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MANİALI

FADE İN.

01.KAPI

Dünya bir kişiye yüklendi. Cetvelin sonunda insanların

sadece görünen bir objeden ibaret olduğunu ve Meryem’in

kitapsal içsellikle, kötücül bir sisteme meydan okuma

çabasından yola çıkarak anlayacağız. Öfkenin birleştiği

yerde kıymık, bir şeker tuzu kadar derin. Bu insanları hiçe

sayan döngünün bir parçası olan ölümlere, kitap kapatın.

01. DIŞ. KÖY - EV ÖNÜ - GÜN

Kar yağmış. Ömer evin önündeki kar’ı kürekle açmaya

çalışıyor. Ömer’in annesi Ayşe, elinde bir bulaşık leğeni

ile dışarı çıkar. Evin önündeki lavabo’ya leğeni koyar ve

içindeki bulaşıkları yıkamaya başlar. Bulaşıkları yıkadıktan

sonra leğene geri toplayıp oradan ayrılır. Kapıyı açar ve

içeri gireceği sırada Ömer’e dertli bir şekilde bakar. Ömer,

öksürmeye başlar.

02. İÇ. KÖY - EV - GECE

Anne Ayşe , gaz lambasının başında oturmuş dertli bir halde,

Ömer’i izliyordur. Ömer sobanın başında yer yatağında

uyuyordur.

MERYEM (VOICE OVER)

Anne derken bakamam. Işığın lambaya

olan aşikârlığı, verilen onca

kelimeyi yutan ve her biri susunca

kıpıldayamadığım, ruh halimi bozan,

yavşak tohumların içinden kaçamak

yapan insan suretlerinden ve

bilyelerden oluşan düşüncelerimi,

bana, bize, bizlere, her şeye ve

her bir şeye tek tek hesap soracak

gülümseyen ölümlere lanet olsun.

03. DIŞ. KÖY - GÜN

Sabah vakitleri, kar erimiş durumda. Köyün yamacında,

ağaçların arasından Karadeniz gözüküyor. O sıra Kirli bir iş

eldiveni gözükür.
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04. İÇ. KÖY - EV - GÜN

Ömer yer yatağında uyuyor. O sıra Ayşe anne, sobanın başına

gider. Ömer uyanır. Ayşe anne, Ömer’in kafasını okşar. Ömer

yavaş yavaş kendine gelmeye çalışır ve içindeki sıkıntıları

unutmaya çalışır. Uyandığında yeniden doğmayı ve ölmüşlüğü

yeğlemiştir. Ayşe Anne, boş güğümü alıp dışarı çıkar ve su

doldurup getirir sobaya koyar. Ömer, Ayağa kalkar ve üstünü

giyinir. Ayşe anne o sıra temizlik yapmaya başlar. Ömer,

üstünü giyindikten sonra dışarı çıkar.

05. DIŞ. KÖY YOLLARI - EV ÖNÜ - GÜN

Ömer’in küçük arkadaşı Gürkan, okula gitmek için Köyden

aşağı yürüyordur. Ömer’in evinin önünde aniden durur. Evin

önüne doğru bakarak gülümser ve dil çıkarır. Ömer’i gören

Gürkan, çok mutlu olur. Ömer, elini havaya kaldırır ve

Gürkan’a doğru gülümser. Ardından kafasını çevirir. Gürkan,

evin kapısına gelir. Ömer, elindeki bilyeleri Gürkan’a

verir. Gürkan, bilyeleri alır ve gülümseyerek evin önünden

ayrılır.

06. İÇ. ÖMER EV - GÜN

Ömer, evin önünde dışarıda duruyordur. Ayşe Anne, pencereden

Ömer’e bakar. Bir süre baktıktan sonra Ömer arkasını dönüp

içeriye girer. O sıra Ayşe Anne, güğümü sobanın üstüne

koyar. Ayşe Anne, Ömer’e yaklaşır ve ellerini Ömer’in

yanaklarına getirir.

