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B İ R İ N C İ P E R D E 
— BİRİNCİ TABLO — 

(Tek katlı bir evin içinde, orta halli bir ailenin 
oturma odası. Perde açıldığı zaman, vakit öğleden 
sonradır. Anne, pencerede komşusuyla konuşmak
tadır.) 

ANNE — Evet. Bugün geliyor. Akşam treniyle. 
Eksik olma kardeşim. Tabiî, önceleri bizim için bi
raz zor olacak. Sorma canım, sorma. Şu kanun çık-
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masa bilmem ne yapardık? Allah acıdı. Dört yıl bu.: 
Dile kolay. Onun suçsuz olduğunu herkes biliyor.. 
Bunu kuldan saklasalar Allah'tan saklıyamazlar. 
Küçüklüğünü bilirsin şekerim. Tarıkcığım sineği bi
le incitmekten korkardı. Yaa, öyle bir çocuktu. . 
Neyse, bugünleri gösterene de şükür. Sağol karde
şim, sağol. Sizin yavrular nasıl? Büyüyorlar ha? 
Tanrım nazardan saklasın. A her zaman bekleriz ta
biî. Sözü mü olur? Yabancı mısın kardeş? Güle gü
le!. GUle gülel. 

FİKRET — (Soldaki kapıdan girmiş, annesinin 
konuşmalarının bir kısmını duymuştur.) Anne, ken
dimizi sağa sola reklâm etmekten ne anlıyorsun 
bilmem. 

ANNE — A, ne var bunda? Oğlum, Tarıkcığım 
geliyor. Tabiî herkes duysun isterim bunu. Hiç de 
yüksünmem. 

FİKRET — Duyan da Avrupa'dan dönüyor sa
nacak. 

ANNE — Beni üzmek için mi böyle konuşuyor
sun? Onun suçsuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu
nu herkezin de bilmesini istiyorum. 

FİKRET — Herkez dediğin de o sürtük karı mı? 
ANNE — Dört yıldır neler çektiğimi biliyorsun. 

İçim doldu doldu da boşaltamadım. Meydanlara çı
kıp bağırmadığıma, köşebaşlarında insanlardan 
merhamet dilenmediğime şükret. 

FİKRET — Unutma, af çıkmasa daha altı yıl 
orada kalacaktı. 

ANNE — Tabiî, Allah acıdı yavrucuğuma. 
FİKRET — Gülünç olma. Saçmalıyorsun... 
ANNE — Neler söylüyorsun son Fikret? Sanki 

onun dönüşüne memnun değilmişsin gibi... 
FİKRET — ö z ü r dilerim anne. Benim de zoru

ma gidiyor tabiî. Tarığı ne kadar sevdiğimi bilirsin. 
O benim sâde kardeşim değil, dostumdu da... 
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ANNE — Hattâ baban sayılırdı. 
FİKRET — Haklısın. Tankla aramızdaki yaş 

farkı çok değil. Ama yine de senin yanında beni bü
yüten o'ydu. Ağabeyimin başına gelenler en çok be
ni yıkmıştı. Onun böyle., ne bileyim., sanki., bir 
suçluymuş gibi insanların karşısına çıkmasını haz
medemiyorum. 

ANNE — Ne garip çocuklarsınız siz. Haydi, 
unutalım bunları. Bugünün iyi birgün olması ge
rekmez mi? Dört yıllık hasretliğimiz geliyor. Onu 
böyle mi karşılıyacağız? Ben düşüne düşüne ken
dimi alıştırdım bile: O sanki uzun bir yolculuktan 
dönüyormuş gibi geliyor bana. (Bir an) Sen öğle
den sonra işe gitmiyor musun? 

FİKRET — Hayır. Şeften izin aldım. 
ANNE — Şefle aranız iy i , öyle görünüyor... 
FİKRET — Kimin için böyle eşşekler gibi çalı

şırsan aran onunla iyi olur. Ay başında yeni bir 
zam yapacakmış aylığıma. 

ANNE — Bak hınzıra, hiç söylemez. Bundan gü
zel haber mi olur. Eh, işlerin yolunda, yaşın da bir 
hayli oldu... 

FİKRET — Ee, ne olmuş yâni? 
ANNE — Hiç. Birşey olduğu yok. Biraz daha 

beklersen tohuma kaçacaksın... 
FİKRET — Anne! 
ANNE — Öyle ya. Tarık da dönüyor artık. Nur

ten ikinize birden hizmet edemez. Evli evine... 
FİKRET — Yeter anne. Bu lâfları sevmiyorum. 
ANNE — Aman, peki peki. Seninle de konuşul

maz oldu. 
(Fikret, büfeye gidip bir bardak konyak dol-

dttrur.) 
Bugünlerde çok içiyorsun. Bırak şu zıkkımı 

elinden artık. 
FİKRET — Çok görme. 
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ANNE — Zehir gibi birşey. Neresinden tad alı
yorsun bilmem. 

FİKRET — Dinlendiriyor. 
ANNE — Lâf. Bahane. Ne zaman içsen sapsarı 

olur rengin. 
FİKRET — Neşelenmem gerek. Unutmam gerek. 

Hiç kafamın içinden çıkaramıyorum. Hep o korkunç 
sahne. Bir yığın polis. O ortalarında. Bileklerinde 
kelepçe... yerlerde kan... 

ANNE — Fikret!. 
FİKRET — Bırak içeyim anne. Biraz kendime 

gelirim belki. 
ANNE — Sen de biliyorsun. Bu işi ötekiler yap

tı. Onun suçu yanlarında bulunmaktı. Hepsi bu. 
FİKRET — Bu da yetti de artt ı bile. Allah kah

retsin! Sözde neşeli olacaktık... 
ANNE — Kapatalım artık Fikret. Ne olursun 

kapatalım. Madem k i artık dönüyor... 
FİKRET — Evet, Tıpkı bir yolculuktan döner 

gibi... 
ANNE — Hep bizimle olacak bundan sonra. 

Her taraf pırıl pırıl olsun istiyorum. Ocağa sevdiği 
yemekleri koydum. Şu vazo da boş. Biraz çiçek bul
sak. Bu kız da yine ortalardan kayboldu. (Yandaki 
odaya seslenir.) Nurten! Nurten, şu ocağa bakıvcr 
kızım. Patlıcanın altına. Burnuma yanık kokusu gi
b i birşeyler geldi. (Fikret'e) Tren saat kaçta geli
yormuş? 

FİKRET — Altıda. 
ANNE — Saat kaç? 
FİKRET — İkiyi geçiyor. 
ANNE — Daha da hiçbirşey hazır değil. (Ay

naya bakar) Saçımın başımın hâline de bak. Cadı
lara dönmüşüm. 

(Nurten sağdan girer.) 
Neredesin sen kuzum? Hele bak. Daha giyinme

din mi? Saçın başın benden beter. Genç olacaksınız 
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siz de. Ben sizin yaşınızda böyle miydim? Kocan 
geliyor kızım, kocan. Seni böyle mi görmek ister? 
Bugün ben bile süsleneceğim. 

NURTEN — Biraz rahatsızım anne. 
ANNE — Heyecandandır, heyecandan. Eh, dört 

yılın hasreti bu. Az mı. 
NURTEN — Miğdemde bir bulantı var. 
FİKRET — (Bardağa konyak koyar.) Biraz içer 

misin? İyi gelir. 
NURTEN — Yok. Hayır. Teşekkür ederim. 
ANNE — Biraz limon kaynatayım. Yatıştırır. 
NURTEN — Eksik olma anne. İstemem. Biraz

dan düzelirim. 
ANNE — Görüyor musun şu hâlimizi? Bunlar 

da genç olacak. İş yine başa düştü. 
NURTEN — Ocağa bakayım. Patlıcan suyunu 

çekmiştir. 
ANNE — Dur, sen dur. Ben bakarım. 
NURTEN — Kusura bakma anneciğim, öyle 

halsizim k i . 
ANNE — Haydi haydi. Sen herşeyden önce şu 

eline yüzüne bir çekidüzen versen iyi edersin. 
(Anne, soldan, mutfak kapısından çıkar. İki kişi 

arasında uzun, sıkıcı bir sessizlik.) 
FİKRET — Annemin hakkı var. Tarık seni böy

le görmemeli. 
NURTEN — Biliyorum. 
FİKRET — Biraz kolonya? Ferahlatır. (Büfeden 

kolonya şişesini alır.) 
NURTEN — (Eline kolonya döküp koklar.) Te

şekkür ederim. 
FİKRET — Haydi şundan bir yudum iç. (İçki 

kadehini uzatır.) Göreceksin nasıl iyi gelecek. (Nur
ten kadehi alır. Bir dikişte hepsini bitirir.) Yavaş... 
Yavaş... Bir sarhoş olman eksikti. 

NURTEN — Sen istedin. İçtim işte. 
FİKRET — İyi ama böylesinl değil. Bir yudum 
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demiştim. 
NURTEN — Ooof... Karmakarışığım... 
FİKRET — Kendini toparlamağa çalış. 
NURTEN — Kendimi toparlamağa çalışıyorum, 

Hem de günlerden beri. Olmuyor Fikret. Mümkün 
değil. Anlaşana biraz. 

FİKRET — Anlıyorum yavrucuğum. Yalnız, bi
liyorsun, kurtarılması gereken bir i var ortada. Hem 
Tarığı severim ben. Ne olursa olsun aklımızı başı
mıza toplamalıyız. 

NURTEN — Evet, anlıyorsun, Ne güzel de anlı
yorsun. 

(İçki şişesini almak ister.) 
FİKRET — Bırak o şişeyi elinden!. (Alılır. Onu 

kollarından tutar. Gözgoze gelirler.) Nurten, yalva-
varırım biraz kendine gel. Bugün artık kendimizi 
düşünemeyiz. Biliyorsun. Off, Allahım, şu dört yılı 
yaşamamış olmayı ne kadar isterdim. 

NURTEN — Ben kendimi düşünmüyorum. He
pimizi düşünüyorum. Üstelik daha çok onu. 

FİKRET — Öyleyse? 
NURTEN — Nc yapabilirim, söylesene? Şu olup 

bitenlerden sonra ne yapabilirim? 
FİKRET — Onun dönüşüne sevineceğini sanı

yordum. 
NURTEN — İki yıl önce olsaydı belki. Ama şim

di o kadar geç k i . Onunla bir yıl bile beraber kala
madım, anlamıyor musun? 

FİKRET — Canım, şimdi unut bunları. 
NURTEN — Nasıl unutabilirim? Şimdi onu bir 

yabancıyı bekler gibi bekliyorum. Yüzünü, huylarını 
bile iyi hatırlıyamıyorum. No olup bittiğini anlıya-
madan onu götürdüler. O günlerde herkez bana acı
yordu. Bense bir çocuk gibi şaşkındım. Olup biten
lerden birşey anlıyamıyordum. Üzülemiyordum. Se-
vinemiyordum da. Sonra günler geçip gitt i . Her ge
çen günde onu biraz daha unutuyordum. Biraz da-
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ha siliniyordu. Yalnızlığım durmadan bUyüyordu. 
Önüne geçilmez bir hastalık gibi. Ama suç bende 
mi? Dürt yıldır mektuplardan öteye geçmiyen bir 
bağlantının anlamı ne? Oysa sen... 

FİKRET — Sus!. 
NURTEN — Oysa sen yanıbaşımdaydm. Seninle 

beş yıldır ayrı çatının altındayız. Aynı odanın için
deyiz. 

FİKRET — Sus, diyorum... Annem içerde. 
NURTEN — Yüzünün her çizgisini, sevdiğin 

şarkıları, hoşlandığın yemekleri, kokunu, sarhoşlu
ğunu, herşeyini ezbere biliyorum. Yataktan kalkar
ken, gravatmı bağlarken, t raş olurken hep gözümün 
önündeydin. Traş suyunu ben ısıtıyor, çayım barda
ğa ben koyuyordum. Söylesene benim kocam kim? 

FİKRET — Sen delirmişsin. 
NURTEN — Belki de. Ama söyle, cevap ver. 

Eğer evlilik, bir senenin daha üzerinde birşey, bir 
hayatı paylaşmaksa benim erkeğim hanginizsiniz? 
Sen mi, o mu? 

FİKRET — Olanlar için seni suçlu tutmuyorum. 
Ama biraz aklını kullan. Bir günahı nasıl beraber 
paylaştıksa, onu yine beraber saklamasını bilelim. 

NURTEN — Günah ha? Paylaştığımız bir 
günah... 

FİKRET — Berbat günlerdi onlar. Üzerine bir 
kül atalım olsun bitsin... 

NURTEN — Öyle ya. Sen böyle düşündükten 
sonra ötekiler niye orospu demesinler bana?.. 

FİKRET — Ötekiler kim? 
NURTEN — Ötekiler, herkes. Önce annen, son

ra Tnrık, sonra dostlar, konu komşu... 
FİKRET — Hiçbiri bilmiyecekfer k i . . . 
NURTEN — Evet. Bilmiyccekler. Hiçbiri. (Ses

siz sessiz ağlamada başlar.) 
FİKRET — (Yaklaşır) Zavallı yavrucuğum. (Kı-
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zın saçlarını okşamak ister.) 
NURTEN — (Kaçar) Elini sürme bana... 
(Anne, elinde çiçeklerle soldan girer, ötekiler 

toparlanırlar.) 
ANNE — Şu çiçeklere bakın. Güzel, değil mi? 

Arka bahçeden topladım. Nurten vazoya su doldu-
ruver kızım. (Ortadaki durgunluğun farkına varır) 
Nedir bu haliniz kuzum? (Fikret'e) Sana bu kadar 
içme, demedim mi? (Nurten vazoya su doldurmak 
için çıkar.) 

FİKRET — Bİrşey yok anne. Nurtenle şöyle es
k i günleri karıştırdık da... 

ANNE — Vallahi delim çıkacak bu evden. Dert
leşmenin zamanını da tam buldunuz yâni... 

RFİKRET — Tankla geçen günleri insan böyle 
bir günde sinema şeridi gibi gözünün önünden ge
çiriyor. Ne demiştin bu sabah? Gece bir rüya gör
düm, rüyamda sizleri gördüm, dememiş miydin? 
Hatırlasana. 

ANNE — Evet. 
FİKRET — Hani ikimiz de küçücük birer çocuk.. 
ANNE — Evet. 
FİKRET — Sahi, hadi bir daha anlatsana 

anne... 
ANNE — Hayırdır inşallah de. (Hafif, hüzünlü 

bir sesle anlatır.) Mavi, kısa pantolonlarınız vardı 
üzerinizde. Rahmetli daha sağmış. İkiniz de birer 
elinden tutmuşsunuz. Kalabalık bir yerdi. Panayır 
yeri gibi. Renk renk balonlar havada uçuşuyordu. 
Rahmetli, balonlardan birer tâne de size aldı. Ben 
sizi hep geniş bir pencereden seyrediyordum. No 
kadar uzaklara gitseniz sizi görüyordum. Sen 
küçük olduğun için onlara yetişebilmek için yanla
rında koşuyordun: «Koşup ta terlemeyin» diye ba-
ğırıyordum arkanızdan hep. Rahmetliye de: «Çok 
içme e mi» diyordum. Derken bir düğün dernektir 
başladı. Utlar çalındı. Şarkılar söylendi. Bir ara siz 
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kalabalığın arasına karıştınız. Göremez oldum. Son
ra seni tek başına gördüm. Onları kaybetmiştin. Ağ
lıyordun. Ağabeyin koşa koşa geldi. Seni elinden 
tuttu. «Ağlamasana» dedi. «Çocuklar ağlar. Sen ço
cuk musun?» Sonra... sonra uyanıvermişim. 

