ne de olsa o çocuk kendi çocuğu olacaktı. Eğer Ziya’dan bir gün 
gelir ayrılırsa, bir daha görmeyeceği ve nasıl bakacaklarından emin olamayacağı 
birilerine çocuğunu bırakıp bir daha hiç görememek fikri onu çıldırtıyor. Kendi 
kendine tuhaf tuhaf  senaryolar yaratıp,gözlerinden yaşlar akıtıyordu. Artık bir 
şeye binmeliydi. Yanından geçen bir taksiye  el kaldırdı. Taksiye atlar atlamaz, 
şoför “nereye” diye sorduğunda. Tam Yeşilyurt demek üzereyken, ağzından 
“Boğaz’a,  Bebek’e doğru” çıktı. 
 Arabanın içerisinde sanki büyülenmiş gibi sabit gözlerle denize 
bakıyordu. Bir müddet sonra hafif hafif gözlerinden yaşlar akmaya başladığında 
onları fark edemediği için silmedi bile öylece denizin maviliğindeki o sonsuz 
boşlukta kaybolup gitmişti sanki. Epey bir süre sonra şoförün sesi ile kendisine 
geldi. 
 “Pardon hanımefendi..... İyimisiniz efendim?” 
 “Hıııı..... ha.... pardon iyiyim iyiyim sağ ol .” 
 “Şey.... ağlıyorsunuz da.. Umarım kötü bir şey yoktur.” 
 “Yok canım sağ ol. Zaten mesele de orada ne kötü ne iyi bir bilebilsem” 
 “İyi veya kötü diye bir şey yok ki ablacığım.Sen kendini iyi hissediyorsan 
o şey iyidir, kötü hissediyorsan kötüdür. Seni bu hale sokan şey neyse sav 
başından gitsin belli ki seni kötü hissettiriyor. Hislerine güven ben hep onlara 
güvenirim .Dinleme el alemin martavallarını, her kez kendisine göre konuşur 
ama onların dediği sana uymayabilir.” 
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 Mehveş bugün ilk defa kendisini bu kadar iyi hissetti. Birden gözlerinden 
akan yaşları fark edip,silerek yerinde biraz dikleşerek, şöyle derin bir nefes alıp 
doğruldu. Şoför dikkatini çekti. Genç hoş bir çocuktu.Mehveş’in haline epey 
acımış olsa gerek, sevgiyle ve şefkatle gözlerine bakıyor başını tasdik ettirmek 
istercesine hafifçe öne doğru sallayıp; 
 “Tamam mı ablacığım. Hah şöyle kendine gel. Boş ver milleti ya 
yaşamana bak. Çaresiz tek şey ölüm ona da alışıyor insan kim gitmemiş ki 
hepimiz tek tek  gidiciyiz. Madem öyle bunu da kabul edip yaşadığımız zamanın 
keyfini çıkaralım diyorum.” 
 “Aferin be çocuk. Beni kendime getirdin. Sağolasın sen emi. Haklısın ya 
boş ver anasını satayım. O bunu dedi, bu şunu dedi. Mühim olan benim ne 
hissettiğim değil mi? Allah mı çıkardı seni benim karşıma ya.... “ 
 Biraz sonra  bebek civarların da taksiden inip  deniz kenarında bir çay 
bahçesine oturup, demli bir çay istedikten sonra, gene denizin o büyülü 
güzelliğine, köpük köpük gelerek kıyıya çarpan dalgaların gücüne daldı gitti. Bu 
havada da zaten etrafta pek kimse yoktu. Sıkı giyinmesine rağmen içinin 
titrediğini hissederek biraz sonra kalktı. Yavaş yavaş yol boyunca yürüyerek 
etrafa, mağazaların vitrinlerine baka baka saatlerce gezindi durdu.  
 Saat ikiye yaklaşmasına rağmen hala ortalıkta yoktu Mehveş. İkide bir 
saatine bakıyor bir sağa bir sola koşturup duruyordu Ziya. Danışmada ki bayana 
yaklaşarak; 
 “Af edersiniz. Nereden telefon edebilirim acaba?” 
 Bayan telefon edebileceği yeri büyük bir nezaket ile gösterdikten sonra, 
Ziya koşar adımlar ile giderek hemen ahizeye sarıldı. Numaraları tuşlarken kalbi 
tam iki kat hızlı çarpmaya, elleri terlemeye başlamıştı. Zaten bu ruh hali 
içerisinde de tam üç defa tekrarladıktan sonra her gün  kerelerce çevirdiği 
numarayı doğru tuşlamayı başardı. Telefon çalmaya başlamıştı. Ziya telefon 
elinde beklerken elinin titrediğini hissetti.Açılmıyordu telefon.  
 “Evde yok. Demek ki geliyor” diye düşündü. Saatine bir daha bakıp, 
Leyla Hanımın yanına doğru yürüdü. Orta boylu kara kaşlı kara gözlü olan 
Leyla Hanımın, dişisel bir zarafeti vardı. Oldukça şık bir döpiyes giymiş, 
döpiyesine uygun bir büyük başörtüyü ise hafifçe başının üzerinden omuzlarına 
doğru bırakmıştı. Ziya’yı görünce yerinde doğrularak, meraklı bakışlarla sordu; 
 “Ne oldu? Gelmedi mi?” 
 Asıl Leyla hanımın kalbi hızlı hızlı çarpıyor. Şu an yaşadığı çeşitli 
duyguların yarattığı tüm belirtiler bedenini alt üst ediyordu. Kocasının aşık 
olduğu ve evlenmek istediği kadın ile tanışacaktı biraz sonra. Tüm kadınlık 
gururunun, epeydir ayaklar altında sürünen kibrinin, kaybetme duygusunun, 
elinden uçup giden güven duygusunun, insanı en çok yiyip bitiren ve şu an 
yerinde yeller esen sahiplenme duygusunun, zihninde yarattığı düşüncelerin 
beyne verdiği emir ile bedeni ,cehennemi bir ateşte yanmakta tüm uzuvları, 
damarlarından kalbine, böbreklerinden midesine kadar verilen emir 
doğrultusunda  greve girmiş işçiler gibi çalışmayı durdurmuş, bedenine zarar 
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vermekteydiler.Tüm bu hislerini de belli etmemeye gururunu daha da aşağılarda 
ayaklar altına sermemeye çalışarak, sanki her şey normalmiş gibi başını dik 
tutuyor ve gülümsemeye çalışıyordu. Bırak bir insan olarak, erkeklere nazaran 
çok daha fazla duygularının  esiri olan bir kadına, asla yaşattırılmaması gereken 
bir işkenceydi bu.Leyla Hanım ise bu konuda sanki mastır yaparmışçasına zor 
bir imtihana girmiş ve insanlık imtihanındaki bu zor şartlara elinden geldiği 
kadar katlanmaya çalışırken başarılı bir izlenim yaratıyordu. 
 “Evde yok çıkmış. Yoldadır sanırım. Şimdi gelir.” 
 Gözlerini iri iri açarak kocasına baktı. Onu seviyormuydu. Eskiden evet 
ama zaman içerisinde olan bazı olaylar, hele bu Mehveş meselesi, onda pek 
sevgi bırakmamıştı. Peki neden ondan vazgeçemiyordu. Yetiştiriliş şekli. 
Üzerindeki çeşitli kişilerin baskıları. “Sakın boşanma, bunca yıl kahrını çektiğin 
adamın paralarını başka bir kadına mı yedireceksin?” “Ne yani başka bir adam 
mı bulacaksın, bu zaten senin kocan, bırak ne yaparsa yapsın” Hem şimdi bu 
çocuk meselesin de belki de yeniden değeri artacaktı çünkü kendi doğuracaktı. 
Mehveş’i de çok merak ediyordu. Neden çocuğunu kendi doğurup da Ziya’yı 
iyice kendisine bağlamayı reddetmiş ve onu sevmesine rağmen evlenmek 
istememişti. Aslında bu konuda kendine itiraf etmese de Mehveş’e için için bir 
minnet duyuyordu. “Sanırım değişik bir kadın” diye düşünüyordu. 
 Ziya’da  tüm duygularının ateşinde yananlardandı. İki arada bir derede 
kalmıştı. Mehveş’i tanıyıncaya kadar asla böyle bir şey düşünmemişti. Evet 
çocuğunun olmasını çok istiyordu. Ama esas sorun belki de hayatında aşkı hiç 
tatmamıştı. Küçük yaşta evlendirildiği Leyla Hanım ile aralarında ne bir aşk,ne 
bir cinsel çekim, ne de bir hayat görüşü birliği vardı. Yavan ve zevksiz bir 
hayatı, işindeki başarıya odaklanmış yaşayıp dururken, bu Mehveş yıldırımıyla 
çarpılmıştı. Onun gözlerini gördüğü sesini duyduğu ve o enerjisini hissettiği an 
işte hayatım boyunca istediğim dişi diye düşünmüştü. Her ne kadar devamlı 
sesini duymak istedi ve bir şeyler bahane edip onu sık sık aradıysa da, aslında 
kendi vicdanıyla oldukça savaşmıştı. Zaten belki de bu kadar etkilendiği  gibi 
biri  de olmayabilirdi. Ama birlikte olmaya başladığında resmen ona kör kütük 
aşık oldu. Sabah uyandığında o, gün içinde nereye bakarsa, ne yerse, ne görürse 
hep o, akşam yatarken hep o aklında, uyuduğunda ise rüyalarındaydı. Böyle bir 
duyguyu hayatında ilk defa yaşıyordu. Şu an karşısında masum masum 
kendisine bakmakta olan Leyla Hanım’a ise asla kıyamıyordu. Senelerce büyük 
bir saygı ile kendisine karılık etmeye çalışıyordu. Ona hiçbir kötülük gelsin 
istemiyordu. O evinde tüm olanaklarıyla gene kendi evinin hanımı olarak 
kalmalıydı. Offfffff offffff ne zordu bazan şu hayat. Kuran çok haklıydı. İnsan 
olmak çok zordu çooook. Halbuki melek olsa oh ne kadar kolaydı. Bu duygular 
olmaksızın, seçim yapmak zorunda kalmaksızın melek gibi yaşayıp durmak. 
“Sıkıysa gel de yaşa bakalım bu duygularla burada sayın melek, bakalım 
melekliğin kalabilecek mi?” diye düşündü. Bu kadın da nerede kalmıştı ya. 
Ellerinin daha da terlediğini hissederek; 
 “Ben bir Lavaboya gidip geleyim, sen beş dakika burada bekle” dedi. 
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 “Tamam bekliyorum” 
 Lavabodan çıktıktan sonra, tekrar telefona gitti. Bu sefer iş yerini arayıp 
soracaktı. Yoksa vazgeçip işe mi gitmişti? Telefonu sekreter Mine Hanım açtı. 
 “Merhaba Mine Hanım. Ben Ziya. Mehveş geldimi.” 
 “Hayır Ziya Bey Mehveş Hanım bugün izinli. Galiba hastaneye 
gideceğini söyledi.” 
 Telefonu kapatırken biraz içine su serpildi. Neyse sanırım yolda şimdi 
gelir diye düşündü. 
 Bu arada Mehveş kendisini boğaz’da yollara vurmuş yürüyor  ha 
yürüyordu. 
 “Ziya’yı kaybedeceğim kesin. Onu çok özleyeceğim. Ama 
yapamayacağım. Böyle bir şeyi yapamayacağım. Tam kestiremiyorum ama 
korkuyorum. Bir şeylerden korkuyorum. Sanki evladımı satıyormuşum gibi 
geliyor. Sanki lanetlenecekmişim gibi geliyor. Bilmiyorum işte. Uffffff Gül 
haklı her olaya böyle bodozlama atlarsan olacağı bu işte. Yaşa sonuçlarınıda. 
 Saatlerce bekleyen Ziya defalarca her yere telefon edip hiçbir yerde 
Mehveş’i bulamayınca, akşama doğru Leyla’yı da  alıp evlerine döndüler. Leyla 
garip hisler içerisindeydi. Çocuk doğurma fikrini çok benimsemiş ve sevmişti 
ama Mehveş’in Ziya’nın gözünde düşmesinden de ayrı bir haz duyuyordu tabiki. 
Allah mı yardım ediyordu kendisine nedir. Ettiği dualar kabul olmuştu 
sanırım.Hem bu yumurta bir tek bu kadında yoktu zahir. Doktorla konuşur başka 
bir yolunu bulurlardı. Böylece bu kadında hayatlarından tamamen çıkardı. Eve 
giderken Ziya dünyayı cehennem olarak yaşarken, o sıralar, Leyla’ya ise cennet 
gibi geliyordu. 
 Akşam eve girer girmez, kapı çalındı ve Sevil meraklı gözlerle içeri daldı. 
 “Neredesin kızım, Ne oldu. Ziya Bey arayıp duruyor beni. Hastanede 
buluşacakmışsın kaybolmuşsun.” 
 “Evet... Bugün o iş için gidecektik. Yapamadım. Gidemedim. Yoldan 
döndüm.” 
 “Salak....... Yani şimdi salak deme de dur sana.” 
 “Ne olur başlama Sevil. İnan şu an hiçbir eleştiri dinleyecek durumda 
değilim.” 
 “Yahu durumunu görüyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun” 
 Mehveş birden avaz avaz bağırıp ağlamaya başladı. 
 “Sus ya suuuuuuuuss sabahtan beri neler çektiğimi biliyormusun 
sen?Sanki ben düşünmüyorum ne yapacağımı. Çalışıyoruz işte. Ne yapacağımı 
bilmiyorum ama ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum. Çocuğumu 
satmayacağım. Biliyorsun benim için her şey para değil. İstemediğim bir şeyi, 
istemediğim bir hayatı para için yapmam ve yaşamam. İstemediğim bir adamla 
da para için yatmam anlıyormusun. 
 Sevil birden dondu kaldı. 
 “Bu lafta bana sanırım” 
 Mehveş dahada beter ağlamaya başladı. 
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 “Hayır ya sana değil. Gül derki “Herkesin hayatı, bırak herkes kendi 
seçimini yapsın.” Bırak hepimiz kendi seçimlerimizi yapalım. Başım çok fena 
dönmeye başladı sanırım gene menierim azdı.” 
 “......................................” 
 “Sevil lütfen yanlış anlama. Özür dilerim. Biliyorsun ya sen benim her 
şeyimsin” 
 “Tamam.... Tamam. Sen bilirsin. Hadi ben çıkıyorum. Sabah görüşürüz” 
 “Bir dakika dur. Seni öpmek istiyorum, Ne olur af et beni. Öyle demek 
istemedim” 
 “Tamam dedik” 
 Mehveş yatağa gömülüp sabaha kadar ağlayarak uyudu. Bu arada 
çocuklar geldiğinde menierinin tuttuğunu ve kalkamayacağını söyledi. Akşam 
ne olduğunu merak eden Ziya telefon ettiğinde, telefona çıkan her şeyden 
habersiz  Tuana, annesinin  uyuduğunu söyleyerek telefonu kapadığında Ziya 
adeta yıkılmıştı. Demek ki herhangi bir terslik yoktu. Sadece gelmemişti 
Mehveş. Kendisini istemiyordu.  
 O günden sonra ne Mehveş Ziya’yı arayabildi ne de Ziya bir daha 
Mehveş’i aradı. Mehveş oldukça kötü günler geçiriyordu. Bir yandan Ziya’nın 
özlemi ile yanıp tutuşurken bir yandan da ,kışın ortasında Aralık ayının 
başlarında apar topar evden çıkarıldılar. Çocukları annesine yerleştirip kendisi  
apar topar her yerde ev aramaya koyuldu. İş yeri  Zincirlikuyu’da idi dolayısıyla 
karşı tarafta da oturabilirim diye düşünüyordu. Zira karşıda ev kiraları bu tarafa 
göre daha düşüktü. Nitekim Suadiye’de  fiyatı uygun güzel bir daire buldu. 
Evini yerleştirebilmek için hafta sonuna yakın 2 gün izin alıp. Eşyalarını 
taşıyacak bir kamyonu da ayarladıktan sonra. Senelerinin geçtiği bu daireyi 
boşaltmak üzere eve geldi. O geceyi evde yalnız geçirdi çocuklar 
anneannelerinde kalıyorlardı. Evin her odasını tek tek dolaştı. Evin her bir 
santimetre karesinde yaşanmış ne anılar vardı. Gözünün önüne Rıza ile herkesi 
Kilyos’a bırakıp koşa koşa buraya geldikleri geldi. İşte şurada salonun bu orta 
yerinde , bom boş evde Ziya ile ilk defa sevişmişlerdi. Neler yaşanmıştı bu evde 
neler, ne zevkler, ne mutluluklar,ne telaşlar, ne acılar. Rıza ile başlattıkları bu 
yaşam yolculuğunun mekanıydı burası. Ama Rıza onu bu yolculukta bir başına 
bırakıp gitmişti. 
 “Erkeklik mi bu be Rıza” diye düşündü. Eliyle yanaklarındaki yaşı 
sildiğinde ağladığını fark etti.  “Kadınım dediğin, sevdiğin, koynuna alıp zevkle 
seviştiğin bir kadını erkeği asla bırakmaz. Duyuyormusun beni salak herif. Hatta 
ölmez bile. Hakkın yoktu buna anlıyormusun beni. Direnecektin, beni bekleyen 
bir kadın var diyecektin. Ölmeyecektin  korkak herif” 
 Tüm bu karışık duygular içerisinde uyudu kaldı taşınmak üzere 
toparlanmış bu evin bir köşesinde. Bu evde gördüğü son rüyasında ise gene Rıza 
ile birlikte bir gece geçirdi. Rıza ile sarmaş dolaş oturmuş konuşuyorlardı. O 
sırada odaya giren Firuze, Ali ve Tuana’yı sevgiyle seyrediyorlardı. Mehveş 
Ali’yi kucağına almış göğsüne bastırarak içine çeke çeke öperken, Rıza Firuze 
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ve Tuana’yı kucaklamış, onları öpüyordu. Sonra ayağa kalkarak Ali’yi kucağına 
alıp kapıya doğru yöneldi.  
 “Biz gidiyoruz Mehveş, bu senin hayatın, bizim rolümüz bitti.  Siz devam 
edeceksiniz. Geçmişe ait bir şey düşünme bu dünyada. Sadece olan var. Zaten 
hiçbir şey vardan yok yoktan var olmaz. Dolayısıyla bizde yok olmadık. Zaten 
önceden de vardık,hepte var olacağız. Ara sıra birbirimizin hayatlarında rol 
alarak vazifelerimizi yapacağız. Allah yolunu açık etsin. Seçimlerini yaparken 
dikkatli ol. Evrensel yasaları göz ardı etme. Bilmiyorsan ara bul. Zaten yaşarken 
onları gayet iyi hissediyoruz. Hislerine önem ver. Haydi size başarılar, üçünüzü 
de izliyoruz  yukarıdan.” 
 Mehveş, sabah uyandığında, rüyasını hayal meyal hatırlıyordu. Biraz 
sonra da unuttu gitti. Ama kendisini iyi hissediyordu. Yepyeni bir hayat onu 
bekliyordu. Yeni bir işi, yeni bir evi olmuştu. Tuana’yı, burada başladığı okulu 
bitirinceye kadar, anneannesi Perihan Hanım da bırakacak,kendisi Firuze ile 
birlikte Suadiye’ye taşınacaklardı.Zaten epey toplanmış olan evi, Sevil, 
Aysel,Sibel ve birkaç arkadaşının daha yardımı ile tamamen toplayıp, ikinci gün 
sabah gelip alacak olan anlaştığı kamyona yüklemek üzere her şeyi hazır bir 
vaziyette bıraktı. 
 “Çok mersi çocuklar. Elinize sağlık ya. Ne desem bilmiyorum ki. Bu 
evden giderken, en çok özleyeceğim şey sizler ve sizlerle yaşadığım o güzel 
dostluk olacak.” 
 Sevil, gözleri dolu dolu Mehveş’in boynuna sarıldı. 
 “Bizde seni çok özleyeceğiz deli kadın. Gerçi hayat boyu bizden 
kurtulamazsın ama gene de buradaki bu birlikteliği bir daha bulmamız çok zor 
olacak.” 
 Hepsi evlenip gencecik bir yaşta, daha çoluk çocuğa karışmadan 
gelmişlerdi, bu apartmana. Birbirlerinin yaşam yolculuklarındaki tüm seçimlere 
şahit olmuş, tüm deneyimlerini yaşarlarken bir birlerine yardıma koşmuş, 
acılarını birlikte göğüslemiş, mutluluklarında birlikte sevinmişlerdi. 
Dişiliklerinin tüm sırlarını paylaşmış, birbirlerinden akıl almış ama hepsi ayrı 
ayrı kene kendi bildiklerini yaparak, bugün buraya kadar gelmiş ve şu anki 
hayatlarını yaratmışlardı. Tabi bu yaratılışta, ana yaratandan almış oldukları 
karmanın çizdiği yoldan çıkamayarak. 
 “Çocuklar, ben öğleden sonra, eski çalıştığım yere gideceğim. Benim için 
arkadaşlar veda partisi gibi bir şey hazırlamışlar çıkışta oradaki pastanede 
buluşacağız. Ondan sonra dönerim.” 
 “Zaten akşam bizde kalacaksın. Ben yatağını hazırlattım. Bu evde kalacak 
yer kalmadı.” Dedi. Sevil. 
 “Tamam gelirim.” 
 Mehveş, evden çıktıktan sonra hem durup dururken taksiye binip boşu 
boşuna para vermemek hem de güzel bir hava alıp kendine gelmek üzere 
yürüyerek alışveriş merkezine doğru yola çıktı. Hava kapalı ve ayazdı. Keşke 
üzerime daha kalın bir şey alsaydım diye düşündü. Ama her şey  paketlenmiş ve 
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kaldırılmıştı. Üzerinde sadece kalınca bir ceket vardı. Beyaz buluzu ise hem ince 
hem de biraz açıkça idi. Neyse hızlı yürür ısınırım diye hızlı hızlı yürürken, 
çakan şimşeklerin ardından inanılmaz şiddette bir yağmur başladı. O sırada 
yürümekten vazgeçip bir taksiye binmek istese de, etrafta hiç taksi 
görünmüyordu. Yürümeyi bırakıp koşmaya başladı ama resmen iç çamaşırlarına 
kadar sırılsıklam ıslanıyordu. İşin kötüsü o gün sütyen giymediği için sırılsıklam 
olan beyaz buluzu iyice şeffaflaşıp memelerini olduğu gibi ortaya çıkarmıştı. 
Koşa koşa  alışveriş merkezine geldiğinde, saçlarından banyo yapmış gibi sular 
akıyordu. Kendisi gibi yağmura gafil yakalanmış birkaç kişi daha etrafta 
silkelenmekle meşguldü. Hemen hızlı bir şekilde asansöre koştu. Tam asansörün 
kapısına elini uzattığında tanıdık bir ses ile irkildi. 
 “Merhaba Mehveş bu ne hal. Banyodan mı çıktın.” 
 Mehveş döndüğünde, karşısında Genel Md. Yardımcısı Erkan Bey’i 
gördü. Çapkın çapkın Mehveş’e gülümsüyordu. Bir yandan da gözlerini, ıslak 
beyaz buluzundan olduğu gibi dışarı çıkmış şekilde görünen göğüslerinden, 
alamadan bakıyordu. Her zaman oldukça yakışıklı olan ama Mehveş’e pek bir 
şey ifade etmeyen Erkan, nedense şu an pek bir hoş göründü gözüne. Birlikte 
asansöre bindiler ve bir dakika bile geçmeden, müthiş ateşli bir öpüşmeye 
başladılar. Ne olduğunu anlayamadan inanılmaz cinsel bir çekimin girdabında 
buldular kendilerini. Fakat maalesef asansörün geldikleri yerde durması ile, bu 
anlatılmaz bir şekilde doruğa çıkmış olan enerji ikisinin de kasıklarında öylece 
tıkanıp kaldı. İkisi de ne yapıp ne edip bu enerjiyi boşaltıp rahatlamak 
ihtiyacındalardı ama karşılarında Hülya tüm sevecenliği ile Mehveş’e 
bakıyordu.  
 “Hoş geldin Mehveş, kızlar pastanede seni bekliyorlar. Bende hemen 
aşağıdan bir şey alıp geliyorum.” 

