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SAHNE 1
DIŞ - AKŞAM
ÜMRANİYE

GENÇ

Yakın plan bir yüzük görüyoruz. Genç iki elinin parmaklarıyla
yüzükle oynuyor. Alıcı yakın plan yüzükten zum açılır ve yirmili
yaşlarında saçları uzamış ve kirlenmiş sakalları karışmış bir genç
görürüz.

Genç yüzüğü parmağına takar, parmaklarını saçlarının arasında
gezdirir, bir sigara yakar, oturduğu yerden kalkar ve ağır ağır
yürür. Bir otobüs durağının yanına gelir ve durur, Bir binaya doğru
bakar, Kendi kendine konuşmaya başlar.

Genç - Niye geldin ki buraya? Gerçeği zaten biliyorsun. Sana
defalarca söz vermedi mi! Birbirinize ait olduğunuzu binlerce kez
tekrarlamadı mı! Böyle bir şey yapmayacağından zaten emin değil
misin!

Derin bir nefes alır ve bırakır.

Genç - Niye geldin ki buraya! Gerçeği zaten bilmiyor musun!
Onunla beraber olduğundan zaten emin değil misin!

Biten sigarasını yere atar. Cebinden paketi çıkarır, içinden bir
sigara daha alır, sigaraya sevgilisine bakar gibi bakar.

Genç - Bir bok bilmiyorsun!

Sigarayı yakar iki derin nefes çeker.

SAHNE 2
DIŞ-AKŞAM

KIZ

Kız çocuğun baktığı mekandan çıkar, sağına soluna bakınır,
tedirgindir, sola döner ve yürümeye başlar.

SAHNE 3
DIŞ-AKŞAM

GENÇ

Genç durağın arkasından kızı görür, nispeten bir rahatlamayla
sigarasından bir nefes çeker. Kendi kendine konuşur.

Genç - Zaten bildiğin gerçekle yüzleştin. İçin rahat etti mi? Bak,
tek başına… Git artık buradan!

Öncelikle bir rahatlama görülür suratında fakat birden değişir



ifadesi. Afallamıştır, sonrasında ise afallama ifadesi yerini içinde
hayal kırıklığının, umutsuzluğun, sinirin, aldatılmışlığın, haklılığın,
öldürme isteğinin bulunduğu karışık bir ifadeye bırakır.

Donakalmıştır. Bağırmaya çalışır sesi çıkmaz.

Genç - N’oluyo lan

Koşmaya başlar.

SAHNE 4
DIŞ-AKŞAM

KIZ
GENÇ
GENÇ2

Hiçbir yere bakmadan karşıdan karşıya geçen çocuğu gören kız
panikler ve elini çeker. Kızın yanındaki Adama bakar, kıza bakar
tekrar Adama bakar sonra tekrar kıza. Bakar ama görmez sadece
bakar. Konuşmaya çalışır, kekeler, titremeye başlar dili dolaşır,
kilitlenmiş gibidir.

Genç - Neden! Niye!” Bu… Bunu… Niye?... Neden yap.. yaptın?!...”
Nedeeeeeeeeeeennnnnnn!…”

SAHNE 5
İÇ - GÜN
SALON

GENÇ

Sıçrayarak uyanır. Televizyon açıktır ve Zeki Demirkubuz’un  İtiraf
adlı filmi oynamaktadır. Perdeler kapalıdır. Sehpada boş sigara
paketleri, dolu bir küllük, dağılmış sigaralar, içinde sigaraların
bulunduğu yarı açık bir paket, içinden 3 tanesi içilmiş, üstünde
Faverin yazan bir kutu ilaç ve üzeri defne yaprağı desenli bir yüzük
vardır. Duvarda Zeki Demirkubuz’un filmi Kader’in afişi, salonun
ortasında ise bir bavul durmaktadır.

Genç yattığı yerden doğrulur, televizyona bakar, acı bir
gülümsemeyle.

- Allah korusun diye izlerdik başımıza geldi be Demirkubuz…

Diye konuşur ve kalkar. Sehpadan sigara paketini, çakmağını,
ateşini, ilacını ve yüzüğünün alır. Ceplerine yerleştirir. Cep
telefonunu çıkarır. Birini arar.

- Saatim geldi, gidiyorum artık

Telefonu kapatır. Çantayı alır. Kapıyı açar ve dışarı çıkar. Sert bir
şekilde de arkasından kapatır.

