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1 IPEK TEN 
~ ka111S1nda kime ııfl.-enmesi F

relcıiline lıir türlü karar ~ Cevn,e, er· 
teli ga;e uzun zamandır kaıdisine ııe\dah olan 
yaşh bir ressamın evlenme ıelclifini lcalıul ede
rek adamm adadaki evine ,erıe.u-. Anealı kısa 
sllre sonra aı.ııı pav,on hayııtuu ve ge~ 
tirdili fantullerini ildeınqıe ı..ır,.n eem,.e. 
sık sık Be,ollu'na gelerek p8VlOI1da ıakıhNıyıı 
lıatJar. Yme lıocuını .dada bırakıp. Be,ollu'nda 
pııvyonda ıalulılıiı bir gece Erol ııdmda ona yq

lı ve =main bir it-damıyla ta.,.r. tki evliiilinde 
de aradıta ciıısel nıuduJuiu lıulanıadılım sOyJc.. 
,en Erol ile fıııııailıerinin esiri haline ... 
Cevn,ıe ananda tutkulu lıir ..ıı ı..tu. Çok 
~ Erol, Cem,ıı:'den ııyrılamayııaıAım 
aıılar ve bir Iriniılı katil tutıınk onım ,..b lıo
CIIfiiU ölıiGıtiir. Bu cm.,etıen tı.lıcri olrupn 
Cevriye, bir dn! IKJIU'& Erol ile evlenir. 
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Iç BLOK 
Muıluluğu bulduğunu düşünen Erol, karı

sıyla birlikte şehrin yüksek binalardan oluşmuş 
bir semtindeki (,; Blok'da dubleks hir daire sa
tın alır. Iki sevgili yeni evlerinde muılu hir cin
sel birliktelik ~a~maya haşlarlar. Birgün alışvc· 
rişten dônt•n ('evriye, hi:metçisi ile kapıcının 
oğlunu kendi yatağında sevişirken yakalar. Bu 
Cevriye'nin o ana kadar ya~madığı yeni hir 
faııte:iyi aklına getirir. Hemen ertesi gün kapı· 
emın dairesine inerek delikanlı ilc birlikte olur. 
Eve geldiğinde ise hizmNçisini ağlarken bulur. 
Çünkü Erol, uzun zamandır gi\: 
kovduğu genç kıza tecavü: et· 
miştir. Hi:metçi,ini oro<ı;pulukla 
sudayan Ct•vriye, genç kı:ı ev
den ve i~tl·n ko\'ar. 

1 DÜŞ 
KAÇKINLARI 

Bu olayı unutmak iste\·en 
Erol ile Cevriye hemen bir tatilc 
çıkarlar. Ege 'e Akdeni: kıyıları
nı kapsayan tatilleri esnasında 

bol bol ge:ip c'ğlcnirlrr. Bir gün 
küçük bir kasabadan geçerlerken 
Cevriıc. çocukluk arkadaşı Lale 
ile karşılaşır. li:un yıllardır gör
mediği arkada)ının vcsikalı bir 
orospu oldugunu 'c genelevde 
çalıştığını ı~rent·n Cnriye çok 
ü:ülür. Erol'un da yardımı ile La
le\ i yanına alarak lsıanbul'a geti· 
rir \e ona hir e\· tutar. Bir ~üre ~onra hirbirlerin· 
den hO'jlandıklarını farkedcrler. Geçmişlerinde er
kekleri yeterince kullandıklarını düşünen iki ka
dın cinsel ya~mlarında değişiklik yapmaya karar 
vererek le:biyen bir ilişkiye ha~arlar. Ancak bir 
süre sonra aralarında geçimsizlik ve kıskançlık 

baş gösterir. Şiddetli bir tartışmadan sonra da La· 
le, evi terkederek kayıplara karı:;ır. 

ILiMONİ 
TEBESSÜM 

Bu olaydan bir kaç gün sonra Ceniye, ölen 
ressam koca'-ıının eski öğrencilerinden biri olan 
Mahir ile karşılaşır. Cevriye'ye karşı u:un za. 
mandır ilgi duı makta olan Mahir'in küllenme
ye yüz tutan aşkı yeniden alevlenir. Her fırsatta 
Cevriye'ye cin;el taeizde bulunmaya ba)layan 
genç adamdan Cevriye de hoşlanmaktadır. 

Erol'un yanında Mahir hem genç, hem y.ıkışık · 

lı hem de daha dayanıklıdır. Bu arada Erol, bir 
iş gezisi için yurt dışına çıkar. Bunu fırsat bilen 
iki sngili hemen birbirlerinin kolianna atılırlar. 
Mahir ile birlikte olduğu zamanlarda hiç bilme· 
Jiği :e' kle ri keşfeden CeHiye, bir kaç gün için
de genç adaının killesi haline gelir. Ancak bu 
beraberlik fazla uzun ömürlü olmaz ve Ceniye 
:or da olsa Mahir'den avrılır. 