AYŞE ANNE

Oğul, seni seviyorum oğul. Sen

olmasan ben ne yapacaktım. Yemek

yiyecek misin ? Acıktın mı ?

(HEMŞINCE)

Ömer, mutlu olur yerim der gibi kafasını sallar.

07. İÇ. ÖMER EV - GÜN

Ömer ve Ayşe Anne, yer sofrasında kahvaltı yapıyorlardır.

AYŞE ANNE

Niye hastalandın, sana bakamadım

oğlum. Niye bakamadım. Seni

kaybedersem ben ne yapacağım.

(CONTINUED)
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(HEMŞINCE)

Ömer, ayağa kalkar ve pencereye yaklaşır. Pencereye nokta

nokta işaretler yapar.

08. İÇ. MERYEM - EV-ODA -GÜN

Meryem, kapıdan içeri girer. Aynanın önündeki bozuk para

kavanozlarından birini önüne çeker. Ellerindeki bozuk

paraları bırakır. Kavanozu açar ve paraları içine atar.

Ardından yavaş yavaş parmaklarını kavanoza vurur ve ardından

yerine koyup odadan çıkar.

02. YOL

Aç kalmış bir bedene kötülükleri savurdular. Meryem,

sırtınaa yüklediği kötülükleri çantasına doldurmaya başladı.

Aşağıdaki insanlara iyi bakın. Yukarıdaki hüznün ve

kötücüllüğün farkında değiller. Biz sadece susup rüzgarı

beklemekle yetineceğiz. Ömer susmaya devam edecek.

Doğumlardan öncesi gibi. Siren sesi uzaklardan kulağa

hükmedebilir.

09. DIŞ. KÖY TEPE - GÜN

Yerdeki misketi görürüz. Ömer, tepenin ucuna gelir. Ardından

yerdeki misketi görür ve eğilerek misketi eline alır. Bir

süre miskete bakar ardından ayağa kalkar. Tepeden, denize

doğru bakar. Bir süre sonra nefes nefese kalır.

MERYEM (VOICE OVER)

Bunaldığını zannediyor. Onun adı

Ömer. Belki de Ömer. Belki de

tiksinçleşen dumana sarılmış.

Boğazını kemiren gıcırtılar.

Geriden gelen vasıfsız izler. Onu

esaretine gölge bıraktıran ve

olmayan seslerle baş başa bırakan

çaresizliğe, tezek yakacağım.

10. DIŞ. KÖY YOLLARI - GÜN

Meryem, elinde kitap, defter ile köyden yukarı doğru

yürüyordur.

MERYEM (VOICE OVER)

Elimden ayrılmayan ağaç

parçacıkları, bir ağacın yaprağıydı

belkide, ölüyordular. Kimisi boş

müsvetteye karaladı kötülüğü,

(MORE)

(CONTINUED)
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MERYEM (VOICE OVER) (cont’d)
kimisi kafasına sıktı hiç uğruna.

Bazıları tekerleğe soktu kafasını.

Bazıları müebbet yedi cehenneme.

Ben kırmızımla yeşile doğru

ilerliyorum. Yaş geliyor

gırtlağımdan. Kanıyor canım.

Susuyorum. Ölüyorum. Ölüyoruz.

Yürümeye devam eder. Köyden bir kadın Meryem’e seslenir.

KADIN (O.S)

Ka Meryem nereye gidiyorsun ?

(HEMŞINCE)

MERYEM

Ömer’in yanına gidiyorum.

(HEMŞINCE)

11. İÇ. DEPO - GÜN

Ömer’in malzeme deposu... İçerisi karanlık. Kapı açılır ve

içeri Ömer girer. Etrafa bakınır. Sağda ve solda bir şeyler

aramaya başlar. Bir süre bakar. Aradığını bulamaz. Oradan

ayrılır. Yerde 2 TL para gözükür. Aradığı paradır.

