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Mehmet Murat Somer, 1959 doðumlu olup hâlâ 27 yaþýndadýr.
Hop-Çiki-Yaya serisinden çýkan kitaplarý ABD, Ýngiltere, Fran
sa,Almanya, Brezilya ve Ýtalya’nýn da ara
la
rýnda olduðu 17
ülkede yayýnlanmaktadýr.
Hop-Çiki-Yaya Kitaplarý:
1. Peygamber Cinayetleri,
2. Buse Cinayeti,
3. Jigolo Cinayeti,
4. Peruklu Cinayetler,
5. Huzur Cinayetleri,
6. Ajda’nýn Elmaslarý,
7. Kader’in Peþinde.
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Hüseyin Rahmi Gürpýnar ve
Reþat Ekrem Koçu’ya...
... Keþke okuyabilselerdi.
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Prolog

Ýçerisi karanlýktý, bizim durduðumuz yer ise güneþin
altýnda kavruluyordu.
Yine de içerisini rahatlýkla görüyorduk.
Hiçbirimizin beklemediði bir tepkiydi.
Ani oldu.
Ýngiliz anahtarý alttan geniþ bir yay çizerek gelip
çeneye vurdu.
Diþlerin ve kýrýlan kemiðin sesini hepimiz duyduk.
Ufak beden sanki aðýrlýðý kalmamýþ gibi hafifçe hava
landý. Ve bastýðýmýz yeri titreterek zemine çarptý.
Arkamdaki kalabalýðýn nefeslerini tuttuðunu duyu
yordum.
Beden yere çarpýnca nefeslerini býraktýlar.
Düþtüðü yere hýzla kan yayýlmaya baþladý.
Koyuydu.
Çarptýðý yerdeki makine pimleri kafaya saplanmýþtý.
Ýngiliz anahtarýný savuran, diðer elindeki çakmaðý
tekrar çaktý.
Zippo’nun benzin kokusunu duyar gibiydim.
Yerdeki bedenden yayýlan kaný görünce bakýþlarý
deðiþti. Yavaþ yavaþ korku ve çaresizlik baþka duygularýn
yerine geçiyordu.
Ayaðýyla yerdeki bedeni dürterek adýný söyledi.
Ölmekte olan beden kýpýrdandý. Tepki deðil þuursuz
refleks gibiydi.
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Herkes donakalmýþtý.
Tekrar tekmeledi.
Bu sefer yerdeki bedenden tuhaf bir hýrýltý yükseldi.
Ve aralanmýþ aðzýndan da kan boþaldý.
Gözlerimizin önünde ölüyordu.
Bedeni belli belirsiz kasýldý.
Gerçek deðil gibiydi. Ýnanmasý zordu.
Kalabalýkta kimsenin gýký çýkmýyordu. Herkes büyü
lenmiþ gibiydi. Görüyor ama olaný biteni idrak edemiyor
duk.
Hepimiz bu ölüme þahittik.
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1.

Týraþýmý bitirmiþ, makyajýma baþlamadan önce
yüzümün sürdüðüm nemlendiriciyi emmesini bekli
yordum. Haliyle, beklerken duvardaki dev aynasýný
çekmiþ, yüzümdeki ayrýntýlarý inceliyordum: Minik
kýrýþýklar, kýrýþma potansiyeli olan yerler, kaþlarýmýn
her teli, sýký gözenekler, gevþek gözenekler... Ýki elimle
þakaklarýmý hafifçe geriye çekerek yüzümü gerdim.
Etkisi muazzamdý. Aniden sekiz-on yaþ, hatta daha faz
lasý gençleþiyordum. Aynadaki görüntü hoþuma gitti
ðinden üst dudaðým beðeniyle kalkmýþ, gözlerim zevk
le süzülmüþ, yüzüme tatlýlar tatlýsý, kuðu gibi zarif bir
Audrey Hepburn ifadesi gelmiþ yerleþmiþti.
Çalan kapý zili yüzümdeki Audrey’yi sildi.
Gecenin bu saatinde kapýmý ya alkolü fazla kaçý
rýnca yaþadýðýmýz tek gecelik macerayý tekrarlamak
isteyen eski bir hayraným ya da yanlýþlýkla gelmiþ biri
çalabilirdi. Kulübe gitmek üzere hazýrlandýðým gece
nin bu oldukça ilerlemiþ saatlerinde rahatsýz edilmeye
ceðimi beni þöyle böyle tanýyan herkes bilir. Üstelik bu
saatlerde insanlarýn çoðu artýk yataðýna yatýyor.