NURTEN — (Girmiş, rüyanın son kısmım din
lemiştir. Çiçekleri vazoya yerleştirirken, donuk bir 
sesle) Hayırdır inşallah anne. 

ANNE — (Ona döner) Hayrın karşı gelsin kı
zım. Ne o? Şuna bak. Sen hâlâ böyle misin? Kayna
nalığı ele alacağım ama artık. 

NURTEN — Şimdi giyinirim anne. 
ANNE — (Kıza yaklaşır) Nurten, birşey söyli-

yeceğim sana. Mavi elbiseni giy olur mu? Neden, 
diye sorma. Öyle yap. Biraz eskice ama zararı yok. 
Bilirsin sana maviyi pek yakıştırırdı... 

(Kız cevap vermez. Soldan çıkar. Anne, onun 
arkasından bakar.) 

Bu tazeciğe de aklım ermiyor bir türlü. Kaç 
kere annesi çağırdı da gitmedi. Burada bizimle ka
lıp çilemizi paylaştı. (İçini çeker) Ola k i Tanrı son
radan güldürür. 

FİKRET — Saat beşte çıkarız evden. Biraz da 
dolaşır hava alırız. Siz de kaç gündür" pek kapalı 
kaldınız... 

ANNE — Ya, iyi olur. Hele şu işleri bir bitirsek. 
Zeytinyağlı ik i saatte soğur mu acaba? 

(Elinde bir bez ortalığın tozunu almağa başlar.) 
FİKREET — Anne!. 
ANNE — HaTıa? 
FİKRET — Babam... çok içer miydi? 
ANNE — (Şaşkın) Efendim? 
FİKRET — Babam çok içer miydi, diyorum? 
ANNE — (Bocalar) Eh, arada sırada. Pek "sık 

değil. Bazen arkadaşlarıyla çıkardı. Çakır keyif dö
nerdi eve. Ben oturur onu beklerdim. 

FİKRET — Sen hep beklersin anneciğim. Eski-
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den babamı beklerdin. Şimdi ağabeyimi bekliyor
sun. Belki birgün de beni... 

ANNE — Eh, belki de bunun için gelmişiz dün
yaya. 

FİKRET — Birgün beni de bekler miydin anne? 
ANNE — Nereye gidecckmişsin ki? 
FİKRET — Mesela diyorum. Yabancı bir yerle

re. Kimselerin beni tanımadığı yerlere. İnsan bazen 
kaybolmak istiyor. Hiç değilse sevdiği insanları öz
lemek... 

ANNE — Aman, deli deli konuşma. 
FİKRET — Merak etme. Birgün uzaklara gitsem 

bile yine sana dönmek isterim, anne. Çünkü bi l i r im 
sen beni gerçekten beklersin. Beklenmek güzel 
şeydir. 

ANNE — Nereden çıkarıyorsun şimdi bunları? 
FİKRET — Hiç. Lâf işte. Aslında işimi gücümü, 

kurulu düzenimi terkedecek kadar yürek sahibi de
ğilim. Bazen insan durup dururken böyle hülyalar 
kuruyor. (Ceketini alır) 

ANNE — Nereye gidiyorsun? 
FİKRET — Sigara almaya. Senin dışarıdan iste

diğin birşey var mı? 
ANNE — Hayır yok. 
FİKRET — Akşam için bir şişe alayım mı? Bel

k i içmek ister. 
ANNE — Nasıl olsa alacaksın, ne soruyorsun. 
FİKRET — Eyvallah. (Çıkar.) 
ANNE — (Arkasından seslenir) Sakın yolunu 

şaşırıp dışarıda içmeye kalkma. Oh oğlum, olur 
mu? Akşama beraber içersiniz. (Saate bakar) Vakit 
de durmadan ne çabuk geçiyor. (Acele acele orta
lığın tozunu almağa devam eder. Bir yandan da yan 
odaya id/ yetiştirir.) Nurten! Nasıl oldun kızım? 

NURTEN — (İçerden) Daha iyiceyim anne. 
ANNE — Ortalık da bir- karış toz. Hergün alı

yorum yine de altı okka. (Nurten'e) Hadi bakalım. 
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çabuk ol. Senden sonra ben geçeceğim aynanın kar
sısına. Ece, biraz da biz süslenelim. (Bir şarkı mı-
rüdanır. Toz bezini silkmek için pencereye gider. 

Dışarıya.) Uğurlar olsun. Ne tarafa böyle? Alışve
rişe mi? E, telâşımız biter mi? Biliyorsunuz, Tarık
cığım dönüyor bugün. Yaa, akşama burada olacak. 
İstasyona çıkacağız. Aftan kurtulmasa gerçek orta
ya çıkar yine selâmete kavuşurdu. Tabiî, değil m i 
ya kardeş... (Tarık, Anne konuşurken girer. Kapının 
önünde hareketsiz durur. Onu seyreder.) 

Eksik olma hanım kızım. Allah beterinden sak
lasın. Ne yapalım, bugünleri gösterene de şükür. 
Efendi oğluma selâm söyleyin. Geliriz inşallah. Siz 
do buyrun. Güle güle canım, güle güle!. 

(Anne, pencereden dışarıya uzun uzun bakar. 
Tarık, kararsız kapının önünde durur. Bir an ses
sizlik.) 

TARIK — (Yavaşça seslenir) Anne!. 
ANNE — (Fikret geldi sanarak) Ha, ne çabuk 

döndün? 
(Tarık'ı görür. Sözü ağzında tıkanır. Şaşkın, 

bakakalır.) 
TARIK — Anne... Ben... 
ANNE — (Ne diyeceğini bilemez) Nereden çık* 

verdin öyle? 
TARIK — Geldim işte anne. 
ANNE — (Tarık'a yaklaşır) Tarık, Tarık oğ

lum... Ben, biz, seni... 
(Kollarım açar. Sarılırlar.) 
ANNE — (Ağlamağa başlar) Dur bakiym şöyle 

(Karşıdan bakar.) Hiç değişmemişsin. Eskisi gibi. 
TARIK — Son do öyle. 
ANNE — (Ağlamaktadır) Bana bakma sen. 
TARIK — Ağlıyor musun? İnsan böyle günde 

ağlar mı? Haydi, gülüver bakiym. 
ANNE — (Ağlarken gülmeye çalışır) Tabiî. Ta

bi i . Ağlamıyorum. Gülüyorum. Hep sevinçten, hepsi 
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Gel, otur şuraya. Otur da anlat biraz. Sonra öteki
lerden bana sıra gelmez nasıl olsa. (Karşılıklı otu
rurlar.) 

TARIK — Asıl anlatılacak şeyler sizde. 
ANNE — Önce sen söyle. Sıhhatin nasıl? 
TARIK — Görüyorsun. Turp gibiyim. 
ANNE — Keyfin yerinde ya? 
TARIK — Tabii. 
ANNE — Son yazdığımız mektubu aldın mı? 

Nurten'le beraber yazmıştık. 
TARIK — Evet, aldım. Çıkmadan ik i gün önce. 

Bütün arkadaşlara da okudum. 
ANNE — Ya, demek okudun? Demek hoşunuza 

gitti? 
TARIK — Tabii. Gitmez olur mu. 
ANNE — Biz de bildiğimizden hep yazıyorduk. 

(Gülümser) Bak, artık gülüyorum. 
TARIK — Elbette güleceksin. Artık hep bera

beriz. 
ANNE — Şükürler olsun. 
TARIK — Bacaksızdan ne haber? Nurten'in sıh

hati nasıl? 
ANNE — İkisi de iyiler. Fikret senden az önce 

çıktıydı. Neredeyse gelir. Nurten de... Canım bende 
akıl mı kaldı? İçeride kızcağız. Haber vereyim bâri. 
(O sırada Nurten girer. Mavi elbisesini giymemiş
tir. Üzerinde başka bir elbise vardır. Hafifçe boyan
mıştır. Kapının önünde durur. Tanğm arkası dö
nüktür. Onu görmez.) 

Tarık, gözlerini yum bakiym. 
TARIK — Anlamadım. Ne oluyor? 
ANNE — Ne diyorsam onu yap. Yum gözlerini. 
TARIK — Neler dönüyor burada? 
ANNE — Bir.şey söyleme. Gözlerini yum. 
TARIK — Öyle olsun. (Gözlerini yumar.) 
ANNE — Şimdi arkana dön. (Tarık döner) Aç 

fözlerinü. 
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(Tank gözlerini açar. Nurten kapının önünde 
durmaktadır. Her ikisi de bir an hareketsiz kalır
lar. Tank birkaç adım atar.) 

NURTEN — Hoşgeldin. 
TARI K— Sus. Birşey söylemeden dur. Seni bi

raz böyle seyretmeliyim. Hep, hep bu ânı yaşadım 
orada. (Yine bir sessizlik. Bir gerginlik. Tarık bir
den atılır, kızı kollarına alır.) Seni no kadar öz
ledim. 

NURTEN — Ben de... seni... özledim... 
TARIK — Havayla, suyla, ekmekle değil mek

tuplarınla yaşıyordum. 
NURTEN — Sen iyisin ya. 
TARIK — Dünyalar benim karıcığım. Dünyalar 

benim. Sen öyle başkasın k i . 
NURTEN — Sana öyle geliyor Tarık. 
TARIK — Beni beklemen yetmez mi? Hiçbir er

kek bundan fazlasını istiyemez. Bilsen seni ne ka
dar seviyorum, sana ne kadar ihtiyacım var. 

ANNE — (Kıskanç) İhtiyar anneler de ne ça
buk unutulur. Eh, tabii. Genci varken yaşlısına kim 
bakar? 

TARIK — Kıskanacak zamanı da buldun yâni. 
Sen de sağ yanıma gol bakalım. Çok şükür, ik i ko
lum var. İkinize de yeter. Ama bir üçüncü gelirse 
bilmem... 

FİKRET — (Girer) Bize yer yok mu yâni? 
(Elindekileri masanın üzerine bırakır) Merha

ba Kaptan!. 
TARIK — Vay canına!. Bacaksıza bak. Koca 

herif olmuş. ' 
FİKRET — Eski çamlar bardak oldu. İstersen 

bir güreşelim. Gücün yetiyor mu ha, ne dersin? 
(Birbirlerine doğru yürürler. Erkeklere has bir hoy
ratlıkla kucaklaşıp gülüşürler.) 

TARIK — Hey aslan be! Mektebin maçlarını ha
tırlıyor musun? Ben gol attıkça tellerin arkasından 
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«Yıışvıı Kaptan» diye durmadan bağırırdın. Bunu 
lılc; unutamam. Söyle bakayım, mahallenin bücürle-
rlyle yine dövüşüyor musun ha? Nasıl kavgacı bir 
veletti, hatırlıyorsun değil, m i anne? 

ANNE — Hatırlamaz olur muyum. Dayağı yer 
yer, sonra da doğru sana gelirdi. 

TARIK — Hey gidi günler. Bana bak, koca he
rif olmuşsun. (Ötekilere) Everelim bunu artık... 

ANNE — Aman, lâfını bile ettirmiyor. 
NURTEN — (Bozulmuştur. Fikret'in masanın 

üzerine bıraktıklarını alır.) Bunlar mutfağa mı gi
decek? 

ANNE — Ya, evet. Haydi koyuver. 
TARIK — (Fikret'e) Hani şu aşağıda, yeşil pan-

curlu evde oturan bir kız vardı. Uzun boylu, sarışın, 
belâ gibi, şöyle af i l l i birşeydi. Hatırladın mı? 

FİKRET — Bırak orospuyu. Sırası mı şimdi? 
TARIK — O vakitler pek biterdin ona da. Hani 

gelir, i k i günde bir aşk mektupları yazdırırdın bana. 
Biliyorsun ya. 

FİKRET — Çocukluk. 
TARIK — Ne çocukluğu? Evleneceğim diye tut

turmadın mıydı? Ne oklu o kız? 
FİKRET — Kaçtı. Amerikalı bir çavuşla. 
TARIK — Ha, öyle mi? Eh, ne yapalım, kökü

ne kıran girmedi ya. Biz de bir başkasını buluruz. 
FİKRET — Yalnız o kızı bulmadan önco yapıla

cak bir iş dalıa var. 
TARIK — Söyle. Neymiş? 
FİKRET — O kızla evlenecek erkeği bulmak. 
TARIK — Hay Allah, şuna bak. Bu yaştan son

ra meslek sahibi edecek bizi. 
ANNE — Demedim mi? Kendi üzerine toz kon

durduğu yok. 
FİKRET — Biz seni akşam treniyle bekliyorduk. 

Erken geldin. 
TARIK — öyle oldu. Tren saatini bekliyeme-
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dün. Bir otobüs buldum. Külüstür bitseydi ama be
ni buraya kadar getirdi. 

ANNE — t y i ettin. Bana da hiç akşam olmaya
cakmış gibi geliyordu. 

(Tarık pencereye gider. Derin bir nefes altr. 
Nurten soldan girer) 

TARIK — Ohh. Ne güzel bir hava. İnsanı sarhoş 
eder. 

FİKRET — Ne o? Görmeyeli havayla mı sarhoş 
olmaya başladın? 

TARIK — Ne yaparsın? Dört yıldan sonra saf 
alkolden daha çok vuruyor insana. Şöyle bir ciğer 
dolusu. Tertemiz. Çiçek kokulu. 

FİKRET — (Yaklaşır. Elini Tartğın omuzuna 
atar.) Unut artık. 

TARIK — Bugün günlerden ne? 
NURTEN — Çarşamba. 
TARIK — Demek Cumartesiye ik i gün kaldı. 
NURTEN — Evet, öyle. 
ANNE — Birşey mi vardı? 
TARIK — Hayır. Birşey yok. Orada birisi vardı. 

Birden onu hatırlayıverdim. Çok okuyan bir adam
dı. Hoca, derdik. Arif Hoca... Hep bunu sorardı: 
«Cumartesiye kaç gün kaldı?» derdi. Ona göre Cu
martesi günlerinin hayatımızda bambaşka bir yeri 
olmalıydı. «Cumartesi günleri insan eğlenir» derdi. 
«Cumartesi günleri güzeldir. Cumartesi günleri kim
seyi dör t , duvar arasına kapatamazlar. Cumartesi 
günlerinin insanları birbirinin dostudur, karde
şidir...» 

FİKRET — Tabii, öyle ya. Bundan sonra bizim 
de güzel Cumartesi günlerimiz olacak. Dinine yan
dığımın, ben de meyhane köşelerinde sürünmekten 
kurtulurum. İnsanın yanında kafa dengi bir dostu 
olunca daha başkadır, ha... 

TARIK — Kulakların çınlasın Arif Hocal Cuma 
geceleri yatağa girince gelir beni avutmaya çalışır-
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dı: «Bak göreceksin» derdi «Yarın sabah erkenden 
salıverecekler bizi. Bütün kapıları ardına kadar aça
caklar. Çünkü Yarın Cumartesi. Cumartesi günleri 
kimse dört duvar arasında durmaz. Cumartesi gün
leri İnsan hürdür, eğlenir...» 

FİKRET — Ne dersin Kaptan, scninlo karşılıklı 
birer kadeh içelim mi? 