 Mehveş  gene o cinsel organının müthiş bir haz ve bekleyiş ile bedeninin 
derinliklerine doğru çekilişini ve kalçalarının tüm kaslarının kasılışını  
hissediyor ve bacaklarını birbirinin üzerine kapatarak bu hissi bastırmaya 
çalışıyordu. Erkan da farklı bir durumda değildi. Senelerdir beğendiği ve 
arzuladığı kadını, biraz önce yarı çıplak ve ıslak bir vaziyette öpmüş ve kabaran 
tüm hisleriyle şu an Hülya Hanımın karşısında öylece kala kalmıştı. Mehveş’te 
Erkan’da bu durumda Hülya Hanım’ın varlığına zorla odaklanırken, saçma 
sapan bir çok şey söyleyerek,aptal bir görünüm sergiliyorlardı.  

Mehveş arkadaşlarının yanına gittikten bir müddet sonra, günler sonra 
görmüş olduğu dostlarının sıcak ilgisi ile bedeninin seks alarmını susturarak 
konuşmaya daldı. Ama bir gün bir yerde muhakkak Erkan ile sevişmeyi aklına 
koyarak. 
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 Suadiye’deki  yeni taşındıkları ev oldukça şirindi. Büyük bir haz ile 
evi yerleştiriyordu Mehveş. Firuze de annesine yardım ederken bir yandan da bir 
gün sonra katılacağı fuar hakkında Mehveş’e bir şeyler söyleyip duruyordu. Bu 
arada Firuze  çalışmakta olduğu doğrudan pazarlama şirketinde gayet iyi paralar 
kazanırken bir yandan da dışarıdan başarılı bir şekilde lise imtihanlarına girerek 
tahsil olayını da hallediyordu. Bu konularda o kadar kararlı ve kendi kendisine 
yeterliydi ki, gelişmeleri Mehveş sadece kızıyla konuştuğunda haber alıyor ve 
ona hayran olmaktan başka da onun için bir şey yapamıyordu. Mehveş’in tersine 
Firuze aşırı disiplin ve irade sahibi idi. Mehveş’e göre duygularına çok daha 
sahip ve de daha katı görünüyordu. Örneğin çok iyi para kazanmasına rağmen, 
ancak Tuana’ya verdiği harçlığın dışında Mehveş’e hiçbir maddi yardımda 
bulunmuyor ancak ona akıl vererek sorumsuzca seçimler yaptığını 
hatırlatıyordu. Hatta bazen bu konuda aralarında sert münakaşalar geçiyordu. 

İkinci gün Hilton’da olan fuara hazırlanarak gitmek için kapıya yönelen 
kızına hayranlıkla baktı Mehveş. Çok güzel bir kız olmuştu. Annesi gibi 
yuvarlak hatlara sahipti. Ondan farkı, yemyeşil gözlerine apayrı bir hava veren 
kızıl saçları ve de bembeyaz teni idi. Ama huyu değil farklı hiçbir şekilde ona 
benzemiyordu. İnsan ilişkilerinde çok daha seçiciydi. Herkesle hemen arkadaş 
olmaz muhakkak bir mesafe bırakır kendisine oldukça vakit ayırırdı. Bu vakti 
ise kişisel gelişimi için harcardı. Oldukça kitap okur ve ancak ilgi duyduğu 
konularda konuşmaktan haz alır. İlgi alanı dışındaki konuşmaları gayet geyik 
bularak, kibarca ve çaktırmadan o ortamdan uzaklaşırdı. Mehveş onun yanında 
kendisini çocuk gibi hissediyordu. 

Akşama kadar evi yerleştirmeye çalışan Mehveş oldukça yorulmuştu. 
Fakat becerikli ve eli tez mizacı sayesinde epey yol kat etmişti. Akşam Firuze 
ikisine de yiyecek bir şeyler alarak heyecan içerisinde gelmişti. 

“Anne bil bakalım ne oldu.” 
“Aşık oldun.” 
“Haydaaa, yahu senin aklın fikrin de aşkta.” 
“Peki ne oldu?......” 
“E...yani aşık oldum herhalde....... Ama  nasıl hemen aklına bu geliyor. 

İnsan işi için fuara gidince, geldiğinde böyle bir soru sorsa, ben olsam çok daha 
değişik bir şeyler tahmin ederdim.”  

“Ama bak yanılmamışım. Böyle 18 yaşında bir kızın gözlerinin bu kadar 
parlayarak eve gelmesi, bu sen bile olsan ancak aşka delalettir.” 

“I ııııhh anne çok yakışıklı. Benden çok hoşlandı. Karşımız da da onların 
standı var. Babasının iş yeri. Kimya sanayi ile ilgili bir firmaları var. Bütün gün 
birbirimiz ile ilgilendik.” 

“Hah neyse kızım yaşına ve cinsiyetine uygun tepkiler vermeye başladı. 
Allaha şükür. Bende endişeleniyordum,sen hep böyle erkeklere ilgisiz bir 
şekilde mi yaşayacaksın diye.” 

“A a hiç flörtüm olmadımı ki.” 
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“Ne bileyim ruhsuz muhsuz ilişkiler yaşayıp çocukları yarı yolda bir 
şeylerini beğenmeyip bıraktın. Onları teselli etmekte hep bana düştü. “Boş verin 
oğlum, başkasını bulursunuz. Hadi topla kendini” falan diye” 

“E bir şeyler uygun değildir ki bırakmışızdır. Anne bu çocuk çok 
hooooooooşşş.” 

“O o o ateş bacayı sarmış anlaşıldı. Seni hiç böyle görmemiştim.” 
“Eveeeeet. Bacayı bilmem ama beni ateş sardı.” 
“Adı neydi?” 
“Yalçın” 
“Hadi bakalım hayırlı olsun. Bu güzel hislerin tadını çıkar.”  
Yalçın ile Firuze hızlı gelişen bir aşk serüvenine başladılar. Oldukça 

zengin bir iş adamının oğluydu Yalçın, üniversiteyi babasının zoruyla ite kaka 
bitirmiş ve babasının hazır işinde yer aldığı içinde çalışma hayatının hiçbir 
sıkıntısını çekmemekteydi. Tüm sıkıntısı işe daha sıkı sarılması ile ilgili olarak 
babasının yapmış olduğu baskılardı. Yalçın, Firuze’nin sadece güzelliğine değil, 
yaşama bakış açısına,kararlılığına,çalışkanlığına,iradesine en önemlisi hayattan 
ne beklediğini bilmesine  hayran kalmıştı. Yani kendisinde eksik olan her şey 
onda vardı. Yalçın’ın rahatlığı, gezmeye tozmaya olan merakı ve Firuze’ye 
duyduğu hayranlıkta, yakışıklılığının yanı sıra, Firuze’ye çekici gelen 
taraflarıydı. 

