
 
1. KAFE. İÇ. GÜN. SELİM. ZEYNEP. 

 
Selim ve Zeynep karşılıklı oturmaktadır. Birbirlerine bakmazlar. Selim yanında oturdukları 
pencereden dışarı bakmaktadır. Zeynep masanın üzerinde birleştirdiği ellerine bakmaktadır. 
Zeynep derin bir nefes alır. Selim’e bakmaktadır. Selim yüzünü ona çevirir.  
 

Zeynep: Selim. (es). Giden sendin unuttun mu? İki sene sonra geri 
dönüp her şeyin aynı olmasını nasıl beklersin? Benim için 
döndüğünü söylüyorsun ama artık çok geç.  

 
Selim başını yeniden pencereye çevirir. 
 

Zeynep: Lütfen kızma bana. Artık geri dönemem. Bana bak lütfen. 
Lütfen.  

 
Selim Zeynep’e bakmaz. Pencereye bakmaya devam etmektedir. 

 
Zeynep: Evleniyorum ben Selim.   

 
Selim pencereye bakmaya devam etmektedir. Gözünden bir damla yaş gelir. 
 
 

2. BİRAHANE. İÇ. GECE. SELİM. KUYUMCU. GARSON. 
 
Selim tek başına oturmaktadır. Birası yarılanmıştır. Önündeki masada kuyumcu oturmakta 
sürekli Selim’e bakmaktadır, fakat Selim onu görmemektedir. Selim yarım bardak birasını bir 
dikişte içer ve bardağını kaldırarak garsona yeni bir bira getirmesini işaret eder. Garson servis 
yaparken kuyumcu ve Selim göz göze gelirler. Selim kuyumcuyu başını hafifçe eğerek 
selamlar. Kuyumcu el işaretiyle onu masasına davet eder. Selim bir an tereddüt eder. 
Kuyumcu ısrar edince birasını alarak onun masasına geçer, karşısına oturur. Kuyumcu 
bardağını ona doğru kaldırır. Selim de onun gibi yapmaya çalışarak karşılık verir. Karşılıklı 
birer yudum içerler.  
 

Kuyumcu: Kaç yaşındasın Selim?  
 
Selim şaşkınlıkla başını kaldırır ve kuyumcuya bakar. Kuyumcu onunla ilgilenmemektedir. 
 

Kuyumcu: Senin yaşlarındaydım… 76 yazıydı. Neredeyse otuz sene 
olmuş... Bir kızı seviyordum. O da beni seviyordu. 

 
Derin bir nefes alır. 
   

Kuyumcu: Sonra bir gün geldi, ben evleniyorum dedi. Bittim. 
Günlerce evden çıkmadım. O evlendi. Bir kızı bile oldu. Hala 
geçerken penceresinin ışığına bakarım… Mutlu mudur diye 
düşünürüm, beni unuttu mu diye… 

 
Selim’e bakar. Babacan bir şekilde güler.  
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Kuyumcu: Sana bir sır vereyim mi Selim? Kadınları 
anlayamayacaksın. Ben bu yaşıma geldim, anlayamadım. Sen de 
anlayamayacaksın. Bak şimdi.  

 
Cebinden bir mücevher kutusu çıkarır, masanın üzerine koyar ve Selim’e doğru iter. 
 

Kuyumcu: Bu kutunun içindekileri sahibine vereceksin. O zaman 
işler yoluna girmiş olacak. Unutma. Sahibine vereceksin. 

  
Kuyumcu ayağa kalkar. Cebinden para çıkarıp masaya bırakır. Selim şaşkınlıkla adama 
bakmaktadır. Kutuyu eline alır. Kuyumcu uzaklaşır. Selim kutuyu açar. Kutunun içinde bir 
çift zümrüt küpe vardır. 
 
  

3. KUYUMCU DÜKKÂNININ ÖNÜ. DIŞ. GÜN. SELİM.  – GERİYE DÖNÜŞ –  
 
Selim kuyumcu dükkanının vitrininde duran, kuyumcunun ona vereceği küpelere 
bakmaktadır. 
 