ANNE — Hele bak, yine mi? 
FİKRET — Bugün içilmez mi hiç anne? Ne der

sin Kaptan? Güzel Cumartesi günlerinin şerefine bi
rer kadeh... 

TARIK — Nasıl istersen Bacaksız, (ötekilero 
döner) Ya, böyle derdi: «Yarın erkenden salıvere
cekler bizi. Bütün kapıları açacaklar.. Çünkü...' Çün
kü yarın Cumartesi » 

— Işıklar Söner — 

— İKİNCİ TABLO — 

(Işıklar yanar. Aynı dekor. Akşam, yemekten 
sonra. Nurten, sofrayı toplamaktadır, ötekiler de 
masadan kalkmak üzeredirler...) 

TARIK — (Ağzını silerek) Oh!. Elinize sağlık. 
Ne zamandır böyle bir yemek yememiştim. Hele 
patlıcan kebabı nefisti. 

ANNE — Afiyet olsun. 
FİKRET — (Paketini uzatır) Sigara? 
TARIK — (Alır) Eyvallah. Görüyorsun ya anne, 

senin yemeklerin kıymetini ancak şimdi anlıyabill-
yoruz. 

ANNE — Hah şöyle yola gelin. Bak, sana da 
söylüyorum Fikret. Her akşam yemeği evde yiye
ceksiniz anlaşıldı mı? 

FİKRET — Peki peki anlaşıldı. 
ANNE — Artık meyhanelere paydos!. 
TARIK — Merak etme, bundan sonra İçki lçnıo-
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ye bile vaktim olmayacak. Değil mi ya? Çalışmam 
gerek. 

FİKRET — Hemen başlıyacak mısm? 
TARIK — Hemen. Yarından tezi yok iş arama

ya başlıyorum. 
FİKRET — Belki biraz dinlenirsin diye düşün

müştüm. 
ANNE — Ya, biraz şöyle kendine gel. 
TARIK — Dört yıldır dinlendiğim yetmez mi? 

Artık çalışmak istiyorum. Terimi silmek, akşamlan 
eve yorgun dönmek ne güzel şeydir, bilirsiniz. Kol
tuğumun altında paketler, huzur içinde eve döne
ceğim. İç rahatlığıyla zili çalacağım. Kapıyı kar ım 
açacak. Elimden paketleri alacak. (Nurtcn'e) Öyle 
değil mi? 

NURTEN — (Huzursuz) Şey... Evet. 
TARIK — Belki de bir çocuğumuz olur. Kız mı 

istersiniz oğlan mı, ha? Sevimli birşey. Şöyle in
sanın ayaklarına dolaşan bir velet. 

NURTEN — Tarık lütfen sus. 
TARIK — Utandın mı? Utanacak ne var bunda? 

Er geç olacak... 
NURTEN — Sana sus, dedim.... 
TARIK — Gözleri seninkilerin renginde. Bumu 

belki bana... 
NURTEN. —- (Keser) Anne, kahve içersiniz de

ğil mi? 
(Anne, birşey söylemek ister. Nurten cevap bek

lemeden çtkar.) 
TARIK — (Uzun bir sessizlikten sonra) Nur-

ten'in nesi var anne? Yoksa fena bir şey mi söy
ledim? 

ANNE — (Yatıştırmaya çalışarak) Yok canım. 
Biraz sinirleri bozuk... . 

TARIK — Ne bileyim. Belki bana öyle geliyor, 
ama garip, konuşmak istemiyormuş gibi bir hâli var. 

ANNE — Hep öyle az konuşur, bilirsin. 
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TARIK — Eskiden böyle değildi. Konuşmasa bi
le yüzü gülerdi. 

FÎKRET — Sabah biraz hasta olduğunu söylü
yordu. Kızcağız günlerdir çok üzüldü tabü. Son gün
lerde fazlaca da yoruldu. Sonra, zayıf bünye no do 
olsa. 

TARIK — Anlıyorum, anlıyorum ama... 
• ANNE — Ooof canım uzattınız. Dört yıldan son

ra bu kadar heyecan çok görülür mü? Dört yıl bu. 
Sinir mi kaldı kızcağızda. Bu gece biraz garip dav
ranırsa çok görmeyin ona. 

FİKRET — Annemin hakkı var. 
ANNE — Hele siz onu üç beş gün sonra görün. 

Nasıl keyfi yerine gelir. Nasıl gülleri açılır... 
FİKRET — Üzerinde durmağa değmez canını. 
ANNE — Biraz kendi hâline bırakın kızı. 
TARIK — Neyse, biz işten konuşuyorduk. 
ANNE — Biliyor musun, bu ay Fikret'in aylı

ğına zam var. İşi çok iyi gidiyor. 
TARIK — (Fikret'e) Formundasın bakıyorum. 
FİKRET — Fazla birşey değil canım. 
TARIK — Dört yıl evin erkekliğini yaptın. Or

talığı çekip çevirdin. Eh, bakıyorum da evin duru
mu bıraktığımdan daha iyi . Çalıştığın belli. 

FİKRET — Ne yalan söylemeli. Çalıştım. Hem 
de eşşekler gibi. 

TARIK — Bu çocuk adam olacak derdim. Ha
tırlıyor musun anne? Yanılmamışım. 

ANNE — Tabiî. Siz iyi çocuklarsınız. Daha da 
iyi olacaksınız. Hakkınız. 

TARIK — Ben sıfırdan başlıyorum. 
FİKRET — Yarın sabah beraber çıkarız, ne 

dersin? Tıpkı eskisi gibi. 
TARIK — Tabii. Seni işinin başında görmeyi 

çok isterdim. Masan var mı masan? 
FİKRET — Elbette. 
TARIK — Masanın üzeri camlı mı? Camın altın-



ila borsa cetvelleri, telefon numaraları , kartvizitler, 
biri i k i kartpostal manzara, ha? 

FİKRET — Var ya. 
TARIK — Koltuğun da marokenden mi? 
FİKREET — Hayır, tahtadan. Minderi var üze

rinde. 
TARIK — Vay canına! Seni orada görmeli. Zile 

basınca hademeler geliyor değil mi? Çay, kahve, 
gazoz... 

FİKRET — Yarın gelir görürsün. 
TARIK — Belki şirkette bana göre de bir !ş 

bulunur, ne dersin? 
FİKRET — (Bozulur) Şey... Bizim şirkette mi? 
TARIK — Ya, evet. 
ANNE — Tabii, iyi aklımıza geldi. Şefle aram 

İyi, demiyor muydun? Söylersin ona. Belki bir ka
lem işi de Tanğa bulunur. 

FİKRET — Söyleriz söylemesine. Yani, tabii... 
Yalnız kadro meselesi filân.. Belli olmaz. 

ANNE — Sen söylersin. Sen söyledikten sonra. 
TARIK — Olursa dedik canım. Bir ihtimal. 
FİKRET — Tabiî, bir ihtimal. Aman yahu ben 

kim, sana iş bulmak kim? 
ANNE — Belli olur mu oğlum. Sen o şefin ola

cak adama Lir kere söyle. 
TARIK — Üzerine o kadar varmıyalım çocuğun. 

Orası olmazsa başka bir yer. 
FİKRET — Sen insanı deli edersin anne. Saııkl 

koca şirkette işe alınacaklar benden sorulur... 
ANNE — Ben de no dedim? Bak, sor, araştır bir 

kere. Olursa olur. Tarıkcığım gibi adam buldular 
da beğenmiyecekler mi? 

FİKRET — Biliyor musun, sana lâf anlatmak 
deveye hendek anlatmaktan daha zor. 

TARIK — Durun canım. Daha ortada birşey 
yok. Hele sabah olsun. Önümüze kimbilir no kapı
lar açılır. 
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(Nurten, elinde kahve tepsisiylc girer. Kahveleri 
dağıtır. Tangmkinl verirken.) 

NURTEN — Su ısınmış. Banyo hazır. 
TARIK — Sağol. Kahvemi içeyim hemen girerim. 
NURTEN — Deminki hadise için özür dilerim. 
TARIK — Anlıyorum. Unut onu. Üzme kendini. 
ANNE — (Sert) Sen de kendini biraz derle to

parla kızım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. 
NURTEN — Evet anne. 
FİKRET — Azarlama kızcağızı. 
TARIK — Hem üzerinde durulacak birşey yok 1 

k i . (Nurten'e) Otursana. Bir kahve de sen içmez , 
miydin? 

NURTEN — Hayır. 
TARIK — Yorgun musun? 
NURTEN — Evet. 
TARIK — istersen sen yat. 
NURTEEN — Hayır hayır, uykum yok. Yâni bi

raz daha oturabilirim. 
TARIK — Sen bilirsin. (Kahvesini acele bitirir) 

Eh, bana müsaade. Hiç değilse bir traş olayım da 
elim yüzüm insana benzesin. 

Anne — Saçın sakalın uzasa da sen yine eski 
Tanksın, merak etme. 

TARIK — Öyle olsa bile şu hâlimle aynaya bak
maya cesaret edemiyorum. Hem artık insanlann 
arasındayım. Malûm ya medeniyete ayak uydurmak 
gerek. 

FİKRET — Çok güzel. Bunun için de i lk yapıla
cak iş sakalları kazıtmak. Medeniyetin ilk şart ı : 
TüysUz bir yüz. 

TARIK — Sonra temiz bir gömlek. 
FİKRET — Ve boyunbağı. Allah kahretsin, hal

buki yıllardır ben bunlardan bakıp usandım. 
TARIK — Sakallı ve k i r l i gömlekli bir adama 

yollarda nasıl baktıklarını biliyor musun? O küçUm-
soyen bakışların altında kendini hiç bir nokta gibi 
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minicik hissettin mi? 
FİKRET — Ne bileyim. İnsanlar umurumda de

lili benim. 
TARIK — Büyük konuşma. Birgün yere yuvar

la nsan tutup seni kaldıracak bir el uzanmaz. 
FİKRET — Artık kimseye muhtaç değiliz. Ne 

u n , ne de ben. 
TARIK — Niye? Sebebini hiç düşündün mü? 
FİKRET — Çünkü kollarımızda güç var. Çünkü 

(.•alışıyoruz. 
TARIK — Çünkü her sabah sakalımızı kazıya

cak ,beyaz gömlekler giyecek ve boyunbağımızı ta
kacağız. Bunlar bizim şirinlik muskamız. Başkala
rına yaltaklanmak için yaptığımız İşlerin birinci 
maddesi... 

FİKRET — öyleyse ne duruyorsun? Git, şirinlik 
muskanı tak. 

ANNE — Ay, patlıyacağım ama. Altı üstü bir 
(raş. 

NURTEN — Hem, su soğuyacak neredeyse. 
TARIK — Bak, onu unutuyorduk. (Fikret'e) Ney

se, bu meseleleri başka zaman hallederiz. 
(Çtkar. Üç kişi arasında sıkıcı bir sessizlik.) 
FİKRET — (Tedirgindir) Çok sinirli olmuş. Bu

luttan nem kapıyor. İnsan ne söyliyeceğini şaşırıyor. 
Her an bir pot kıracağım diye... 

ANNE — (Keser) Bana kalırsa haddinden fazla 
sabırlı. 

FİKRET — Anlıyamadım. 
ANNE — Anlıyamazsın. ya. Anlamak işine gel

mez. Eğer ona yaptığınız hareketleri başkasına yap
saydınız vurur kapıyı giderdi. 

FİKRET — Saçma. Biz birşey yapmadık. 
ANNE — (Nurten'e) Hele sen niye susuyorsun? 

Konuşsana. Bir kaatilin karısı olmak zoruna mı 
gidiyor? 

FİKRET — Uğraşma kızla. 
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ANNE — Belki de o ellerin saçlarını okşaması
na dayanamıyacaksın. 

NURTEN — Onun kaatil olmadığını biliyorum. 
ANNE — Belki de. Ama yine de herkezin: «Kaa

til» dediği bir adamın koluna girip sokağa çıkamaz
sın, öyle mi? 

FİKRET — Böyle konuşamazsın anne. Böyle dü
şünse dört yıldır onu bekler miydi? 

ANNE — Bu türlü karşılıyacağına beklemese 
daha iyiydi. 

NURTEN — Böyle deme anne. 
ANNE — Bana bakın, bugün ortalıkta birşeyler 

dönüyor. Benden ünce o farkına vardı bunun. Far
kına vardı ama belli etmedi... 

FİKRET — Saçma. Senin kuruntun bunlar. 
ANNE — Oysa siz. Bir anda eliniz ayağınıza do

laştı. Yoksa onun gelişi sizi memnun etmedi mi? 
FİKRET — Başka birisi olsa daha fazla konuş

turmazdım. 
ANNE — Beklediğim bugündü. Onu da siz zehir 

ettiniz. 
NURTEN — Anne, elimde değil. Bir biisen... 
ANNE — Neyi bilsem? 
NURTEN — Bunu anlatamam. 
ANNE — O dürt yıldır senin sıcaklığını aradı. 

Şimdiki tazeler, hep büylesiniz. İşiniz gücünüz ken
dinizi naza çekmek. Bizler erkeğimize saçımızı sü
pürge ederdik. Kul köle olurduk, özlediği başka bir 
kadın olabilirdi, unutma. 

NURTEN — Anne üzerime varma bu kadar. 
Söyletme beni. 

ANNE — Söyle ne söyliyeceksen. Senden bir 
çocuğu olmasını istediyse kabahat m i etti? 

FİKRET — Yeter artık anne!. 
ANNE — Hele sen! Onun için iş istiyemezdm, 

değil mi? Yeni hapishaneden çıkmış bir kardeşi 
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• ıiınli'iı tutup velinimetlerine götüremezdin, değil 
»17 

I'İKRET — Götüremezdim. 
ANNE — Ağrına mı giderdi? 
I'İKRET — Evet. Ağrıma giderdi. Daha diyecc-

fiıı var mı? 
ANNE — Daha ne diyeceğim olabilir. 
I'İKRET — Ama konuşurken biraz da sebeple-

rlnl düşündün mü? Eğer işimde az çok ilerliyebil-
< • ı - • 'iıı bana güvendikleri içindir. 

ANNE — Ona da güvenebilirler. 
I'İKRET — Para yüzünden cinayet işıemiş bir 

•uluma kimse güvenemez. 
ANNE — O cinayet işlemedi. 
I'İKRET — Belki. Ama buna kimseyi inandıra-

Mın/'iın. 
NURTEN — Biraz yavaş. Duyacak. 
I'İKRET — Bu yüzden hapiste yatmış bir adam 

•ıir-ımu öğrenirlerse ne olur biliyor musun? Ona 
ıln. bana da güle güle, derler. İşte o kadar. Sonra 

m- yiyip ne içeceksiniz? Bu ev nasıl geçinecek? 
ANNE — O seni okutabilmek için nelere kat-

lıııılııişll... 
I'İKRET — Biliyorum. 
ANNE — Kitap paranı, okul taksidini kuruş 

Hımış biriktirdi . Belki sen bunları bilmezsin. Gün-
ılıl/ kütüphanede memurluk, gece gazete müsahhih-
Hpi yapardı. 

NURTEN — Anne, yeter artık. 
ANNE — Bir dakika bile gözünü yummadığı ge-

• • I I T olurdu. Yine de: «Bu çocuk okuyacak» derdi. 
Hu çocuk okumalı» derdi. 