Evi yerleştirdikten sonra, Mehveş hemen işe başladı. İşe gelir gelmez , o 
yağmurlu günden beri aklından çıkmayan ve de gecelerinin fantazilerine konu 
olan Erkan’ı telefon ile aradı. Mehveş’in sesini duyan Erkan ise Mehveş’ten de 
çok heyecanlanarak hemen o gece Mehveş’i boğazda balık yemek üzere   İskele 
Restorant’a   davet etti.  

Mehveş eve gelir gelmez hemen bir banyo alarak giyinmeye başladı. Bu 
gece Firuze’de yoktu evde. Erkan’ı eve davet edecekti. Şu an hissettiği tek şey 
seks açlığı idi. Yoksa Erkan’a karşı hiçbir şey hissetmiyordu. O günkü olay onu 
etkilemişti ve devamını yaşamak istiyordu. 

Boğazda yedikleri yemek boyunca cilveleştiler,içtikleri içkinin de 
etkisiyle,aşırı bir şekilde birbirlerini arzulamaya başlamışlardı. İkisi de bir an 
önce yatıp sevişerek bu içlerinde fırtınalar estiren seks özlemine bir son vermek 
istiyorlardı.  

Eve gelir gelmez, Erkan Mehveş’in üzerindekileri adeta yırtarak çıkarıp 
onu çırılçıplak bıraktıktan sonra sabaha kadar defalarca seviştiler. Sabah 
uyandıklarında ikisi de çıplak bir şekilde yataktaydı. Mehveş hemen banyoya 
koşup yıkandıktan sonra acele ile giyinip güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayıp 
Erkan’ı uyandırdı. Birlikte yaptıkları bir kahvaltının ardından ikisi de işlerinin 
başına koştular. 

Tüm imtihanları dışarıdan başarılı bir şekilde vererek Lise diplomasını 
alan  Firuze şu an çok iyi derecede lisan öğrenmek istiyor ve bunun içinde 
Londra’da çeşitli yerlerle yazışarak, kendisine bir okul arıyordu. Tüm bunları 
hallettiği bir sırada Yalçın ile çıktıkları bir seyahatten, evli olarak döndüler. Bu 
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ani ve habersiz evliliğe Mehveş’ten çok Yalçın’ın ailesi şaşırmıştı. Mehveş 
Firuze’nin bu tip kararlarına ve eylemlerine alışıktı ama  Şu an Firuze’nin 
kararları doğrultusunda yaşayan Yalçın için bu tip olaylar pek alışılagelmiş 
şeyler değildi. Ve Firuze Yalçın’ı da alarak  Londra’ya gitti. Hem lisan okuyor 
hem de bebek bakarak para kazanıyordu. Bu sırada Yalçın’ın babası Londra’da 
oğluna bir halı mağazası açarak onlara bir gelir kaynağı oluşturdu. Yalçın, 
mağazaya gidip gelirken  Firuze kendi bebek bakımı işini bırakmıyor kendisi de 
para kazanıyordu.  

Bu arada Firuze’nin Londra’da, Tuana’nın  anneannesinde olmasıyla evde 
yalnız kalan Mehveş ise Erkan ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Erkan 
karısından ayrı yaşayan fakat henüz boşanma işlemlerini gerçekleştirmemiş bir 
kişiydi. Fransa’da Sorbon Üniversitesini bitirmiş fakat ,serseri ruhlu,  deli dolu 
bir kişiliğe sahipti. Oldukça gençti. Kendisinden  yedi sekiz yaş küçüktü. 
Aralarındaki tek bağ ise çılgınca zevk alarak yaşadıkları seks hayatları idi. 
Tamamen sekse bağlı bu ilişki ise iki ay sürüp sonunda bitti. 

AŞK İKİ İNSANIN GÖZ GÖZE BAKMASI DEĞİL İKİSİNİN BİRDEN 
AYNI NOKTAYA BAKMASIDIR diye okumuş olduğum bir cümle, oldum 
olası bana aşk konusunda yanlış gelmiştir. Çünkü aşk genelde aynı noktaya 
bakıp bakmadığına bakmaksızın saatlerce göz göze bakabilen kişiler arasında 
yaşanıyor ve bitiyor. Ama  yaşarlarken yaşam yolculuklarında aynı noktaya 
bakan kişiler ancak uzun ve seviyeli bir birlikteliği yaşayabiliyorlar. İşte Firuze 
ile Yalçın’ın evliliği de  sadece göz göze bakmaktan öteye geçemeyen 
ilişkilerinde bitmeye yüz tutmuştu. Hırslı ve karalı olan Firuze hayattaki 
hedefine ulaşmak için  kendisine mecbur koyduğu üniversite’ye girme 
çabalarına Yalçın’dan hiçbir destek alamadığı gibi bu konuda onun itirazlarıyla 
karşılaşıyor. 

“Boş ver ya okuyup ne yapacaksın. Yeter.... İşte bak evliyiz, paramızda 
var, gel dünyayı gezelim sonra da çocuk yaparız.” Gibi sözleriyle  çıldırıyor ve 
bağırıp çağırarak kavga ederken; 

“İnanmıyorum ya, benim nasıl böyle bir kocam olur. Bir kadın, kocasını 
daha aktif, daha akıllı,daha güçlü, karısını alıp uçuran, olduğu yerden yükseklere 
taşıyan biri olarak görmek isterken, karşılaştığım şu duruma bak yahu. Sen beni 
aşağıya çekiyorsun. Git sen dünyayı gez. Benimde gezeceğim günler gelecek 
ama şu an koyduğum hedeflere sahip olabilmem için gerekli  sıfatları kazanmam 
gerekiyor anlıyormusun beni..... Ne gezeeeeer anlasan sen adam olurdun. Baba 
parası yiyen biri değil. Ben ortaokuldan beri kendi hayatımı kendim 
kazanıyorum biliyormusun. Bunun için de tüm fedakarlıkları yaparak. Şimdi 
senin gibi bir  vurdumduymaz dangalak yüzünden bu hedeflerimden 
vazgeçeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun beyefendi.” 
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 Aradan geçen üç sene zarfında, Firuze Yalçın ile olan evliliğini 
bitirdi. Bu evliliğin bitmesinde ki tek sebep, kendi ayakları üzerinde durmak 
isteyen ve bunun içinde kendisine oldukça sıkı hedefler koyan Firuze’nin, baba 
parası yiyerek, gezip tozmaktan başka bir hedefi olmayan Yalçın’ı bir erkek 
olarak beğenmemesi idi. O kendisinin yanında kendisi gibi, hatta kendisinden 
daha güçlü bir hayat arkadaşı istiyordu. Bu üç sene içerisinde evlenmeye çabuk 
karar vererek hata yaptığını anladı. Ama o da kendisini hatalarıyla sevdiği ve 
yaşadığı her şeyin kendisine bir şeyler öğrettiğini bildiği için hiçbir zaman 
ağzından pişmanlık sözleri duyulmadı. Firuze’nin küçük yaşına göre çok olgun 
ve doğru düşünce tarzı vardı. Özgürlüğü için seçim yapmayı bildiği gibi sırası 
gelince vazgeçmeyi de biliyordu. Ve tüm çevrenin yapma etmelerine ve hatta 
Yalçın’ın yalvarmalarına rağmen boşanmayı da bildi. Bu arada  London Colege 
‘de   televizyon ve gazetecilik okumaya başladı. Bir yandan okuluna devam 
ederken bir yandan da kendi parasını çıkarmak üzere ya çocuk bakıyor ya da 
çeşitli işlerde çalışıyor, daima geçinecek parasını tedarik ederek zaten pek bir 
şey kazanamayan Mehveş’ten hiçbir talepte bulunmadığı gibi ara sıra Tuana’ya 
da harçlık gönderiyordu. 

Tuana’nın  oturduğu muhitten kopmak istememesi üzerine, Mehveş 
Bakırköy’de  ufak bir zemin kat daireyi uygun bir fiyata bularak kiraladı. 
Oldukça küçük olan bu dairede Tuana ile yaşamaya başladılar. Mütevazı ama 
mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Gündüzleri Mehveş işte, Tuana okulda oluyor. 
Akşamları Mehveş’in hazırladığı o leziz yemeklerden oluşmuş sofralarında 
yemek yerlerken,  gün içerisinde olan bitenleri bir birlerine anlatıp, kah gülüyor, 
kah meraklanıyor kah üzülüyor, yaşayıp gidiyorlardı. Bu arada tek mesele 
Mehveş’in işe gidiş ve gelişleriydi. Oldukça uzun bir mesafe olan bu yolda işe 
gitmek ve gelmek için  iki  otobüs kullanıyor ve otobüslerin tıklım tıkış 
oldukları o saatler de Mehveş hep ayakta kaldığı ve bel fıtığı, menier gibi 
hastalıklara da sahip olduğu için geceleri oldukça bitkin geliyordu eve. Tüm bu 
zorluklar bile Mehveş’in devamlı attığı şen kahkahalara ve o pırıl pırıl parlayan 
yeşil gözlerindeki neşeye bir zarar vermemişti. Mehveş hala hayatla dalga 
geçercesine eğleniyor, gün içerisinde kendisine zevk verecek ve eğlendirecek bir 
şeyler muhakkak buluyor ve bu haliyle bile fakir bir çocuğa az da olsa yardım 
etmenin mutluluğunu yaşıyordu. Gene kapısı ve sofrası herkese açıktı. Tüm 
arkadaşları gelip gidiyor, gülüp eğlenip, yiyip içip sohbet ediyorlardı. Mehveş’in 
sohbetleri ise genelde her zamanki gibi buram buram seks kokuyordu.    

Bir gün iş yerinde çalışmakta iken  eski çalıştığı yerdeki Hülya’dan 
telefon geldi. 

“Merhaba Mehveş nasılsın?” 
“İyiyim canım. Sen nasılsın?” 
“Bende iyi sayılırım.” 
Hülya genelde pek pozitif olmayan ve de hastalık hastası bir genç 

bayandı. Hemen hemen kendisinden on yaş kadar küçüktü ama çok daha yaşlı 
bir zihne sahip olduğu için görünüşü de Mehveş’ten daha genç değildi. Olayların 
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devamlı kötü tarafını gördüğü gibi, her türlü hastalığı kendisine yakıştırarak 
devamlı hasta olduğunu zanneder ve de hasta olacağından korkarak endişeli bir 
suratla orta da dolanır dururdu. Yediği her şeyinde kendisine dokunup 
dokunmayacağını düşündüğü için, asla hayatında Mehveş için çok önemli bir 
yer teşkil eden yemek yeme zevki olamamıştı. Oysa böyle kişilerin bilmesi 
gereken en önemli şey insanoğlunu hasta eden,  onun yediklerinden ziyade onu 
yiyen şeylerdir. Dolayısıyla beynini yiyen, kendisinin yarattığı  bu kadar 
problemlerle, zaten gün güne çeşitli hastalıklara da yakalanıyordu Hülya. 

“Mehveş, cumartesi günü ne yapıyorsun? Bir işin var mı?” 
“Yok.  Bir şey yapmıyorum. Hayrola?.....” 
“Ya birisiyle tanıştım. İlk defa yalnız çıkacağız da sende benimle 

gelirmisin diyecektim.” 
“Haydaaa kızım ben gelirsem siz yalnız olamayacaksınız ki çıksanıza baş 

başa ne yapacaksın beni.” 
“Yok yok, biliyorsun daha önce hiç sevgilim olmadı. İlk defa bunun bir 

yere çıkma teklifini kabul ettim ama yalnız çekinirim. Ne yapacağımı ne 
diyeceğimi bilemem. Sen de gel oda bir erkek arkadaşını çağırır birlikte gideriz 
tamam mı?” 

“E iyi gelirim ama. Bana hiç normal görünmüyor bu davranış haber 
vereyim. Yani cidden garip.” 

“Yok yok garip falan değil. Yalnız çıkmayayım ne olur ne olmaz” 
“Ne olacak kızım. Delimisin nesin?...” 
“Olsun. Lütfen gel.” 
“İyi tamam. Mesleği neymiş bu çocuğun?” 
“Doktor” 
“Doktor mu?... Ha ha ha hahh haha  ay çok hoş. İyi bak buna sevindim. 

Yanında bir doktor gezdirmen iyi olacak. Ha ha ha haaaa ay çok hoşsun sen. İyi 
tamam gelirim. Cumartesi ara. Nerede buluşacağımızı falan konuşalım” 

“Teşekkür ederim” 
“Aman rica ederim.” 
Telefonu kapadıktan sonra bütün gün adamın doktor olduğu aklına 

geldikçe güldü durdu Mehveş. 
Cumartesi günü, Hülya ile beraber, çocuklarla buluşacakları restorana 

gittiklerinde çocukları kendilerini beklerken buldular. Hülya’nın  Caner adındaki 
doktor arkadaş adayı da Hülya gibi ciddi bir görünüşteydi ama yanında ona, 
daha doğrusu burada Mehveş’e refakat edecek olan Burak oldukça neşeli 
görünen bir tipti. Yemek boyunca tahmin edileceği üzere Burak ile Mehveş bir 
söyleyip bin gülerken. Hülya ile Caner onları dinlemek ve izlemek ile 
meşgullerdi. Ara sıra hastalıklardan bahsediyorlar sonra susuyor, tekrar 
dinlemeye geçiyorlardı. Zaten hastalık mevzuu açıldığında, Burak ile Mehveş 
kendi aralarında başka bir konuyu konuşmaya başladıkları için zaten pek 
konuşkan olmayan ikisi de bir müddet sonra susuyordu. 
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O günden sonra Hülya ile Caner bir daha ne buluştu ne de birbirlerini 
aradılar ama tahmin edeceğiniz gibi Mehveş ile Burak her gün konuşur ve 
buluşur oldular. Burak bir şirketin muhasebesinde çalışıyordu. Fazlaca iyi bir 
para kazanmadığı için görünümü de pek parlak değildi aslında. Fakat bir müddet 
sonra Mehveş için vazgeçilmez olmasına tek sebep günde en az beş kere onunla 
seks yapması olmuştu. Ve Burak’ta Mehveş ile Tuana’nın yaşadığı minik eve 
yerleşti. Tuana bu işten hiç memnun olmamıştı ve bunu daima dile 
getiriyordu.Ama resmen duygularının esiri olan Mehveş Burak’tan uzak kalacak 
iradeye asla sahip değildi. 