 

4. BİRAHANE. İÇ. GECE. SELİM   
 
Selim masadan kalkar ve kapıya doğru hızla yürür.  
 

Selim: Beyefendi!  
 

 
5. BİRAHANE ÖNÜ. DIŞ. GECE. SELİM, HARUN, HARUN’UN ARKADAŞI   

 
Selim birahanenin kapısından çıkar ve etrafa bakınır. Sağa doğru yürür. O sağına döndüğü 
sırada Harun ve Arkadaşı diğer taraftan gelip birahaneye girerler.  
 
 

6. BİRAHANE. İÇ. GECE. HARUN. HARUN’UN ARKADAŞI. GARSON. 
 
Harun ve Arkadaşı hızla içeri girerler ve doğrudan garsonun yanına giderler. Arkadaşı 
Harun’un yanında durmakta ve mekanı süzmektedir. Harun garson’la konuşur. 
 

Harun: İyi akşamlar usta. Şu aşağı sokaktaki kuyumcuya bakıyoruz. 
Buraya gelirmiş.  

 
Garson: Buradaydı. Az önce çıktı. Hayırdır, bir mesele mi var? 

 
Harun garsona cevap vermez. Arkasını döner ve yine hızla kapıya doğru yürür. Arkadaşı onun 
gittiğini biraz geç fark edip ona yetişmeye çalışarak peşinden gider. 
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7. BİRAHANE ÖNÜ. DIŞ. GECE. SELİM, HARUN, HARUN’UN ARKADAŞI   
 
Selim sol taraftan gelirken Harun ve Arkadaşı kapıdan çıkıp Selim’in aksi yönünde yürümeye 
başlarlar. Selim Harun’u görünce olduğu yerde kalır. 
 
 

8. KUYUMCU DÜKKÂNININ ÖNÜ SOKAK. DIŞ. GÜN. HARUN. ZEYNEP. SELİM 
– GERİYE DÖNÜŞ –  

 
Zeynep ve Harun birlikte yürümektedirler. Selim onların birkaç metre arkasından onları takip 
etmektedir fakat öndekiler onun farkında değildir.  
 

Zeynep: Hep böyle yapıyorsun Harun. Hep böyle yapıyorsun. Önce 
bağırıyorsun, ondan sonra da gelip özür diliyorsun. Bin kere 
söyledim sana bana bağırma diye. Ben senin o arkadaşlarından 
biriymişim gibi davranıp duruyorsun. Yeter artık. 

 
Harun: Ne yapayım kızım asabiyim işte ben. Böyleyim yani. 

 
Zeynep: Kızım deme bana Harun! 

 
Harun: İşte bak her şeyden alınıyorsun. 

 
Zeynep sinirlenir. Tekrar yürümeye başlar. Harun son sözlerini söylerken Zeynep’in gözleri 
önünden geçmekte oldukları kuyumcunun vitrinine takılır. Vitrindeki zümrüt küpelere 
bakmaktadır. Harun yanına gelir. 
 
 Harun: Beğendin mi? Alayım mı onları sana? 
 
Zeynep Harun’a cevap vermez ve vitrinden uzaklaşır. Harun da onun peşinden yürür. Selim 
onlar uzaklaşırken vitrine yaklaşır. Vitrindeki küpelere bakar. 
 
 

9. SELİM’İN ODASI. İÇ. GECE. SELİM. BARIŞ. 
 
Selim odasına girer, Barış arkasından konuşarak gelmektedir. 
 

Barış: Oğlum ne bu ya döndüğünden beri verdin bünyeyi alkole! 
Bari haber ver beraber içelim! 

 
Selim yatağına oturur. Cebinden küpelerin olduğu kutuyu çıkarır. Barış küpeleri görünce: 
 

Barış: O ne lan! 
 

Der ve küpelere merakla bakarak Selim’in yanına oturur. Selim sanki onun sözlerini hiç 
duymuyormuş gibi kendi durağanlığıyla küpelere bakmaya devam etmektedir. Barış almak 
için hamle yapar. Selim küpeyi vermez. 
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Barış: Ya asla m bitti o iş! O kız sana evleniyorum demedi mi? 
i yapacaksın bunları? 