FİKRET — Bütün bunları inkâr eden mi var? 
ANNE — İster inkâr et, istor etme. Ama şimdi 

n.ı Müiin, bunu bi l . 
FİKRET — Biliyorum. 
ANNE — Biliyorsun ama neye yarar? Şu hâlin, 
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şu tavırların. Günün birinde onu kapına odacın diye 
dikersen hiç şaşmam. 

FİKRET — Anne, bunları sen mi söylüyorsun? 
ANNE — Evet, ben söylüyorum. 
FİKRET — Delireceğim, aklımı oynatacağım. 

(Bağırır) Lâf mı bu senin söylediklerin!.. 
NURTEN — Fikret!. 
FİKRET — (Nurten'e) Sen sus. (Anne'ye) Ona 

başka bir yerde iş bulamaz mıyız sanki? 
ANNE — Mesele işte değil. O gelmeden önce si

ze yalvarmıştım. Ona hiçbirşey belli etmeyin, ona 
karşı elinizden geldiğince iyi olun, diye. Oysa siz 
inadına... 

FİKRET — Artık seni dinlemiyorum. 
ANNE — Dinliyeceksin. Kırk yılda bir kerecik 

do benim diyeceklerim dinlensin. İkinizi de kurta
ran o idi anlıyor musunuz? (Nurten'c) Seni nasıl 
bir evden çekti çıkardı, biliyorsun... 

NURTEN — Anne, yalvarırım... 
ANNE — Bunu hepimiz de biliyorduk. Hasta bir" 

baban yolunu şaşırmış bir annen vardı,.. 
NURTEN — (Ağlayarak) Söyleme, ne olursun 

söyleme... 
ANNE — Onların elinde kalsan düşeceğin yol 

belki de... 
NURTEN — Yeter anne. Hatırlatma bunları. 

Sen hiçbir şeyi bilmiyorsun. Bilsen belki böyle ko
nuşmazdın. Bilsen beni anlar, belki affederdin. 

ANNE — Hey Allahım, neyi bilsem? Neler dönü
yor burada? Birşeyler oluyor ama... 

FİKRET — Birşey olduğu yok. Hep senin ku
runtun. 

ANNE — (Nurten'e) Sende birşey var. Sen 
böyle değildin evvelce. İyi, uysal bir kızdın. (Yumu
şamıştır) Gel, otur şöyle yanıma. (Otururlar) Senin 
bir derdin var. Haydi söyle bana. Rahatlarsın. 

NURTEN — Birşey yok. 
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ANNE — Söylemek İstemiyor musun? Ama açıl-
"M, içini döksen iyi olur. Bu kadar acı konuştu-

ı imin bakma. Sem severim, bilirsin. 
NURTEN — Bil i r im anne. Zâten öyle olmasa şu 

ı,,ıı.ıi'iudan birini bile dinlemezdim. Ama ne olursa 
alnını listeleme. Ortada birşey varsa zamanla öğre
nil .lıı. 

ANNE — Şimdi öğrenmeliyim. î ş işten geçme-
• iı n. Haydi, söyle bana. Derdin varsa çâresini bera-
lıı-r ıırıyalım. 

I'İKRET — Derdinin ne olduğunu bilmiyorsun 
mi:I? Gençlik .kavuşmanın heyecanı diyen seri do-

; II miydin? 
ANNE — Sen sus. (Nurten'c) Sen ona bakma 

, ıv ı uçuğum. Cevap ver, söyle bana. Ne oldu? Eğer 
hh hata yaptıysan... 

NURTEN — Hayır anne. Birşey yok, eledim ya. 
ıliı.'bir.şey yok. 

ANNE — Sen bana yalan söyliyemezsin. Haydi, 
"ivlc. Belki önemsiz birşeydir. Belki kendi içinde 
büyütüyorsun. Söylersen ferahlarsın. 

I'İKRET — Bu kadarı da fazla! 
ANNE —- Haydi, söyliyeceksln, değil mi . 
NURTEN — Sinirlerim bozuk anne. Hepsi bu. 
ANNE — Başka birşey yok mu? 
I'İKRET — (İçki şişesine sarılır) Deli olmak iş-

!• ıı değil. Lâfa gelince de içme. derler. Sıkıysa iç-
10»... (İçer) 

ANNE — Bırak onu elinden. 
FİKRET — Neden bırakacak mışım! 
ANNE — (Yumşayarak) Çok içtin. Yeter artık. 
I'İKRET — İçerim, İçerim tabii. 
ANNE — Hayır... hayır, içme... 
FİKRET — Bu hakkımı da elimden alamazsın 

V ıl . 

NURTEN — Bırak o şişeyi elinden Fikret. 
I'İKRET — Sen karışma. 
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ANNE — Yine rengin sapsarı oldu. 
FİKRET — İçmcyip de no yaparsın? Söylesene. 

Sanki bizim derdimiz yok. Sanki dert sahibi olmak 
için ille hapishaneden çıkıp gelmek gerek. 

ANNE — Ben bu renkten korkarım. Baban da 
içince böyle olurdu. Haydi, bırak o kadehi. 

FİKRET — Söylesene. Ne duruyorsun? Aşağı
lık herifin biriyim, değil mi? Ben kendimden baş
kasını düşünmem. Ağabeyim bile bana çok geliyor... 
Söylesene. Niye sustun? 

ANNE — Hayır hayır. Değilsin. Sen iyisin. Sen 
çok iyisin. Benim oğlumsun. 

FİKRET — Üstelik de ayyaşım. Babam gibi. 
ANNE — Değil... Baban ayyaş değildi. 
FİKRET — Ayyaştı. Bu yüzden seni bıraktı . 
ANNE — Sinirlendin do böyle söylüyorsun. Ba

banın beni bırakmadığını biliyorsun. Baban evini 
severdi. Sizi severdi. Çocuklarını severdi. 

FİKRET — Yalan. O senden kaçtı. Senin dilin
den kaçtı. İçiyorum işte. Uyuşmak için içiyorum. Se
ni duymamak, hicbirşeyi duymamak için içiyorum. 
Tıpkı babam gibi ben de ayyaşın biriyim anladın mı? 

ANNE — Oh oğlum.. Oh benim yavrum.. Böyle 
konuşma. Baban ayyaş değildi. Hele sen hiç ayyaş 
değilsin. 

NURTEN — Ne olursunuz kavga etmeyin. Blr-
şeyler olacak diye korkuyorum. Eğer bir meselo 
varsa yarın halledersiniz. 

FİKRET — Sanıyorlar k i bütün dertler kendi
lerinde. Sanki biz taştan yapılmışız. Bütün işi sabah 
sekizde evden çıkıp akşamın beşine kadar çalışmak 
olan bir robot muyuz be? Bizim içimizde küçük de 
olsa bir dünya yok mu? 

ANNE — Var, tabii var. Ama ben ne söylüyor
sam sizin iyi olmanız için söylüyorum. 

FİKRET — Ya ben? Kendimi mi düşünüyorum? 
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öyle olsa çeker gidor bir başıma hayatımı yaşardım. 
Beni şu eski, şu kokmuş mahalleye bağlayan başka 
birşey mi var sanki? 

NURTEN — Sakin ol Fikret. 
FİKRET — İstesem kendime daha güzel bir 

hayat kuramaz mıyım? Nerede akşam, orada sabah. 
O gazino senin, bu pavyon benim... Kazandığım pa
rayı istesem bar karılarına yediremez miyim? 

ANNE -— Allah korusun. 
NURTEN — Fikret, rica ederim bağırma. 
FİKRET — Öyle. Koca bir dinamit yığınını ateş

leyip karşısına geçsinler. Sonra da «Allah Allah, pat 
lıyacak ne var sanki» desinler... 

ANNE — Fikret, çok içtin yavrum, Sarhoşsun. 
FİKRET — (İçerek) Eğer onu şirketime götür

mek istemiyorsam kurulu düzenimiz bozulmasın di-
yedir. Bu kadarını düşünemiyor musunuz? Birgün 
ikimiz de işsiz kalsak suratlarını asacak olanlar yi
ne sizlersiniz. Benim için hava hoş. Bunu aklınıza 
koyun. 

NURTEN — İçeri girip şu hâlimizi görse kimbi-
l i r ne der. 

ANNE — Sustum, ben sustum işte. " 
FİKRET — Aman ne i y i . Teşekkür ederim. Kapı

nızın önünde bekl'yen köpeğin yemeğine zehir ka
tın. Sonra da hayvancık sancılar içinde kıvranmaya 
başlayınca diz çöküp «Sevgili çomarım, bir daha ye
meğine zehir katmam. Bilsen ne kadar üzgünüm. 
Hadi ne olur, sakın ölme» deyin. Evet, ben de susu
yorum. Ama zehir çoktan tesirini göstermiştir. Bu
nu da sen unutma anne. 

ANNE — Ben ne yaptım? Ben sâdece sizin iyili
ğinizi istiyorum. Size kızmasını, sizi azarlamasını 
bile hiçbir vakit beceremedim. 

FİKRET — Belki de bütün kabahatin bu. (Şişe
ye uzanır) 
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NURTEN — (Atılır. Şişeyi alır) Bırak artık iç
meyi. 

FİKRET — Getir o şişeyi buraya !. 
ANNE — (Fikret'e yaklaşır) Fikret, erl ik yeter 

İçme. 
FİKRET — (Kalkmak ister) Nurten, sana söy

lüyorum. Şişeyi getir. 
NURTEN — Deliliği bırak Fikret. Hâdise çıkar

ma şimdi. 
ANNE — (Fikret'e sarılır) Sen benim küçüğüm-

sün, tentonumsun. (Onu öper) Bir kabahat işlediğin 
zaman ben seni hep affederdim. Şimdi benim kaba
hatim varsa sen de beni affet. 

FİKRET — Anne, biz artık çocuk değiliz. Bunu 
•anlamalısın. Allah kahretsin, sıkıntıdan patlıyorum!. 

TARIK — (İçerden) Anne!. 
ANNE — (Fikret'e) Kendini topla biraz. (Tarık-

2) Efendim? 
TARIK — (İçerden) Kolonya var mı biraz? 
ANNE — Var. Var tabii... 
(Tarık girer. Traş olmuştur. Saçları ıslaktır. 

Boynunda bir havlu, Anne, kolonya şişesini ona ve
rir.) 

Sıhhatler olsun. 
TARIK — (Yüzüne kolonya sürer) Eyvallah an

ne. Oh rahatladım. (Fikret'i görür. Bir an) Ne O 
Fikret? Birşeyin m i var? 

FİKRET — Yo, hayır. Birşeyim yok. 
ANNE — Biraz içti de. 
TARIK — İçki sana dokunur Fikret. Bu kadar 

çok İçmesem 
FİKRET — Canım bırak şimdi. 
ANNE — Artık yatsak mı? 
NURTEN — (Atılır) Daha konuşuyorduk. (Ta

rık'a) Otursana. 
TARIK — Teşekkür ederim. Oh, şimdi yaşa-
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dığımı daha iyi hissediyorum. Saat kaç? 
FİKRET — Dokuzu geçiyor. 
TARIK — Bu saatte yatmış olurduk. Ama uyku 

tutmazdı. Sigara sigara üstüne. Koğuşun ağır koku
su vardır. İnsan insan kokar. 

ANNE — O kütü bir rüyaydı. Unut artık. 
TARIK — Unuttum bile. 
ANNE — Odanızı görmek ister misin? 
TARIK — Tabii. Orayı hep düşünürdüm. 
ANNE — Öyleyse git bak. 
TARIK — (Kalkar. Yürür) Bu odaydı değil mi? 
ANNE — Evet. 
TARIK — (Odanın kapısını açar. Bakar) Ne gü

zel bir sessizliği vardır bu odanın. Pencerenin önüm
deki armut ağacı da çiçeklenmiştir herhalde. 

ANNE — Yeni yeni tomurcuklan patlıyor. 
TARIK — (Kapıyı kapar) Sağolun. Bu oda mini

cik bir cennet. Sessiz, sakin. Kötü gözlerden, gürül
tülerden uzak. 

ANNE — Sen yorgunsun. Benim de uykum gel
di. (Fikret'e) Yatalım mı? 

FİKRET — Siz bilirsiniz. 
NURTEN — Hiç bu saatte yatmazdık. Vakit er

ken daha. 
TARIK — Vaktin ne önemi var? Ben senini» 

başbaşa kalmak istiyorum. Onların da demek iste
dikleri bu, değil mi? 

NURTEN — Tabii. Tabii ama... Hep beraberiz 
nasıl olsa. Yâni... Şey... 

TARIK — Öyle. Fakat şimdi ben seninle başba
şa kalmak istiyorum. 

ANNE — Haydi artık utangaçlığı bırak kızım. 
NURTEN — (Çaresiz) Utangaçlik değil. 
TARIK — Ya ne ? 
NURTEN — Anlatamam... Anlatamam... 
TARIK — Neyi anlatamazsın? Yoksa sen be-
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tümle yalnız kalmak İstemiyor musun? Yoksa kor-
kuyur musun benden? 

FİKRET — Hoppala... 
ANNE — Daha neler. İnsan bunca yıllık koca

sından... 
TARIK — Sus anne. Artık yeter. Herşeyl açıkça 

anlıyalım. (Nurten'e, soğukkanlılıkla.) Sen de öteki
ler gibi düşünüyorsun değil mi? 

NURTEN — Hayır. Değil. 
TARIK — Çekinme yavrucuğum. Söyle. Sen do 

beni adi bir knatil sanıyorsun değil mi? 
NURTEN — Hayır Tarık, öyle sanmıyorum. 

İnan k i düşündüğünden bambaşka. 
TARIK — Peki, öyleyse ne? Açıkça söyle. Bana 

karşı hep bir yabancıymışsın gibi hareket ettin. Se
bebini bilmek isterim. 

NURTEN — (Etrafına yardım, istercesine bakı-
nır) Yok... Birşey söyliyemem. (Sendeler) O.... Çok 
fenayım... 

TARIK — Ne oluyor Fikret? Anne, söylesenize. 
Birşey varsa saklamayın benden. 

ANNE — Bilmem k i yavrucuğum. Hasta mı ne? 
TARIK — Hastaysa bana süyliyemez mi? Söy-

liyemez misin Nurten? 
FİKRET — Onları bırakalım kendi hallerine 

dertleşsinlor anne. 
NURTEN — Hayır. 
ANNE — Evet evet, siz sizo konuşup anlaşın iş

te. 
NURTEN — Hayır, gitmeyin. 
TARIK — Pekâla sevgilim. Onlar gitmezlerse 

ben giderim . 
NURTEN — Tank, anla beni... 
TARIK — Anlıyorum. Bir daha da seni hiç ra

hatsız etmem. Merak etme. Allah rahatlık versin. 
(Sağdaki kapıya yürür) 
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NURTEN — Dur. (Tartğt kolundan tutar) Dur 
Tank. Böyle gitme. Beni anlamağa çalış... 

TARIK — Söyliyecek birşeyin varsa söyle. 
NURTEN — Beni affetmeye çalış. Kendini bir 

kere benim yerime koy. (Çaresizlik içinde Fikret'e 
bakar) Miğdem bulamyor. Başım dönüyor... (Kar-
mm gösterir) Buramda birşeyler hissediyorum. 
Ben... Ben... Galiba.... 

(Gerisini getiremez. Hızla yürüyüp soldan çıkar. 
Uzun bir sessizlik olur. Fikret başını önüne eğer. Ta
rık ve Anne dim dik ona bakarlar...) 