Burak ile aynı evde yaşamaya başladıkları  zaman  evli bir çok kadında 
oluşan evcimen kadın sendromu  başladı Mehveş’te. Geceleri sabahlara kadar 
sevişsin, sabah kocasını ve çocuğunu yolculayıp, akşama  kuracağı nefis 
sofranın yemeklerini hazırlasın, güzel güzel giyinip gezsin tozsun ve de evde 
tembellik yapıp hayallere dalsın. Aslında bu zaman zaman her tür kadına gelen 
bir istektir, çalışma hayatından asla vazgeçemeyecek olan ben bile bazen bu  
yaşama karşı bir meyil duyarım acaba bir tembellik mi bu desem de, sanırım dişi 
hormonlarımızdan kaynaklanan anaç bir yönümüz bu. Fakat  Mehveş’in oldukça 
zor şartlarda çalışıyor olması bu yeni tanıştığı Burak ile yaşamak istediği 
romantik ev ortamına aşırı gölge düşürüyordu. Sabahın çok erken saatlerinde 2 
otobüs değiştirerek ayakta onca yolu gidip gelmesi, o kalabalıkta, ter kokusu 
içerisinde sağına soluna değip duran bir çok kişiye zaptedemediği öfkesini 
kusarak yol kat etmesi, eve döndüğünde Mehveş’in tüm olumlu enerjisinin 
negatife dönmesine sebep oluyordu. Her ne kadar o bu haliyle bile Burak’ın 
yanında aşırı performansta bir dişi, kızına karşı her şeyine koşan bir anne  
olabiliyorsa da bu kendisinde giderek azalan bir enerjiye sebep oluyordu. Ve de 
Burak’ın “ Bırak şu işi ya!.... Sonra, daha yakın bir    yerde, seni daha az 
yoracak bir iş buluruz hem bak bende varım”demesinin kışkırtıcılığı ile zaten 
zorlandığı bu işi, aslında özlemini çekip durduğu ev hayatına feda ederek, işi 
bıraktı. 

Bu olaya en çok üzülen,kızan ve tepki gösteren ise Tuana idi. Yeni 
tanıdığı ve de hiç beğenmediği bu adamın üç kuruşuna muhtaç bir hale nasıl 
gelebilirlerdi. Annesi, üstelik gözünde büyüttüğü,güçlü becerikli annesi, nasıl 
böyle bir karar verebilirdi. Londra’dan ablası Firuze’yi arayarak annesini şikayet 
etmişti. Firuze’de bu olaya aşırı tepki göstermişti. 

Bu arada  Firuze çok iyi derece ile okulundan mezun olmuş ve de  5 ay 
İtalya Milano’da  bir kursa giderek hem  kendi konusunda ,hem de lisan  
konusunda bir eğitim almıştı. Tek başına hiçbir kimseden yardım almaksızın, 
çeşitli kişileri arıyor,kendisini tanıtıyor  ve de kah staj olarak kah profösyönelce  
çalışarak hem para kazanıyor hem konusunda  çok iyi deneyimler yaparak öz 
geçmişini zenginleştiriyordu.  Kazandığı paranın büyük bir kısmını yatırarak  
Londra’dan İstanbul’a ettiği yüzlerce telefon sayesinde Kanal D ile irtibatını 
taze tutarak her tatile geldiğinde ise Kanal D ‘de kısa süreli görevler alıyordu. 
Londra’da  haftanın belirli günleri hem spor yapmak hem de kendisi için önemli 
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olabilecek kişilerle tanışmak üzere gittiği bir spor kulübünde jimlastik yaparken, 
Londra’da CNN de çalışan ve çok ünlü bir savaş muhabiri olan bayan gazeteci 
Christine Amanpour ile tanıştı. Ve hemen onun yanına gidip kendisini 
tanıştırdığında, kendi mesleği ile ilgili  tanınmış herkes hakkında edindiği 
bilgilerin faydasını görerek, onun babasının İranlı,annesinin ise İngiliz olduğunu 
bilmesinden dolayı yapmış olduğu sohbette kendi babasının da    İran’lı 
olduğunu söyleyerek bir yakınlık kurdu. Ve ondan almış olduğu kartındaki E-
Mail adresine hemen kendi CV sini gönderdikten bir müddet sonra  Christine 
Amanpour sayesinde CNN de bir staj imkanı kazandı. Kendisini işine aşırı 
odaklayarak zekice yaptığı yoğun çalışmaları sayesinde devamlı başarılarına 
başarı katıyordu bu gencecik yaşında. 

 Ve kendi hayat görüşü ile tamamen zıt bir görüşe sahip olan Mehveş’e de 
elinde olmadan aşırı kızıyor ve gözünde çok büyüttüğü annesinin bu tamamen 
duygularının esiri olarak vermiş olduğu kararlara hiçbir anlam veremiyordu.  

Burak evde Tuana’ya gerçek bir baba gibi davranmaya çalışsa da 
Tuana’dan aşırı sinirli hatta hakaret boyutunda tepkiler alıyordu. Adamın 
şeklini,şemalini,parasızlığını, hedefsiz oluşunu, her gün yıkanan temiz bir adam 
olmayışını çok sert tepkilerle yüzüne karşı dile getiriyor ve annesine layık 
bulmuyordu. Burak ise Mehveş’in hatırı için susuyor ve tek kelime bile 
etmiyordu. Yeni kurdukları düzeni birden bire bozup başka bir düzen kuracak 
bir alternatif bulamıyordu. Mehveş’te kendi yüzünden işten çıkmıştı. Üstelik 
şimdiye kadar tatmadığı bir seks yaşantısı,sevgi ve şefkat içerisinde  mest bir 
hayat yaşıyordu Mehveş ile. Yalnız ara sıra, önceden alışkanlık haline getirdiği 
kahve kültürü, erkek erkeğe takılıp yaptığı sohbetler  için evden uzaklaştığında 
bundan hoşlanmayan Mehveş’e yalan söylemesine sebep oluyordu. Bu yalanları 
zaman içerisinde yakalayan Mehveş’in ise Burak’a güveni sarsılmış ve ondan 
şüphelenir olmuştu. Bu güvensizlik ve şu an içerisinde bulunduğu ruh hali ise 
onda eskiden hiç olmayan kıskançlık duygusunu uyandırmıştı. Eskiden beraber 
olduğu , her bakımdan Burak’tan çok daha üstün olan onca erkekten birine karşı 
bile kıskançlık nedir bilmeyen Mehveş şu an kıskançlık duygusunun yarattığı 
hislerin cehenneminde kavrulmakta idi. Şu sıralar edindiği bir çok falcıdan 
falcıya koşuyor ve onların söyledikleri doğrultusunda evde büyük kavgalar 
çıkarıyordu. Burak’ın ev kirası, yemek parası, kendi harçlığı derken bunlara bile 
para yetiştirememesi, ne Mehveş ne de Tuana’ya  az da olsa bir harçlık 
vermesini,Tuana’nın bir kursa gidebilmesini olanaksız kılıyordu. Mehveş 
kendisine ihtiyacı olan bir ayakkabıyı bile alamaz duruma düşmüş,kendisini eve 
kapamış ve tüm bu negatif enerjisini ise direkt olarak Burak’ın kendisini başka 
bir kadın ile aldattığına odaklamış kendi kendisine tuhaf bir şekilde kötü bir 
hayat dilimi yaşatmaya başlamıştı. Bu arada Burak’ın arada annesi  ve babasını 
görmek için İstanbul dışında ki memleketine gittiği dönemler de ise  Mehveş ve 
Tuana’nın resmen aç kaldığı dönemler başlamıştı. Mehveş’in kendisini 
toparlayıp iş arayacak bile enerjisi kalmamıştı.  
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Bu dönemlere  rast gelen günlerden bir gün, karşı komşum Sibel ile gene 
her nasılsa bir vesile oturmuş bir şeyler içiyorduk ki, bana Mehveş’in hiç iyi bir 
durumda olmadığından bahsetti. Ona yardım etmek istediğini ama  Mehveş’in 
bu konudaki o meşhur gururundan ötürü nasıl yaklaşacağını bilemediğini 
söyledi. Ve birlikte düşündüğümüz bir çözüm ile Sibel Mehveş adına açtığı bir 
hesaba her ay para yatırmaya başladı. Bu hesabın cüzdanını Mehveş’e vermiş ve 
bu hesaptaki paralar senin, istediğin zaman çekebilirsin demişti. Böylece bu para 
verme işlemleri için Mehveş ile yüz yüze gelinmeyecek ve bu gurur denilen 
illetin  her defasında yaratacağı hasardan Mehveş korunmuş olacaktı. O 
dönemler Sibel’in açmış olduğu bu hesaba,her ay benimde Sibel’e vererek ona 
para yatırdığımı asla Mehveş  bilmemiştir.  
 Şu an Mehveş’in yaşadıklarını takip etmek, duyguların esiri olmanın bir 
insana neler yaşattığını ve bizi biz yapan her şeyin gene bizim seçimlerimiz 
olduğunu bu seçimleri sadece iç güdülerimize bağlı olarak yaptığımızda hangi 
sonuçlara katlanacağımızı kolayca  görebilmemizi sağlıyordu. Bunu gayet net 
gören kızları ise Mehveş’i bu uykudan uyandırmak adına gayet sert 
olabiliyorlardı. Ve bu davranışlarla da kırılan Mehveş iyice içine kapandığı bir 
dönem yaşıyordu. 
 Duygularının yaratmış olduğu girdap içerisinde kendisini bırakmış dönüp 
dururken, gerçekleri görüp eski güçlü hali gibi dimdik ayağa kalkabilecek bir 
kadın olan Mehveş,bu yanılsamalar dünyasında kendini çok acınacak bir halde 
bırakıyordu. Etrafındaki herkesin bunu görüyor ve onu uyarıyor olması da 
kendisinin bu olayı fark  etmesine kadar hiçbir işe yaramayacaktı. 
 Kıskançlık,öfke,sahiplenme,güven yoksunluğu içerisinde boğuşurken, 
devamlı Burak’ın yalanlarını yakalıyordu. Yalanlar sadece kahve 
kaçamaklarından çıkmış, hemen hemen her konuda  söylenir olmuştu. Hayatında 
ne olursa olsun asla kimseye yalan söylemeyen bir insan olan Mehveş ise bu 
yalanların üzerinde yarattığı çok değişik duygularla sarsılıyor. Burak’ı evden ve 
hayatından defedip gideceğine bu olayları kendi istediği şekilde çözüp,onu 
kendine göre doğru olan bir yola sokmak için  lüzumsuz yere çabalayıp 
dururken maddi manevi dibe doğru çöküyordu. Bu arada sırf bu yüzden 
“Hayatımın anlamı” dediği kızlarıyla da arası açılmıştı. Tuana sık sık gidip 
arkadaşlarında kalıyor. Eve her geldiğinde ise olay çıkarıyordu. 
 Evde sinirleri son haddinde bozulmuş, tüm bu duyguları zihnini zaptetmiş 
fink atarak, Mehveş’i yerden yere çarptığı bir anda, hüngür hüngür ağlayarak 
telefon’a sarıldı. Gayri ihtiyari çevirdiği numara gene Gül’ün telefon numarası 
idi. 
 “Alo...” 
 “Alo...... Mehveş?...” 
 “Benim.” 
 “Hayrola ya ne bu ses?” 
 “Çok kötüyüm Gül.” 
 “Niye canım? Ne oldu?” 
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 “Ya bu adam beni deli edecek.” 
 “Aşkım seni o adam değil, sen kendin deli ediyorsun. O adam zaten o. 
Onu değiştiremezsin ki. Eğer o adam sana uygun biri değilse ancak adamı 
toptan, değiştirebilirsin. Eğer seni deli edecek kadar sana ters ise ve sen hala 
onunla birlikteysen bu delirme durumunu sen seçiyorsun demektir. Sen şu ana 
kadar yanlış bile olsa seçimleri kendi yaptığının farkındaydın. Onun için de daha 
az etkileniyordun. Ama şimdi bunun farkında da değilsin sanırım.” 
 “Ya bilmiyorum” 
 “Canım ben bir toplantıya girmek üzereyim, sen şimdi titre ve kendine 
gel. Akşam da bana gel. Oturur konuşuruz. Bu adam bizim konumuz değil o 
onun sorunu. Biz seni konuşuruz. Ne yapmak lazım.” 
 “Keşke bu adamı hayatıma hiç sokmasaydım.” 
 “Yok yok. Hiç böyle düşünme bu düşünce seni mahveder. Bu adamı 
hayatına sokmadan düşüneceğin bir şeydi. Madem soktun, şu an geçmiş olan ve 
değiştiremeyeceğin bir şey için değil düşünmek,konuşmak bile boşa enerji 
kaybı. Önce olanı kabul et. Ve bu durumda elindekiler ile en iyi ne 
yapabileceğini düşün. Neden vazgeçeceksin, neyi seçeceksin. Seni bu durumdan 
çıkaracak bu düşünce tarzıdır. Diğer “ah, vah, keşke” lerin sana zarardan başka 
bir faydası olmaz. En azından bunların hepsi bir deneyim. Neyin yanlış neyin 
doğru olduğunu böylece öğreniyoruz. Tarih, tarihten ders almadığın sürece 
tekerrür edecektir. Ta ki ders alıp düşünce şeklini dolayısıyla eylemlerini 
değiştirene dek. Bu senin oynadığın bir oyun diye düşün. Akşam konuşuruz, bu 
oyun seni sıkıyorsa  seninle olan bölüme bir SON yazarız, ha güzel kadın ne 
dersin?.......”  
 “Tamam canım çok teşekkür ederim.” 
 “Teşekkür edecek bir şey yok ki. Bunlar gerçek. Ancak bazı bazı 
birilerinin bize gerçeği hatırlatması gerekiyor. Yoksa bu duygu seli içerisinde 
kaybolup gidiyoruz. Hadi şimdilik sana hoşça kal, akşam yemeğe gel. Ama eğer 
mükellef bir sofra beklemiyorsan. Bilirsin benim sofralarım iki dakikalık pratik 
karın doyurma, akşamı oyalama sofralarıdır.” 
 “Tamam, görüşürüz.” 
 “Byeeee.” 
 “Güüüül.” 
 “Evet” 
 “Gül, seni seviyorum.” 
 “Oooo canım bende seni seviyorum. Ama laf aramızda o güçlü,dimdik 
ayakta duran seni daha çok seviyorum.” 
 Akşam hafif bir mönüden oluşan yemeğimizi bitirdikten sonra, pencerenin 
yanındaki koltuklara oturarak, Ataköy’ün o meşhur ağaçlıklarının arasından  
boylu boyunca uzanan deniz manzarasına karşı çaylarımızı içiyor bir yandan da  
mehtabın denizin üzerinde pırıl pırıl parlayarak oynaşan  ışıltılarından 
gözümüzü alamıyorduk. 
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 “Bak bir tanem sen gerçekten harika bir insansın ama belki bu sana 
yüzüncü kere söyleyişim  duygularının esirisin, ve bu yüzden de yaşamında 
yanlış seçimler yapıyorsun. Yani yanlış derken sana  uzun vade de acı verecek 
seçimlerden bahsediyorum.” 
 “Ama elimde değil o an o hislerimin esiri oluyorum.” 
 “İşte bende bunu söylüyorum zaten. Ama bu elinde. En azından elinde 
olması için çalışabilirsin.” 
 “Nasıl?” 
 “Bak. Biraz ders gibi olacak ama. Sana benim yaptığım araştırmalar, (yani 
okuduklarım,dinlediklerim ve gördüklerim) sonucunda elde ettiğim  bazı 
sonuçları anlatmaya çalışayım.” 
 “Tamam” 
 “Biz, yani bu dünyada yaşayan insanlar, 7 katmandan oluşuyoruz. Bir 
eterik plan yani bedenimiz,iki enerjetik beden yani yaşam enerjimiz, bizi yaşıyor 
kılan enerji bedenimiz. Bunları yediklerimiz ve içtiklerimiz ile doğru bir şekilde 
veya yanlış bir şekilde besliyoruz. Bunun yanı sıra üçüncü olarak, duygusal 
(astral)  bedenimiz. En aşağılığından en ulvisine kadar sıralanmış tüm 
duygularımız. Dördüncüsü ise zihnimiz ama arzuların zihni diyebileceğimiz 
şekilde, duyguların yarattığı arzular ile idare ettiğimiz zihnimiz. İşte bu dörtlü 
plan biz insanoğlunda değişik değişik tezahür eden kişiliklerimizi oluştururken, 
daha üst planlarda ve içimizde olan 3 katman daha var ki. Kısaca onlara 5.sine 
saf zihin,altıncısına sezgisel beden ve yedincisine ise saf irade diye geçelim. Biz  
ilk önce bu kişiliğimizi oluşturan ilk dört planı uyumlaştırmak ve dengelemek 
durumundayız ki, kaliteli ve erdemli bir hayatımız olabilsin. Daha sonraları üst 
planların ışığını içimizde hissedelim. İşte bence dinler de bu uyumu yaratmak ve 
bizi üst planlara taşımak üzere gelmişler. Burada ilk iki planımızın sağlıklı ve 
uyumlu olması lazım ki önce hayatta kalalım ve sıhhatli olalım. Bunun için 
doğru beslenmek çok önemli. Fakat en zoru. İçimizde alev alev yanan o 
duygulardan oluşan ateşi kontrol altına alabilmek. Ve zihnimizi bu duygularla 
hareket etmekten kurtaralım.” 
 “Peki duygusuz mu yaşamamız gerekiyor.” 
 “Mümkün mü? Biz insanoğlunun insan olmasına sebep olan şey duygular. 
Zaten insan olmanın zorluğu da burada, zevki de burada acısı da burada. 
Dolayısıyla amaç duyguları bastırmak değil, dengelemek. Duygusuz ve tutkusuz 
bir hayat lezzetsiz bir yemeğe benzer. Duygularımızı iyice bastırırsak donuk bir 
kişi oluruz adeta robot gibi. Ama kontrolünü de kaybedersek, şu an senin 
olduğun gibi insanı felç eden bir duruma geliriz. Aşırı kaygılanma, öfkeye 
dönüşen  bir kızgınlık. İşte bunlar başıboş kalmış duyguların çeşitli 
versiyonlarıyla içimizde alabildiğine yaşarken zihnimizi de zapt ettiği için, bizi, 
sonu bizim için hiç olumlu olmayacak  eylemlere sürüklemektedir. Tabi ki  bir 
denge içerisinde  duygular yaşanacaktır, her duygunun kendine özgü bir değeri 
ve önemi vardır. Örneğin acı çekmenin yaratıcılık ve ruhsal hayata  katkısı 
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vardır. Kişinin kendisini iyi hissetmesi olumlu veya olumsuz duyguların 
şiddetine ve oranına bağlıdır.” 
 “İyi de bu çok zor.” 
 “Zor ne kelime. İnsanoğlunun yaşamdaki en büyük savaşı. Ve devamlı 
yenildiğimiz için de dünya bu halde.” 
 “Peki ne yapmam gerekiyor.” 
 “Önce olayı çok iyi anlaman gerekiyor.” 
 “Nasıl?” 
 “Örneğin bu konuda harika kitaplar var onları okuyarak başlayabilirsin. 
Kendi yaşadıklarını ve başkalarının yaşadıklarını inceleyip neler yapıp ne 
sonuçlar elde ediyorlar.Dünyayı, doğayı,insanları,hayvanları gözlemleyebilirsin. 
En önemlisi kendinin ne olduğunun farkına varmaya çalışabilirsin. Bu konuda 
çok beğendiğim bir kitap var istersen ,eğer sıkılmaz isen şu an senle başından bir 
şeyler okuyalım. Eğer ilgini çekerse sen devam edersin.” 
 “Sıkılmam.” 