Selim i
 

Selim: İçerken bir adamla tanıştım. Masasına davet etti… 
 

uyumcu yürürken başını kaldırmış apartmana bakmaktadır. Katlardan  birinde ışık yanmakta 
e bir kadın perdeyi aralamış sokağa bakmaktadır. 

 

nne perdeyi kapatıp içeri döner. Yemek tabaklarının konmuş olduğu masaya doğru ilerler, 

Anne: Zeynep, hadi kızım, kapat şu telefonu artık! 
 

eynep yatağının başucunda bağdaş kurmuş telefonda Özlem’le konuşmaktadır. Ağlamaktan 
gözleri 

Zeynep: İnanamıyorum ya! Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? 
 

eynep
boşanm aktadır. 
 

ana bağırmanı is-te-mi-yo-rum. Ama 
ğırıp duruyorsun, kendine güvenmiyorsun sen. 

 taslıyorsun. 

Zeynep r. Ellerini pencereye dayar.  

nı
Düğün hediyesi m

 
fadesini bozmaz. 

 
10.  SOKAK. DIŞ. GECE. KUYUMCU. ANNE. 

 
K
v

 
11.  ZEYNEP’İN EVİ. İÇ. GECE. ANNE. 

 
A
içeri seslenir. 
 
 

 
12.  ZEYNEP’İN ODASI. İÇ. GECE. ZEYNEP. 

 
Z

şişmiştir. Hafif hafif sallanmaktadır.  
 

 
13.  HARUN’UN EVİ. İÇ. GÜN. ZEYNEP. HARUN. – GERİYE DÖNÜŞ –  

 
Z  ve Harun karşı karşıya ayakta durmuş bir halde tartışmaktadır. Zeynep zincirinden 

ış bir halde bağırmakta, Harun karşısında bir kabahat işlemiş gibi durm

Zeynep: Sana daha bugün söyledim Harun, bana bağırmanı 
istemiyorum. Anla bunu artık. B
biliyorum ben niye ba
Aklın sıra erkeklik

 
Harun: Zeynep! 

 
Zeynep: Korkağın birisin sen. Korkaksın. 

 
Harun Zeynep’e tokat atar. Zeynep şaşkınlıkla bir süre Harun’a bakar. Sehpada duran 
çantasını alır ve kapıya yönelir 
 

 kapıyı vurup çıkar. Harun pencereye doğru yürü
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14.  ZEYNEP’İN ODASI. İÇ. GECE. ZEYNEP. 

Zeynep

an… 

eynep iş fotoğrafına bakar. 
 

DASI. İÇ. GECE. SELİM. BARIŞ. 

üpele

 bunlar? 

Selim u

inin üst çekmecesine koymak için geriye doğru eğilir. Çekmeceyi açar, 
üpeler i lambayı yakar. Hafifçe doğrularak 
ış’a

ı üzerine çekerek komodine doğru döner. Barış 
apının e seyreder.  

arış ış ır, odadan çıkar. Selim’in gözleri açı
 

eynep şekilde 
onun b

Anne: Nasıl istiyorsan öyle yap kızım. Yoksa hayatın boyunca 
mutsuz olursun.  

 

 
 telefonda konuşmaktadır. 

 
Özlem: Hiç beklemezdim Harun’d

 
Zeynep: Ben de beklemezdim… 

 
Z  başucundaki komodinde duran Harun’la çekilm

 
15.  SELİM’İN O

 
K
 

r Barış’ın elindedir. 

Barış: Kim bilir kaç para eder oğlum
 

zanıp küpeleri Barış’ın elinden alır. 
 

Selim: Ya saçmalama. Gene gelir adam o birahaneye falan, 
vereceğim işte bir şekilde geri. 

 
Selim küpeleri komod
k i koyar, çekmeceyi kapar, komodinin üzerindek

 doğru döner. Bar
 

Selim: Hadi yatıyorum ben, başım ağrıyor. 
 
