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SAHNE 1. OKUL                   GENEL                           DIŞ/GÜN

Okulun genel görüntüsünü görürüz.
Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci vardır…

SAHNE 2. OKUL             ALİ  / SINIF                            İÇ/GÜN

Zil çalmaya yakın sınıf öğretmeni
Nurullah Bey öğrencilere:

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar
                                                             çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş
                                                             toparlana bilirsiniz.

Öğrenciler Nurullah öğretmenin
sözlerini tamamlaması ile harekete
geçerler. Herkes heyecanla çantasına
kitaplarını doldurmaktadırlar. Dikkat!
Ali masasında hareketsiz herkesin
toparlanmasını izlemektedir. Ali’nin
gözünden öğrencileri görürüz. Ali yavaş                                  Efekt- ZİL SESİ
hareketlerle kalkarak. Sessiz bir şekilde
toparlanmaya çalışır. O toparlanırken
herkes çoktan toparlanmış, kapıya doğru çıkmak
için yönelmişlerdir. Ali bir yandan toparlanırken
diğer yandan da herkesin çıkıp çıkmadığından emin
olmak için kapıya bakınmaktadır.

Nurullah öğretmen Ali’nin bu yavaş
hareketlerini fark eder. Merakla
sorar…

     NURULLAH- Hayrola Ali eve gitmeyi düşünmüyor
musun?



Ali’nin gözü kapıdadır. Son çıkan
öğrenciyi de fark edince yaklaşarak
Nurullah öğretmene:

     ALİ- Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim.

Nurullah öğretmen şaşkın…

     NURULLAH- Peki! Ne söyleyeceksin?

Ali öğretmenin masasına yaklaşır.

ALİ- Öğretmenim, Ahmet arkadaşımız var
ya…

NURULLAH- Evet, ne olmuş Ahmet’e?

Ali üzgün bir şekilde cevap verir.

     ALİ- Durumları pek iyi değil galiba. Annesi
beslenme çantasına fazla bir şeyler koymuyor.

Nurullah öğretmen merakla…

     NURULLAH- Ee!

     ALİ- Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim
     yardım ettiğimi öğrenirse üzüle bilir. Günde bir
     simit parası biriktirip her hafta size versem, sizde
     ona verseniz?

Ali elini cebine atar. Cebinden
bir avuç dolusu bozuk paralar
çıkarır. Nurullah öğretmenin
masasına koyar…

Nurullah öğretmen donup kalır.
Biraz ona dikkat keseriz. Sonra
Ali’nin masum bakışlarıyla keseriz…



SAHNE 3. OKUL             ALİ  / SINIF                             İÇ/GÜN

FLASH BACK:
Ali ve Ahmet öğlen arsında
Beslenme çantalarını çıkarır.
Ali, Ahmet’in beslenme çantasına
göz atar. Onun gözünden Ahmet’in
çantasını görürüz. İçerisinde pek bir şey
yoktur. Ali üzgün bakışlarla, Ahmet’e
bakmaktadır. Beslenme çantasının içerisinde
bulunan çeyrek ekmeği görürüz ve keseriz…
FLASH BACK: SON

SAHNE 4. OKUL             ALİ  / SINIF                             İÇ/GÜN

Nurullah öğretmen Ali’ye yaklaşarak
bir elini omzuna atar.

NURULLAH- Dur bakalım Ali.
                                                                Bildiğim kadarıyla sizin de maddi
                                                                durumunuz pek iyi değil.

Ali başını dik tutarak…

ALİ- Evet doğru öğretmenim. Babam
                                                                Gündelikçi, annem hasta abim ortada
yok
                                                                Ama ben çalışıp kendi para mı
kazanıyorum.

Nurullah öğretmen şaşkın…

NURULLAH- Nerede çalışıyorsun?

Ali gülümseyerek cevap verir.

ALİ- Simit satarak öğretmenim.