— PERDE — 
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İ K İ N C İ P E R D E 
— ÜÇÜNCÜ TABLO — 

(Ertesi sabah. Gün, yeni ağarmaya başlamıştır. 
Dekor aynıdır. Sahne hafif, solgun bir ışıkla aydın
latılmıştır. Bu aydınlık tablonun âevamınca çoğala
caktır. Fikret, koltukta uyumaktadır. Pantolon ve 
gömlekledir. Perde açıldıktan bir süre sonra ağır 
ağır kalkar. Saçı başı darmadağınıktır. Yüzünde ve 
her hâlinde bir gece öncesinin yıkıntısı, alkolün ver
diği bir karışıklık vardır. Ağır ağır pabuçlarını giyip 
gravatım bağlar. Ceketini alıp sanki birşcydün ka-
çıyormuş gibi sessizce sokak kapısına doğru yürür. 
O sırada Anne, soldan girer. Elindeki tepside çay
danlık va bardaklar vardır.) 

ANNE — Fikret! Nereye gidiyorsun? 
FİKRET — Çıkıyorum. Dolaşacağım. 
ANNE — Biraz dur. 
FİKRET — Nc var? 
ANNE — Biraz dur. Seninle konuşacağım. 
FİKRET — Sonra konuşuruz. İşim var. 
ANNE — (Bir yandan bardaklara çay doldurur.) 

Gece hiç uyumadım... 
FİKRET — Hangimiz uyuduk? 
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ANNE — Senin kalkmanı bekledim. Konuşma
mız gerek. 

FİKRET — Bence art ık olup bitenlerin lâfım 
etmek gereksiz. Hoşça kal. 

ANNE — Dur, diyorum. (Bir an) Çayın soğuyor. 
FİKRET — Canım istemiyor. İçmiyeceğim. 
ANNE — Fikret, seninle konuşmalıyız, anlamı

yor musun... Limon da var. Miğdene iy i gelir. 
FİKRET — Birşeyim yok benim. 
ANNE — Aynada kendini bir görsen. Haydi gel, 

otur, iç bunu. 
(Fikret, annesinin yüzüne bakamadan koltuğa 

çöker.) 
FİKRET — Ne söyliyecekscn çabuk söyle. Dün

yanın en aşağılık adamıyım, iradesizim, iğrencim... 
ANNE — O kadar kötü olamazsın. Bil ir im, sizin 

içiniz tertemizdir. Öyle uzun boylusuna aklım ermez 
benim. Nazar mı değdi ne... 

FİKRET — Bırak şimdi. Böyle şeylere inanma
dığımı bilirsin. Karınca duası yaptırdığın günler 
çoktan geçti. Artık dünya öküzün boynuzları üze
rinde durmuyor. 

ANNE — Dün birşey söylemiştin ya... Haksız 
değildin. 

FİKRET — Dün birçok şey söyledim. Hiçbirini 
de hatırlamıyorum şimdi. 

ANNE — Baban için. Ayyaş demiştin. Evet, öy
leydi. Artık bunu bilmenizi istiyorum. 

FİKRET — Çok mu içerdi? 
ANNE — Çok. İçtiği zaman da gözü hiçbirşoyi 

görmezdi. 
FİKRET — Onu hemen hemen hiç hatırlamıyo

rum. 
ANNE — Beni yüzüstü bıraktığı zaman siz da

ha çocuktunuz. Bir akşam üzeri çekti gitti. Gidiş o 
gidiş... 
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FİKRET — Onu bir daha görmedin mi? 
ANNE — Hayır. Birkaç ay sonra ölüm haberi

n i getirdiler. Ölüsünü bir kanalizasyon çukurunda 
bulmuşlar. Üzülemedim. Çünkü onu gittiği gün, o 
akşam kaybettiğimi biliyordum. 

FİKRET — Neden bu kadar İçerdi? 
ANNE — Bilmem. Yalnız ikide bir «Ben sümük

lüböcek değilim» derdi. Hep bunu söylerdi. «Ben 
sümüklüböcekler gibi evimi sırt ımda taşıyamam» 
diye bağırırdı... 

FİKRET — Zavallı. Demek o da sırtında taşıya
cağı bir evin ağırlığını istemiyordu. 

ANNE — Umurumda değil. İster sümüklüböcek
ler gibi evinizi sırtınızda taşıyın, ister leylekler gibi 
baharın geldiği yere gidin... 

FİKRET — Bu elimizde olsa... 
ANNE — Ne yaparsanız yapın ama ayyaş olma

yın. İçinden çıkamıyacağınız bir çukura yuvarlanma
nızdan korkuyorum, anlıyor musun? 

FİKFET — İçmek bir kurtuluş yolu oluyor anne. 
Küçükken bize masallar anlatırdın. O masallarda 
bir Billur Köşk vardı hatırlıyor musun? 

ANNE — Evet. 
FİKRET — O Billur Köşkü küçücük beynimizin 

içinde nasıl süslemiştik. Günler geçti. Hayat zordu. 
Billur köşkümüzü taşa tutuyorlardı. İlk gençlik yıl
larımız geldi. Bil lur köşkümüze yeşil pancurlar 
taktık. İçine sarı saçlı bir peri sultanı oturttuk. 
Günün birinde sekiz kollu cadı uçan süpürgesiylc 
değil ama, bir Amerikalı çavuş Chevrolet markalı 
arabasiyle gelip peri sultânımızı Kaf dağının ardına 
kaçırdı. O günden beri yürüyoruz yürüyoruz bir de 
dönüp ardımıza bakıyoruz k i bir arpa boyu yol git
mişiz. (Sessizce ağlamaya başlar.) 

ANNE — Ağlama yavrucuğum. Dünya peri sul-
tanlariyle dolu. 

FİKRET — Artık Billur köşkümüz yıkıldı anne. 
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İstediğimiz peri sultanı da değil. 
ANNE — Göreceksin, herşey yoluna girecek. 
FİKRET — Bahar gelip de ayaklarımızın ucun

dan beynimize doğru ateş gibi b i r rüzgâr esince bi
raz et istiyoruz. Avuçlarımızın içini dolduracak bir 
sıcaklık. Senin akıl erdiremediğin bu işte. Şimdiye 
kadar genel evlerdekilerden başka kadın tanımamış
tım... 

ANNE — Seni evlendirmeliydik. 
FİKRET — Evlenemczdim. İnsanlar mutluluğu, 

rahatlığı paylaşmaya hazır. Fakat huzursuzluğuna, 
sıkıntına bir ortak bulmak. İşte bu zor. 

ANNE — Ne olursa olsun lyi-kötü bir yoldaşın 
olmalıydı. 

FİKRET — Söylemesi kolay. Gelecek olan bel
k i önce seni istemiyecekti. No bilirsin ne biçim bir 
insan olduğunu... 

ANNE — Bildiğin, tanıdığın bir kız yok muydu? 
FİKRET — Of, anne söyletme beni Allahını se

versen. Daha uzun boylusunu sorarsan ben daha 
hiçbir kızı tanımadım. Hiçbirinin elinden tutup ha
yatına giremedim. 

ANNE — Neden? 
FİKRET — Bunu sen sorma bâri. Tam bir kızın 

peşine düşecek çağdayken pabuçlarımızın delik, pan 
tolonumuzun yamalı ve miğdemizin boş olduğunu 
gürdük. Hayatın karşısına çıktığımız gün para ka
zanmak zorundaydık. 

ANNE — Peki, şimdi? 
FİKRET — Evet. Artık pantolonumuz ütülü ve kar

nımız tok. Ama doğrusunu istersen başımız önü
müzde evden işe, işten eve gide gele hesap makina-
larından farkımız kalmadı. Geçen baharların bile 
farkında değiliz. 

ANNE — Kabahat bende mi? 
FİKRET — Sana kabahat bulan yok. Anne, beni 
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anlamaya çalış. Düşün, nasıl anlamsız bir hayat ya
şadım. Toplama çıkarma yapan bir makinadan far
kım yoklu. 

ANNE — Geceleri o meyhaneye kapanacağına 
kendine bir kız arkadaş arıyabillrdin. 

FİKRET — Bunu yapamazdım anne. Günlerce 
bir kızın peşinden koşmak benim becereceğim iş 
değildi. Bu bana, nasıl söyliycylm, dünyanın en yüz
süzce işi gibi geliyordu. 

ANNE — Sonu ne oldu? 
FİKRET — Evet. Çaresizdim. Yanıbaşımda olan 

bir dişiye sarıldım. Hayatım küçük bir heyecan ka
zanır sanmıştım. Ama sonu kötü oldu. Sizin inandı
ğınız ahlak böyle bir rezfıleti nasıl karşılar, çok iyi 
biliyorum. Bu da yetmiyormuş gibi bir de onun kar
nında gittikçe büyüyen bir ur peydahlandı. 

ANNE — Bunlar ne biçim sözler? Ne uru? Şim
di ortada bir çocuk var. 

FİKRET — Olmaz olsun. 
ANNE — Böyle deme. Eirşoyler yapmalıyız. Bir 

çâresini bulmalıyız. 
FİKRET — Sence bunun bir çâresi var mı? 

. ANNE — Evet. Bütün gece düşündüm. Bir tek 
yol var. 

FİKRET — Nedir? 
ANNE — Onu seviyor musun? 
FİKRET — (Kararsız) Bilmiyorum. Galiba evet 
ANNE — Onu al ve git. 
FİKRET — /mlamadım. 
ANNE — Onu al ve buradan git. Tek çıkar yol 

bu. Huzursuzluğunu, sıkıntını paylaşacak birini arı
yordun. İşte buldun. Gidin, kendinize yeni bir hayar 
kurun. 

FİKRET — Olmaz bu. 
ANNE —- Olur. Sabaha kadar çırpındı, sayıkladı 

durdu. Onun da gönlü sende. 
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FİKRET — Ne?. . 
ANNE — Evet. Seninle cehennemin dibine ka

dar gitmeye hazır. 
FİKRET — Fakat, fakat ağabeyim... Onu bıraka

mam... 
ANNE.— O hepinizden sağlamdır, merak etme. 

Dayanmasını bil ir . 
FİKRET — Hayır. Saçmalık bu. 
ANNE — Söylesene, başka ne yapabiliriz? 
FİKRET — Çocuk doğmayacak. 
ANNE — O nasıl söz? 
FİKRET — Önce bu piç ortadan kalkmalı. Son

ra da ben çekip giderim. 
ANNE — Bunu yapmaya hakkın yok. Ne olursa 

olsun çocuk yaşıyacak. 
FİKRET — Evet, çocuk yaşasın ama bizim 

hayatımız tükensin öyle mi? 
ANNE — Tükenmez. Biraz dayanıklı ol. Sen bu

gün biletleri alırsın. Birikmiş biraz paramız var. 
FİKRET — Nereye gideceğiz? 
ANNE — Nereye istersen. Baharın geldiği yere.. 

Leylekler gibi. 
FİKRET — Gidemem. 
ANNE — Neden gidemezsin? 
FİKRET — işte., g'demem... 
ANNE — Korkuyorsun. 
FİKRET — Düşünsene. Yeni bir ev, bir kadın, 

bir çocuk... Ben buna alışık değilim. Sorumluluk is
temiyorum. Bu yükün altında ezilirim. 

ANNE — Bazen senden nefret etmek istiyorum. 
FİKRET — Biliyorum, benden hepiniz nefret 

ediyorsunuz. 
ANNE — Hayır. Senden nefret etmek elimden 

gelmiyor. 
FİKRET — Hep, büyük, geniş bir camı parçala

mak geliyor içimden. Şuramda bir sıkıntı var. Büyü-
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yor büyüyor, bir balon gibi patlıyacağım sanıyorum. 
O zaman etrafıma saldırmak, duvarları yıkmak, 
camları parçalamak istiyorum!.. 

ANNE — Kendine gel yavrum. 
FİKRET — Ben huzuru aramaktan bıktım ar

tık. Her açtığım kapı yeni bir huzursuzluğun baş
langıcı oluyor. Alıp başımı onunla gitsem benim hu
zursuzluğum ik i kişinin huzursuzluğu olacak. Çocuk 
doğunca üç kişinin huzursuzluğu. Doğacak çocuğun 
çocuklarının huzursuzluğu. Beşyüz kişinin, bin kişi
nin, on milyon kişinin huzursuzluğu. Yeter artık. 
Kendimi geberteceğim. Yeter! Suçlu kim? Kim o 
hergele? 

ANNE — Peki peki. İstersen gitme. Burada kal. 
Sen nasıl istersen. 

FİKRET — Bize bir gökyüzü verilmiş. Her ba
har çiçek açmasını bilen ağaçlar verilmiş. Biz bunla
rın değerini bilmiyoruz. Biz birbirimizin mağlûbu
yuz anne. Ortada bir tek galip yok. 

ANNE — İstersen benimle beraber kalırsın, ha? 
FİKRET — Elimizden gelse gökyüzünü parsel-

liyeceğiz. Bize kurtuluş yok artık. 
ANNE — Bana bak, sen hastasın. Bugün dışarı 

çıkma. Yat, dinlen biraz. 
FİKRET — Deli misin? Hesap makinası tam za

manında işlemeye başlamazsa bu çark nasıl döner? 
Gideceğim. Hem de koşa koşa. Düğmeme basacaklar 
ve başlıyacağım: Üç artı bir, çarpı seksen, çarpı beş 
bin... (Bağırır) Artı bir milyon üçyüz bin. Artı. Ek
si. Tekrar çarpı. Beş, üç, sıfır!.. 

(Bu sırada soldaki kapı açılır. Tarık girer. Ter
temiz giyinmiş, gravat takmıştır.) 

TARIK — (Gülümseyen bir yüz, sakin bir sesle.) 
Günaydın... (Bir sessizlik) Çay demlendi mi anne? 

ANNE — Evet. Orada. Dur, ben koyarım. 
(Çay koyar. Fikret pencerenin önünde başı eğik 



ve arkası dönük durur.) 
TARIK — Güzel birgün olacak. Havada tok İm 

lut yok. (Çayını yudumlar.) Pencereden baktım, balı 
çedoki armut ağacı bile çiçeklenmis. Beyaz beyaz çi
çekleri var. Belki bu yıl meyva da verir. 

ANNE — Geçen yıl i k i meyva vermişti. 
TARIK — Bak sen bodura. Onu kendi ellerimle 

diktiğim günü hatırlıyorum. Demek bizim diktiğimiz 
ağaçlar da meyva veriyor. (Sigara paketini çıkarır. 
Fikret'e uzatır.) Yak bir tane Bacaksız. 

FİKRET — (Döner.' Sert.) Bırak numarayı bel. 
TARIK - - Hayrola. 
FİKRET — Yeter artık. Şu kaindim İçeri girdin 

gireli komik bir oyun oynamaya çalışıyorsun. Biniz 
da gerçek yüzünü göster. 

TARIK — Sen hele yak bir sigara. 
FİKRET — (Pakete eliyle vurup fırlatır.) Sana 

numarayı bırak, dedim. Söylenecek başka blrşeyin 
yok mu yâni? 

TARIK — (Anneye) Bu çocuğun nesi var? 
FİKRET — (Alaycı) Sâdece biraz nezleyim. 

Üşütmüşüm de. Oldu mu beyefendi? Bana bak, oldu
ğundan başka türlü görünmek isteyenlerden nefret 
ederim. 