Barış kalkar. Selim yatağa uzanır. Yorgan
k  yanında durur. Selim’i bir sür
  
 Barış: Hadi abi iyi geceler… 
 
B ığı kapat ktır. 

 
16.  ZEYNEPLERİN EVİ, SALON. İÇ. GECE. ANNE. ZEYNEP. 

 
Z  başını annesinin kucağına koymuş, boşluğa bakmaktadır. Annesi düşünceli bir 

aşını okşamakta, saçlarıyla oynamaktadır. 
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17.  SELİM’İN ODASI. İÇ. GÜN. BARIŞ. SELİM. 
 
Selim yatağında uyumaktadır. Barış usulca odaya girer. Selim’in kıyafetleri yerlerdedir. Barış 

armak uçlarında yürümekte, sessiz olmaya çalışmaktadır. Selim’in komodinin çekmecesini 
avaşça aç ır. Küpelerin yan ı durm ktadı

 

alfa e i vardır ve sayfanın 
altında
 

ler? 

kana girer.  

 

ış c ıkarıp kalfaya uzatır.  

alfa k alıp açar. Küpeleri görünce kuyumcuya döner.  
 

Harun adır. 

Harun: Al işte açmıyor yine. Bulmamız lazım oğlum o küpeleri. 
Hayatta affetmez beni yoksa. 

 
 

. KUYUMCU. BARIŞ. KALFA.  

uyum

Barış g
 

Siz en iyisi geri 

p
y ıp küpeleri al ında Zeynep’in fotoğraf a r.  

 
18.  KUYUMCU DÜKKÂNI. İÇ. GÜN. KUYUMCU. KALFA. BARIŞ 

 
K linde bir kâğıtla ayakta durmaktadır. Kâğıtta küpelerin eskiz çizim

 12 Haziran 1976 tarihi yazılıdır.  

Kalfa: Peki usta neden yapmadın bir daha bir şey
 

Kuyumcu: Bazı şeyler bir kere yaşanır oğlum.  
 
Kuyum
 

cu Kalfanın elinden kağıdı alıp arka tarafa gider. Barış dük

Kalfa: Hoş geldiniz, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim?
 
Bar
 

ebinden küpelerin olduğu kutuyu ç

Barış: Bunları satmak istiyorum. 
 
K utuyu 

 
19.  SOKAK. DIŞ. GÜN. HARUN. HARUN’UN ARKADAŞI. 

 
ve arkadaşı sokakta yürümektedir. Harun cep telefonuyla birini aramakt

 

20.  KUYUMCU DÜKKÂNI. İÇ. GÜN
 
cu küpelere bakmaktadır. Barış’a bakar. K

 
Kuyumcu: Nereden buldunuz bunları? 

 
ülümser. Olabildiğince şirin davranmaya çalışmaktadır. 

Barış: Anneannemindi bunlar. Annem gönderdi, ne kadar edermiş 
diye sordu.  

 
Kuyumcu: Değersiz şeyler bunlar, alamam ben. 
götürün bunları.  
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Barış bozulduğunu belli etmemeye çalışarak küpeleri alır. 

Barış: Peki, teşekkür ederim. 
 

arış kapıya doğru yürür. Tam çıkacakken kuyumcunun sesine döner. 

 
 

ir daha bakar. Yürümeye başlar. Harun ve arkadaşı 
erçevenin sağından girerler. Dükkâna girerken arkadaş Barış’ın o esnada baktığı kutunun 
indeki küpeleri görür. Gözleriyle takip eder. Harun ve arkadaşı dükkâna girer. Barış kutuyu 

kapatır
 

’UN 

Harun 
arkadaş la yürürken;  
  

 Bir 
eri satmamışsınız. 

 
Kuyum rler. Arkadaşı 
kalfanın olduğu tarafa gider. Harun tezgâhın önüne gelir. 
 

Harun: Şimdi, söyle bakalım kuyumcu efendi, nerde bu küpeler?  

uyumcu: Hangi küpeler? 
 
Harun , sinirlidir.  

 
ün 

sorduk, satıldı dedin.  