Gelen her kimse, azarlamak niyetindeydim.
Hýzlý adýmlarla kapýya gittim. Hýþýmla açtým.
Karþýmda cemaatimizin “cesur” ve cüretkâr üyesi
Gönül duruyordu. Bir an için evimi ona öðrettiðime
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piþman oldum. Zaten Gönül gibi birine deðil evini
öðretmek, telefon numarasýný bile vermek insanýn
baþýna gelecekleri önceden kabul etmesi demektir.
Nitekim iþte kibar Gönül’cüðüm gecenin bu saatinde
baþýma gelmiþti.
“Abla bana yardým et!”
Sesindeki çaresizlik ve acý kendime gelmemi sað
ladý. Ýlk bakýþta fark etmemiþtim. Darmadaðýndý.
Tamam, Gönül hiçbir zaman bakýmlý, þýk bir hanýme
fendi gibi olmamýþtýr ama bu haliyle kendini bile
aþmýþtý.
Gözlerinde korku ve panik vardý. Âdeti olduðu
üzere sarýlýp iki yanaðýmdan þapýrdatarak öpmeden
beni itip sürünürcesine içeri girdi.
“Zemansýz geldim biliyurum... Ama yardým etme
lisin...”
Kapýyý kapatýp ardýndan gittim.
Evin en rahat köþesine, yani benim Arne Jacobsen
yumurta koltuðuma yerleþti. Ayaklarýný altýna çekti.
Karþýsýna geçtim ama oturmadým.
Her ne anlatacak, benden ne isteyecekse önlem
olsun diye “Fazla vaktim yok. Hazýrlanýyordum. Biraz
dan çýkmalýyým,” dedim. Bizim kýzlarýn önemli kavra
mý benimkinden epey farklýdýr.
Yavru köpek bakýþlarýyla beni süzdü.
“Baþým dertte. Polislerle...”
Bu sürpriz sayýlmazdý. Travestilerin, hele de Gönül
gibi alt sýnýftan olup orada kalanlarýn, özel bir tanýdýk
larý yoksa arada polisle baþlarýnýn derde girmesi ola
ðandý.
Artýk otursam iyi olacaktý. Ama koltuðuma Gönül
kurulmuþtu. Ben de taba renkli George Smith kanepe
ye yerleþtim.
“Hayrola?” dedim içten bir merakla. Gönül baht
sýzdýr da. Baþýna hep olmadýk belalar gelir.
“Önce þu gýy gýy kilise müziðini kapasen? Kafamý
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karýþtýrýyur da...”
Kýzdým ama çaktýrmadan, tek kelime de etmeden
kalkýp “Giulio Cesare in Egitto” operasýný kapattým. Ki,
tam en güzel yerine gelmiþ, Lucia Popp’un billur sesin
den Kleopatra’nýn büyük aryasý baþlýyordu.
“Oldu mu?”
Gözlerini yere dikmiþ, hareketsiz oturuyordu.
Burnunu çekerek “Kader...” dedi.
Kaderi suçlamak, baþýmýza gelen iyi veya kötü þey
ler, ama genelde tatsýzlýklar için kaderi suçlamak da
doðaldý. Hele hayatýnda Gönül gibi hiçbir þeyin sorum
luluðunu almayan, her þey için birilerini suçlayan biri
için iyice doðaldý.
Tek kaþým havaya kalkmýþtý. Oturduðum yerde
iyice dikleþtim. Gecenin bu saatinde kapýma dayanma
sý için geçerli ve saðlam bir neden bekliyordum. Söyle
medim ama halimden anladý.
“Kader,” dedi mýrýldanýrcasýna, “benim Ercan’ýn
karýsý.”
Gönül’ün Ercan’ý kim bilmiyordum. Ama zaten
anlatacaktý.
Elinin tersiyle alnýný sývazladý. Mühim bir konuþ
ma yapmaya hazýrlanýr gibiydi. Göðsünü kabartarak
derin bir nefes aldý.
“Bir içkin var mý?”
Baþýna gelenleri anlatmasýný beklerken ikinci
cümlesinde içki servisi istemesine anlam veremedim.
“Ýyi bir içkiye ihtiyacým var able. Sende bulunur
keliteli bir þeyler.”