Gidip içerideki kütüphaneden  YÜKSEK BİLİNÇ KILAVUZU “kitabını 
buldum. Benim evin her odası ve salonun büyük bir kısmı kütüphane halinde 
olmasına rağmen kitapları konularına göre sıralamış ve defalarca okumuş olmam, 
binlerce kitap arasında aradığım kitabı çok kolay bulmamı sağlıyor. 

“Bak bu kitap harika. İstersen al. Vaktin olmaz ise ben sana alayım.(Bu 
arada hayattaki tek cimriliğim. Kitaplarım. Asla ve asla kimseye bir  tek kitap bile 
vermem ve kimseden de almam. Okumaya değer bir kitabın devamlı 
kütüphanemde kalmasını isterim. Çünkü aynen şu an olduğu gibi onları tekrar 
tekrar okumak gerektiği anlarda elimi attığımda eğer bulamaz isem, bu da benim 
öfke duygumu hat safhada açığa çıkarıyor.) Adı Yüksek Bilinç Kılavuzu  Yazarı  
KEN KEYES JR.  Şimdi sana buradan bir şeyler okuyacağım sonrada sana satın 
alır veririm devam edersin.” 

“Dur çaylarımızı tazeleyim de,oturup seni şöyle zevkle dinleyeyim.”   
“Tamam, bekliyorum” 
Mehveş  demli çayını zevkle höpürdeterek karşıma oturmuş büyük bir 

dikkat ile kitaptan okuduklarımı dinlemekte idi. 
“Neden hep telaş ümitsizlik,endişe ve karmaşa içinde yaşıyoruz?Neden 

hep kendimize ve başkalarına baskı yapıyoruz? Neden hep küçük sevgi,huzur ve 
mutluluk kırıntılarıyla  yetinmek zorunda kalıyoruz?İnsanlar neden hayvanların 
kendi aralarındaki ilişkilerini nispeten huzurlu gösteren karışıklık ve kavgayla  
karakterize ediliyor? Yanıt çok basit  fakat gerçekten anlamak bazen güç oluyor. 
Çünkü mutluluğa  ulaşmak için takip etmemiz gerektiği öğretilen hemen her yol 
bizi mutsuz kılan duygu ve eylemleri güçlendiriyor. 

Bu, anlaşılması gereken önemli bir noktadır.Mutlu olmanın bize öğretilen 
yolla işlemesi mümkün değildir. Bu noktayı tam olarak anlamadıkça yüksek 
bilince ulaşamayız.İşte nedeni: 

Çoğumuz(duygularımız tarafından desteklenen) arzularımızın bizi mutlu 
kılacak şeyleri yapmamız  konusunda en iyi kılavuzlar olduğunu varsayarız.AMA 
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BUGÜNE DEK KİMSE DUYGU DESTEKLİ ARZULARI KILAVUZ 
OLARAK KULLANARAK MUTLULUĞU BULAMAMIŞTIR. Zevk anlarını 
evet,mutluluğu hayır. 

İstek ve arzularımız öylesine baştan çıkarıcıdır ki..... Sonunda mutlu 
olabilmemiz için tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlar olarak görünürler. Bizi bir 
mutluluk illüzyonundan  ötekine sürüklerler. Kimimiz kendi kendimize, “Bu 
şirketin başkanı olursam mutlu olacağım” deriz. Fakat gerçekten mutlu bir başkan 
gördünüz mü hiç? Güzel yatları,Cadillac’ları, Playboy tavşancıkları olabilir,ama 
iç dünyasında gerçekten mutlumudur? Tüm bunlar ülserinin iyileşmesini sağlarmı 
acaba? 

Sık sık  şöyle şeyler düşünürüz, “Okula geri dönüp  yeni şeyler 
öğrenebilsem,belki master yapsam mutlu olurum.” Fakat master yada doktoralı 
insanlar diğerlerinden daha mı mutlular acaba? Yeni şeyler öğrenmek güzel bir 
şey,ancak bunun hayatımıza huzur,sevgi ve mutluluk getireceğini ummak yanlış.  
“Aşık  olacağım kişiyi doğru seçersem mutlu olurum” deriz bazen.Sonra da 
bağımlılıklarımızın doğru kişi dediği birini aramaya koyuluruz. 

“Burada bir ara veriyorum. Mesela senin için doğru kişi kesinlikle iyi 
sevişen bir kişi” 

“Evet” 
“Ama işte o da senin bir bağımlılığın. Neyse devam ediyorum” 
Ve bir süre zevkli anlar yaşarız.Fakat sevmeyi bilmediğimizden ilişki 

yavaş yavaş bozulur. O zaman doğru kişiyi yine bulamadığımıza karar veririz! 
Yüksek bilince doğru ilerledikçe doğru insan olmanın doğru insanı bulmaktan 
daha önemli olduğunu anlarız. 

Olumsuz duygularımızın tümünün de etkin bir yaşam sürmemizi 
engelleyen yanlış yol göstericiler olduğunu derin bir biçimde anlamalıyız. 
Olumsuz duygularımız geçmişte yaşadığımız olayların bıraktığı kötü etki ve 
yaraların sonucudur. Ve bu duygusal yaralar,insanları anlamamızı ve sevmemizi 
sağlayacak benzerlikler yerine sıkıntı veren farklılıkları algılamamıza neden 
olurlar.Duygularımızın mevcut programı,diğer insanları(ve bizi çevreleyen 
dünyanın koşullarını) mutluluğumuzu tehdit eden potansiyel tehlikeler olarak 
algılamamıza neden olur. Biz de adrenalin, hızlanan kalp atışı,yükselen  kan 
şekeri ve bizi “savaş yada kaç” a hazırlayan diğer hayatta kalma mücadelesine ait 
belirtilerle tepki veririz. 

Fakat hayata yüksek bilincin açık algısıyla baktığımızda,hiç kimseyi (ya 
da hiçbir durumu ) duygusal bir tehdit veya tehlike olarak hissetmeyiz. Son birkaç 
gündür yaşadığınız en tehlikeli durumu düşünün. İşinizi mi kaybetmek 
üzeresiniz? Büyük bir aşk ile bağlı olduğunuz kişi başka birine daha fazla mı ilgi 
gösteriyor? Üstesinden gelemeyeceğiniz ödemeler mi yapmanız gerekiyor. Kanser 
olabileceğini düşündüğünüz bir ağrınız mı var? Şimdi bu sorunların çözümü 
olabilir yada olmayabilir. Şuanda onlarla ilgili bir şey yapabilirsiniz yada 
yapamazsınız. Şuanda yapabileceğiniz bir şey varsa hemen yapın, bu yalnızca bir 
ilk adım olsa bile. Böylece üzülmeye ve endişelenmeye harcayacak enerjiniz 
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kalmaz. Yapabileceğinizi yapın. Fakat sonuçlara bağımlı olmayın , yoksa 
kendinize daha fazla üzüntü ve endişe yaratmış olursunuz.  

Sorunu çözmek için şuan yapabileceğiniz bir şey yoksa neden huzursuz 
oluyor. Ve üzülerek enerjinizi tüketiyorsunuz? Bu hayatınızın “burada ve şimdi” 
liğinin bir parçasıdır. Üzüntü , endişe ve diğer tatsız duygular tamamen 
gereksizdirler. Ve iş görünüzü azaltmaktan , verimliliğinizi düşürmekten başka bir 
işe yaramazlar. 

Kendinizi bu tüketici duyguların yararsızlığına mutlaka ikna etmelisiniz. 
Gereksiz üzüntülerinizin , sizi sahip olmanız gereken neşe ve mutluluktan 
mahrum ettiğini görmelisiniz. Bu olumsuz duyguların herhangi bir işlevi 
olduğunu düşündüğünüz sürece yüksek bilinç gelişimizi geciktirirsiniz. Dış dünya 
içsel programınızla (arzularınız, beklentileriniz, istekleriniz ya  da insanların size 
nasıl davranması gerektiği ile ilgili modelinizle) uyuşmadığından kendinizi 
duygusal olarak zorlamazsanız , enerjiniz o kadar çok çoğalır ki belki de yarı 
yarıya daha az uyursunuz. Neşeli ve sevgi dolu olursunuz, koşullar ne olursa 
olsun, diğer insanlar ne düşünürse düşünsünler yaşamınızın her anının tadını 
çıkarırsınız.  

Bu duygusal program nereden ve nasıl edindik? Hamen hepsi yaşamın ilk 
beş yılında kazanıldı. Örneğin , çok küçükken annemiz, kırılmasından korktuğu 
için parfüm şişesini küçücük parmaklarımızın arasından bağırıp çağırarak zorla 
alıyor. Ağlıyoruz. Acıyla itilip kakılarak, hükmedilerek ,ne yapmamız gerektiği 
söylenerek ve kontrol edilerek geçirdiğimiz bebeklik dönemi sonucunda yoğun 
duygusal güvenlik , duygu güç programlarımızı geliştirebiliriz.Duygu destekli 
programlarımızın çoğu bir şeylerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sık sık 
yinelenen ahlaki direktif ya da bildirimlerden kaynaklanır.sonuçta bu ayrı ben’in 
devamlılığını sağlayacak robotvari duygusal tepkilere  sahip bir “ben” bilinci 
geliştiririz. 

Kitap böylece giderken bizi mutsuz kılan bu beyin programları ve 
bağımlılıklarımızdan kurtararak yüksek bilince ulaşmamızı sağlayacak  gayet 
basit 12 yol öğretiyor. Bu kitabı defalarca okudum ve her okuyuşta kendimi daha 
farklı ve daha iyi hissetmeye başladığım gibi insanlarla olan ilişkilerim de çok 
olumlu değişmeye başladı. Ben bu hafta sana bu kitaptan alırım ve sen de hemen 
oku. 

“Tamam,okurum.” 
“Oku ve uygula. Bak o zaman, hem daha mutlu hem daha başarılı 

olacaksın.” 
“İnan ki her akşam daha iyi bir hayat için ve çocuklarımla daha iyi 

geçinebilmek için daima dua ediyorum.” 
“Bu bahsettiğin olayları ne kadar istiyorsun?” 
“Ne kadar olacak? Delimisin tabi ki  çok fazla istiyorum.” 
“İstemek  ile adanmak arasında büyük fark var Mehveş’ciğim. Daha iyi 

bir hayatın olsun.Çocuklarınla ilişkin daha iyi olsun istiyorsan  bunlar için ne 
yapıyorsun? Sadece geceleri böyle bir istekte bulunuyorsan bu zayıf bir dua. Ama 
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olacağına inanarak ve bu doğrultuda eyleme geçerek dua ediyorsan bu güçlü bir 
dua.Nelere inandığımız yaşamdaki sınırlarımızı çizer.Hayatındaki her şey aksi 
gitse bile hedeflerinden asla vazgeçme. Bir çok insanın hedefi olmadığı için 
isteklerine asla ulaşamaz ve bunun için de bir çok mazeret yaratır. Ya koşullarının 
esiri olacaksın veya özgürlüğünün şampiyonu işte bu senin kendi seçimin.” 

“Haklısın.” 
“Lütfen şimdi kendine gel. Sadece iyi yatıyor diye böyle bir adamla 

beraber olmak zorunda değilsin. Adamada kızma onun nasıl olduğu onun sorunu 
o savaşı kendisiyle o verecek. Ama onun bu yaşantısında onunla birlikte bu 
sıkıntıları çekip çekmemeye karar vermek senin sorunun.” 

“Evet canım haklısın vallahi.” 
“Boş ver Burak’ı falan o sorun değil etraf erkek dolu üstüne üstlük her 

kime elini atsan kesin bu adamdan daha iyidir. Esas mesele senin bir an önce bir 
iş bularak çalışmaya başlaman.” 