12. DIŞ. KÖY YOLLARI - GÜN

Meryem yürümeye devam ediyordur. Köyün, tepesindeki dönemeçe

yaklaşır. Yürümeye devam eder. Ardından gözlerini yere eğer

ve yerde bir misket bulur. Misketi eğilerek alır. Misketi

gökyüzüne doğru tutar. Ardından yürümeye devam eder. Bir kaç

adım attıktan sonra duraksar. Durduğu yerden ürkek ve şaşkın

bir şekilde gördüğü noktaya bakar. Gördüğü bir sanrıdır.

Genç bir adamın ona hiddetle bakışı Meryem’i etkiler.

Bakışmaları uzun sürer. Ardından Meryem yoluna devam eder.

Bir kaç adımdan sonra arkasına tekrar bakar. Gördüğü sanrı

olan genç adam yoktur. Şaşırır, kalakalır.

MERYEM (VOICE OVER)

Olmayışın getirdiği olmayışları

bulmak kadar çaresizim. Çünkü varım

ve var olmaktan mutlu olmasam da,

boş bir sayfaya sadece tükürmekle

yetiniyorum. Gerçekliğimi

kaybettiğim zaman hayatımı zindana

çeviren bu insanların bakışlarından

nefret ediyorum. Onlar öldüler ve

ölmeye devam ediyorlar. Ölmesinler

artık. Zindanlarım yıkılsın.
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13. DIŞ. ÖMER EV ÖNÜ - GÜN

Ayşe Anne elindeki çamaşır dolu leğenle dışarı çıkar. Evin

önünde duraksar. Leğeni pencerenin önündeki yere bırakır.

Duvarda ’Manialı’ yazıyordur.

14. DIŞ. KÖY YOLLARI - GÜN

Ömer ve Meryem Köyden aşağı yürüyorlardır. Dar bir yoldan

geçerler. Ömer duraksar ve sağındaki çalılıktan bir yaprak

koparıp çiğneme başlar. Meryem ne olduğunu anlamadan onu

izler. Ardından Ömer, çiğnediği yaprağı sürer. Yere eğilir

ve yerdeki çamura, televizyon işareti çizer. Ardından ayağa

kalkar. Meryem ise gülümseyerek kafasını sallar. Yürümeye

devam ederler.

15. DIŞ. YOL KENARI - GÜN

Meryem ve Ömer yol kenarında Minibüs bekliyorlar. Minibüs

gelir ve binerler.

16. İÇ. MİNİBÜS - GÜN

Ömer cam kenarında Meryem ise yanında oturmuş. Minibüs seyir

halinde. Ömer, kafasını cama dayamış. Meryem ise düşünceli

bir haldedir.

MERYEM (VOICE OVER)

Yol mu uzadı. Neden sana

baktığımda, imkânsızlığa yol

alıyorum. Biçimsiz bir bağcık gibi

çözümlenebilir misin Ömer? Ne

yaranı yaralayan bir an, ne de

savunacak kalkanın var. Bilindik

bir ağaç kavuğundasın. Düşüreceğim

o kavuğu savrulacağız. Sabret.

17. DIŞ. HOPA ÇARŞI - GÜN

Hopa çarşısı. Meryem ve Ömer yavaş yavaş yürüyordur. Ömer

bir mağazanın önünde duraksar. Meryem bekler ve Ömer’e doğru

bakar. Ömer mağazanın önüne doğru yürür. Meryem, Ömer’in

yanına gider. Ömer, vitrinde gördüğü beyaz monta bakar. Bir

süre baktıktan sonra Meryem, Ömer’e ’Gidelim’ der gibi

kafasını sallar. Mağazanın önünden ayrılırlar.
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18. İÇ. FAKÜLTE - SINIF - GÜN

Sınıftaki öğrencileri görürüz. Meryem kapıdan içeri girer.