Daðýnýk olmaya daðýnýk, bakýþlarý korkulu, sesi
kýsýktý ama cüret ve talepkârlýðýnda zerre kadar deðiþ
me yoktu.
“Evde içki içmiyorum,” dedim, bekliyorum anlat
ifademi ve oturuþumu koruyarak.
“Vermeyeceksen öyle de, evde yok diye yelan söy
leme abla. Sende olmez mi?”
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Vicdanýma sapladýðý bu iðneye bir an için sinirlen
dim. Sadece bir an. Kan beynime çýktý. Ýrademle idare
ettim. Bir de ona açýklama yapacak deðildim.
“Kader... Ercan... Hadi anlat bakalým.”
“Ercan benimki. Kocem yani... Bizim mehalle
den... Tüpçü. Beni hep beðenirmiþ... Ben de onu beðe
nirdim. Kadir Ýnanýr gibi adam inan. Tabii genç hali...
Hani vardýr ya... ‘Selvi Boylum’ zamaný... Geniþ omuz
lar... Esmer... Koca koca güçlü erkek elleri var. Ýþten
sertleþmiþ... Avuçlarý nasýr nasýr... Koley mi anam onca
tüpü indir kaldýr... Göðüs, kollar, bacaklar silme kýl.
Sakal dersen iki kere üst üste týraþ olsun hiç olmemiþ
gibi... Anle yani nasýl erkek.”
Anlamýþtým. Hem de gayet iyi. Erkeðinden bahse
derken yüzündeki korku silinmiþ, yerine izlemesi müs
tehcen bir arzu gelmiþti. Gönül’ün anlatýrken aðzýný
sulandýran her ayrýntý içimi kaldýrmýþtý. Tamam, göðsü
kýllý erkekleri ben de beðenirim, Kadir Ýnanýr’ýn genç
liðindeki çekiciliðine de söyleyecek lafým yok... Belki
de asýl mesele Gönül’ün anlatmasýydý. En düz bir
tanýmlama bile Gönül’ün aðzýnda ve þu anki sesinde en
basit ve ucuzundan pornografiye dönüþüyordu.
Dinlerken havaya kalkmýþ kaþým da bu anlatým
karþýsýnda bir türlü yerine inmiyordu.
“Konuya gelsene caným,” dedim. Bacak bacak
üstüne attým ve sabýrsýzlýðýmý anlasýn diye de üstteki
bacaðýmý sallamaya baþladým.
Tabii ki gördü.
Ama Gönül oralý olacak tiplerden deðildir.
“Ay able n’olur salleme bacaðýný... Baþým döne
cek... Zaten bayýlmak üzereyim...”
Söylerken yüzünü buruþturmuþtu lakin bayýlmak
üzere olduðunu hiç sanmýyordum. Üstelik konuþtukça
rahatlayýp açýlýyordu.
“Anlat!” dedim bu sefer sesimi kontrol etmeden.
“Biz, yani Ercan’la ben, epeydir görüþüyoruz...”
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Ýþte tam burada yine yüzüne o edepsiz, pornogra
fik ifade yerleþmiþti. Yayýlmýþ bir aðýz, süzgün gözler,
gayri ihtiyari atýlan saçlar, havaya kalkan çene... Ve
zaten her þeyi yayarak, bozarak, kendince kibarlaþtýran
Gönül’ün konuþmasý daha da tuhaflaþýyordu. Tek bir
normal “e”, noktasýz bir sesli harf, þapkasýz “a” kalmý
yordu.
“Yani ö beni, ben de onu beðeniyurum ya... Gönül
bu tabii anacýðým, fermen dinlemiyur! Ateþle barut yan
yane durur mu? Durmadý tabii. Biz de iþi piþiriverdik
bir ara. Ama ne piþirmek...”
Yaptýklarýnýn ayrýntýsýný merak etmiyordum ama
Gönül’ün dilini þaplatmasýndan mest olduðu belliydi.
“Her fýrsette iþini bitirince bana uðruyor... Saplý
þekerim diyor, baþke þey demiyur... Ben de one sofreler
hazýrlýyurum, rakýsýný içiriyurum... Benim kadýnlýðým
öyle sizinki gibi deðil tabii, erkeðimi mutlu etmek için
on yedi çeþit meze de hazýrlerim, kostüm giyer karþý
sýnde cilveli cilveli oryentelimi de yaperim...”