Harun’un arkadaşı: Bir dakika oğlum. Yeşil miydi bu küpeler? 
 

arun kuyumcuya bakmaya devam ederek. 
 

i tabii. 

adaşı: Biz girerken çıkan çocuğun elinde yeşil 
üpeler vardı. 

 
arun arkadaşa döner. 

 

B
 

Kuyumcu: Ayrıca yalan söylemek hiç iyi bir şey değildir delikanlı. 

20(A).  KUYUMCU DÜKKÂNI ÖNÜ. İÇ. GÜN. BARIŞ. HARUN. HARUN’UN 
ARKADAŞI. 
 

Barış elinde kutu açık ve şaşkın bir şekilde kuyumcudan çıkar. Kapının önünde durur. 
Elindeki kutuda duran küpelere b
ç
iç

. Çerçevenin solundan çıkar. 

 
20. KUYUMCU DÜKKÂNI. İÇ. GÜN. KUYUMCU. KALFA. HARUN. HARUN
ARKADAŞI. 

 
ve arkadaşı dükkâna girerler. Arkadaşı Harun’un biraz gerisinde durur. Harun ve 
ı tehditkâr bir havayla kuyumcuya doğru ilerlerler. Harun ağır adımlar

Harun: Günaydın. Dün akşam da geldik yoktunuz. Birahanede de yakalayamadık.
de ufak bir araştırma yaptık, satıldı dediğiniz küpel

cu kalfaya bakar, kalfa başını öne eğer. Harun kuyumcuya doğru ile

 
K

bir eliyle tezgâha vurur

Harun: Hangi küpeler olacak lan! Yeşil küpeler işte, geçen g

 

H

Harun: Yeşild
 

Harun’un ark
k

H
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Harun: Yeşil küpeler mi vardı? 

 
arun kuyumcuya döner. Eliyle yakasına yapışır. 

arun’a doğru hamle yapar. Arkadaş onu engeller. Kuyumcu 
üzündeki ifadeyi değiştirmemeye ve renk vermemeye çalışır. Harun bir 

süre kuyumcunun yüzüne bakar. Sonra bir anda onu bırakır ve kapıya 
önelir. 

Harun: Yürü gidiyoruz.  

Kuyum ımlarla çıkarlar. 

DASI. İÇ. GÜN. SELİM. 

Selim u a gözlerini 
açar. A  
 

ledim! 
 

elim kuyumcunun sözleriyle beraber yatakta doğrulmuştur. Kuyumcu sözlerini bitirdiğinde 
elini al

22.  BİRAHANE. İÇ, GECE. KUYUMCU. – GERİYE DÖNÜŞ –  

 Kuyum
 

elim vitrinin önünde durmaktadır. Kuyumcu dükkanı giri uş 
kendisi

24.  KAFE. İÇ. GÜN. SELİM. ZEYNEP. KUYUMCU.  – GERİYE DÖNÜŞ –  

elim ve Zeynep’in konuştukları kafede kuyumcu Zeynep’in yanındaki masada oturmaktadır. 

 

 

H
 

Harun: Onlar mıydı lan o çocuğun elindekiler? Onlar mıydı? 
 
Kalfa H
y

y
 

 
cu ve kalfayı bırakırlar. Dükkândan hızlı ad

 
 

21.  SELİM’İN O
 

yumaktadır. Yastığının yanında duran cep telefonu çalar. Selim zorlukl
rayan kuyumcudur. 

Kuyumcu: Küpeleri sahibine vermeni söyledim Selim. Sahibine 
vermeni söy

S
nına vurur. 

 
 

 
cu birahanede Selim’in karşısında oturduğu haliyle görünür. 

 
23.  KUYUMCU DÜKKÂNININ ÖNÜ. DIŞ. GÜN. SELİM. KUYUMCU.  – 

GERİYE DÖNÜŞ –  
 
S şinin biraz gerisinde durm

ne bakmakta olan kuyumcuyu görür. 
 
 

 
S
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25.  SELİM’İN ODASI. İÇ. GÜN. SELİM. 
 