Arkasına bakar ardından Ömer kafasını içeriye sokar. Şaşkın

bir halde öğrencilere bakar. Meryem ve Ömer en arka sıraya

doğru yürürler. Öğrenciler pür dikkat onlara bakar. Hoca

içeri girer.

HOCA

Merhaba arkadaşlar.

SINIF(TOPLU)

Merhaba hocam.

Hoca yerini alır ve Meryem ile Ömer’e doğru bakar. Meryem

açıklama gereği duyar.

MERYEM

Hocam Ömer benim arkadaşım okulu

görmek istedi o yüzden getirdim.

Hoca bu durumdan rahatsız olur.

HOCA

Bir dakika kime sordun getirirken ?

Meryem sinirlenir. Ardından Ömer’e doğru bakar.

MERYEM (VOICE OVER)

Birilerine sormak yerine kendimize

sorduğumuz cümleler var. O benim

küçük hayal ettiğim müziklerin

eseri. Onu kimseye soramam.

Sorgusuz sualsiz getirme

mecburiyetindeyim. O ben çünkü.

Bana iyi gelen isim. Bana okutulan

onca kitabın özeti. O yüzden onu

somutlaşmış dünya’ya adapte etmek

zorundayım.

Meryem, Hoca’ya doğru bakar.

MERYEM

Kimseye sormadım.

Hoca kendinden emin.

HOCA

Kimseye sormadıysan arkadaşın

çıkabilir.

Meryem, iyice sinirlenir ve toparlanıp ayağa kalkar. Hızlıca

sınıftan çıkar. Ömer ise peşinden giderken duraksar ve

(CONTINUED)
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Hoca’nın yanına gider. Tahtadaki kalemi eline alır. Müzikal

işaret ve barış işareti çizer. Ardından iki işareti de

yuvarlak içine alır ve içini karalamaya başlar. Kalemi

elinden düşürür ve tahtaya sol eliyle vurur. Hoca’ya bakar

öfkeli bir şekilde ardından Sınıftan çıkar.

19. DIŞ. KASABA ÇARŞI - GÜN

Ömer ve Meryem çarşıda yürüyorlardır.

20. DIŞ. KASABA ÇARŞI - GÜN

Derenin üstündeki yolda duran ve tulum çalan adamı görürüz.

O sıra Meryem ve Ömer çarşıdaki taş köprünün üzerinde

oturuyorlar. Aşağıda toplu bir insan grubu tulum sesini

eğlence haline getirmişler. Sohbet ve eğlence ortamı

oluşturmuşlar. Ömer, tulumcuya doğru bakar. Meryem ise

hüzünlüdür.

MERYEM (VOICE OVER)

Karadenizin derin hissiyatına

kapılması anlık olan bu müzik

aletini duymak için cebelleşen bir

adam görüyorum. Nedir bu çılgın

hissiyat. İçtiği çay bile duyacağı

sesleri, duyacağı tulum sesini

güçlü kılıyor. Güçlülük içinde

gerçeklik aradığımda duyamadığı bir

görüntü ile yalnız başına kalan

adam. Ömer ne olursa olsun, bir gün

o sesler kulağına hediye edilecek.

21. DIŞ. KÖY - TEPE - GÜN

Ömer, tepedeki bir barakanın üzerinde oturmuş etrafı

izliyordur. O sıra yakın arkadaşı ufak Gürkan okuldan

geliyordur. Ömer’i görür ve yanına çıkar.

GÜRKAN

Ömer abi, ben yazılıdan bugün beş

aldım.

Ömer’in sağır ve dilsiz olduğunu kestiremeyen Gürkan

söylenmeye devam eder.

GÜRKAN

Ömer abi sen neden konuşmuyorsun.

Ömer bunu hisseder ve ayağa kalkar. Ardından barakadan iner

ve Gürkanı aşağı indirir. Yürümeye devam ederler. O sıra

(CONTINUED)
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köyden aşağı genç bir bayan yürüyordur. Ömer’in omzuna

dokunur ardından Gürkan’ı öper. El sallar ikisine. Ömer ve

Gürkan bayanın arkasından el sallar ve yollarına neşeli bir

şekilde devam ederler.

