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Bu röportaj exonix rumuzlu üyemizin kendisi ile yapılmıştır. 

 

1. Sitemizin ilk üyelerinden olup yaklaşık 4 yıldır sitemize üyesiniz. O zamanlar 
sitemize nasıl-nereden kayıt olmuştunuz? Bizi nereden duymuştunuz? 

Sitenizi tesadüfen internette gezerken gördüm ve sayfanızı ziyaret ettim. İlk günler 
normal üye olarak takılıp önce sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalıştım ve bir kaç 
kez üyeliğimi Gold Üyeliğe yükseltip yine keşif amaçlı bir kaç kişiye mesaj attım ve 
sitenin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu kontrol ettim. Gerçek olduğunu anladıktan 
sonra üyeliğimi sizin de bildiğiniz gibi Gold Üyeliğe yükselttim. Sitenize Kıbrıstan üye 
oldum. 

2. Kıbrısta böyle bir arkadaşlık sitesinin olması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kıbrısta böyle bir sitenin olması güzel. Hem kendi bölgemizde arkadaş bulmak daha 
kolay siteniz sayesinde. (Gerçi kısmetin nerden çıkacağı belli değil benim yaşadığım 
gibi.) Kıbrıstan üye oldum ama nişanlım Türkiye üyelerinizdendi. Yani site olarak 
düşüncem bence çok güzel bir siteniz var ve tabi ki doğru anlamda kullanıldığı sürece 
bence güzel kalacaktır. 

3. Şu an tanıştığınız ve evlenmeyi düşündüğünüz bayan ile tanışma sürecinizi 
biraz anlatır mısınız? 

Nişanlımla daha önce dediğim gibi şu şekilde tanıştık. Onun siteye üye olduğu gün, 
ben yine sitede geziyor ve bayan üyelerin profillerini okuyup, kendilerini tanımaya 
çalışıyordum ve onun sayfasını gördüm. İlk işim üyelik tarihine bakıp ne zaman üye 
olduğunu kontrol etmek oldu. Ve yeni üye olduğunu fark ettim. Ona önce güzel bir 
siteye hoş geldin mesajı yazdım. Bana maalesef cevap vermedi ve bende 20 dakika 
sonra tekrar bir mesaj attım ve amacımın dalga geçmek değil de güzel bir arkadaşlık 
kurmak olduğunu anlattım. Bu mesajımdan sonra bana ilk cevabını verdi. Ve sonra az 
da olsa site üzerinden sohbet etmeye başladık. İlk günler bana pek yazmıyor ve 
benden kaçıyordu. Belli ki tam olarak oda diğer insanlar gibi bu siteye ön yargı ile 
yaklaştığı için güvenmiyordu. Ama onun bu hareketlerinden çok güzel bir his 
yakalamıştım ve onu gerçek anlamda tanımak istiyordum ama onu pek de sıkmak 
istemiyor ve her şeyi zamana bırakmak istiyordum. Zaman içinde güzel olacağını  



 