TARIK — Ben de öyle. 
FİKRET — öyleyse açık konuşalım. Cilve yapıp 

durma karşımda. 
ANNE — Evet, şu meseleyi halledelim. Ama da

ha sakin. Kavga etmeden. 
TARIK — Hangi meseleyi? 
FİKRET — Karınızın karnındaki çocuğa ait me

seleyi. 
TARIK — Hangi karımın? 
FİKRET — Aman Allahım! Beş yıl önce evlendi

ğiniz karınızın, Nurtenin herhalde kanunda bir ço
cuk taşıdığını biliyorsunuz. 
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TARIK — Evet, biliyorum. Bu dün pek açıkça 
söylenmemişti ama tahmin etmiştim... 

FİKRET — Çocuğun insan kurallarına gür-- gay
rı meşru, tabiat kurallarına göreyse meşru babası
nın ben olduğumu da biliyor muydunuz? 

TARIK — Aşağı yukarı. 
FİKRET — Güzel. Peki, bunlara karşı söylene

cek birşeyiniz yok mu? 
TARIK — Bak Fikret. Ben, dört yıl hapis yat

mış bir adamım. Dört yıldır yapayalnızdım. Bir kız
la evliydim. Bu dört yıl içinde o da yapayalnızdı. 
Beni beküyemezdi. Bunu ondan istemek hakkına sa
hip değildim. Döndüm ve hcrşeyi umduğum gibi bul
dum. 

ANNE — Umduğun gibi mi? 
FİKRET — Yani nasıl? 
TARIK — Beni bekliycmemişti. Ancak bu duru

mun aksi benim için bir sürpriz olurdu. Umduğu
mu buldum. Yâni şaşırmadım. Üzülmedim de. 

ANNE — Sahi, üzülmedin mi? 
TARIK — Bu dört yıl içinde Nurten'i bir kadın

la değil, bulsam bir dişi köpekle aldatabileceğim gün
ler oldu. 

ANNE — Tövbeler olsun. 
TARIK — O beni, buna aldatmak denirse bir er

kekle aldatmış, çok mu?. 
FİKRET — Yâni kızmıyor musun? 
TARIK — Hangi hakla? 
FİKRET — Kocasısın!. 
TARIK — Yoksa beni, karım diye aldığım bir kı

zı kendimle birlikte mahkûm edecek kadar bencil 
mi sandın? 

FİKRET — Neden mahkûm olsun? 
TARIK — Ne farkı var? Ha şu pencerenin önü, 

ha taş duvarların gerisi... 
FİKRET — Ne farkı var olur mu? 
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TARIK — Ben orada bekliyorum, o burada, İki-
• sinin de sonu beklemeye varır. Ben bir mahkûmum 
bekliyeceğim. Ama o mahkûm değil k i . Neden bek
lesin? 

FİKRET — Ne olursa olsun, senin karın o. 
TARIK — Eh, öyle kabul ediyorsan ben de o de-

diğindenim: Boynuzluyum. 
ANNE — Ne biçim konuşma bunlar? 
FİKRET — Basbayağı konuşma. (Tarık'a) Bü

tün sorumluluğu benim üzerime atmak istiyorsun 
değil mi? İşin içinden ne güzel de çıkıveriyorsun... 

TARIK — Nasıl istersen öyle kabul et. Ama an
ladığıma göre Nurten seni seviyor. 

FİKRET — Evet seviyor. Daha diyeceğin var 
mı? 

TARIK — Yok. Düşündüklerimin hepsini söyle
diğimi sanıyorum. 

ANNE — Bana bakın... 
FİKRET — Yâni bu durumu kabul ediyorsun, 

öyle mi? 
TARIK — Evet. 
FİKRET — Benimle kavga etmiyecek misin? 
TARIK — No diye? 
FİKRET — Daha ne olsun be? Yoksa erkekliği

ni m i kaybettin!. 
(Tarıfjın üzerine yürür.) 
ANNE — Otur yerine! 
FİKRET — Sen karışma, (Tarığa) Söylesene. 

Adam değilim ben artık, desene. Bit t im, desene... 
TARIK — Benim yerime sen söyle. 
FİKRET — Boynuzlu! Silik herif! 
ANNE — Sus. 
FİKRET — Eğer kendini savunmayacaksan, bü

tün bunlar senin derdin değilse aramızda işin ne? 
Defol, git buradan!. 

ANNE — Fikret !. 
TARIK — Bırak söylesin anne. 
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FİKRET — No duruyorsun? Sorsa «defol» de
dim. Bas, git. Bu ev benim evim. Bu eve ben bakı
yorum, anladın mı? 

TARIK — Yanılıyorsun Bacaksız. Bu ev do bah
çeye diktiğim armut ağacı gibi benim sayılır. Her 
geçen yaz üç beş meyva verir. Hiç değilse bu meyva-
lardnn bir i benim hakkım değil mi? 

FİKRET — İkide bir başıma kakarsın. Sana bor
cum varsa odiyeceğim. Bütün derdin paraysa aç 
kalmazsın, merak etme. Her ay bir çek gönderirim. 

TARIK — Aç kalmaktan dokuz yaşımdayken 
bile korkmazdım. Şimdiden sonra bin kere daha 
vız gelir. Ama telâşlanma. Nasıl olsa gideceğim. Sı
rası gelince. Görüyorsun evin içinde halledilmesi ge
rekli bir iki mesele var. Onlar düzelsin, bir iş bulur, 
çeker giderim' İçin rahat etti mi? 

FİKRET — Sen kardeş misin be! Görmüyor mu
sun boğuluyorum. Çıldıracağım. Sen benimle düpe
düz alay ediyorsun. Dök içindekilerini. Benden nefret 
ettiğini söyle. Ne diye saklanıyorsun? Beni ifr i t et
mekten zevk duyuyorsun değil mi? Bu gece hiçbiri
miz uyuyamadık. Sende uyuyanındın. Bana ne kadar 
aşağılık, ne kadar sefil bir insan olduğumu söyle do 
ferahlıyayım biraz. Ne susuyorsun be? Konuşsana! 
Hayvan herif! (Tokatlar. Tarık dimdik durur. Fik
ret'in kolları düşer. Başı eğilir. Bitmiştir. Yenik bir 
sesle devam eder.) Eskiden ne derdim olsa sana ge
lirdim. Başım belâya girince hep senden yardım bek
lerdim. Mahalledeki çocuklardan dayak yesem sen 
gelir kurtarırdın. Aşık olsam sen teselli eder, onun 
la nasıl konuşmam gerektiğini sen öğretirdin. Sar
hoş olurdum, sen beni eve getirir yatırırdın. Peki 
Kaptan, şimdi başım seninle belâda. Şimdi k im yar
dım eder bana? Kim akıl öğretir! Sarı kız da gitt i . 
Hem de uyuzun biriyle. Benim derdimden k i m an
lar artık? Sen de yoksun... (Kapıya döner) Kim tu-
48 



tar ellimden benim? Kim akıl öğretir? Kim?.. (Hızla 
çıkar. Sokak kapısının kapandığı duyulur. Bir ses
sizlik.) 

TARIK — Bir çay daha koysana anne. 

— İ ş ı k l a r S ö n e r — 
— D Ö R D Ü N C Ü T A B L O — 

(Işıklar yanar. Ongun sonra bir akşam üzeri. 
Ortalık alacakaranlık. Nurten, bir koltukta oturmak
ta. Fikret, yağmurlukla, ayakta, biraz sinirli dolaş
makta.) 

FİKRET — Vaktimiz kalmadı. Bu son şanstır. 
NURTEN — Yapamam. Bunu benden isteme. 
FİKRET — İş işten geçtikten sonra pişman ola

caksın. 
NURTEN — Ne olursa olsun yaşamasını istiyo

rum. 
FİKRET — Etraftan ne diyecekler? 
NURTEN — Ne diyeceklerini biliyorum. 
FİKRET — öyleyse? 
NURTEN — Bu benim başlattığım bir hayat. Şu

ramda ılık ılık yaşadığını duyuyorum. 
FİKRET — Hele bir evlenelim. Ondan sonra is

tediğin kadar çocuğumuz olur. 
NURTEN — Ama bunun suçu ne? 
FİKRET — Peki, bizim suçumuz ne? 
NURTEN — Daha yaşamak hakkını bile kullana

mayan bir çocuğun sana no kötülüğü olur? 
FİKRET — Onun yaşaması için gireceğimiz sı

kıntıyı düşün. 
NURTEN — Bu sıkıntıya değer Fikret. Düşün

sene. Bizden bir parça. Yarın nefes almaya, ağlama
ya, gülmeye başlıyacak, 
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FİKRET — Saçmalama. Kalk haydi. Doktor bek
liyor. Bir daha böylesin! bulamayız. 

NURTEN — Bir çocuğum olmasını ne kadar is
temiştim. Bundan başka isteyecek neyim vardı ki? 
Günün birinde hepinizin de beni yüzüstü bırakmı-
yacağmızı nereden bilebilirim? Artık yalnızlıktan 
korkuyorum. Hiç değilse sevebilecek bir çocuğum 
olsun. 

FİKRET — Seni yalnız bırakmıyacağım. 
NURTEN — Garip ama onu şimdiden sevmeye 

başladım. Fikret, bırak yaşasın, ne olur. 
FİKRET — Yavrucuğum, düşünsene etraftan ne 

diyecekler. Bi r piç o. 
NURTEN — Piç değil. Bir çocuk. 
FİKRET — Vakit geçiyor. 
NURTEN — Beni seviyor musun? 
FİKRET — Evet. 
NURTEN — Öyleyse benim için bırak, çocuk ya

şasın. 
FİKRET — Yapamam Nurten. 
NURTEN — Neden yapamazsın? 
FİKRET — O çocuğu ömrüm boyunca görmeye 

dayanamam. 
NURTEN — Ama neden? 
FİKRET — Ona her bakışımda Tarığı görür gi

bi olacağım. 
NURTEN — Acaba senin yerinde Tank olsa böy

le mi düşünürdü? 
FİKRET — Ne demek istiyorsun? 
NURTEN — O hiçbir zaman bir çocuğu öldüre

cek kadar kötü olmadı. 
FİKRET — Açık konuş. 
NURTEN — Hcrşey ortada. İşte görüyorsun 



Her haliyle bizi fiyaskoya uğrattı. 
FİKRET — Pekâlâ. Sen de ondan yanaşın. İster

sen ona dön. 
NURTEN — Hangi yüzle? 
FİKRET — Bunu önceden düşünmeliydin. 
NURTEN — Haklısın. Ama geceleri sessizce oda

ma girip o tatlı sözleri kulağıma fısıldarken böyle dü
şünmüyordun. 

FİKRET — O vakit ikimiz de vücutlarımıza ye
niktik. 

NURTEN — Öyleyse bu bir aşk değildi. 
FİKRET — Bilmiyorum. Ama inan Nurten, yine 

de sana ihtiyacım var. 
NURTEN — Ne kadar zavallıyız. 
FİKRET — Biraz da biz tadını çıkaralım hayatın. 

(Kıza sarılır) Anlamıyor musun, aramıza bu kadar 
erken bir üçüncüsünün girmesine tahammüllüm yok. 
Bir çocuk da olsa... 

NURTEN — (Kurtulmaya çalışır) Bırak Fikret! 
FİKRET — (Bırakmaz) Göreceksin. Bunların 

hepsini unutturacağım sana. Seni o kadar çok seve
ceğim k i . . . Uzakta bir evimiz olacak. Hep dizjnin di
binde oturacağım... (Kızı öper) 

NURTEN — (Ne/es nefese) Çok fenasın. Bunu 
yapmaya hakkın yok. 

FİKRET — Artık seni kimse elimden alamaz. 
NURTEN — (Zayıjlıyarak) Kolların ne kadar 

kuvvetli. 
FİKRET — İnkâr etmiyelim, birbirimizi seviyo

ruz. 
NURTEN — Kendimden utanıyorum. 
FİKRET — Söyle, sen de beni seviyorsun değil 

mi? Hiçdcğilse birazcık seviyorsun. 
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NURTEN — Bilmiyorum. 
FİKRET — Seviyorsun. Senin de bana ihtiyacın 

var. 
NURTEN — Bende akıl bırakmadın. Kendimi 

tanıyamıyorum. 
FİKRET — Aşk bu sevgilim. BUyUk bir sarhoş

luk. 
NURTEN — Sarıl bana... sarıl... 
FİKRET — Gidiyor muyuz? 
NURTEN — Gitmemiz gerek mi? 
FİKRET — Evet. 
NURTEN — Çocuk biraz da senin sayılır. Eğer 

istiyorsan... 
FİKRET — İstemesem de mecburuz. 
NURTEN — Sen bilirsin. 
FİKRET — Oh, çok teşekkür ederim. Kabul ede

ceğini biliyordum. 
(Yeniden kızı öper) 
NURTEN — Yeter artık, yeter. Gidecekse!: bir 

an önce gidelim. Ne olacaksa olsun. 
(Fikret, kızın omuzlarına mantosunu koyar.) 
FİKRET — Kendimi affettirmek için elimden ne 

gelirse yapacağım. 
NURTEN — Ya ben? Kendimi affedebilecek mi

yim? 
FİKRET — Başka ne yapabiliriz? Haydi .üzülme. 

NURTEN — Ben hazırım. 
(Sokak kapısı açılır. Anne girer. Elinde bir iki 

paket, Şemsiyeyledir.) 
ANNE — Siz misiniz çocuklar? 
FİKRET — Evet anne. 
ANNE — Niye karanlıkta oturuyorsunuz? (7si-, 

ğı yakar) Gökyüzü delinmiş sanki... Tufan... Muba-, 



rek yağsın... Mevsimidir... 
FİKRET — Biz çıkıyorduk biraz. 

ANNE — Nereye bu yağmurda? 
FİKRET — Biraz alıvşeriş yapacağız. 
ANNE — Yemeğe gelecek misiniz? 
FİKRET — Belli olmaz. 
ANNE — Şemsiye alın. Çok yağıyor. 
NURTEN — (Annenin karşısında durur.) Allahaıs

marladık anne. 
ANNE — Güle güle. 
(Kız birden ağlayarak Anne'nin boynuna sarılır.) 
NURTEN — Anne! Anne! Niye böyle oldu? 
ANNE — Neyin var kızım? 
FİKRET — (Kızı kolundan çeker) Kendine gel 

Nurten. Çocukluğun sırası mı? 
ANNE — Ne oluyor size? 

NURTEN — Anne, beni affetmeye çalış olur 
mu? 

ANNE — Haydi haydi, kötü kötü söyleteceksi
niz beni yine. 

FİKRET — Yürü Nurten. Neredeyse dükkânlar 
kapanacak. Eyvallah anne. 

(Fikret, kızın kolundan çekerek çıkarlar.) 
ANNE — Allah Allah, bunlara da ne oluyor böy

le... 
(Anne, mantosunu çıkarır. Getirdiklerini büfeye 

koyar. Odanın içinde orayı burayı düzeltir. Sonunda 
eline bir örgü alıp oturur. Bu sırada yandaki pence
rede ihtiyar bir adamın yüzü belirir. Adam, ellerini 
siper edip camdan içeri bakar. Sonra kaybolur. An
ne örgüsünü örmeye devam eder. Sessizlik. Az sonra 
sokak kapısının açılıp kapandığı duyulur. Tarık girer. 
Yorgundur. Yağmurluğunun üzerinden sular sızmak-
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tadır. Sakalları uzamıştır.) 
Sen misin Tarık? 
TARIK — Evet anne. 
ANNE — Islanmışsın yavrucuğum. Bu ne hal? 
TARIK — (Yağmurluğunu çıkarır. Bir koltuğa 

çöker.) Çok yoruldum. Sabahtan beri ayak üzerin-
deyim. Bacaklarım sızlıyor. 