SAHNE 6
İÇ – AKŞAM
RESTORAN

KIZ

Restorandadırlar. İkisinden başka hiç kimse yoktur. Genç takım
elbiselidir kızın üzerinde ise sade bir bluz vardır. ikisinin de
parmaklarında yüzük vardır. Tavanda avize, duvarda resimler,
dışarıda bağırarak konuşan insanlar…



GENÇ
GARSON

Garson kameraya doğru yaklaşır, elindeki yemekleri masaya
bırakır.

Garson - Başka bir arzunuz var mı efendim? diye sorar,

Genç - Teşekkürler diye cevaplar

Garson başıyla selamlar ve çıkar. Baş başa kalmışlardır.

Kız - Konuşmaya başlayalım mı artık?

Genç - (Ürkek gözlerle ve mırıldanarak) Korkuyorum

Kız - Korkacak bir şey yok, hem korkmak için artık çok geç

(Kısa bir sessizlik)

Genç - (Gergin bir ses tonu ile) Belki de benim için henüz değil…

(Kısa bir sessizlik)

Kız - Biliyor musun, belli bir zaman sonra insanın kalbi nasır
bağlıyor, sertleşiyor. Kalbindeki nasırı koparıp atmaya
çalışmadığın sürece acısıyla yaşayabiliyorsun.

(Genç bir süre sessizce bakar)

Kız - Kalbindekini hala senin bir parçanmış gibi görüp görmediğini
merak ediyorum. Acısıyla yaşamaya alıştın mı yoksa koparıp atın
mı yeni bir nasırlaşmaya yer açmak için?…

Kız önce gözlerini bir süreliğine masaya indirir sonra çocuğun
gözlerinin içine bakar.

Kız - Ben sadece seni sevdiğime ve hayatım boyunca da seni
seveceğime inandım ve bu yüzden de teklifine evet dedim.

(Gencin elini tutar)

Kız - Gözlerim senden başkasına böyle bakmadı, tenimde senden
başka tene böyle dokunmadı, dokunmayacak da…

Genç inanmak istercesine kıza bakar, cebinden bir kutu çıkarır,
kıza verir. Kız kutuyu açar bir çift küpe vardır. Küpeler bakar
teşekkür eder kutunun kapağını kapatır ve çantasına bırakır…



SAHNE 7
İÇ - GÜN
YATAK ODASI

DIŞ-GÜN
TREN İSTASYONU

GENÇ

Uyanır. Treni kaçırdığı korkusuyla saatine bakar.

Tam o sırada tren sesi duyulur az sonra da tren gelir ve durur.
Genç ayağa kalkar. İnen ve binen yolcular görülür. Tren hareket ve
eder ve tren görüntüden çıktığında çocuğun hala orada olduğunu
görürüz. Donuk bir ifadeyle biletine bakmaktadır.

Birden sinirlenir bileti yırtar ve yere atar. Üzerine sağ ayağıyla
birkaç kez basar.

Genç - Gitmiyorum ulan, gitmiyorum!!!

Kalktığı yere oturur bir sigara yakar. Kafasını ellerini arasına alır.

SAHNE 8
İÇ-AKŞAM
BAR

GENÇ
GARSON

Kapıyı açar. Gürültülü bir mekandan içeri girer. Az sayıda insan
vardır boş bir masaya geçer ve elindeki yüzükle oynamaya başlar.
Garson gelir.

Garson - Hoş geldin, ne istersin?
Genç – (Bıkkın bir ifadeyle) Bir bira getir.
Garson - Bıkmadın hala su içerek sarhoş olmaktan değil mi?
Genç - Hadi hadiii, çok konuşma, havamda değilim.

Garson gider, Genç oynadığı yüzüğünü masaya koyar, garson elinde
birayla geri gelir. Birayı masaya bırakırken Genç çantasından bir
defter çıkarır, kalemini alır ve yazmaya başlar, yazarken sahneler
miks geçmeye başlar. Genç sürekli olarak birasından içmekte,
şişelerin sayıları sürekli artmakta ve yazmaya da devam
etmektedir. Sahneler miks geçerken iç ses deftere neler yazdığını
bize anlatır.

