Mehmet
Karakter Ayşe'nin genç yaştayken evlendiği Mehmet, oldukça varlıklı bir ailenin şımarık, ne istediğini bilmeyen
oğludur. Ayşe'ye aşık olur, evlenmek ister fakat bekar hayatında da alışkın olduğu hayattan geri duramaz. Kısa bir
evlilik süresi ve iki çocuğunun doğmasının ardından, sitemkar, dırdırcı bir adam haline gelir. Çapkınlık huyu ise
bekarlığındaki g ibi aynen devam etmektedir. Ayşe'nin konuşma çabaları ise Mehmet'in ketumluğunun neticesinde
sonuçsuz kalır.
Aktiviteler Mehmet zamanını eğlence ile geçirmeyi sever. Arkadaşlarıyla geçirdiği zamanlarda mutlu olur. Alkol
almak, kumar oynamak zararlı ama vaz geçemediği aktivitesidir. Zaman zaman yeni çıkan filmleri izlemek için Ayşe
ile sinemaya gider. Arabayla gezmekten ve dans etmekten hoşnut olur.
ÖRNEK ANILAR
Sitemkar/ Dırdırcı Mehmet karşılaştığı her türlü zor durumda, eski defterleri yeniden açar, çevresindekileri
konuşmalarıyla bıktırır. Olur olmaz örnekler verir. “Gideyim de annen beni çekiştirmeye devam mı etsin? Dedi
Mehmet. Zaten beni başından beri hiç sevmediniz. Ayşe'yi bucak bucak kaçırdınız benden. Şimdi de bana karşı
dolduruyorsunuz.”
Kumarbaz Mehmet, evlenince de kumar alışkanlığını bırakmadı. Oyun oynamaktan eşinin sıkılmasına rağmen vaz
geçmiyordu. “oyun oynamak için Mehmet'in erkek arkadaşlarının poker, karılarının konken oynadığı geceler de yine
sabaha kadar sürüyor, pazar günleri öğleden sonra yine geç saatlere kadar devam ediyordu. Ben oyun oynamıyordum.
Arkadaşların zorlamasıyla denemiş, zerre kadar zevk almamıştım. İnsanların kesif sigara dumanı altında, para kaybetme
korkusu veya para kazanma hırsıyla stres altında, sinirleri gerilmiş şekilde masa başında saatlerce oturmaları benim için
keyif değil, eziyetti.”
Çapkın Mehmet bekar hayatında çapkın bir erkekti, evlenince de bu huyu değişmedi. Çevresinin bundan rahatsız ve
farkında olduğunu bilmiyordu. “Tefo gecelerinde Mehmet arkadaş grubumuz içinde kur yaptığı kişiyi her çaldığında
dansa kaldırdığı şarkıydı bu.” Hatta Mehmet'in annesi bile boşanmak isteyen gelininin kararını değiştirmek isterken
bunu ağzından kaçırmıştı. “Bir kadınmı var arada ben hallederdim.Mehmet çapkındır bilirim.”
Ketum Mehmet, konuşması gereken durumlarda sessiz kalırdı. Bu onun karşısındaki insanla yollarını ayırmak, her şeyi
bitirmek için baş vurduğu bir yöntemdi. “Kocamdan duymak istediklerimi annesi söylüyordu. Annesi beni, Mehmet'in
sevdiğinden daha fazla seviyordu.”