1 i s 
Bu sırada Erol, yurt dı şmdan dönmüş ve yo

ğun iş ırafiği içinde kaybolmuşrur. Bir gece rü
yasında kansının c~ki kocasını görür. Adam 
sanki mezarından hortlamış, elinde hıçakla 
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Erol' u km ala ma ktadır. Kan ter içinde korku ile 
uy.ınan Erol, han)11y.J gittiğinde sol ay.ığının 
parmaklanndan birinin kesildiğini farkeder. 
Iyice korkuya kapılan Erol, Cevriyc'ye bir şey 
hissettirmemeye çalışır. Ancak, bu karahasanlar 
her gece tekrarlanmakta ve Erol'un her gece hir 
parmağı cksilmektedir. Sonunda durumu fark 
t•dt·n Ccvriyc, knca~mı doktora götürür ama gı-.; 
kalınmıştır. Çünkü Erol, kangren olmuş w has
talık hütfın vücuduna yayılmıştır. Hemen hasta· 
ne)c yarınlan Erol, kurtarılamaz ve ölür. 

1 BİRKAÇ KADlN 

Kocasının ölümünden sonra hü)ük hir mi· 
rasa konduğunu dü~ünen Cevriyt.•, durumun 
hi\yle olmadığını anlayınca tam hir şok geçirir. 
Çünkü Erol, ı ıllar önce yazdığı \3siyetini Jc-giş· 
tirmt.•)'i unntmu~ \t· hütün mirasına Cevriyt.·'dt.·n 
önceki eşine hırakmıştlr. Büyük bir ekonomik 
kriz içine giren Cevriye, çarcyi telekız olarak ça· 
lışmakıa bulur. Ancak , daha ilk işinde hir ha
kanla bulu~n CC\ ri ye, boş bOğazlığı yüzünden 
adaının tecavüzüne uğrar. Bu olayla büvük hir 
haksızlığa uğradığını düşünen Cevriye, durumu 
basma intikal ettirir. Olayın gazetelere yansıma
"'') la durumu ôğrencn hakanın c~ i Scrap, (.{.·,ri· 
yı/den )ana tavır koyarak tepkisini gö,terir. Bu 
aynı :amanda iki kadın arasındaki dosthığun 
da başlangıu olur. Karşı karşıya kaldığı durumu 

onuruna yediremeyen bakan, bir kaç adarnma 
emir \ererek, Cevriye'yi fena halde dövdürür 
ve bir daha karısıyla görüşmemesini söyler. 

IÇIRILÇIPLAK 
Cevriye, yediği day.ık yiiıiinden bir süre in

san içine çıkamaz. Ancak yaşamak için para ka
zanması gerekmektedir. Bir gün Lale ile yeni· 
den karşılaşırlar. Lale de büyük kentin acı ger· 
çekleri arasında kaybolmuş, geçim derdi yüzün
den akademi iigrendlerine çıplak modellik yap
maya başlamıştır. Aynı işi Cevriye'ye de teklif 
eder. (,;arcsiz durumdaki Ccvriye, bu teklifi ka· 
bul etmek zorunda kalır. Bfıylece iki arkadaşın 
kaderleri bir kez daha çakışmıştır. 

1 7 
5 9 

SAAT, 
DAKİKA 

Lalc aracılığıyla buldugu yeni işinde az da ol
sa para kazanmaya başlayan Cevriye, geçnıiti 
unut maya ve kendine yeni bir gelecek planlamay.ı 
başlar. Bir gün bir çay halıçesinde Osman adında 
genç bir mimarla tanışır. Uçkuruna düşkün biri 
olan Osman, her önüne çıkan kadını y.ıtağa atma· 
ya çalı~n biridir. Ilk buluştukları gün CeHiye'yi 
yatağa atarak hünerini gösterir. Çok geı;meden 
Lale de soluğu Osman'ın y.ıtağında alır. Bunu öğ
renen Cevriye, kıyameti kopanr. Osman, Cevri
ye'nin bu şirretinden korkarak unu terk eder. 
Ce\Tiye ise unun peşini bırakmamakıa kararlıdır. 
Sürekli olarak Osman'ı taciz etmeye başlar. Os
man, daha fa:la dayanamaz ve durumu polise bil· 
dirir. Yakalanarak ha>tanede teda•i altına alınan 
Cevriyc, kısa bir süre sonra kaçınayı haşanr. Os
man'ı arayarak, saat başı bir adet uyku ilacı içece
gini ve onu arayacağını süyler. Cevriye'nin intihar 
isteği kar~"ında Osman adeta sevinçten çıldırır. 

Ba)ta Lalc olmak üzere birlikte oldugu bütün ka
dınları t·ve doldurup hir parti verir. Cevriyc ise 
'aat başı aramakta ve her seferinde telefona baş
ka bir kadın çıkmaktadır. Iyice Jeliren Cevriye, 
C\ C gelerek Osman'la tartışmaya başlar. Araların· 
daki tukatlaşma yerini sevişıneye bıraktığında 
Cevriye, korkunç planını devreye sokar ve yanın
da getirdiği ııstura (\ey.ı testere) ile Osman'ı 
hadım eder. Artık Cevriye'nin de kendisini hiç 
terketmeyecek bir •evgilisi \ardır. 
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