Mehveş,eve döndüğünde kendisini daha iyi hissediyordu. Her ne kadar 
ayrılmaya karar verdiyse de o gece de Burak ile yatmaktan kendini alamadı. Ertesi 
gün evde tenbel tenbel kalkmış, kendisine güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamış, 
hem yiyor hem çayını içiyor hem de günlük gazeteye göz atıyordu ki, çalan cep 
telefonu ile yerinden fırladı. Çünkü kendisinin cep telefonu yoktu. Burak ise 
sabah erkenden işe gitmişti. Koltuğun yanında Burak’ın evde unuttuğu cep 
telefonu çalmaktaydı. Telefonu açtığında  bir bayan sesi ile karşılaştı. 

“Alo...... Burak nerede?” 
“Burak işte sen kimsin?” 
“Ben Nazife esas sen kimsin?” 
“Ben Burak’ın nişanlısıyım.” 
“Ne nişanlısı be kadın. Burak 5 senedir benimle beraber.”   
“Ne diyorsun sen ya?” 
“Esas sen ne diyorsun anlamıyorum ki.” 
Mehveş,  bir kazan kaynar suyun başından aşağıya döküldüğünü 

hissediyordu. Midesine kramplar giriyor boğazına bir türlü yutup kurtulamadığı 
koca bir lokma tıkanıyordu. 

“Bana bak neydi adın senin?” 
“Nazife” 
“Tamam Nazife. Şu an bizim tartışmamıza gerek yok. Sen nerede 

oturuyorsun. Bana adresini ver. Ben atlayıp sana geliyorum. Olayı açığa 
çıkaralım. Sanırım ikimizde kazıklandık bu herif tarafından.” 

Nazife adresi verdi. Zeytinburnu’nun  iyice fakir sayılacak bir bölgesinde, 
kötü bir evdi adres. Mehveş bir taksi ile gelerek zor bulmuştu yeri. Kapıyı 
çalarken kalbi de dışarı fırlayacakmış gibi atıyordu. Merak ile kapıyı açacak 
kadını bekliyordu. Şu an tüm kıskançlık ve gurur duyguları alarm vermişti. Acaba 
kendisinden daha güzel birisimiydi. Kapıyı orta yaşın üzerinde ve bakımsız bir 
bayan açtı. 

“Şey, Ben Mehveş. Nazife Hanım ile görüşecektim.” 
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“Ben Nazife” 
“Öylemi. İçeri geçeyim mi. Yoksa sen mi benimle bir yere gelirsin.” 
“Geçelim ama, çok sessiz konuş. Kocam içeride uyuyor.” 
“Neeee, kocan mı? Sen evlimisin?” 
“Evet” 
“Ya sen benle kafamı buluyorsun kadın. Beni taa buralara kadar getirdin.” 
“Yok,yok gel içeri anlatayım.” 
“Anlat bakalım. Ne anlatacaksın çok merak ettim.” 
“Çay yapmıştım bir bardak koyayım mı?” 
“Koy koy da bir an önce gel de anlat Allah aşkına şu mesele neymiş?” 
Kadın 50-55 yaşları arasında, ne güzel ne çirkin vasat bir ev kadını tipi 

idi. Çayları koyup içeri gelirken, Mehveş kadının ellerinin titrediğini görünce 
kadına karşı bir acıma hissi duydu. Belli ki şu an bu kadıncağız da epey bir acı 
çekiyordu. 

“Sağol, kardeşim. Nedir mesele anlat bakalım.” 
“Burak ile kocam beş altı sene önce kahvede tanışmışlar. Kağıt falan 

oynuyorlarmış. O sıralar kocama felç geldi ve yatalak oldu. Maddi bakımdan çok 
kötü bir durumda kaldık. Bu arada Burak diğer birkaç arkadaşı ile eve geçmiş 
olsuna geldi. Halimizi görünce bize maddi yardımda bulunmaya başladı. Bende o 
bekar diye ara sıra gidip evinde ona yardım ediyordum. Bu arada, o bekar bende 
kocam felçli olduğu için kocasız olduğumdan ötürü...... Anlarsın ya. Onun 
evindeyken yatmaya başladık. Ve 5 senedir karı koca hayatı yaşıyoruz. O evde 
yatıp, sonra bizim eve geliyorduk. Yemeği falan hep beraber bizde yiyorduk. 
Kocamla sohbet ediyorlar, bazen bizde kalıyor bazen gidiyordu. Ama bir senedir, 
zaten bir şey olduğunu anlamıştım. Hemen hemen hiç gelmez olmuştu. Çok 
üzülüyor acı çekiyordum. Ara sıra geliyor para yardımı yapıp gidiyor. Nadiren de 
yatıyoruz.” 

“Sen Burak’tan büyük değilmisin?” 
“Evet  17 yaş büyüğüm ama onu seviyorum” 
“Vallahi yaptığınız olayı hiç ahlaki bulmadım. İnsan arkadaşının 

karısını,onun gözüne baka baka şey edermi ya. Veya sen adamın yüzüne nasıl 
bakıyorsun? Neyse bunlar beni ilgilendirmez de. Böyle bir adamla benim işim 
olmaz zaten. Ben yarın onun eşyalarını bir kamyonete koyup sana göndereceğim. 
Sen ne yaparsan yap. Mübarek olsun. Senin kararın beni ilgilendirmez ama ben 
artık zaten onun hayatın da yokum. Ama şunu da bil ki ben yoksam da başka biri 
olacaktır. Yalan söyleyen kişiden hiçbir şey bekleme hayatta. Neyine güvenip  de 
onunla birlikte yaşayacaksın ki yalancı birisinin.”  

“Teşekkür ederim.” 
“Ne teşekkür ediyorsun. Ben senin için bir şey yapmıyorum ki. Bu 

zihniyette ve yalancı birisini istemiyorum sadece o kadar. Bak kardeşim bence sen 
de üzülmek istemiyorsan sav başından bu adamı kurtul. Bak ben şimdi kendime iş 
arayacağım sen de kendine bir iş ara. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Hayatında 
biri olsun istiyorsan onu da kocanın  bilmediği bir ortamdan seç. Bilirim insan 
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sevişmeyi de özler ama seviştiğin adamda adam gibi adam olmalı ki kendini onun 
kollarına zevkle bırakasın. Yoksa sadece  iki dakikalık bir zevk ise olay,onu 
kendin de halledersin. Ama bilirim insan sevdiği, hoşlandığı birinin 
kokusunu,tenini,bedenini,sesini soluğunu özlüyor. Ama dediğim gibi oda 
güveneceğin adam gibi bir adam olmalı.   

“Haklısın bacım.” Derken hem sesi titriyor hem de gözlerinden yaşlar 
boşalıyordu. Onu bu halde görünce Mehveş’te ağlamaya başladı. Tam gitmek 
üzere ayağa kalkmışken kadına sarılıp öptü. Gözündeki yaşları silerken: 

“Boş ver. Kendine gel. Hayat zor. İnan bana, benim içinde hiç kolay 
geçmiyor bu yaşam yolculuğu. Nasıl olsa bir gün her şey bitecek onun için her 
anımızın keyfini çıkarmaya bakalım. Tamam mı? Hııı sözmü?” 

“Sağ ol” 
“Hadi Allah’a emanet ol. Çok dar da kalırsan ara beni belki yardımım 

dokunabilir.” 
“Tamam sağ ol.” 
Mehveş eve döndüğünde kendisini nedense baya iyi hissediyordu. Çünkü 

net bir şekilde bu adamı def etmeye karar vermişti. Hemen büyük boy çöp 
torbalarına tüm eşyalarını koyarak. Kuzenini kamyoneti ile birlikte çağırarak, 
adresi verip, her şeyini göndertti. Bir çilingir çağırarak ta kapının kilidini 
değiştirdikten sonra Burak’ı işten arayarak bir daha asla ve de asla onu görmek 
istemediğini. Eşyalarının da Nazife’de olduğunu söyledi. Burak ne olduğunu 
soracak,olaylar hakkında yeni bazı yalanlar atacak olsa da Mehveş konuşmasına 
izin vermeyerek. 

“Şu an hiç vaktim yok Burak. Ben çok kararlıyım ve de kesinlikle 
konuşmak falan istemiyorum. Zaten eğer konuşursam da bu konuşmamdan sen 
hiç memnun kalmayacaksın. En ağır küfürler bile hafif kalacak sana 
söyleyeceklerimin yanında. Onun için hiç sesini çıkarmadan defol git Nazife sana 
olanları anlatacaktır. Ha bak olsa olsa ondan dayak yiyebilirsin. Bıraktığımda hiç 
iyi değildi.” Dedi ve telefonu suratına kapayarak bir daha da onu hiç görmedi. 

Bu arada maddi olarak oldukça kötü günler geçirirken her yere baş 
vurarak ta iş arıyordu.  

Bu arada Firuze İngiltere de  başka bir okula daha yazılmış ve o  okul için 
almış olduğu burs ile  kardeşi  Tuana’yı  İstanbul’da bir özel ünüversite’de 
okutmaya başlamıştı. Tuana  Halkla ilişkiler ve reklam branşını seçmişti meslek 
olarak. Bu arada o da annesi  ve ablasının ilk işleri olan kozmatik konusunda 
çeşitli yerler de çalışıyor ve kendi parasını kazanıyordu. Makyaj konusunda kurs 
almış ve kendi yeteneğiyle de çok güzel makyaj yapmaya başladığı için, bir çok 
yerde,  para karşılığı makyaj da  yapıyordu. O da annesi ve ablası gibi, mert, 
dobra ve güçlüklerden yılmayan bir genç kız olmuştu. Tuana her ne kadar Mehveş 
ve de Firuze gibi güzel ve seksi ise de onlara nazaran daha ince mankensi bir 
vücuda sahip çok modern havalı güzel ve çekici bir kız olmuştu. Bu yumuşak 
görünüşe tamamen zıt hayatın zorluklarının bileylediği  keskin ve hırçın bir 
yaradılışa sahip olmuş ve tüm hıncını da Mehveş’ten çıkarmaya başlamıştı. 
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Annesinin bulduğu erkekler ise kavgalarının en önemli sebebini teşkil ediyordu. 
Annesini daha güçlü ve daha mantıklı görmek istiyor ve her ne kadar Mehveş’e 
layık bir erkeği annesinin yanında istiyorsa da bir yandan da sanki annesinin tüm 
bu erkeklere olan ilgisini kıskanıyor tam bu yetişme çağında zaten babadan 
yoksunken annesinin onun problemlerinle daha çok ilgilenmesini ve başka kişilere 
,hele hele böyle serseri tipli erkeklere, ilgi göstermesine sinirleniyordu.  

Soğuk bir Aralık ayının sabahı,Ataköy’de Sevil’e kahvaltıya giderken 
apartmanın kapısında, eskiden beri tanıdığı,bu apartmanda senelerdir oturan 
Hacer Hanım’ın oğlu Serdar ile karşılaştı. Serdar kendisiyle yaşıttı ama şu yaşa 
kadar daha hiç evlenmemişti. Çok pozitif görünen oldukça neşeli ve konuşkan bir 
adam idi. Kendisi gibi 20li yaşlardan beri burada oturduğu için, oldukça samimi 
olduğu adeta kardeş gibi gördüğü bir kişiydi. 

“O oo merhaba Mehveş!... Ne güzel sabah sabah seni görmek.” 
“Merhaba Serdar’cığım. Sağ ol. Sevil’e kahvaltıya geliyorum.” 
“Epeydir görünmüyorsun. Ne var ne yok. Özledik ya seni. Sen gidince 

apartmanın neşesi kaçtı. O şen kahkahaları atan kimse yok artık.” 
“Haaa haaaa  hah hah  eeeee olmaz tabii. Ne var ne yok sen ne 

yapıyorsun. İyimisin?” 
Serdar’ın  kötü bir hastalık geçirerek aylarca hastanede yattığını 

duymuştu. Sanırım kemiklerinden bir sorunu vardı. 
“Daha iyiyim. Aslında ara sıra dayanılmaz ağrılarım oluyor ama. Devamlı 

ilaç kullanarak idare etmeye çalışıyorum.” 
“Amaaan takma. Benimde epey hastalığım var ama yüz vermiyorum. Yüz 

versem beni yataktan çıkartmayacaklar.” 
“Sen neler yapıyorsun peki?” 
“Ya iş arıyorum Serdar aklında olsun. Acil bir  iş bulamaz isem yakında 

bu evden de atılacağım.” 
“Buradan çıkarken üzmüşler seni değilmi? Ne terbiyesiz insanlar var.” 
“Boş veer. Ne yapalım. Bana bıraksalar döverim böyle kişileri ama 

olmuyor işte. Biliyorsun böyle bir kış günü apar topar beni resmen sokağa attılar. 
Bu kadın ne yapar nereye gider demeden. Bir de senelerdir birlikte yaşadığın 
komşu bunlar. İşte bunlarda insan.” 

“Ne insanı hayvan hayvan.” 
“Hayvanlara haksızlık etme.” 
“Haklısın...... Mehveş. Ben Şimdi bizim Ali’nin Yeşilyurt sahilde açtığı 

bir restoran barda idari işlere bakıyorum. Ali ile de konuşayım da orda sana bir iş 
ayarlayalım.” 

“Sahimi?.... Ayyyy harika olur ya Serdar. Ne olursa yaparım. Bilirsin 
becerikliyimdir de.” 

“Bilmezmiyim. Sen bana telefon numaranı ver ben seni ararım.” 
“Tamam. Sağ ol canım.” 

Serdar, Mehveş’ten ayrılıp yoluna devam ederken içinde hoş bir 
heyecan vardı. Senelerden beri için için çok hoşlanırdı Mehveş’ten. Onun 
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şen şakrak hali,insanlara devamlı yardıma koşması,samimi candan ve 
konuşkan oluşu ve en önemlisi de seksiliği, her zaman Serdar’a aşırı 
çekici gelmiş ve içten içe ona karşı gizli bir aşk yaşamasına sebep olmuş 
ama bir gün bile olsun evli bir kadın olan Mehveş’e  bu hislerini belli 
edecek bir davranışta bulunmamış ve birlikte olduğu kadınlarda da sanki 
hep onu aramıştı. Mehveş ise Serdar’ı  hep komşusunun oğlu olarak 
görmüş ve herkese duyduğu sevginin dışında bir sevgi veya beğeni 
duymamıştı ona karşı ama her zaman için yakışıklı bulmuştu Allah için.  

İki üç gün sonra  Mehveş evde oturmuş  tüm gazetelerdeki iş 
ilanlarını gözden geçirmiş, kendisine uygun olabileceğini düşündüğü 
birkaç tanesini not etmiş ve daha önceden de not aldığı bir çok yeri 
aramış, ya telefondayken  ya da gidip görüştükten sonra ret cevabı almış 
ve moral bozukluğu içinde, hırsını gazetenin bulmacalarından çıkarıyordu. 
O sırada telefon çaldı. 

“Alo” 
“Alo. Merhaba Mehveş ben Serdar nasılsın?” 
“A aa Serdar.... Merhaba iyiyim sen nasılsın?” 
“Bak ne diyeceğim. Hani geçen gün iş aradığını söylemiştin ya 

Ali ile görüştüm bizim oraya  Halkla ilişkiler için bir bayan 
düşünüyorlarmış, seninle o konuda görüşmek istiyor.Bugün akşamüstü 
giderken seni de alayım mı?” 