Genç – Seni ben yazdım, seni ben yarattım. Baştan sona benim
eserimsin. Ama sen… sen artık Razumihinsiz Raskolnikov, ablası
Elizabeth olmadan Nietchze, Mersenne olmadan Descartes ne ise
öle yarımsın!

SAHNE 9
DIŞ-GÜN

GENÇ
KIZ

Güneşli bir gün… Kız ve Genç deniz kenarında yan yana
yürümektedirler. İkisinin boynunda da fotoğraf makinesi asılıdır.
Banka otururlar. Kısa bir süre konuşmadan öylece manzaraya
bakarlar. Sonra birde kız mutlu bir ifadeyle

Kız - Ne güzel bir manzara değil mi?

Genç kafasını iki yana sallar.



Genç – Hayır. Yeteri kadar güzel değil. Bir eksik var der.
Kaldırımın kenar kısmını göstererek;

Genç – Şuraya geçer misin lütfen

Kız çocuğun gösterdiği yere geçer. Genç fotoğraf makinesini eline
alır, ayarlarını yapar.

Genç – İşte şimdi güzel bir manzara oldu der ve deklanşöre basar.

KLİK!

SAHNE 10
İÇ-AKŞAM
BAR

GENÇ
GARSON

Genç derinlerden gelen klik sesiyle uyanır. Etrafına bakar (nerede
olduğunu umursamaz bir eda ile)  Garson gelir.

Garson – Bir şey istiyor musun?

Genç anlamaz bir ifade ile birkaç saniye bakar

Genç  - Rüyalarda yaşamak istiyorum.

Garson – (hafif sırıtarak) Ayarlarız…

SAHNE 11
İÇ-AKŞAM

GARSON
BARMEN

Garson barmenin yanına gelir.

Barmen - Ne istiyormuş ?
Garson - Uçmuş oğlum bizimki, rüyalarında yaşayacakmış salak…
Barmen - Tamam o zaman, ayarlarız.

Barmen barın arkasında bir şeyler hazırlar, garsona verir.

SAHNE 12
İÇ-AKŞAM

GENÇ
GARSON

Garson elinde bir içkiyle gelir. Genç garsona onu
görmüyormuşçasına bakar. Garson içkiyi masaya bırakır ve gider.
Genç bir dikişte bitirir, hala önündeki fotoğrafa bakmaktadır,
yüzünü ekşitir. Bir süre daha bakar ve sonrasında yüzü fotoğrafın
üzerine düşer ve izleyici film boyunca ilk defa ikisinin yüzünü,
gülümseyen bir ifadeyle yan yana görür…

SAHNE 3
DIŞ - GÜN
HAREM

GENÇ

Genç Harem’de oturmakta ve yüzüğüyle oynamaktadır. Yanında
bavulu vardır.ayağa kalkar otobüse yönelir ve yavaş yavaş
yürümeye başlar. Otobüsün kapısının önünde durur. Otobüs geri
geri gitmeye başlar. Otobüs görüntüden kaybolduğunda çocuğun
otobüse binmediğini ve hala biletlere bakmakta olduğunu görürüz.
Birden yüzündeki donuk ifade yerini sinire bırakır, bileti yırtar, yer



atar üstüne basar.

Genç - Gitmiyorum anasını satayım, gitmiyorum!

SAHNE 14
DIŞ-AKŞAM
ÜMRANİYE

GENÇ
KIZ
KIZIN ARKADAŞLARI

Genç durağın yanında kaldırımda beklemektedir. Karşısındaki
kafeye bakmakta ve kızı izlemektedir. Kız, arkadaşlarıyla beraber
eğlenmekte, kahkahalarla gülmektedir. Genç elinde telefonuyla
oynamaktadır. En sonunda aramaya karar verir ve numarayı tuşlar.
Kız telefonu çantasından alır, kapama tuşuna basar, çantasına atar
ve gülmeye devam eder.

Genç telefona bakar ekranda “NUMARA MEŞGUL” yazmaktadır.

Tekrar arar.

Kız telefonu çantasından alır arkadaşlarının yanından uzaklaşır
tuvalete girer.