Nurullah öğretmen donup kaldı.
Onun yüzünde keseriz…



SAHNE 5.  ALİ / CADDE                                              DIŞ/GÜN

FLASH BACK:
Ali’yi bir cadde de simit satarken görürüz.
Oldukça sevimlidir. Neredeyse geçen herkes
Ondan simit almaktadır…
FLASH BACK: SON

SAHNE 6. OKUL             ALİ  / SINIF                             İÇ/GÜN

Nurullah öğretmen Ali’ye merakla
Sorar…

NURULLAH- Büyüyünce ne olmak
İstiyorsun?

Ali gülümseyerek cevap verir.

ALİ- Çok zengin bir iş adamı…

Nurullah öğretmen şaşırır…

NURULLAH- Niçin?

Ali gülümseyerek…

ALİ- İnsanlara daha çok yardım
edebilmek
                                                                için.

Nurullah öğretmen Ali’nin omzuna
Elini atarak…

NURULLAH- Güzel düşünmüşsün Ali.
                                                                 Bak şimdi hem sizin hem de Ahmet’in
                                                                 durumları iyi değil. Acele etme çok
zengin
                                                                 olduğun zaman yardım edersin.

Ali çok karlı bir şekilde, bir
adım geri çekilerek kurtulur:



Nurullah öğretmenin elinden.

ALİ- Olmaz… Şimdi yapmalıyım.

Nurullah öğretmen şaşırır…

NURULLAH-  Neden şimdi?

Ali parmaklarıyla işaret ederek…

ALİ- Üç sebepten dolayı…

Nurullah öğretmen ne diyeceğini
Şaşırır: cevap veremez.

NURULLAH- ……………..
Ali devam eder…

ALİ- Birincisi öğretmenim: Bu para
benim
                                                                    değil. İyilik ettiğim için Allah, beni
insanlara
                                                                    sevimli gösteriyor. İnsanlar da bundan

                                                                    etkilenip daha çok simit satın
alıyorlar…

Nurullah öğretmen şaşkınlık içerisinde
Ali’yi dinlemektedir. Biraz onun yüzünde
kalırız, sonra Ali’ye döneriz…

ALİ- (devamı) İkincisi: ‘Ağaç yaş iken

                                                                     Eğilir.’ diyorsunuz. Şimdiden iyilik
                                                                     yapmayı öğrenemezsem
büyüdüğümde
                                                                     hiç yapamam…  

Nurullah öğretmen hareketsiz
Ali2yi dinlemektedir…      

ALİ- (devamı) üçüncüsü ise  
  öğretmenim:
  Büyüdüğümde çok zengin bir iş adamı
                                                                   olmak istiyorum. Zamanında yatırım



                                                                   yapmayanlar büyük iş adamı 
  olamazlar.

Nurullah öğretmen sanki karşısında
Kocaman adam varmış gibi bakınır;
Ali’ye…

NURULLAH- bu sonuncusunu pekiyi
                                                                    anlayamadım.

Ali gülümseyerek…

ALİ- Şimdi, çok zengin olmadığım
için,
                                                                    ancak bir simit parası kadar yardım
ede
                                                                    biliyorum. Allah, cenneti gücü kadar
                                                                    iyilik edene veriyor. Şimdi gücüm bu
                                                                    olduğuna göre cennetin fiyatı birkaç
simit
                                                                    parası kadardır. Eğer zengin olmadan
                                                                    ölürsem, cennete birkaç simit parası
ile
                                                                    gire bilirim.

Nurullah öğretmen donup kalır.
Ali çantasını sırtına atarak sınıftan
çıkar. Nurullah öğretmen baka kalır.
Onun gözünden Ali’nin gidişini görürüz.

SAHNE 7. OKUL  ÇIKIŞ KAPISI                                  DIŞ/GÜN

Ali okulun çıkış kapısında, kapıyı
güçlükle açarak çıkar. Kapı kapanınca
üzerinde ki yazıya dikkat keseriz.

SAHNE 8. OKUL             ALİ  / SINIF                             İÇ/GÜN

Nurullah öğretmen gözleri dolu
bir şekilde masanın üzerinde



duran bozuk paralara bakınmaktadır.
bozuk paraların üzerinde keseriz…

SON