anlamıştım ve gün geçtikçe konularımız sohbetlerimiz daha iyi ve güzel olmaya 
başladı. Yazışmaya başladığımızdan yaklaşık 1 ay sonra ondan facebook adresini 
istedim. Beni kırmayıp bu isteğimi kabul etti ve facebook üzerinden görüşmeye ve 
resim paylaşmaya başladık. Zaten o da siteye üye olduğunda profiline resim 
koymamıştı. İlk defa onun resmini orda gördüm. Resimde gördüğüm kadarıyla onun 
iyi biri olduğunu anlamıştım ve bütün sabrımla onu rahatsız etmeden tanımaya devam 
ettim. Birbirimize geçmişimizden bahsettik. Tabi onu canlı olarak görmek istiyordum 
ama gene de doğru zamanı bekliyordum. 3üncü aydı ona kendi telefon numaramı 
verdim ve istediği zaman beni arayabileceğini söyledim. Bu arada ben onun telini 
istemedim çünkü her an yanlış anlayabilirdi. Bu şekilde onun güvenini kazanmaya 
başladım ve beni ilk kez telden aradı ve nihayet sesini duydum ikimizde çok rahattık 
ve bu iyi haber anlamındaydı ilk konuşma çok önemliydi benim için, kesinlikle beni 
yanlış tanımamalıydı. Sonra ondan skype adresini istedim artık onu canlı olarak 
görmekti amacım ve hislerinden, hareketlerinden benim hakkımda ne düşündüğünü 
anlamaktı amacım. Ve kabul etti... Bir gün anlaşıp kamerayı açtık ve artık tüm 
güzelliği ve temiz kalbiyle karşımdaydı beni gerçekten etkilemişti. O da beni 
beğendiğini söyledi ve o görüşmeden sonra aramızdaki bağ daha da güçlenmeye 
başladı ve arkası geldi. Telefonlar, mesajlar ve kameradan görüşmeler arttı. Sonra 
ona Türkiye’ye gelip onu göreceğimi ve onunla zaman geçirmek istediğimi söyledim. 
Sevincinden duramadı yerinde. Ve gidip onunla buluştum. İlk karşılaşmamız çok 
güzel geçti. Buluşma noktasını belirledik. Tabi ben İstanbul’un yabancısıyım, bunu da 
ona söyledim ve kolay bir yer buldu buluşmak için. Bana oraya gel ve kapıda bekle 
dedi. Oraya gittim ama ben karşı kaldırıma gidip orda onun gelmesini bekledim. 10 
dakika sonra onu gelirken gördüm. Kapıya baktı, etrafa baktı ve beni göremeyince 
içeri girip diğer giriş kapısına doğru yürüdü. Hiç sesimi çıkarmadım ve hemen 
arkasından ben de gittim. Aramızda 1 metre mesafe vardı, önlü arkalı yürüyorduk, çok 
heycanlıydı, ama beni görmüyordu. İş hanından dışarı çıktı, caddede durdu, etrafa 
baktı. Beni göremeyince telefona sarıldı tam arayacakken arkasını döndü ve beni 
gördü. Tıpkı filmlerdeki gibi anlar yaşamıştık. Tesadüf olamazdı hiçbir şey. İşte o saat, 
o dakika ve o saniyeler çok güzeldi. Hemen sarıldık ve sanki ilk kez değil de her gün 
beraber gibiydik. Yani tam ruh ikiziydik ve halen o şekildeyiz. Çok şükür. Ondan sonra 
bir kafede oturup sohbet ettik ve sonra bol bol İstanbul’u gezdik. Onunla aramız çok 
güzel. Ve böyle kalması için çok uğraşıyoruz ve bunu çok iyi başarıyoruz da. İşte 
sabrın sonu selamettir ve mutluluktur. Yeter ki aceleci olmayın. 

4. Sitemizin ilk üyelerinden olduğunuzu biliyoruz. Her arkadaşlık isteklerinin ve 
tanışmaların hemen olmayacağını üyelerimize hep belirtiyoruz. Siz bu konuda 
sabırlı davrandınız ve sitemize üyeliğinizin 4. senesinde evlilik için aradığınız 
birisini buldunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
 
Bir kişiyle hemen güzel diyaloglar kuramazsınız. Hemen onu tanıyamazsınız. Bazı 
insanlar her mesaj attıkları kişiyle tanışabileceklerini sanırlar. Hayır, öyle bir kanun 
yok bence. Ben çok kişiye istek attım bazılarıyla sohbetler ettim ama ileriye dönük 
olmadılar. Sadece site arkadaşı olarak kaldılar. Başka üyeler de tanıdım ve gerçekten 
yüz yüze buluştum hepsi de Kıbrısta idi, ama gene olmadı. Zaten dedim ya olacak 
diye bir kural yok. Ama şansınızı denemek güzel bir şeydir. 



 
 

5. Sitemize üye olan erkek ve kadın üyelere söylemek ve eklemek istedikleriniz var 
mı? 

Sitenize üye olanlara diyeceğim şudur: Karşınızdaki kişilere her zaman dürüst olun. 
Kimsenin kalbiyle oynamayın. Yalan beyanlarda bulunmayın. Neyseniz o olun, 
göreceksiniz ki bu size çok güzel şeyler katacak. Ben bu şekilde ilerledim, kimle 
yazıştıysam ve tanıştıysam hep böyle oldum.  

Samimi olun, iyi yürekli olun. Eminim ki karşınıza iyi birileri çıkacaktır. Diğer diyeceğim 
de hemen güvenip hareket etmeyin. Karşınıza çıkacak olan kişiyi mutlaka öncesinden 
iyi tanıyın, sonra üzülmeyin. 