22. DIŞ. ÖMER EV ÖNÜ - GÜN

Ömer ve Gürkan evin önündeki kar birikintisinin üzerinde

neşeli bir şekilde misket oynuyorlardır. Ferdi, çocukluğunu

Gürkan ile yaşıyordur.

23. DIŞ. KASABA ÇARŞI - GÜN

Meryem, çarşıda yürüyordur. Amcasının çay ocağına girer.

24. İÇ. KASABA - ÇAY OCAĞI - GÜN

Çay ocağındaki iki adam sohbet halindedir. O sıra Meryem

içeri girer. Suratı asık durağan bir halde köşede oturur.

AMCA

Hoşgeldin kızım.

MERYEM

Hoşbulduk.

AMCA

Moralin niye bozuk çay veriyim.

MERYEM

Yok bir şey amca yorgunum sadece.

Amca ürkek bir halde Meryem’e çay verir.

MERYEM

Amca bir gün gazetesi yok mu ?

AMCA

Şimdi geliyor.

MERYEM (VOICE OVER)

Neden Ömer ? Gazeteler miydi yoksa

miden deki ekmek. Yazıyor yazıyor

diye bağırıyor muydun ? Sen

olabildiğince sessiz köşe

yazarlarını sevdirdin bana.

Defalarca okuyup gömüldüğüm

kelimeler o yazarlardan çıkıyordu

sayende. Bak şimdi yokmuş. İstifa

mı ettin yoksa. Kelime mi kalmadı

artık.

(CONTINUED)
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Meryem, dışarıya doğru kafasını çevirir. Camdan içeri, köyde

gördüğü sanrı olan genç adamı görür. Meryem ayağa kalkar ve

apar topar ayrılır oradan.

MERYEM

Amca ben gidiyorum.

AMCA

Daha şimdi geldin kızım.

MERYEM

Olsun amca sonra görüşürüz.

25. İÇ. MERYEM EV- ODA - GECE

Meryem, yatağında uzanmış kitap okuyordur. Bir süre kitap

okuduktan sonra kitabı yatağın yanındaki ufak masaya koyar.

Masadaki gazeteyi eline alır. İlginç bir şey görür ve kafası

karışır. Düşüncelenir ve ardından boş bir noktaya bakar.

26. İÇ. ÖMER EV - GECE

Ömer, sobanın yanında yer yatağında yatıyordur. Rüya görmeye

başlar ve kafasını sallar. Şiddetli bir kabusa dönüşür

gördükleri ve kıvranır. Nefes nefese kalmış bir şekilde

uyanır.

MERYEM (VOICE OVER)

Nefesindeki ızdırap, akıttığın

gözyaşları kadar derin olamazdı.

Korkuyorsun cennette açılmayan

sesler için. Ölüm mü bitirecek bu

ızdırabı. Sen köşende sobanla

dertleş. Cehennemi istemek gibi.

Sıcak.

Ardından yavaş yavaş tekrar yastığa başını koyup uyumaya

devam eder.

27. İÇ. ÖMER EV - GÜN

Evin penceresinden dışarıda ayakta duran Ömer’i görürüz. Bir

süre önüne baktıktan sonra birini görür ve soluna doğru

bakıp gülümser. Meryem gelir. Meryem telaşlı bir şekilde

Ömer’e üstünü giy gidiyoruz der gibi işaretler yapar. Ömer

şaşırı ama evden içeri girer. Kapının arkasındaki montunu

giyer. Kafasını pencereye doğru çeviri. Sonra köşeye çekilir

ve nefesi sıkışır. Ardından nefesi normale döner ve dışarıya

çıkar. Evin önünden ayrılırlar. Ayşe Anne, Arkalarından

düşünceli bir şekilde bakar.
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28. DIŞ. HASTANE ÖNÜ - GÜN

Hopadaki devlet hastanesi. Meryem, Ömer’i hastaneye

götürüyordur. Dış kapıdan içeri girerler.