ANNE — Hay Allah. Sırılsıklamsın. Çıkar ceke
t in i çıkar. 

(Ceketi alır. Bir havlu verir. Tarık kurulanır.) 
TARIK — Galiba bu şehirde bana iş yok anne. 
ANNE — Üzme tatlı canını. Elbet sana ihtiyacı 

olan bir yer çıkar. 
TARIK — On gündür başvurmadığım yer kalma

dı. Ümidimi kırmıyayım dedim. Ama nereye gittiy-
sem elim boş döndüm. Heryerde muhakkak beni bir 
tanıyan çıkıyor. İ ş istemeye bile cesaret edemeden 
kaçıyorum oradan. 

ANNE — Birkaç gün dinlensen iyi edersin. 
TARIK — Artık buralardan gitmeliyim anne. An 

laşıldı, bu şehir beni istemiyor. 
ANNE — Seni istemiyen kim? Hepsinin de ca

nı cehenneme! 
TARIK — Merak etme. Sonuna kadar dayanaca

ğız anne. Bendeki deve inadım bilirsin. 
ANNE — Tabii. Vız gelir başkaları. Sen de büyük 

adam olacaksm. Zengin olacaksın. 
TARIK — Ne örüyorsun? 
ANNE — Hiç. Bir yelek... şey... 
TARIK — Çocuk için mi? 
ANNE — Evet. 
TARIK — Erkek mi istiyorsun, kız mı? 
ANNE — Bilmem. Ama evin içinde bir çocuk 



istiyorum. Şöyle gürültücü bir yumurcak. 
TARIK — Kimbil i r nasıl b i r maskara olacak. 
ANNE — Oh, Tarık! Şimdi ağlıyacagım. Bize ne 

oldu böyle? Nedir bu garip hal? 
TARIK — Boşver anne. Bir torun sahibi oluyor

sun işte. Ha benden, ha ötekinden. Nesil devam edi
yor... (Bir an) Gelirken kapıda bizimkilere rastladım. 

ANNE — Evet. Az önce çıktılar. 
TARIK — Nereye gittiler acaba? 
ANNE — Alışverişe diye çıktılar. 
TARIK — Alışveriş için garip bir saat değil mi? 
ANNE — Bilmem. 
TARIK — Anne... Sakın?... 
ANNE — Ne var? 
TARIK — Hayır. Birşey- yok. 
ANNE — Söyle, ne oldu? 
TARIK — Acaba... Çocuğa birşey yapmasınlar? 
ANNE — Hayır. Niye yapsınlar? Nurten istiyor 

çocuğu. 
TARIK — Öteki? 
ANNE— Evet. O istemiyor. 
TARIK — Nurten'i kandırabilir. 
ANNE — Allah korusun. Yapamazlar bunu. 
TARIK — Niye yapamasınlar? 
ANNE — Bilmeni ama yapamazlar işte. Nurten 

istiyor çocuğu. Hem çok istiyor. Ne diye aldırsınlar? 
TARIK — Korkudan. 
ANNE — Kimden korksunlar? 
TARIK — Hepimizden. Çevreden. İnsanlardan. 
ANNE — Niye korksunlar? 
TARIK — İnsanlar hoşgörmeyi, affetmeyi bilmi

yorlar anne . 
ANNE — Eğer çocuğun başına bir hal gelirse 
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asıl ben onları ömrümün sonuna kadar affetmem. 
TARIK — Onları yalnız bırakmıyacaktın. Ama 

buna cesaret ederse ağzını burnunu dağıtırım o her
gelenin! Halbuki onlara güzel bir haberim vardı. 

ANNE — Nasıl bir haber? 
TARIK — Avukatla konuştum bugün. İlk celsede 

Nurtcnle ayrılabileceğiz. Of, ama şunlar ya bir halt 
ederlerse... 

ANNE — Sen peygamber misin kuzum? 
TARIK — Anlamadım. 
ANNE — Öyle ya. Başkası olsa canları cehenne

me der. 
TARIK — Neden anne? Ben Bacaksızdan nefret 

edebilir miyim? O benim ellerimle büyüttüğüm bir 
ağaç. Nurten'c gelince. Temiz yürekli kızdır, bi l ir im. 

ANNE — Ya onların sana ettiği? 
TARIK — Ne yaptılar onlar bana? Ateş baruta 

değ'sıce patlıyorsa bunda suç no ateşin, ne de baru
tundur. 

ANNE — Bâri çocuk yaşasa. 
TARIK — Hah şöyle. Görüyorsun ya, onları dü

şünmek için ille de peygamber olmak gerekmiyor-
muş. İnkâr etmiyelim. Onları ikimiz de seviyoruz... 

ANNE — Garip ama öyle. 
TARIK — Haydi, hırkayı bir an öne bitirmeye 

bak. 
(Sessizlik, Tank bir sigara yakar. Pencereden 

dışarısını seyreder.) 
ANNE — Çocuk kız olsa daha iyi, değil mi? 
TARIK — Bilmem. Niye? 
ANNE — Kimbilir . Belki erkek çocuklarla uğ

raşmaktan yoruldum da ondan. 
TARIK — (Güler) Peki, öyleyse kız olsun. 
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(Bir sessizlik) Yağmur gittikçe hızlnnıyoı 
ANNE — Bir an önce dönseler 'üûrl. 
TARIK — (Anneye yaklaşır) Hayat ne kadar ga

rip. Bir kere daha doğmak ister miydin? 
ANNE — Kimbilir . Hiç düşünmedim. Ya sen? 
TARIK — Herşeye rağmen, evet. İsterdim. Hum 

yine senin oğlun olarak gelmek isterdim. 
(Tarık annenin oturduğu kolluğun kenarına ilişir. 

Bu sırada pencerede ihtiyar adamın yüzü yeniden 
görünür. Adam Tarıijı görür. Yüzünde bir sevinç be
lirir. Camı vurmak ister. Vuruma':. Çekingen, durur, 
düşünür...) 

ANNE — Biliyor musun, büzen şey diye düşünü
yorum. Birbirimizi bukadar sevmesek belki de mutlu 
olurduk. , 

(Tarığa sarılır.) 
TARIK — Mutlu değil misin? 
ANNE — Size böyle sarılabildiğim zaman, evet. 

mutluyum. Ama bu o kadar kısa sürüyor k i . Sonra 
bir de bakıyorsun... (Durur. Toriğin gömleğini yok
lar.) Gömleğin ne kadar nemli. Su içine kadar işle
miş Neden değ'ştirmiyorsun? Hasta olacaksın. 

TARIK — Haklısın. (Kalkar) Gidip değiştireyim. 
ANNE —• Gömleklerini alt çekmeceye koydum. 
TARIK — Peki, sağol. 
(Kapıya doğru yürürken penceredeki adam Tori

ğin çıkacağını anlar. Telâşla camı bir kaç kere tık
latır. Tarık duymaz. Çıkar. Bu anda Adam ona duyu
rabilmek için camı bir kaç kere daha kuvvetle tıkla
tır. Anne tıkırtıyı duyar. Pencereye döner.) 

ANNE — Kim o? 
(Penceredeki Adam kaybolur.) 
Kim var orada? 
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(Anne, yürür. Pencereyi açar. Dışarı bağırır.) 
Heyl Pencereyi tıklatan kim? Kimse yok mu? 
(Dışarıya bakınır. Bu sırada sokak kapısının usul

ca açıldığı duyulur. Adam ûdeta süzülerek içeri girer. 
—Bu, elli yaşlarında, kır saçlı, sakalları uzamış, hay
li yorgunca ama gözleri parlayan bir tip.—r Anne, pen
cereyi kapatır.) 

Hay Allah! Ne oluyor bana? Kulağıma sesler 
gelmeye başladı. 

(Gelir. Koltuğa oturup örgüsünü örmeye devam 
eder. Adam, sindiği yerden çıkar. Arkası dönük olan 
Annc'nin yanına kadar yaklaşır .Şapkasını çıkarır. Ne 
diyeceğini bilemiycn bir hâli vardır. Şapkasını elin
de yamru yamru eder. Sonunda bütün cesaretini 
toplayarak konuşur.) 

ARİF H. — Hayırlı akşamlar! 
ANNE — (Korkuyla, kesik bir çığlık atarak aya

ğa fırlar.) 
Ne arıyorsun burada?.. 
ARİF H . — Hiç. 
ANNE — Nasıl hiç? 
ARİF H . — Basbayağı hiç işte. 
ANNE — Kimsiniz? 
ARİF H . — Bir dost. 
ANNE — Nasıl bir dost? 
ARİF H . — Eski bir dost. 
ANNE — Buraya nereden girdiniz? 
ARİF H . — Kapıdan. 
ANNE — Kapı kapalıydı. 
ARİF H . — Açtım. 
ANNE — Açtınız mı? 
ARİF H. — Evet, açtım. 
ANNE — Anahtarı nereden buldunuz? 
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ARİF K. — Hiçbir yerden. Bazen bir I . M I J - , Ilı ı, 
ne yahut bir tel parçası da aynı işi gülüyor. 

ANNE — Aman Allahım! Aman Allahım! 
ARİF H . — Kızmayın lütfen. Yarını saattir dışar-

dayım. Yağmur da öyle hızlandı k i . . . daha fazla ka
lamazdım. 

ANNE — Her insan gibi kapıyı çalsaydınız size 
açmamazlık etmezdim. 

ARİF K. — Ah, bakın bu bir alışkanlık meselesi
dir. Bir çeşit hastalık. Kilitlerle başım hiç hoş değil
dir. Karşımda ki l i t l i birşey görünce hemen bir dene
meye girişirim. Açmadan da İçim rahat etmez. 

ANNE — Yaaa? 
ARİF H . — Ya. 
ANNE — Acaip. 
ARİF H . — Çünkü insanı kötülüğe çağıran herşey 

bir kilidin altında saklı durur. Siz, hiç kapısı açık 
bir eve hırsız girdiğini gördünüz mü? 

ANNE — Yoo... bilmem. 
ARİF H . — Daima en kıymetli sandığınız şeyleri 

bir kilidin altında saklarsınız. Yalnız insanlar için 
tersi. İnsanların da güya işe yaramıyanlannı içeri 
atıp üzerine bir kilit vururlar. Hapishaneleri kasdedi-
yorum... 

ANNE — (îrkilir) Hapishane mi? Ne demek is
tiyorsunuz? 

ARİF H. — H : ç. Yâni şey... 
ANNE — (Sağdaki odaya yönelir) Tarık, Tarık 

baksana!. 
TARIK — (Girer) Ne var anne? (Arif H.'yı görür) 

Vay, Hoca!. 
ARİF H . — Merhaba Tarık. 
TARIK — Sen, ha? 
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ARİF H. — Galiba. 
(Tarık atılır. Adamın elini sıkar. Omzuna vurur.) 
TARIK — Hoşgeldin. 
ANNE — Tanışıyor musunuz siz? 
TARIK — Tabii. Arif Hocadan size bahsetmiştim 

ya anne. 
ANNE — Evet. 
TARIK — Bak Hoca, bu da sana o kadar çok an

lattığım annem. 
ARİF H. — (Elini uzatır) Tanıştığımıza memnun 

oldum efendim. 
ANNE — (Elini sıkar) Ben de. 
TARIK — Neden oturmuyorsun Hoca? 
ARİF H. — Önce bir kurulansam iyi olur. Şu hâ

lime baksana. 
ANNE — İçer: gelin öyleyse. Banyo... 
ARİF H . — Biliyorum. Sağ tarafta... 
(Çıkar) 
ANNE — (Şaşkın, arkasından bakar) Nereden 

biliyor? 
TARIK — (Güler) Dört yıl boyunca bu evi ona 

hergiin anlattım. 
ANNE — Ne biçim bir adam bu kuzum? 
TARIK — Kafası işleyen bi r i . Okumuş adam. 

Hani hatırlasana, anlatmıştım. Hep; «Cumartesi gün
leri kimseyi dört duvar araşma kapatamazlara derdi. 

ANNE — Ya, öyle birşey anlatıyordun. Hani: 
«Yarın Cumartesi» d'yen. 

TARIK — Ta kendisi. 
ANNE — Sakın eli uzunun biri olmasın? 
TARIK — Anne, ayıp sana. 
ANNE — Aman ne bileyim. Ağzımdan kaçtı. 
TARIK — İyi k i geldi. Ona ihtiyacım vardı. 



ANNE — Gideyim, yiyecek birşeylor hazırlaya
yım bâr:. 

ıSağdaki kam açılır. Ari) H. başını uzatır.) 
ARİF I I . — Dolaptan bir havlu alabilir miyim? 
ANNE — Elbette. Yalnız dolabın anahtarı.. . (Cc-

binden bir demet analılar çıkarır. Sonra birden ha
tırlar. Ari/ H.'ya ters ters bakar. Anahtarları cebine 
koyar.) Havlular üst güzde durur... 

ARİF I I . — (Güler) Teşekkür eder'm. 

— I ş ı k l a r S ö n e r — 
— B E Ş İ N C İ T A B L O — 

(Işıklar yanar. Dekor aynıdır. Aradan birkaç saat 
geçmiştir. Ari/ Hoca ve Tarık küçük bir sehpanın üze
rine hazırlanmış çilingir sofrasının başında oturmak 
tadırlar.) 

ARİF H. — (Biten sigarasını tablada söndürür. 
Ceplerini arar. Bulduğu boş sigara paketini buruş
turup atar.) Sigaran var mı? 

TARIK — (Sigara uzatırken) Çok sigara içiyor
sun. 

ARİF H. — Ne yapayım? Sıkılıyorum, sigara. 
Karnım acıkıyor, yiyecek birşey bulamıyorum, siga
ra. Canım kafayı çekmek istiyor, parasızım, içemiyo
rum, s'gara... Bu benim ekmeğim, suyum, ucuz eğlen
cem... 

TARIK — (Kalkar. Pencereden bakar) Hâlâ gel
mediler. 

ARİF H. — Gelmiycceklcr de. 
TARIK — Kim? Bizimkiler mi? 
ARİF H. — Hayır. Beklediğin güzel günler. 
TARIK — Seni neredeyse tanıyamıyacağım. 
ARİF H . — Neden? 
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TARIK — Öyle ya. O eski iyimserliğinden eser 
yok. «Yarın Cumartesi. Cumartesi günleri yaşamak 
güzeldir» diyen, sen değil miydin? 

ARİF H. — Haklısın. 
TARIK — Peki ,şimdi ne oldu? Bütün o anlattık

ların palavra mıydı? 
ARİF H . — O vakit başkaydı. İçimde yaşayan 

bir taraf vardı. Garip ama şimdi o yaşama isteği kal
madı bende. Galiba ben tükendim artık. 