“Tabiki çok sevinirim. Kaçta gelirsin?” 
“Saat 16.30  da sende olurum.” 
“Tamam o saatte hazır olurum. Çok teşekkür ederim Serdar.” 
“Okey.... Görüşürüz.” 
Mehveş büyük bir neşe ile giyinmeye başladı. İnşallah kabul 

ederlerdi işe. Şu an evde 1 milyon lira bile yoktu. Eğer Serdar “sen kendin 
gel” dese yol parası çıkışmayacaktı. Son parasını da iş görüşmeleri 
yapmak üzere otobüslerde harcamıştı. Evde bulduğu son birkaç paket 
makarnayı da duru suda yağsız mağsız yapıp, kaç gündür onunla karnını 
doyuruyordu. 

Vücudunu saran siyah bir pantolon ve göğüs dekoltesi olan güzel 
bir beyaz moher kazak giydikten sonra saçlarını şöylece bir tarayıp açık 
bir şekilde bıraktı. Güzel bir makyaj da yaptıktan sonra her zaman ki  
albenili haline bürünerek parfümünü de sıkıp Serdar’ı beklemeye başladı. 

Serdar vaktinden de önce gelince birer kahve içip öylece yola 
çıktılar. Mehveş iş konusunda çok heyecanlı idi. Onu alıp almayacaklarına 
dair bir çok sorular sorarak heyecanını yatıştırmaya çalışıyordu. Serdar’ın 
arkadaşı olan Ali’yi birkaç görmüşlüğü vardı. “Umarım tahsil durumumu 
problem etmez” diye düşünüyordu. Zaten çok büyük bir müessese 
değilmiş benim de insan ilişkilerim iyidir üstelik satış konusunda da 
deneyimliyim diye düşünerek kendi kendine devamlı yorumlar yaparak  
Yeşilyurt’taki tesislere geldiler. Deniz kenarında bahçeli oldukça şirin bir 
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yerdi. Zaten Ali’ler de yeni açmışlar daha doğrusu işletmeyi devir 
almışlar,içerisini yeniden dekor ederek birkaç ay önce işe başlamışlardı. 
Garson ve müstahdemlerle birlikte 20 kişi kadar çalışanı olan bir 
müessese idi. İsmini Tuval koymuşlar ve “Ya Bismillah” diyerek onlarda 
büyük bir heyecanla işi başlatmış, çalışan herkes evine yiyecek parası 
götürebilmek için  canla başla koşturuyor müşteri çekebilmek için 
devamlı kendi aralarında neyi nasıl daha iyi yapacaklarını konuşup 
duruyorlardı. Sahibi Ali Bey Uzun Boylu sarışın açık renk gözlü yakışıklı 
sayılabilecek genç bir beydi. Mehveş’i çok candan karşıladı.  

“Merhaba Mehveş.... Nasılsın. Seninle daha önce tanışmıştık 
hatırlıyormusun?” 

“Evet.... Tabii hatırlıyorum. Siz nasılsınız.” 
“Aaaa sizli bizli konuşmayı bırak Allah aşkına biz arkadaş 

sayılırız. Serdar iş aradığından bahsetti. Bizimde senin gibi birisine 
ihtiyacımız var aslında. İstersen gel içeride benim oda da konuşalım  bu 
konuyu.” 

Hep birlikte Ali’nin odasına geçtiler. Güzel döşenmiş hoş bir oda 
idi. Odaya geçerken restoran olan esas büyük salondan geçerken Mehveş 
ortalığı alıcı gözüyle bir tetkik etmiş ve çok beğenmişti. Koyu bordo 
rengin hakim olduğu oldukça sıcak ve egzotik bir dekor söz konusuydu 
salonda. Masaların üzerindeki mum havasında dizayn edilmiş hafif bir 
aydınlatma duvardaki oldukça şık apliklerle biraz daha 
kuvvetlendirilmişti.  

“Çay,kahve ne alırsınız?” 
“Ben çay alabilirim” dedi Mehveş. 
“Bende çay alayım.” 

“Burası açılalı 2 ay oldu Mehveş. Dekoru ve çalışanları seçmem oldukça 
vaktimi aldı. İyi bir ahçımız ve konusunda deneyimli garsonlarımız var. İdari 
işlere Serdar bakıyor. Benim istediğim senin havada birisinin müşterilere adeta 
ev sahipliği yaparak onların buraya bağlanmalarını sağlamak. Dışarıdaki bahçe 
de ,oturulup bir şeyler yenecek ve içilecek şekilde, dizayn edildi. Arka tarafta 
gördünmü bilmiyorum, güzel bir tenis kortu var. Senin anlayacağın insanlar 
yazın da kışında burayı sanki üye oldukları kulüpmüş gibi görebilir ve bir çok 
konuda faydalanabilirler. İşte benim istediğim onları bu havaya sokacak bir 
halkla ilişkiler müdürü adı altında adeta bir ev sahibesi. Senin bu işi çok iyi 
yapabileceğini düşünüyorum seni uzaktan da olsa tanıdığım kadarıyla.” 

“Evet yapabilirim. Hem de büyük bir zevkle.” Derken gözleri parlıyordu 
Mehveş’in. Kalbi heyecanla çarpmaya başlamıştı. Hem bu işi çok iyi 
yapabilirdi. Hem de ortamı ve kişileri şimdiden çok sevmişti. Oturduğu koltuğa 
daha bir yerleşip, bacak bacak üstüne atarken bir yandan da hızla aklından 
burası için neler yapabileceği geçiyordu. 

“Yalnız” dedi Ali. “Yalnız bir şeyi de söylemem lazım. Şu an para 
kazanamıyoruz. Ancak günü döndürmeye çalışıyoruz. Daha çok yeniyiz. Ve işte 
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Serdar’da biliyor. Elimizde ne varsa ödemeleri yapmaya ve yetecek kadar 
günlük herkese bir şeyler vermeye çalışıyorum. Tabi bu hep böyle kalmayacak. 
Hepimizin çabasıyla kara geçip, iyi paralar kazanacağız diye düşünüyorum.” 

“Hiç önemli değil” dedi Mehveş. Hep beraber canla başla çalışır 
başarırız. Yete rki aç kalmadan şurada bile olsa iki lokma bir şeyler yiyelim. 
Nasıl olsa zor günler geçer.” 

“Tamam o zaman  şu an dan itibaren buranın Halkla İlişkiler Müdürüsün 
Mehveş.” 

“Harika ya....... Hiç böyle bir iş görüşmesi beklemiyordum. Çok sağolun 
çocuklar. İnanın elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. İstanbul’un en 
popüler yeri yapacağız burayı. Değil mi çocuklar.”  

Mehveş sevincini ve heyecanını saklamaksızın, hop oturuyor hop 
kalkıyor, yerinde duramıyordu. O sırada odaya simsiyah kısa saçlı, bembeyaz 
duru tenli ve koskocaman iri siyah gözlü çok güzel bir genç kadın girdi. Ali 
yerinden doğrulup içeri giren bayanı Mehveş ile tanıştırdı. 

“Gel Yelda seni Mehveş ile tanıştırayım. Mehveş Halkla ilişkileri 
götürecek şimdi işe başlamıştı. Bak tam üstüne geldin. Yelda’da bizim 
solistimiz. İlk önce gitarı ile Can çıkıyor. Onun ardından orkestra eşliğinde 
Yelda sahne alıyor. Sesini çok beğeneceksin. 

“Memnun oldum.” 
Mehveş, Yelda’ya büyük bir beğeni ile bakıyordu. Yelda’da sımsacacık 

bir gülümseme ile ona karşılık verdi. 
“Öylemi. Çok sevindim. Aramıza hoş geldiniz. Biz de burada aile gibi 

olduk.” 
Yelda, eşinden yeni ayrılmış 35 yaşında çok güzel bir bayandı. 10 

yaşında güzel bir kız çocuğu vardı. Eşinin içkisinden ve bir türlü bir işte 
barınamadan serseri serseri dolaşmasından bıkıp boşanmış,o da burada 
kendisinin ve kızının ekmek parası için mücadele vermekte bir yandan da eski 
eşinin hala peşini bırakmadan onu taciz etmesinden kendisini korumaya 
çalışmaktaydı. 

Böylece Mehveş’in yeni iş hayatı başlamış oldu. Her gün Serdar gelip 
alıyor ve işe birlikte gidiyorlardı. İşte gerçekten bir aile gibi çalışıyorlar. Müşteri 
potansiyelini artırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta bir gece Kaya ile 
ben de giderek güzel bir vakit geçirdik. Gerçekten şık bir ortamdı. Fakat bir 
türlü kara geçemiyor ve para konusunda oldukça sıkıntılar çekiyorlardı. Gene de 
Mehveş halinden çok memnundu. Ara sıra para alıyor. Genelde orada yiyip 
içtiği ve Serdar ile gelip gittiği için de pek para harcamıyordu. Zaten çocuklar 
artık kendi paralarını kazandıkları için şu an tek problemi az da olsa ev kirası ve 
apartmanın aidatı idi. Bu arada Serdar’da pek bir para alamadığı için ikisi de kıt 
kanaat geçinmeye çalışıyor resmen günü çıkarıp yarın için “Yarın ola hayır ola” 
diye dua edip ikinci gün yepyeni umutlarla işe başlıyorlardı. Fakat, Ali’den 
Mehveş’e, Serdar’dan  Yelda’ya tüm çalışanlar mutlu ve umutlulardı. Çok güzel 
günler geçiriyorlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar,hem kendileri eğleniyor hem 
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gelenleri eğlendiriyorlar, bir gün gelip çok fazla para kazanmamaları için hiçbir 
sebep göremiyorlardı. Fakat  o sıralarda tüm Türkiye’yi etkisi altına alan 
ekonomik kriz onları da etkiliyor ve ne yaparlarsa yapsın bir türlü kara 
geçemedikleri gibi, dışarıya olan borçları da günden güne kabarıyordu.  

Fakat Serdar’ın Mehveş’e olan gizli hayranlığı iyice büyük bir aşka 
dönmesine rağmen, Serdar bir türlü yolunu bulup açılamıyordu. Müşterinin de 
az olduğu bir gece(zaten gelenler genelde tanıdıklardı) hepsi bir masada 
oturmuş, vur patlasın çal oynasın eğleniyorlardı. Yelda’nın söylediği hızlı 
parçalar eşliğinde dans ediyor göbek atıyor tam manasıyla felekten bir gece 
çalıyorlardı ki, Mehveş’in güzelliği ve çekiciliğine dayanamayan Serdar,almış 
olduğu içkinin de cesaretiyle, Mehveş’e yaklaşarak: 

“Sana aşığım Mehveş. Hem de senelerdir. Artık benim ol lütfen. 
Benimle evlenirmisin?” diyiverdi.  

Mehveş biraz şaşırırmış gibi görünse de zaten böyle bir şey bekliyor ve 
de o da son günlerde ona karşı bir sıcaklık hissediyordu. Ve onun için en önemli 
şeylerden birisi de epeydir kimseyle sevişmediği için, zaten böyle bir açlıkla da, 
bir arayış içerisindeydi. Üstelik Serdar’ın aşırı pozitif, huzurlu , sevgi ve 
hoşgörü  dolu karakteri de Mehveş’in ona sevgi duymasını sağlıyor onun 
yanında kendisini huzurlu hissediyordu. 

Mehveş, Serdar’ın  bu  itirafından sonra, ona sarılarak yanaklarından 
öptü. Gözü Serdar ile Mehveş’te olan ve de durumu zaten epeydir fark eden 
Yelda ise hemen slow bir parçaya geçerken, Ali’nin bir hareketi ile  ışıklarda 
iyice loş bir hale getirildi. Ne para ne pul hiçbir şey sağlayamaz idi şu an 
yaşananları. Serdar ile Mehveş arasındaki aşk, Yelda, Mehveş, Serdar,Ali ve 
diğerleri arasındaki sevgi dolu dostluk. Mehveş tüm bunları iliklerine kadar 
hissederken gözlerinden de mutluluk yaşları süzülüyordu. Hepsini çok 
seviyordu. 

O gece, Mehveş’i eve bırakan Serdar, geceyi Mehveş’te ve müthiş bir 
zevkle geçirdi. Birliktelikleri Mehveş’in tabiriyle olağanüstü müthişti. Bu işi hep 
zevkle yaptığımı düşünmeme rağmen ben hiç bugüne kadar bu kadar zevk 
almamıştım diye günlerce anlattı durdu.  

Aralık ayında başlayan ilişkileri, Mayıs ayında evlenmeleriyle dahada 
bir  pekişti. Serdar’ın ailesinin de yardımı ile Ataköy’de tuttukları bir eve 
taşındıklarında Mehveş’in epeydir özlemini çektiği Ataköy’lü günleri tekrar 
başlamış oldu. Bu arada Mehveş’in isteği üzerine Gül’de nikah şahidi oldu. 

Paraları yoktu,kıt kanaat geçiniyorlardı. Ama çok mutlulardı. Aşkla 
meşkle işe gidiyorlar, müşteri getirecek her yolu deniyorlar ama kırizin o ağır 
darbelerinden kendilerini koruyamayıp herkes gibi kıvranıp duruyorlardı. 

Bir gece saat 2 gibi falan tam uyuyorlardı ki kapının durmaksızın 
çalması ile yerlerinden fırladılar. Hem zile basılıyor hem de kapı 
yumruklanıyordu. Mehveş, herzamanki gibi çırılçıplak yatakta yattığı için 
hemen bulduğu her hangi bir şeyi üzerine sarıp kapıya doğru korkuyla 
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yöneldiğinde Serdar kapıda “Kim o” diye bağırmakta ve gelen cevabı tam olarak 
anlamadığı için kapıyı açmakta tereddüt ediyordu ki. Mehveş: 

“Aç aç bu Ali’nin sesi dedi.” 
Kapıyı açtıklarındaki manzara çok romantikti. Ali ile Yelda birbirlerine 

sarılmış ellerinde açılmamış bir şişe şarap ve de körkütük sarhoş kapıda 
duruyorlardı. 

“Şeeey” dedi Ali paytak paytak konuşuyordu. “Biz birbirimize aşık 
olduğumuzu anladık ve bunu size haber vermeye geldik. Sizde bunu kutlamak 
istersiniz diye Tuval’den bir şişe de şarap getirdik” diyerek Mehveş ve Serdar’ın 
şaşkın bakışları arasında içeriye doğru Serdar’ı iterek girdiler. Serdar hala uyku 
mahmurluğu ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ki Mehveş’in o meşhur 
kahkahası ile kendisine geldi. 

“Ay çok sevindim. Deliler bunu söylemek için 2-3 saat daha 
bekleyemedinizmi sabah haber verirdiniz ödümüzü patlattınız salak şeyler. 
Gelin de bir öpeyim sizi” diyerek sarılıp ikisini de öptükten sonra gidip üzerine 
doğru dürüst bir şeyler giyip geldi ve sabaha kadar birlikte konuştular, gülüştüler 
mutlulukarını paylaştılar. Sabah ta hep birlikte kahvaltı ettikten sonra salonda 
herbiri bir koltukta uyuyup kaldılar. 