Selim, telefonu yatağın üzerine bırakır. Yorganı açar. Komodin tarafına doğru kalkar. 
Komodine gider. Çekmeceyi açar, küpeler yoktur. Kendini yatağın üzerine bırakır. Yerlerde 

uran e ıp ayağa kalkar. Pencereye doğru 
yürür. B dığı duyulur. 

elim konu aya deva ğa sola sinirle yürür.  
 

arış sokakta telefonla konu şı biraz arkasından onu takip 
etmekt
 

Barış: Tamam Selim, kusura bakma dedik işte, geliyorum eve az 
şuruz.  

 

N. SELİM. 

elim telefonu kapat antolonunu giyer.  
 

akmaktadır. Zeynep baş parmağını yavaşça arama tuşuna 
oğru götürürken, telefon çalmaya başlar ve yazı “Selim, arıyor” haline döner. Zeynep 
lefon

p: Efendim. 

Selim o  telefonda konuşmaktadır. 
 

rmem lazım. 

d şyalarını karıştırır. Yatağın üzerindeki telefonu al
ir numara çevirir. Telefonun çal

 
Selim: Ne yaptın lan küpeleri?  

 
S şm m ederken sa

 
26.  SOKAK. DIŞ. GÜN. BARIŞ. HARUN. HARUN’UN ARKADAŞI. 

 
B şarak yürümektedir. Harun ve arkada

edir. 

Barış: Abi kusura bakma, bende küpeler. 
 

Selim: Ne arıyor oğlum benim küpelerim sende?  
 

kaldı. Gelince konu

 
27.  SELİM’İN ODASI. İÇ. GÜ

 
Selim: Çabuk gel. Koş hatta. Uç! 

 
S ır. P

 
28.  ZEYNEP’İN ODASI. İÇ. GÜN. ZEYNEP. 

 
Zeynep odasında oturmaktadır. Elinde cep telefonu vardır. Ekranda Selim’in adı 

örünmektedir. Zeynep telefona bg
d
te u açar. Yüzü gülmektedir. 
 

Zeyne
 
 

29.  SELİM’İN ODASI. İÇ. GÜN. SELİM. 
 

dasında sağa sola birkaç adım atarak

Selim: Zeynep seni gö
 

Zeynep: Bugün mü? 
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Selim: Evet hatta hemen. Mümkünse. Sahilde buluşalım mı? 

 
Zeynep: Tamam buluşalım. Yarım saat sonra? 

Selim: Tamam. 

Selim t  

 SELİM HOL. İÇ. GÜN. SELİM. BARIŞ. 

Barış  gelip Barış’a doğru 
ürüyerek: 

Selim: Niye alıyorsun oğlum sen benim çekmecemdeki şeyi?  
 

arış küpeleri cebinden çıkarıp Selim’e verir. 

Barış: Abi ederi nedir bir öğrenelim dedim. 

hemen arkasında duran ayakkabılarını giymek için 
eğilir. 
 
                                      

hibine ver en iyisi 
dedi. 

 
Selim: Bu çarşıdaki kuyumcuya gittin değil mi? 

Barış: Evet. 
 

ru bir adım atar.. 
 

Barış: Nereye gidiyorsun? 
 

Selim: Zeynep’e. 
 

elim kapıyı açar. 

rış: Oğlum sana kaç kere dedik unut şu kızı diye… 

Selim B apı kapanmak üzereyken Barış kapıya doğru bir hamle 
aparak: 

Barış: Dur ben de çıkıyorum. 
 
Barış da çı atır. 

 

 
elefonu kapatır. (Anahtar sesi). Odadan çıkar. 

 
 

30. 
 

kapıyı anahtarıyla açmış, içeri girmiştir. Selim koridordan
y
 

B
 

 
Selim küpeleri alır ve 

Barış: Değersiz dedi kuyumcu zaten. Götür sa

 

Selim ayakkabıları giymiş bir halde kapıya doğ

 

S
 

Ba
 

arış’ı umursamaz ve çıkar. K
y
 

kar, kapıyı kap
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31.  APARTMAN ÇIKIŞI. İÇ. GÜN. SELİM. BARIŞ. HARUN. HARUN’UN
ARKADAŞI. 