29. İÇ. HASTANE - MUAYENE ODASI ÖNÜ - GÜN

Ömer kafasını duvara dayamış uyuyordur. Meryem düşüncelidir.

Muayene sırası gelir ve Meryem, Ömer’i uyandırır odadan

içeri girerler.

30. İÇ. HASTANE - MUAYENE ODASI - GÜN

Doktor, Ömer’in sırtını açmış muayene ediyor. Meryem

başlarında duruyor. Doktor, Meryem’e.

DOKTOR

Nefes alıp vermesini söyler misin.

Meryem, elleriyle, Ömer’e, nefes al ver işareti yapar. Ömer,

nefes alıp verir. Doktor muayeneyi bitirir.

DOKTOR

Giyinebilirsiniz.

Doktor masasına geçer. Ömer üstünü düzeltir.

DOKTOR

Ömer için bir kaç tahlil istememiz

lazım.

Doktor, tahlil için bir kağıt verir.

DOKTOR

Bunları yaptırdıktan sonra tekrar

görücem. Tamam. Bekliyorum buradan

sonuçları. Geçmiş olsun.

Doktor durumu idrak eder ve yüzü düşerek, Meryem ve Ömer’in

arkasından bakakalır.

31. İÇ. HASTANE - MUAYENE ODASI - GÜN

2 saat sonra. Doktor odasında oturuyordur. Kapıdan içeri

Meryem ve Ömer girer. Tahlil sonuçlarını Meryem, Doktora

verir. Doktorun yüzü düşer. Bir süre bakakalır. Kafasını

sağa sola çevirir. Meryem durumu anlar ve odadan çıkarlar.

Doktor, hüzünle boş bir yere bakar.



11.

32. DIŞ. HASTANE ÖNÜ - GÜN

Meryem ve Ömer hastaneden çıkarlar. Meryem farklı bir yere,

Ömer farklı bir yere gider. Oradan ayrılırlar.

33. DIŞ. SAHİL YOLU - GÜN

Ömer yol kenarında yürüyordur. Tünele girer.

34. İÇ. MERYEM EV - ODA - GÜN

Meryem odaya girer. Üstünü giyer çantasını aynanın önüne

koyar. Bozuk para kavanozlarını çantasına koyar ve hızlıca

odadan çıkar.

35. İÇ. MİNİBÜS - GÜN

Meryem, düşünceli bir halde minibüstedir.

MERYEM (VOICE OVER)

Küflendi artık kelimeler. Çıkmıyor

gırtlaktan. Az kaldı güzel sesler.

Güneşli günler.

36. İÇ. HASTANE - BAŞHEKİM ODASI - GÜN

Başhekim masasında oturuyordur. O Sıra dışarıdan sesler

gelir. Başhekim kafasını kapıya doğru çevirir.

MERYEM (O.S)

Ya bırak giricem.

GÜVENLİK

Hanımefendi olmaz. Müsade edemem.

Meryem zor bela içeri girer. Başhekim şaşırır.

GÜVENLİK

Hocam engel olamadım.

BAŞHEKİM

Tamam oğlum sen dışarıda bekle.

Meryem, yavaş yavaş yaklaşır.

BAŞHEKİM

Buyur kızım otur.

Meryem ses çıkarmaz.

(CONTINUED)
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BAŞHEKİM

Evet seni dinliyorum.

Meryem çantasını alır eline başhekimin masasının önüne

geçer. Çantadan bir kavanoz bozuk para çıkarır. Kavanozu

masaya döker. Başhekim şaşkın bir halde bakakalır.