İyi niyet ve çok çalışmanında pek kar etmediği bir dönem yaşıyorlardı. 
Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, ciroları artacağına gittikçe düşüyordu. Artık 
doğru dürüst harçlık bile alamaz duruma geldiler. Ali acı acı ne yapacağını 
düşünürken, Mehveş ile Serdar başka bir yerde çalışıp para kazanabilirlermi 
aceba diye çeşitli araştırmalara girmişlerdi. Bu arada arasıra ikisininde 
hastalıkları depreşiyor kim hasta olursa diyeri ona büyük bir itina ve sevgi ile 
bakıyordu. Gün geliyor ekmek alacak paraları olmuyor ama bu ikisininde 
mutluluğunu pek bozmuyordu. Nasıl olsa her şey düzelecek diye düşünselerde 
bu rahat halleri gene Tuana ile Firuze’nin sinirlenmelerine sebeb oluyor. “Nasıl 
böyle rahat olabilirsiniz” diye her defasında onları azarlıyorlardı. Ataköy’de 
tuttukları evin en güzel odasını Tuana’ya vermiş, borç harç aldığı bazı ufak tefek 
mobilyalar ile odayı çok şirin bir genç kız odası yapmıştı Mehveş. Tüm isteği 
kızının mutluluğuydu ama Tuana pek mutlu görünmediği gibi sık sık gidip 
arkadaşlarında kalıyor gittikçe annesinden uzaklaşıyor. Ve anne olarak adeta 
Firuze’yi görüyordu.” En az Mehveş kadar Serdar’da üzülüyordu bu duruma. 
Oysa o evlendiklerinde, ne de olsa hayatında ilk defa evlendiği ve hiç çocuğu 
olmadığı için, Mehveş’in bir çocuk istermisin sorusuna; 

“Hayır canım senin çocukların benim de çocuğum sayılır. Bu devirde 
ancak onlara bakabiliriz” demiş ve onları çocuğu gibi gördüğünü onlara da 
hissettirmişti. En parasız zamanlarında bulduğu parayı. Koşa koşa Tuana’nın 
çalıştığı yere götürmiş kapıda çıkışını bekleyip; 

“Senin paran bitmişti,belki lazım olur diye sana getirdim kızım” diye 
ona vermişti. Ama şu an bir şey yapamıyordu. Aklına gelen her yere müracat 
ediyor ve o meşhur ve meşum  ekonomik kırizin en popüler cevabını alıyordu. 

“Zaten iş yok ki biz çalışanları da çıkarıyoruz sizi nasıl alalım.” 
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Bir ömür boyu aşık olduğu ve şu an kendisiyle birlikte olan bu hayatının 
kadınına  değil istediği hayatı yaşatmak doğru dürüst ekmek bile yedirememenin 
ezikliğini yaşıyor bazı bazı isyanını arka arkaya yuvarladığı içki kadehlerinde 
boğarken, bazen Mehveş’in o şefkat dolu,bazen buram buram seks dolu 
koynunda teselliyi buluyordu. Alacaklıların kapıya gelmediği ve bir lokma 
yiyecek bir şey buldukları her an çok mutluydular. Birbirlerini çok sevmeye 
başlamış sadece aşk ve seks değil büyük bir sevginin bağı ile iyi kötü, güzel 
çirkin,tatlı acı, her şeyi paylaşır olmuşlardı. Ve iki insanı birbirine en çok 
bağlayan şeyin bir şeyleri paylaşıyor olmasından ötürüde her gün sevgileri daha 
da kök salıyordu. 

Tuana ile yapmış olduğu oldukça sert bir atışmadan sonra,saatlerce 
ağlayan Mehveş, kendisine geldiğinde, şiş ve kırmızı gözleri ve boğazına adeta 
tıkanmış bir yumruk  sıkıntı ile derin derin nefes almaya çalışıyordu. Serdar, 
birilerini bulup belki bir iş ortamı sağlarım umuduyla Ataköy’de ki Bakırköy 
Spor Vakfına, arkadaşlarıyla bir çay içmeye gitmişti. Böyle durumlarda aklına 
gelen isim her zamanki gibi gene Gül olmuştu. Gül’ün büro numarasını 
telefonda tuşlarken bir yandan da istem dışı içini çekip duruyordu. 

“Alo” 
“Alo......... Mehveş” 
“Benim” 
“Hayrola,  gene beter bir sese sahip olmuşsun.” 
“Ya Gül sinirlerim çok bozuk.” 
“Neden Hayatım? Ne oldu gene?” 
“Ya Tuana ile çok kötü kavga ettik. Nerede yanlış yapıyorum 

anlamıyorum. Onlar için canımı veririm, onlar benim her şeyim biliyorsun. Ama 
bir türlü yaranamıyorum. Hep bana kızgınlar.” 

“Biliyorum.” 
“Sence hatalımıyım.” 
“Vallahi hatamıdır değilmidir bilemem ama bence bazı konularda bana 

göre olması gerekenden daha farklı davranıyorsun. Gene de bu hatadır diye 
ukalalık etmek istemem ama ben öyle davranmam.”  

“Mesela?” 
“Mesela...... Mesela cinsel hayatından onların yanında bahsetmen veya 

onların yanında açık saçık konuşman ve hatta küfürlü konuşman bence 
yetiştirmekte olduğun çocukların eğitmeni  ve örnek alacakları kişi olarak sana 
yakışmıyor daha doğrusu kimseye yakışmaz. Senin seks hayatın çocuklar 
açısından bu kadar aleni olmamalı.” 

“Ama sen her zaman benim doğallığımı, hatta senin deyiminle 
çırılçıplaklığımı sevmezmisin.” 

“Şimdi ben senin çocuğun değilim ve seni o gözle görmüyorum. Üstelik 
benim sende sevdiğim çıplaklık. Olduğun gibi maskesiz kendini sergilemen. Bu 
maskeden kastım daha değişik. İnsanların  çeşitli komplekslerle kendisini 
olduğunun dışında, sadece göstermek istediği şekilde göstermesi. Veya 
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insanların onu görmek istediği şekilde göstermesi ve aslında davranışlarının ve 
dolayısıyla kendisinin o gösterdiği kişi ile alakasının olmaması. Ama sen tüm 
duygularını ve hissettiklerini olduğu gibi saldım çayıra mevlam kayıra diye 
bırakıverirsen bu da pek hoş olmaz bilhassa seni örnek almak isteyen 
çocuklarına karşı. Bazen bazı duygularımızı ufak tefek şeylerle örterek, 
çırılçıplak olmaktan daha da güzel görünebiliriz. Sonra küfür ve kötü,çirkin 
sözler bir doğallık değil. Güzel,kibar şeyler de doğal sen ne isen onu seçersin. 
Ve güzellik sadece bedende değildir Mehveş’ciğim. Aynı zamanda 
zihnimizde,duygularımızda,ruhumuzdadır ve bu güzellik davranışımızdan 
sesimize, sesimizden konuşmalarımıza ve konuşurken seçtiğimiz kelimelere 
kadar uzanır gider. Ve dolayısıyla onlar da seni güzel, güçlü ve kararlı görmek 
istiyorlar. Aslında ikisi de sana çekmiş çok güçlü ve çok iyi insanlar. Sadece 
onlarda sana göre çok daha sıkı bir irade var ve onun için isteklerini daha çabuk 
elde edebiliyorlar. Ve kendileri yapıyorlarsa onların gözünde bir efsane olan 
annelerinin de yapmasını istiyor ve seni aciz görmekten hoşlanmıyorlar.” 

“Anlıyorum” 
“Madem sordun bir şey daha söyleyeyim. Aslında yaşamak bir 

sanat.İnsan hakkında herşeyi öğrenmeye çalışıp, onları çok iyi anlayıp ne zaman 
kim nerede neye karşı ne hissedecek hemen onu önce senin hissetmen ve 
konuşmanı,sesinin tonunu, seçtiğin kelimeleri ve hatta bakışlarını, ona göre 
ayarlaman lazım ki insanlarla güzel bir iletişim içerisinde olabil. Ve onları 
anlayabil. Bu doğallığından bir şey bozmaz. İnsan ilişkileri satranç oyunundan 
bile daha çok zeka ve düşünce istiyor. Sadece kendimizi ve kendi ihtiyaçlarımızı 
değil, karşımızdakileri de düşünmemiz lazım. Ben çoğu zaman karşımdakini 
kendisinden daha iyi anlıyorum. Ama o kişinin problemini nerede neye 
takıldığını sen istediğin kadar anla o kendisi anlamadan o problemin çözülmesi 
mümkün olamıyor. Unutma hayatta duyguların açısından çırılçıplak görüneceğin 
tek kişi kendinsin, belki bir de en iyi dostun kimse o. Hatta bu dostun sevgilin 
veya kocan olmamalı. Ona da her duygunu çırılçıplak sunarsan bazı şeylerin 
güzelliğini bozabilirsin onun çırılçıplak göreceği tek şey bedenin olmalı ki. O 
beden de zaten tek başına sen değilsin.” 

“Ay Gül kafamı iyice karıştırdın.” 
“Hah ha ha ha hahhha  Aman boş ver şimdi takılma bunlara. Hadi bir 

gül her şey düzelir. İlk önce kendini iyi hissetmen gerekiyor. Şöyle bir 
dikleş,derin bir nefes al. Şu ana kadar başardığın ve iyi yaptığın onca şeyi ve 
güçlü birisi olduğunu düşün. Ve her şeyin düzeleceğine ta içinden inanarak , 
içten bir dua et. Ve neler yapabileceğini düşünerek kaldığın yerden eylemlerine 
başla. Bak sana WES BEAVİS’in  YOLDAN ÇIKMA SAKIN adlı şiirini de 
okuyayım. Bu şiiri içine iyice sindir. Zor günlerimde defalarca okuduğum bir 
şiirdir bu. 

Karşılaştığın şeyler yolunda gitmediğinde, 
Bazen hayatın böyle olduğunu unutma, 
Yorulup vazgeçmek istediğinde, 
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Karar ver bunu da aşacağına. 
 
Seni yere vuran şey kadar büyüksün sende. 
Ölçülerin belirlenir öfkelendiğin şeylere. 
Bir aptalın fikri hep pes etmek yönünde. 
Bir şey kazanacağını sanma sakın vazgeçmekle 
Buraya kadar geleceğini bilmezdin geçmişte, 
Bir şey kazanmadın hiç işinden vaz geçmekle. 
 
Ne yaparsan yap çıkacaktır sorunlar. 
Ama yollarını hep bulur azimli olanlar. 
Sorunun ötesine bir adım at ve düşün 
Sorunu arkana bıraktı , 
Bak tek bir gülüşün. 
De ki zorluğa, 
BÜYÜĞÜM BEN SENDEN, 
Yolda kal ve bunu kanıtla, 
Taa yüreğinden. 

 
 
             Eveeet tek bir gülüşün bile bir çok derdini geriye atacaktır. Şimdi güzel 
bir çay demle ve keyfini çıkara dur. Sonra bu konuları seninle karşılıklı 
konuşuruz. Tamam mı güzel kadın?” 
 “Tama canım sağ ol. Gene kendimi daha iyi hissetmeye başladım.” 
 “Hissedeceksin tabi. Hislerin kontrolü elimizde unutma sadece biraz 
motive olmamız gerekiyor.” 
 “Tamam. Haydi hoşça kal. Sonra görüşürüz.” 
 “Okey canım. Byeeeee” 
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 Gül’ün de dediği gibi Mehveş son günlerde kendisini motive edecek 
kitaplar okuyarak, dua ederek ve oraya buraya koşturarak en önemlisi de 
muhakkak bir şeyler olacağına inanarak bekliyordu ki. Bir gün  bir telefon çaldı. 
Arayan Sevil idi. 
 “Selam Mehveş. Ben Sevil. Nasılsın?” 
 “A iyiyim Sevil’ciğim sen nasılsın?” 
 “Ben de iyiyim. Eğer öğle yemeğini yemediysen birlikte yiyelim mi başka 
bir proğramın yoksa.” 
 “Yok yok yemedim hadi gel bana. Çok güzel bir karnıyarık ile şahane bir 
pilavım var. Gelirken yoğurt ta alırsan sana yemeğin yanında, buzlu bir cacık ta 
yaparım.” 
 “Tamam. Geliyorum. Başka bir şey istiyormusun?” 
 “Hayır hayır lazım değil. Hadi hemen gel.” 
 Sevil gelirken. Migros’a uğramış eli kolu dolu ne varsa Mehveş’in ihtiyacı 
olabilir diye alarak gelmişti. Çeşitli etlerden, kahvaltılıklara kadar her şey 
çıkıyordu torbadan. Torbaları boşalttıkça gördüklerine kızıyordu Mehveş’te “Ne 
gerek vardı tüm bunlara. Senden istedik mi böyle bir şey” diye. Oysa onların şu 
an ki durumlarını gayet iyi bilen Sevil, nasıl olsa gerekecektir diye neredeyse bir 
aylık erzak alıp gelmiş idi. 
 Yemek yerlerken Sevil konuyu açtı. 
 “Mehveş aslında seninle bir şey konuşmaya geldim.” 
 “Hayrola?” 
 “Hayır hayır. Bir teklifim var Serdar ile sana. Eğer sizde uygun 
görürseniz” 
 “Nedir o ya. Meraklandırdın beni de.” 
 “Ya biliyorsun boş boş oturuyorum. Canım sıkılıyor bir şeyler ile 
oyalanmak istiyorum. Benim epey param var. Sizin de işiniz yok. Ben para 
versem, sizde emeğinizi. Ataköyde,ortak şöyle şirin ev yemekleri yapan küçük 
bir yer açsak diyorum. Hem paket servis yapar hem de beş on masalık ufak bir 
yerde müşterileri de sıcak bir ev ortamında ağarlarız. Sen yemek konusunda 
zaten pirimasın. Senin kontrolünde olur mönüler de.” 
 “Sahi mi söylüyorsun ya......” 
 “Evet. Yalan söylüyor gibi mi görünüyorum.” 
 “Hayır. Bu kadar güzel bir şey gerçek olamaz diye düşündüm bir an” 
 “Gerçek gerçek. Eğer siz de okey derseniz. Hemen yarın yer bakmaya 
başlayabiliriz.” 
 Mehveş, yemek boyunca sevinçten ve heyecandan adeta uçuyordu. Sevil 
gider gitmez ilk önce Serdar’ı sonra Gül’ü aradı. 
 “Alo Gül. Selam ben Mehveş.” 
 “Selam canım nasılsın sesinin enerjisi harika. Kesin bana güzel bir 
haberin var.” 
 “Evet. Sevil bendeydi. Biraz önce gitti. Onun ile ortak ufak bir yer 
açacağız. O para verecek biz emeğimizi koyacağız.” 
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 “O oo bugün aldığım en güzel haber bu. Eminim çok iyi olacak.” 
 “Ay inşallah Gül. İnşallah olur. Biliyormusun o gün sen moralini düzelt 
ve bir iş bulacağına  yürekten inanarak hemen vazgeçmeksizin çalışmaya başla 
ve de dua et demiştin ya bende sana inandım. Ve o günden beri dediğini aynen 
yapıyorum. Ama bu kadar çabuk ve bu şekilde olacağını hiç tahmin 
etmemiştim.” 
 “Asla vaz geçmeden olumlu bir şekilde inanarak bir şeyi ister ve o konuda 
çalışırsan ve bu istediğin evrensel yasalara ters değilse olacaktır diyor Paulo 
Coelho  SİMYACI adlı kitabında. Eğer bir şeyi çok istersen evrenin ruhu senin 
isteğin için çalışacaktır ve çok cömert olacaktır demiş. Ve kitabın bir yerinde 
aynen şu cümleyi kullanıyor. 
 “Ve delikanlı  Evrenin ruhuna daldı ve evrenin ruhunun,Tanrının ruhunun   
parçası olduğunu gördü ve tanrının ruhunun, kendi ruhu olduğunu gördü.”    
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