 

 

elim v ısına doğru gelirler. Harun ve arkadaşı kapının 
m kar tedir. Selim Harun’u görünce durur ve Barış’ı da kolundan tutarak 

u anlamaz. 

 eder. 

 
ış d kkat eder. 

 bu herifleri kuyumcuda gördüm. Ne işleri var 

 

Barış: Bir şey mi yaptın lan kıza? 

apısını açar ve apartmandan çıkarlar. Harun ve arkadaşını görmemiş gibi diğer 
rafa y  dirseğiyle sokağın karşısındaki duvarın 
zerind ve arkadaşı sokağın ortasına doğru 

şı da 
nların m ve Barış kaçarken Harun ve arkadaşı onları kovalar. 
ir köş r ve düşer. Barış onu geçmiştir. Geri dönüp Selim’i 

elim k un ve arkadaşı Barış’ın yanına gelirler. Barış onlara arkası 
önük ır. Harun Barış’ı yakasından tutup kendine çevirir. 

üpeler, yeşil küpeler. 

S e Barış merdivenlerden inip sokak kap
şısında beklemekta

durdurur. Barış önce niye tuttuğun
 

Barış: Ne oldu? 
 
Selim başıyla dışarıyı işaret
 

Selim: Harun, Zeynep’in nişanlısı. 

ışarıya diBar
 

Barış: Abi ben
burada? 

Selim: Sence? 
 

 
Selim: Saçmalama abi ya, ne yapacağız şimdi? 

 
 

32.  SOKAK. DIŞ. GÜN. SELİM. BARIŞ. HARUN. HARUN’UN ARKADAŞI. 
 

elim sokak kS
ta ürürler. Bu sırada Harun onları fark eder ve

e oturmakta olan arkadaşını dürter.  Harun ü
hareketlenir. 
 

Harun: Gençler bir saniye bakar mısınız? 
 

elim ve Barış göz ucuyla birbirlerine bakarlar ve koşmaya başlarlar. Harun ve arkadaS
o  peşinden koşar. Bir süre Seli

eden dönerken Selim tökezleB
kaldırır. Bu sırada Harun ve arkadaşı onlara yetişmek üzeredir. 
 

Barış: Koş oğlum sen, koş! 
 
S
d

oşmaya devam eder. Har
şekilde soluklanmaktad

 
Harun: Nerde küpeler? 

 
Barış: Ne küpesi? 

 
Harun: Sendeki k
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Barış: Bende küpe falan yok abi. 
 

arun arkadaşına döner. 
 

Harun: Bu değil miydi dükkândan çıkan? 
 

Harun’un arkadaşı: Buydu... Galiba… 
 

Barış: Küpe falan yok abi bende, yanlışınız var. 
 

açıyorsunuz o zaman bir saattir. 

olmasın diye. 

Harun na bakar. 

nne kuyumcunun karşı kaldırımında durmuş, kuyumcu dükkânına bakmaktadır. Gözleri 
olmuştur. Dükkâna doğru birkaç adım atar. Sonra aniden dönüp hızla ters yöne yürür. 

Ağlam

eynep Salacak sahilinde ayakta beklemektedir. Selim sahil boyunca koşar. Zeynep’in 
rkasından yaklaşır. Zeynep ona döner ve sarılır. Bir süre sarıldıktan sonra Selim ondan ayrılır 
e cebinden küpeleri çıkarıp Zeynep’e verir. 

 
 
 

H

Harun: Niye k
 

Barış: Ne bileyim abi, siz kovaladınız biz de kaçtık, bir sakatlık 

 
Barış’ı sertçe bırakır. Barış sendeler. Harun umutsuzca etrafı

 
 

33.  KUYUMCU DÜKKÂNININ ÖNÜ. DIŞ. GÜN. ANNE. 
 
A
d

aktadır.  
 
 

34.  SALACAK SAHİL. DIŞ. GÜN. SELİM. ZEYNEP. 
 
Z
a
v
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