MERYEM

Nefesi çığlığa dönüşmüş bir adam

tanıyorum. Ağaca tırmanırken

kurtlar aşağıda aç kalmış.Yağrağı

çiğneyip koluna sürdü. Ona oksijen

arıyorum. Ona oksijen olalım. O

denizin altında dünya arayan ve

duymak isteyen bir adam.

Akciğerleri çok hasta. İmkansızın

ötelerinde bir vücut alerjisi var.

İyileşmesi gerek. Bu bozuk paralar

onun için bozuldu. Her biri

kaldırım taşı. Yardım edin.

Meryem’in sözlerinden sonra Başhekim kilitlenir. Düşünceye

girer.

36. DIŞ. KASABA- PLAJ - GÜN

Meryem’in gördüğü sanrı olan genç adam, plajda oturuyordur.

Ömer, plaja gelir ve Genç adamın yanına oturur. Bir süre

otururlar ardından Genç adam kaybolur. Ömer onu göremediği

için kafasını sürekli ona çevirir. Hüzünlenir. Ardından

ayağa kalkar ve yürümeye başlar. Bir süre yürüdükten sonra

yere düşer.

MERYEM

Sağına bak yok. Solun derya. Ayağa

kalk. Sol elinde ki kömür kokuyor.

Biraz daha yürü. Solundaki haşin

karanlığa geri dön. Bir daha yürü.

Bitecek mi altındaki karanlık? Ayak

parmaklarındaki çakıl taşları.

Birazdan düşeceksin. Düşürdüler

kâinatı.

03. UÇURUM

Gelinen nokta cetvelin ucunda. Geriye bakan olmadı.

Gelecekte kaygının bir parçası. Çocukların parmakları,

Ömer’in sırtındaki kan lekesi ile denize dökülen dere kadar

vurdum duymaz. Bu çocuklar varoluş ve ölümün bir parçası.

Meryem, Tanrı’nın gölgesi.
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37. DIŞ. KASABA- PLAJ - GÜN

Meryem, mutlu bir halde plaja gelir. Mutluluğu bir den yerle

bir olur. Yüzü düşer. Düşüncelere girer. Ömer, yerde

yatıyordur. Meryem’in korktuğu başına gelir. Ömer, ölmüştür.

Meryem gittikçe yaklaşır, Ömer’e. Çantasını yere bırakır.

Çömelir ve haykırmaya başlar. Ardından Ömer’in elinde

tuttuğu kağıdı alır.

MERYEM (VOICE OVER)

Uçsuz bucaksız bir esaretin başında

mı ölmen gerekiyordu. Ölüm

anlayışın haykırmama ahenk düşmedi.

Siyahın beyaza, yeşilin maviye

dönüşmesi miydi bu süzgeçler.

Buradaki ölümler neden bu kadar

sert. Bir şeyler tıkamaya başladı

kalbimi. Delirmek üzereyim. Ömer

ayağa kalk. Ölüme hazır değil artık

bu evren. Provanın sırası değil.

Canları yanan doğurganlıklar var.

Gözlerinde kan pıhtıları dolaşıyor

ince telli insanların. Pencerelerde

dizilmişler gölge savaşlarına

meydan okuyorlar. Ölme daha biraz

da uyan. Uyanık kalmamız lazım.

Dünya dünyanın ucunda. Bitme gitme.

38. DIŞ. ÖMER EV ÖNÜ - GÜN

Meryem, uzaktan Ömer’in evine doğru hüzünle bakıyor.

39. İÇ. ÖMER EV - GÜN

Kapı açılır. İçeri Meryem girer. Ardından odanın kapısını

açar ve içeri girip kapıyı kapatır.

40. İÇ. ÖMER EV - ODA - GÜN

Meryem, duvara doğru bakar. Ardından yatağa oturur. Bir süre

öyle kalakalır. Yere doğru bakar ve yere atar kendini. Yerde

dört kavanoz bozuk para ve üzerlerinde ’Meryem’in okul

masrafları için’ yazıyordur. Ömer tek tek yazmış ve

yapıştırmış. Meryem kavanozlara dokunmak ister fakat elleri

titrer ve dokunamaz. Ayağa kalkar. Duvardaki yazılara bakar.