Bu arada ben ve benim gibilerin kadýnlýðý da iki
virgül arasýnda harcanmýþtý. Bir tarafým Gönül’ün
erkeðine bu baðlýlýðýna, kendini adamýþlýðýna azýcýk
gýpta etse de, hem aklým hem de duygularým, durduk
yerde bunlarý yapmayacaðýmý söylüyordu. Tabii zarafe
timi bozup bunlarý Gönül’e söylemedim. Ancak bu ton
da konuþmaya devam ederse, durum deðiþecek gibiy
di.
Bahsettiði on yedi çeþit mezenin neler olduðu,
neden üç, beþ, on deðil de on y
 edi olduðu sorusunu ise
zihnime hiç yazmamaya çalýþtým. Durduk yerde on
yedi meze çeþidine takar, saymazsa anlatacaðý þeylere
asla dikkat etmezdim.
“Ablem, bu benim Ercan’ým evli tabii.”
Sürp
riz de
ðil
di. O yaþ
lar
da bir adam, he
le de
Gönül’ün mahallesinde yaþýyorsa, bir þekilde evlen
miþ, sosyal formasyonunu tamamlamýþ olmalýydý. Cin
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sel tercihleri sosyal konumunu etkilemezdi.
“Tanýrým da... Gündelikçi Kader. Ayni mehalleyiz
ya... Selamýmýz felan var tabii.”
“Konuya gel Gönül!”
“Nerden duymuþse duymuþ, ya da Allah içine mi
doðurdu nedir, Kader bizi bastý.”
Yüzüme kontrol edemediðim bir gülümsemenin
yayýldýðýndan emindim. Basýlma hikâyelerinde hep
böyle olurum. Basýlma pozisyonunu düþündüðümde...
Yani yan yana kibar kibar oturan iki insan basýldý sayýl
maz.
“Tabii kavga çýktý. Tüm mehalle duydu, rezil
olduk... Ama önce Kader baþlattý. Ercan da dayanama
dý...”
“Dayanamadý ne yaptý?”
“Az bekle abloþum, sabýrsýzlanme, zira oresi birez
karýþýk...”
Bekleyecektim beklemeye de, altýndan hayýrlý bir
þey çýkmayacaðý belli olmuþtu bile.
“Vermeyecek misin sahiden bana bir içki? Bak,
dilim damaðýma yapýþtý.”
Dilinin damaðýna nasýl yapýþtýðýný abartýlý bir zor
lukla yutkunurmuþ gibi yaparak bana da gösterdi.
Oldum olasý kötü bir oyuncuydu.
“Þimdi içki muhabbeti baþlarsa iþ uzar caným,”
dedim “caným”ý sertçe vurgulayarak. “Benimse acelem
var.”
“Tabii ben garibaným diye bana hayýr demesi
koley. Ponpon gibi villa orospusu olsam dolabýnda ne
var, ne yok önüme dizerdin... Ama boþ ver. Bencaðýz
alýþýðým itilip kakýlmeye.”
Vicdanýma dokunmaya çalýþtýkça içimde merha
metle kýzgýnlýk yer deðiþtiriyordu. Haline bakýp
Gönül’ün zavallýlýðýna acýyordum, peþinden böyle küs
tah ve sýnýrsýz konuþtuðundaysa öfkeleniyordum.
Üstelik dostum dediðim sayýlý insanlardan biri
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olan, üzerimdeki emeðini ve sevgisini asla inkâr ede
meyeceðim Ponpon’a villa orospusu demesi de cabasýy
dý.
“Ponpon bir showstar’dýr!”
“Kýzme able... Kýzme... Dedim ya ben alýþýðým
senin gibilerin muamelesine.”
Sadece baktým. Gözlerimi yüzüne dikip baktým.
Bu tavýrla devam ederse birazdan kendini kapýda,
kapýnýn dýþýnda býraktýðýný sandýðý panik ve korkunun
ortasýnda bulacaktý.
“Eee?” dedim anlatma sürecini hýzlandýrmak için.
“Kavgada kaldýk!”
“Bunler, gece boyu mehalleyi inleterek kavga etti
ler. Ercan’ýmýn tehditlerini herkesler duydu. ‘Geberti
rim ulan seni karý!’ diyormuþ. Ben o kadarýný duyme
dim. Zaten evleri benden iki sokak uzakte. Onlar
çocuk parkýnýn öte yanýndalar... Duyanler diyor demiþ
diye...”
