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2000-İSTANBUL

Güneşli bir gün'e merhaba diyordu İstanbul.Dünden kalan yağmur birikintileri güneşin
açmasını fırsat bekleyen kedileri sokağa dökmüştü.Kediler ise çukurda doluşan yağmur
damlalarını dilleriyle yalayarak susuzluklarını gidermeye çalışıyorlardı.Murat o gün'de her
zamanki gibi kapısının önüne bir tas su doldurup kapısının önüne koymuştu.Su dolu kabı yere
doğru koyarken bir sesin kendisine seslendiğini farkedip ;boynunu kaldırarak sesin geldiği
noktaya doğru baktı.Araba'da Sezgi ve Zafer oturmuş, O'nu bekliyordu.Hemen elindeki tası
içeriye bırakıp evin kapısını kilitledi.Araba'nın arka kapısını açıp ,koltuğa yerleşince kapıyı
sertçe kapadı.Sezgi deminden beri elinde kurcaladığı dergiden sıkılarak araba'nın torpido
gözüne koydu.Murat:

-&quot;Nereye gidiyoruz beyler deyince Zafer gülümsedi.Cebinden çıkardığı iki
sigara'dan birisini Sezgi'ye verip karşılıklı yaktılar.Murat ise sigara içmiyordu.Zaten hiç
içmemişti.Biliyordu zararlı olduğunu.Zafer'in konuşmasıyla kendine geldi:

-&quot;Kumarhane'ye.&quot;Tek eğlenceleriydi zaten orası.Streslerini atmak için arada
bir Zekeriya'nın kumarhanesine uğrayıp en sevdikleri oyun olan poker'i oynayıp eğlenmeye
çalışıyorlardı.Üçü'de birbirlerine karşı sevgi ve saygı besliyorlardı.Zafer Funda ile evlenmişti
daha altı yıl önce...Görkem adlarında bir oğulları olmuştu.Zafer'in deyimiyle kendi
imparatorluğunun gelecekteki varisi.Prenslikten Krallığa uzanacak olan kişi.Sezgi bekardı.Evlilik
denilen kurumun hep dört duvar arasında yaşanılan bir esaret olduğuna inanırdı.Aynı ömür
boyu kürek mahkuluğuna çarptırılıp kurtulamayan adamlar gibi...Zaten onca kadın dururken
neden sadece bir kişiye ait olsun ki?Sarı saçlı ve mavi gözlü oluşu kadınların hep ilgisini çekmiş
ve çekmeye devam ediyordu.Minnettardı Allah'a saçları ve gözlerini verdiği için.Murat ise Zafer
evlendikten tam bir ay sonra canından bile çok sevdiği Betül ile evlenmişti.Betül kısa
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boyluydu.1.55 cm olan boyunun uzunluğu Murat ile karşılaştrılınca komik duruyordu.Murat 1.70
boylarındaydı çünkü.Ama Betül boyunun küçüklüğüne rağmen çok güzel bir kadındı.Ve iyi
huylu.Her erkeğim evlenmek isteyeceği bir adaydı.İyi huylu,nazik ,yalan söylemeyen ve
içten.Hamile olduğu zaman bile Zafer ile Murar kendi aralarında yarı şaka yarı ciddi
şakalaşıyorlardı.Eski türk filmlerinde olduğu gibi eğer bir kızı olursa Zafer'in oğluyla beşik
kertmesi yapmayı alaycı düşünüyorlardı.En sonun'da bir oğlu doğunca Zafer sanki kendi gelin
adayını kaybetmiş gibi üzülmüştü.Adını Birol koymuşlardı.Hayatları çok güzel giderken Betül'ün
hastalığa yakalanışı O'nu perişan etmişti.Saçları dökülüyordu,karısının.Ama Betül kapalı bir kız
olduğu için dökülen saçları bir tek Murat görüyor,eşinin elinden tutup ağlıyordu.Eşinin sabah
namazını kılıp yattığı bir günün sabahı uyandığında yanında yatan eşi'nin cansız bedeniyle
karşılaşınca bir kez daha yıkılmıştı.Artık Birol'ün mutluluğu için yaşıyordu.Betül ise bu
dünya'yagünahsız gelip temiz ve günahsız bir şekilde nur yüzüyle ayrılmıştı.Kumarhane'ye
yaklaşınca düşüncelerinden ayrılmak zorunda kaldı.Arabadan inip kumarhane'nin içerisine üç
arkadaş girdi.
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