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Bir hastanenin koridorları.. Koridordaki iki hastane çalışanı güvenlik görevlisinin
sesi ile irkilir. Güvenlik görevlisi, bu iki adama, kendilerini hastane müdürünün
çağırdığını bildirir. Müdür, geçici kadroyla hastabakıcı olarak görev yapan Veli ve
temizlik görevlisi arkadaşına, ödenek yetersizliği nedeniyle işlerine son verildiğini
açıklar.. İşlerini yitiren iki adam, hastaneden bir daha çeri dönmemek üzere
ayrılırlar..

Veliyi daha sonra, kentin (Eskişehirin) Reşadiye Camisi’nin önünde yer alan ve
adına “amele pazarı” denilen yerde yeni arkadaşlarla görürüz.. Güzün son
günleridir. Velinin başında bir başlık, üzerinde eski giysiler vardır. Onun bu
görünümü, amelelerle haber amacıyla konuşan bir gazetecinin ilgisini çeker.
Gazeteci, amelelere sorular yöneltir. Reşadiye önündeki amele pazarına, işçi
almak için çok az araç uğramaktadır ve oradakiler bundan yakınmaktadır.
Gazeteci, Veli ve iki arkadaşının fotoğrafını çeker.

Caminin yanındaki parkta ise güvercinler vardır ve ortadaki su fıskiyesinin
çevresinde sürekli bir hareketlilik içindedirler...

Birden amele pazarına bir kamyonet yanaşır. Amelelerin hepsi, kamyonete doğru
koşarlar ve aracın çevresinde bir insan yumağı oluştururlar. Kamyonetteki adam,
işçi almak için gelmiştir. Öndeki birkaç adamla anlaşır ve kamyonet hareket eder.
Veli ve arkadaşları, caminin önündeki kaldırımlara dağılırlar..

Caddenin araçların geldiği yönünde, karşı kaldırımın bittiği yerde bir kütüphane..
Caminin çaprazında kalmaktadır. Gazeteci Ersin’i bu kez, kütüphanenin önündeki
bir tartıcı çocukla konuşmaktadır. Gazeteci, arkasında bir ses duyar. Bu Velidir ve
gazeteciye çocuğun oğlu olduğunu söyler, kızmıştır.. Veli, oğluna bu işi başka bir
yerde yapmasını söylerken, gazeteci aynı yerin iki kıyısını paylasan baba ve oğulun
yanından uzaklaşır,

Caminin karşısındaki ara sokakla, caddenin kesiştiği noktada ise bir seyyar satıcı
vardır, gelip geçenlere meyve satmaya çalışmaktadır. Caddede beliren bir zabıta
aracı, hızla satıcıya yaklaşmaktadır. Belediyenin zabıta memurları, satıcının
terazisine, uygun olmayan bir yerde satış yaptığı için el koyarlar. Satıcı terazisini
vermek istemez. Müdahale sırasında, satıcının meyvelerinden bir bölümü yere
dökülür. Zabıtalar gittikten sonra, yaslı bir adam satıcının dökülen meyvelerini
yerine, arabaya koyar. Sonra yaşlı adam, birden karşı kaldırıma bakar. Reşadiye
Camisi önündeki ameleler parkın yanına yanaşan bir otoya doğru koşmaktadırlar.



Oto, iki ameleyi alır ve uzaklaşır.. Veli ve arkadaşı işi yine kaçırmışlardır..

Bir gün daha bitmektedir. Güneş caminin ardında, parkta güneşin son ışıkları…
Kuşlar uçmaktadır..
Evde kitap okuyan Velinin oğlu Can.. Annesi, sofrayı hazırlamaktadır. Veli evine
döner. Can’ın çantasının yanında o küçük tartı aleti.. Veli, düşüncelidir.

Yeni bir gün ve amelelerin bekleyişi.. Caddeden geçen bir kamyonet parkın yanına
yanaşır. Günü kurtarmak, işi kapmak için yeni bir yarış başlamıştır. Bir amale
pazarlığı bozar ve pazarlık yapmayarak ücreti araçla gelen iş sahibine bırakır. Diğer
ameleler buna kızar. Veli’nin arkadaşı Kemal başta olmak üzere, bir grup amele,
pazarlığı düşüren amelenin üstene yürürler. Kemal önde, yanında Veli ve diğer
ameleler.. Pazarlığı bozan, ücreti düşüren ameleyi sıkıştırırlar. Adam bıçak çeker,
Kemal ve bazı ameleler geri adam atarlar, kaçarlar. Veli olduğu yerde durup kalır.
Adam Veliyi bıçaklar. Veli yere düşer..

Parktaki güvercinler, bir gürültüyle birden havalanırlar.

Uzak bir caddede, tartı aleti ile para kazanmak için bekleyen Velinin oğlu (Can),
düşüncelidir. Tartı aletini alıp, hızlı hızlı yürümeye baslar.

Gazeteciler, Velinin fotoğrafını çekerler. Polis de oradadır. Veli upuzun, kıpırtısız
yatmaktadır. Az ilerdeki kalabalık içinde ameleler.. Velinin üzeri gazete kağıtları
ile örtülür. Gazetelerde, ekonomik krizi yansıtan başlıklar. .

Gazeteci Ersin’in masasında gazeteler.. Bilgisayar.. Elindeki arşiv fotoğraflarını
karıştıran Ersin, Velinin yaşarken arkadaşlarıyla çekilmiş fotoğrafını bulur.
Bilgisayarın önüne koyar.

Fotoğrafta Veli ve iki arkadaşı.