Bu hýzla anlatmaya devam ederse sabahý bulacak
gibiydik.
Ayaða kalktým. Zaten yüzümdeki nemlendirici de
iyice kurumuþtu. Bir an evvel makyaja baþlasam iyi
olurdu. Cildim fazla kuruyken yaparsam Kabuki mak
yajý gibi oluyor.
Ayaklandýðýmý gören Gönül nefes alamýyormuþ
numarasýný denedi. Fenaydý.
“Ýþim var Gönül,” dedim bu duygusal sömürü
numaralarýný yemediðimi belirterek. “Anlatacaksan
çabuk anlat. Özet olsun. Yoksa sahiden çýkmalýyým.”
“Peki... Ama bu kadarcýk özetten anlamazsan
kusura bakme. Ercan’ým Kader’i öldürdü diyorler. Beni
de suç ortaðý diye tutuklemeye çalýþtýler. Kaçtým.”
Sahiden fazla özet olmuþtu.
Bakýþlarýmdan anlamýþ olmalýydý.
“Söylediydim deðil mi abloþ?”
Haklýydý.
Kader’in Peþinde					
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“Ýstersen,” dedim “ben makyajýmý yaparken anlat.”
Bu teklifimin makyaj malzemelerimi Gönül’le
ortak kullanmamýz anlamýna geleceðini bilmiyordum.
Tabii makyajým her zamankinden uzun sürdü. Üstelik
Gönül eline aldýðý her pahalý malzeme için “Benim
olsun mu? Sen zenginsin yenisini alýrsýn. Zaten içinde
az kalmýþ,” diye tutturdu. Vermesem, Gönül’ün naza
rýndan elindeyken düþer, kýrýlýr, heba olurdu. Gözümü
kararttým, istediklerinin yarýsýný verdim. Zaten dene
mek için izin bile almadan dudaðýna sürdüðü kalem,
ruj artýk murdar olmuþtu. Bir daha kullanamazdým.
Verip kurtulmaktan baþka çare yoktu.
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2.

Ýþin özü þuydu: Ölü ya da diri, Kader ortadan kay
bolmuþtu.
Hem de kavgadan iki gün sonra.
Ama ortada ne ceset vardý ne de Kader’in canlýsý.
Konu komþunun kýþkýrtmasý ve þahitliði ile polis
olayýn cinayet olduðuna inanýyordu.
Kader’in öldürüldüðüne inanmak kolaydý. Ýddia,
cinayeti tüpçü Ercan’ýn Gönül iþbirliði ile iþlediði ve
cesedi beraber ortadan kaldýrdýklarýydý.
“Mehallede beni çekemeyenler,” diye ifade ediyor
du Gönül. “Kocesini benden kýskanen karýlarla, yüz
verip yatmediðim adamlar.”
Ercan tutuklanmýþ, Gönül ise son anda polislerin
geleceðini duyunca, pek kýymetli mopetini bile evinin
önünde býrakýp bahçeden bahçeye kaçarak kurtulmuþ
tu. Ve derhal bana gelmiþti.
Bildiði tek güvenli yer!
“Senden baþka güvenecek kimim var? Aslýnda,
hayette kimin var? Bir sen. Vellahi ki... Sen yani! Ýnan
baþkesi benim için kýlýný kýpýrdetmez! Zaten hangi
ibnenin ötekine hayrý dokunur ki...”
Böylesine yalandan da olsa iltifat ve yalvarmalara
dayanamýyorum. Her þeye raðmen yufka bir yüreðim,
hassas bir ruhum var. Gizlemeyi iyi becersem de içim
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insanlarýn, hele de bizim kýzlarýn zavallýlýklarýna karþý
savunmasýz. Ýçten içe mahvoluyorum.
Karþýmdaki Gönül olunca iþin rengi deðiþiyor. Zira
ben bu filmi daha önce gördüm. Gönül benzeri aðlayýp
yalvarmalarla beni baþka dertlerine ortak etti, tehlike
lerin ortasýna sürükledi. Elbette kendi irademle dav
ran
dým, piþ
man de
ði
lim. Bu ara, þim
di, bu ge
ce bir
yenisine pek istekli olduðumu sanmýyordum.
“Ercan adam öldürmez,” diyordu Gönül. “Katil
ruhu yok onda. Ben anlarým.”