Kız - Efendim?
Genç - İş yerinin yakınındayım. Ne zaman çıkacaksın? Konuşmak
istiyorum.
Kız - Bugün işe gitmedim, evdeyim, bekleme boşuna, sonra
konuşuruz.
Genç - Ama…

Kız telefonu kapamıştır. Genç tekrar aramaz, zaten var olan siniri
daha da artmıştır fakat elinden bir şey gelmez, iyi şeyler
düşünmeye çalışır. Yapamaz. Kız arkadaşlarının yanına geri döner
ve eğlenmeye devam eder. Genç telefonu cebine koyar, yüzüğüyle
oynar ve birden durağa yumruk atar.

SAHNE 15
DIŞ - GÜN
HAVAALANI ÖNÜ

GENÇ
ŞOFÖR

Uyanmıştır. Elinde bir acı hisseder ve sargılı olan sol elini
ovuşturur. Yüzü ekşitir.

Şoför - Ölü gibi uyuyorsun be oğlum, uyandırana kadar canım çıktı,
hadi geldik! Seni yolcu etmemi ister misin?

Genç - (donuk bir ses tonuyla) Gerek yok abi, sağolasın. İşinden de
alıkoydum seni zaten. Sen git, bekleme hiç…

Tokalaşırlar, Genç kapıyı açar, arabadan iner. Araba gider. Genç
biraz ilerleyip durur. Elindeki bilete bakar. Kamera bilete zoom-in
yapar.

SAHNE 16 Kamera biletten zoom-out yaparken havanın kararmış olduğu



DIŞ - AKŞAM
ÜMRANİYE

GENÇ

görülür. Genç kızı başkasıyla gördüğü yerdedir. Durağın yanında
durmaktadır. Bir sigara yakar. Derin bir nefes çeker.

Genç  - Gidemiyorum anası satayım, Gİ-DE-Mİ-YO-RUM

Yürümeye başlar. Elini durağa sürer. Yürümeye devam eder.
Sevgilisini başkasıyla gördüğü ve karşılarına dikildiği yere gider.
Orada durur. Kaldırıma oturur. Bir nefes daha çeker. Başını öne
eğer, ellerlinin arasına alır ve yüzüğünü sevmeye başlar. Ağlar…

SAHNE 17
İÇ-AKŞAM

Uğur POLAT
Payidar
TÜFEKÇİOĞLU
GENÇ

Genç masada oturmaktadır. Donuk bir yüz ifadesiyle kahvesine
bakmaktadır. Yüzünden mutluluk veya mutsuzluk
anlaşılmamaktadır.

Solundan bir ses gelir

Uğur Polat - Bitti mi… Peki?..

Genç uykudan uyanır gibi derin bir nefes alır.

Genç  - Mutluluk mu? (Alaycı bir şekilde güler) Yeri var mıydı ki?

Payidar Tüfekçioğlu - Seçimlerimiz ve sonuçları… Ne kadar bizden?
Kendine seyirci kaldığın zamanlar… Anlardan uzaklaştığın… Ancak
o zaman bu ikisi bir başlangıç ve bitiş noktası olmaktan çıkar.
Sürekli olana milat belirlenemeyeceği gibi…

Uğur Polat - Elde ne var şimdi ona bakmak lazım.

Payidar Tüfekçioğlu - Kolay elde edilmiş bir mutluluk mu yoksa
insanı yücelten bir acı mı daha iyidir? Arz ettikleri önem her ikisi
için de aynı mıdır?

Uğur Polat - Sıradan acılardır bütün ilgileri toplayan zaten…

Herkes susmuştur. Önlerine bakarlar. Zaman her şeyim önemini
hafifletmiştir. Uzun bir sessizlik yaşanır. Uğur Polat içkisine döner,
Payidar Tüfekçioğlu kafasındaki sorularla uğraşır. Genç dalmıştır,
duraksaya duraksaya güler. Sessizliği Uğur Polat bozar.

Uğur Polat - Şimdi ne yapacaksın?...



Genç Uğur Polat’a  döner, mutlu olduğunu belli ederek gülümser,
sigarasından derin bir nefes çeker, cebinden bir yüzük çıkarır ve
üçünün ortasında duran kül tablasının tam orta yerine koyar.
Bitmek üzere olan sigarasını da yüzüğün ortasındaki boşluktan
geçirerek söndürür ve;

Genç - Gidiyorum ben!

Ceketini alır dışarı çıkar Uğur Polat ve Payidar Tüfekçioğlu  hafif
dumanı tüten sigaraya ve yüzüğe kısa bir süre bakarlar ve birer içki
daha isterler…