Ellerini sürer yazılara. Tek tek okur içten içe. Ardından en

sonki yazıyı alır ve cebinden Ömer’in elinden aldığı kağıdı

cıkartı ikisine de bakar. Ömer’in yatağına uzanır. Ağlamaya

devam eder.
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04. ÖTESİ

Sanrılar, yüklediğimiz insanların zihnine yerleşmekte.

Olmayış, Meryem’in sadece bilye sistemine ayak uyduruyor.

Birazdan toprakla bütünleşen bir dünya ve Meryem’in

yalnızlığına şahit olacaksınız. Kömür, bir el kadar

uzaklıkta.

41. DIŞ. KÖY - GÜN

Sanrılar, Ömer’in cenazesine doğru bakar.

42. İÇ. ÖMER - GECE

Ömer, karanlıktan ve dünyadan korkmuş yatağın altında

saklanıyor.

43. İÇ. ÖMER EV - GECE

Duvardaki el izini görürüz.

44. DIŞ. KÖY - GÜN

Hava güneşli. Çer çöp olan bir yer görürüz. Ömer gelir ve

eğilir. Elindeki misketi yere koyar. Elleriyle toprağı eşer

ve misketi gömer. Ayağa kalkar ve bir dönmemek üzere ayrılır

oradan.

45. İÇ. ÖMER EV- GÜN

Yerde dağılmış misketleri görürüz. Tavan akıtıyor ve su

damlıyor. Işık gittikçe söner ve karanlığa gömülür.

46. DIŞ. SAHİL YOLU - GÜN

Meryem, yol kenarında endişe ile arkasına baka baka yürüyor.

Birilerinden kaçıyor.

MERYEM (VOICE OVER)

Aşağılarda bir yığın. Beşten dörde

kadar birer birer dökülüyor

karanlığım. Beklediğim kadar

beklettiğim kadar inanamadığım

kadere. Boğuluşlarımın yarattığı

yaratıklar, kirli çamur oldu

paçama.
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47. İÇ. ÖMER EV - GÜN

Ayşe Anne, pencereden dışarı, hüznün başlangıcına doğru

bakıyor.

48. DIŞ. KASABA PLAJ - GÜN

Dalgalı deniz. İleride kayalıkların üzerinde Ömer ve

sanrılar vardır. Meryem, Ömer’in gördüğü montu giyip sahile

gelir. Düşünceli bir şekilde denizi seyreder.

MERYEM (VOICE OVER)

Biliyordum ve bile bile konuştum.

Bazen verilen onca kelimeyi

söylerken yutkunursun. Bende tam

oradayım. İçimdeki ütopyada

beslediğim kelimeleri yutuyorum.

Konuşmam gerekirdi. Dilim sürştü.

Ses geliyor. Duyuyorsun Ömer. Bak

ne de mutlusun. Seni izliyorlar.

Bak işte gülümsüyorlar buradalar.

Olduğun yerde seni beklediler.

Gözleri sende. Kulaklar açık. Ne

yaptın demeyeceğim. Tezekleri

yaktım dostum. Dostluk kervanım.

Cennet varsa eğer orada sana ses

verecekler. Bak dalgadan gelen ses.

Yüzündeki gülümsemeye aç kalmış

şiddet kokan dalga. Cennet

kapılarında oksijen ağaçlarından

ses getiren bir kabileye

hoşgeleceksin. Elveda demeyeceğim.

Sesinden öpüyorum. Dikkat et.

49. İÇ. ÖMER - GÜN

Misketler, tek tek su dolu kovaya düşer.

50. DIŞ. KASABA PLAJ - GÜN

Meryem’in ayakları. Deniz dalgalı. Meryem’den misket düşer.

FADE OUT.