Ancak evde Ercan’ý kolaylýkla katil gibi gösterecek
deliller vardý: Kanlý bir býçak, çamaþýr suyuyla silinip
bütün izleri yok edilmiþ bir mutfak ve banyo, kýrýk bir
banyo aynasý, hallaç pamuðu gibi atýlmýþ daðýnýklýkta
bir yatak odasý...
Haliyle kavga sýrasýnda itiþirken kýrýp dökülen
eþyalardý.
Kavga sýrasýnda tüpçü Ercan’ýn karýsý Kader’i iyice
bir dövdüðü, bu arada Kader’in elinin armut toplama
dýðý, onun da Ercan’ý yaraladýðý, kafasýna þiþeyle vur
duðu biliniyordu.
Yaz günü, kapý pencere ardýna kadar açýkken yapý
lan kavgayý komþularýn çoðu seyretmiþ, ancak nedense
kimse onlarý ayýrmaya yeltenmemiþti.
Keza kavga boyunca Ercan karýsýný bolca tehdit
etmiþ, onu uyurken keseceðini, geberteceðini, cesedini
köpeklere yedireceðini söylemiþti. Komþular buna da
þahadet ediyordu. Hem de aðýz birliði etmiþçesine.
Yani buraya kadar olan bitenden kimsenin kuþku
su yoktu.
Ama o gece kavga olmuþ, bitmiþ, Ercan kapýyý
vurup evden gitmiþti. Alný kanýyor, yüzünde týrmýk
izleri varmýþ. Görenler olmuþ.
Haliyle Gönül’e gelmiþ, Gönül yaralarýna pansu
man yapmýþ. Biraz seviþmiþler, bolca da kafayý çekmiþ
ler. Ýçkileri bitince, Ercan kýlýðýna aldýrmadan paçalý
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donla aþaðýdaki bakkala inip bir þiþe daha raký almýþ.
Hem bakkal, hem de mahallenin gençlerinden
baþka birkaç kiþi buna þahitmiþ.
Yeni þiþe rakýyý bitirmeden sýzmýþlar.
Sabah Gönül uyandýðýnda Ercan’ý koynunda bula
mamýþ. Ýþe gittiðini düþünmüþ. Gece tüpü bitenler
sabah erken servis isterlermiþ.
Gün bir þekilde geçmiþ. Gönül zaten akþamdan
kalma olduðu için günün nasýl geçtiðini fark bile etme
miþ. Toparlanmak için uzun uzun yýkanmýþ, keselen
miþ. Belki gelirse diye de Ercan için ufak bir tencere
yaprak sarma yapmýþ. Meðerse Ercan yaprak sarma
severmiþ. Hem de çok. E, Gönül’ün de balkonuna týr
manan asmasý varmýþ. Yani, yapmazsa ayýp olurmuþ.
Evet, aynen! Bütün bu olaylarýn arasýna Gönül
böylesine gereksiz ayrýntýlar sýkýþtýrarak anlattý.
O anlatýrken makyajýmý tamamladým, giyindim.
Akþam Ercan gelmemiþ. Gönül biraz beklemiþ
ama sonra dizisini kaçýrmak istemediðinden televiz
yon karþýsýnda yemeðini yemiþ. Kalan rakýdan bir tek
içip sýzmýþ.
Ýlk defa bir evli erkekle basýlmadýðý için de olayý
fazla önemsememiþ. Zaten Altýmermer’de, yani
Gönül’ün mahallesinde kadýnlarýn yarýsý arada kocala
rýn
dan da
yak yer
miþ. Ba
zen bir fis
ke, ba
zen aðýr...
Çoðunun da gýký çýkmazmýþ. Erkek dediðin namusunu
korumayý biliyorsa ve rahatýna düþkünse karýsýný ara
da dövermiþ. Gönül böyle dediðinde kulaklarýma ina
namadým. Ýlk fýrsatta ona bir doz feminizm, biraz da
insan haklarý sosuna bulanmýþ eþitlik dersi vermeli
yim. Hoþ, bu hassas konulara gelene kadar Gönül’e
daha baþka neler neler anlatmak gerekeceðini düþün
mek bile istemedim.
Haliyle cemaatimizin kýzlarýnýn eðitimi de önemli.
Rahatsýzlýðým halimden belli olmuþ olmalýydý. Gönül
konuyu dengelemek üzere aksi örnekleri sýraladý.
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