TARIK — Böyle birdenbire mi? 
ARİF H . — Evet. Bâzıları ağır ağır, bâzıları da 

böyle, benim gibi birdenbire tükeniverirler. 
TARIK — Ne dersen de. İnsan bu kadar çabuk 

tükenmez Hoca. 
ARİF H . — O senin kuruntun . 
TARIK — Belki de. Aslında senin bukadar çabuk 

yıkılışına inanmak istemiyorum. Sen benim iyimser
l ik perimdin. Şimdi bile kafamın içinde hep senin se
sin. Meselâ bir yerden elim boş dönüyorum, bir kapı 
yı yüzüme çarparak kapatıyorlar. Tam: «Artık bit t im, 
artık dayanamam» diyeceğim. Kafamın içinde bir yer 
aydınlanıvcriyor. Orada pırıl pırıl bir çift kelime var: 
«Yarın Cumartesi» Sonra birden gülümsüyorm. 
cSâhi -diyorum- Yarın Cumartesi. Öyleyse dayan. El
bette yarın olacak ve sen o güzelim Cumartesiyi bu
lacaksın. 

ARİF H. — İşte bütün mesele burada: Ben o Cu
martesiyi kaybettim. 

TARIK — Yâni? 
ARİF H . —- Yâni ümidimi kaybettim. 
TARIK — Ümit mi? 
ARİF H . — Evet ya. Ümit. Nasıl anlatsam bil

mem ki? (Bir an) Bilir misin, insanın cani- bâ-
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zen bir kadını delice arzu eder. Günlerce onu takip 
edersin. Uzaktan uzağa mis gibi kokusunu duyarsın. 
Başın döner. Onunla tanışmak için bin türlü plân ku
rarsın. Gece uykularında o, dinlediğin şarkılarda hep 
o. Düşündükçe güzelleşir, arzuladıkça daha da yük
seklere çıkar. Bir de günün birinde onu elde ettiğini, 
odana getirip yatağına soktuğunu düşün. Önce bakı
yorsun haspanın i lk işi kauçuk memelerini çıkarıp 
duvara asmak oluyor. Sonra kokusunun pek mise ben
zemediğini farkediyorsun. Yok, hat tâ düpedüz ter 
kokuyor. Hele kuvvetlice bir sarıl karnı guruldama
ya başlıyor. Sonuçta kafanın içinde yüceloştirdiğin 
Afrodit kollarının arasında ekşi ekşi kokan bir pel
te hâline geliveriyor. 

TARIK — Biraz daha anlatırsan miğdem bula
nacak. 

ARİF H . — Yaşamak benim için böylesine eri
şilmez bir kadındı. Ama hiç değilse onu elde etmek 
ümidi vardı. Bu ümit güzeldi. Meğer ben onu hep iy i , 
güzel yanlariyle düşünmüşüm. Onu elde ettiğim an 
ellerime iğrenç bir sıvı gibi bulaştı. O vakit yanıldı
ğımı anladım. 

TARIK — Neden yanıldığını? 
ARİF H. — Hayat beni beklediklerimin tersine en 

aşağılık, en adi taraflariyle karşıladı. Birşey değil, 
içimdeki o eski ümit de öldü. Yâni aldatıldık. 

TARIK — Niye aldatılalım? 
ARİF H . — Doğru. Belki sen değil. 
TARIK — Ben büyük hayaller kurmamıştım. 
ARİF H . — Ya ben? Pek mi büyük şeyler istedim? 
TARIK — Sonunda kimseye değil kendi gücüne 

muhtaç olduğunu bilmeliydin. Kaktüsleri bi l i r misin? 
En sevdiğim bitkidir. Dallarını kırsan daha genç, 
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daha gür filizler verir, insan biraz kaktüslere benze
meli. 

ARİF H . — Senin için böyle konuşması kolay. Ne 
de olsa bir rahatın var. 

TARIK — Öyle mi sanıyorsun? 
ARİF H. — Tabr. Annen, kardeşin, ne bileyim bir 

karın var. Başını onun göğsüne dayasan yorgunlu
ğunu unutur, sıkıntını kaybedersin. Ne güzel sükûn
dur o... 

TARIK — (Aynı hasretle) Haklısın. No güzel bir 
sükûndur. İnsanı bu dünyadan alır, gökyüzüne, üze
rine kimselerin yaşamadığı başka bir yıldıza götü
rür... 

ARİF H. — Bir de kendini benim yerime koy-
sana. İstediğim küçük şeylerdi. Bir kızım var, diyor
dum. O bana nasıl olsa bakar, ünüme bir ta.'; çorba 
koyar. Sırtıma temiz bir mintan giydirir. Belki ak
şamdan akşama iki kadeh rnkımı da verir. Ben d."; 
kitaplarımı okur ,yorulunca da çocuklarla haşır ne
şir olur giderim, diye düşünüyordum. 

TARIK — Seni istemediler mi? 
ARİF H . — Evet. İlk defa eve gittiğimde kapıyı 

kızım açtı. Buz gibi soğuk bir sesle «hoşgeldin» dedi. 
Damat geldiği zaman da lıerşey anlaşıldı. İhtiyar 
bir hapishane kaçkınına ayıracak yerleri yoktu. 

TARIK — Peki, nerede kalıyorsun? 
ARİF H . — Gene yanlarında. Ama bir sığıntı gi

b i . Çocukları bile bana göstermek istemediler. 
TARIK — Her.şeyi kızınla açıkça konu.şsan. 
ARİF H . — İsterdim, ama olmadı. Ei::cn birşeyler 

söyliyebilmek için onu evin içinde adım adım takip 
ediyorum. Ona: «Hani -diyebilsem- masallarımı din
leye dinleye uyuduğun, gökgürültüsünden kaçıp yata-
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ğıma girdiğin günleri hatırlıyor musun?» Diyemiyo
rum. O buz gibi gözleri yüzüme değince başımı önüme 
eğip kaçıyorum. 

TARIK — Boşver. 
ARİF H . — Boşverilecek gibi değil. 
TARIK — Anlattıklarını roman halinde yazıp neş. 

retsen romantik kızlar bir hayli gözyaşı dökerdi. 
ARİF H . — Dalga geçme benimle. 
TARIK — (Alaycı) Demek bunun için birden in

sanlara küsüverdin, ha? Vah vah vah... 
ARİF H . — Dalga geçme, dedim. 
TARIK — Söyler misin Hoca, sen insanları ne 

sanıyordun? 
ARİF H. — Benim bildiğim insanlar yüreklerin

de biraz olsun sevgi taşırlardı. Anlaşılan nesil değiş
t i . 

TARIK — Elbette öyle. B'z bir bombada binler
ce insanın öldüğü bir savaştan sonra gelen nesiliz. 
Sen istediğin kadar sevmeye hazırlan, öteki tarafta 
hergeleler topumuzun canım cehenneme gönderecek 
bombalar, ateş makinaları icat edip duruyorlar... 

ARİF H . — Öyleyse ne bekl'yoruz yaşamaktan? 
Geldiğimiz yere dönelim daha İyi. 

TARIK — Saçma. İ ş bütün bunlara rağmen da
yanabilmekte. 

ARİF H . — Kızımdı. Öz kızım. Beni bir sokak 
serserisi gibi karşıladı. 

TARIK — Ya ne bekliyordun? «Hoşgeld'n başı
mın püsküllü belâsı» deyip ellerinden mi üpseydi? 
«Eh çocukların döküntüsü başımdan aşmıştı ama bir 
de senin kahrını çekeriz. Kocamla da senin yüzünden 
sabahlara kadar kavga edeceğim ama...» 

ARİF H . — Yeter! Sen de ötekiler gibisin. Keyfin 
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yerinde, rahatına diyecek yok. Geçmiş karşıma alay 
ediyorsun. Ya aynı,-şeyi kar ın sana yapsaydı? Dayan-
makmış, kaktüs ağacıymış, yok hi lmm ne. Acaba 
karın seninle yatmasa ne yapardın, ha? 

TARIK — Kapa çeneni. 
ARİF H . — Meselâ başka birinin kapatması, met 

resi olsa... 
TARIK — Sana, sus, dedim!. 
ARİF H . — Ne o? Pek çabuk kızdın. İşine gelme

di mi? 
TARIK — Kalbini kırmak istemem. 
ARİF H . — Kalbimi kırmak istemezmiş... Haydi, 

cevap ver bana. Karını meselâ bir randevu evinde ya-
kalasan... 

TARIK — Yeter, dedim! 
ARİF H . — Kardeşin seni tanımasa. 
TARIK — Susacak mısın sen, yoksa... 
ARİF H . — Annen: «Seni gözlerim görmesin. Git, 

nereye istersen defol git» dese... Sokaklarda kalsan... 
N~v TARIK — (Keser) Pekâlâ, devam et. Ama önce 

beni dinle. Bi r çift sözüm var. 
ARİF H . — Evet, yine parlak sözlerinden bir çif

t i değil mi? 
TARIK — Hayır. Bu seferki gerçek. (Bir susuş. 

Sonra katı ve donuk bir sesle.) Karım benimle yat
mıyor... (Bir sessizlik.) 

ARİF H . — Anlamadım. Nasıl yâni? 
TARIK — Basbayağı. Beni istemedi. 
ARİF H . — Yâni artık karın değil mi? Sebep ne? 
TARIK — Sebebim söylersem bir kere daha şa

şarsın. 
ARİF H. — Başkasını mı seviyor? 
TARIK — • Hemen hemen. Geldiğimde karım ge-
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beydi hoca. 
ARİF H . — Vay canına. Peki, ne diye kolundan 

tutup kapıdışarı atmadınız ? 
TARIK — Buna sebep yoktu. Ayrıca kanundaki 

çocuğun babası da kardeşim. 
ARİF H . — Ne, ne dedin? 
TARIK — Görüyorsun ya, işler senin sandığın ka

dar yolunda değil. 
ARİF H . — Anlıyorum. (Bir an) Biraz rakı koy-

sana. 
(Tank rakı koyar. İçerler. Sessizlik.) 
TARIK — (Pencereye gider bakar) İ ş bununla 

kalsa bari. 
ARİF H . — ö z ü r dilerim Tarık. Kusura bakma. 
TARIK — Boşver. Geçelim bunlan. 
ARİF H . — Bir sigara daha verir misin. 
(Birer sigara yakarlar. Tarık sinirli sinirli dolaş

maktadır.) 
Otursana. Ne dolanıp duruyorsun ? 
TARIK — Geç kaldılar. 
ARİF H . — Kim? 
TARIK — Hiç. Yok birşey. (Oturur) 
ARİF H . — Bazen kan beynime sıçnyor. Ben İn

sanlara herşeylmle güveniyordum. Şimdi birdenbire 
nefret etmeye başladım. Aldatılmış genç bir sevdalı 
gibiyim. 

TARIK — Ama bu yenilmek için bir sebep değil 
k i . 

ARİF H . — Anlamıyor musun, bizi istemiyorlar. 
TARIK — İstemesinler. Biz onlara kendimizi ka

bul ettireceğiz. Güçlü olmak gerek. O güzelim Cu
martesiyi birgün bulacağımıza inanmak... 

ARİF H . — Bunun İçin tek yol var. 
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TARIK — Neymiş? 
ARİF H . — Zor kullanmak. 
TARIK — Saçmalıyorsun. 
ARİF H . — Beni dinle... 
TARIK — Zor kullanmaktan kasdin ne? 
ARİF H . — Açıkçası bize vermek istemediklerini 

kopararak alacağız. Zorla. 
TARIK — Anlamadım. 
ARİF H. — Anlatayım. Şu yığınla itoğlu i t in ara

sında adam yerine konulabilmek için gerekli olan ne? 
Dur, senin yerine ben cevap vereyim: Para. öyle de
ğil mi? Çil çil, bavullar dolusu para olmalı k i adamım 
diyebilesin. Peki, sana vermek istemedikleri dostluk
ları satın alabilmek için?. 

TARIK — Yine para, değil mi? 
ARİF H . — Aferin. Anlayışlısın. Çifter çifter met

resler tutmak için? 
TARIK — Anladık. Para, para... Dünyalar kadar 

para. Ne olmuş yâni? Ben bir imparator hayatı iste
miyorum. İstcdiğ'miz hep küçük şeyler değil miydi? 
Sen de öyle dememiş miydin? Küçük bir ev, küçük 
bir huzur.. 

ARİF. — Evet. İstediğim küçük bir yerdi. İnsan
ların arasında minicik bir yer. Bana bunu vermedi
ler. Sana da vermiyecekler. Daha ne duruyoruz?. 

TARIK — Ne yapalım istiyorsun? Elimize birer 
makinalı tüfek alıp bir bankayı basalım. Çelik ka
saları dinamitlerle atalım. Önümüze kim gelirse öl
dürelim... 

ARİF H . — Saçmalama. Adam öldürmekten bah
seden yok. (Yaklaşır) Dinle beni: Herşeyi hazırla
dım... 

TARIK — Ne gibi? 
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ARİF H . — Bu işte kan dökmek yok. Adam Öldür
meyi beceremem bir kere. 

TARIK — Neler söylüyorsun? Anlamıyorum. 
ARİF K. — (Kesik kesik konuşur) İki sokak aşa

ğıda. Köşede. Bir kuyumcu dükkânı var. 
TARIK — Bana bak, ben böyle işlerde yokum, 

anladın mı? 
ARİF H. — Sersemliği bırak. Ne zamana kadar 

böyle köpek gibi sürünmeye devam edeceğiz? 
TARIK — Sana son defa söylüyorum. Benim ar

tık polisle işim yok. 
ARİF H . — Bu iş çantada keklik. Polisin ruhu 

bile duymayacak. 
TARIK — Of, nereden çıkıp geldin bu gece? Allah 

kahretsin, nereden çıkıp geldin? 
ARİF H . — Sinirlenme yavrucuğum. Sinirlenme

den dinle beni. Bize sevgi adına minicik birşey ver-
d'ler mi? Haketmediğimiz bir cezayı çektik. Dah3 da 
çekiyoruz. 

TARIK — Dinle hoca... 
ARİF H . — Önce sen beni dinle. Bir kuyumcu 

dükkânı demiştim, ö n tarafı ana caddeye bakıyor. 
Ama bir de arka kapısı var. Dar bir sokağa açılıyor. 
Kapıyı açmak basit... 

TARIK — Delilik bu! 
ARİF H . — Dükkâna evimizmiş gibi girebileceğiz. 
TARIK — Yapamam. 
ARİF H . — Yapacaksın .Akşam sekizle dokuz 

arası devriyelerin değişme saati. Kısa bir düddet 
için de olsa sokak bekçisiz kalıyor, anladın mı? İ ş 
bu küçük zaman parçasını değerlendirmekte. İşi bi
tirmek için on dakika yeter bize zâten. 

TARIK — Fakat Hoca... 
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ARİF H . — Sâde dükkânın içindekileri toparlar
sak bizi ömrümüzün sonuna kadar geçindirecek bir 
servetin sahibi oluruz, anladın mı? Kasanın açılma
sını bana bırak. Herşey çok basit. 

TARIK — Ben beceremem bu işi. 
ARİF H . — Sokaktan tek tük geçenler oluyor. 

Sen onları kollayacaksın. Bir de devriyenin gelişini. 
O kadar. Hikâyeyi tamamlayıp çantaları doldurduk 
mu koydularsa bulsunlar bizi. Ver elini istasyon. Ora
dan bir trene. Sonra nereye olursa, basar gideriz. 

TARIK — Peki, yakalanırsak?.. 
ARİF H . — Yakalanırsak ne olur sanki? Eski 

hayatımıza döneriz. Böylesi daha mı İyi? İnan k i 
bazı geceler koğuşumuzu arıyorum. Orada hiç değil
se bir önemimiz vardı. Koğuşun Arif Hocasıydım. 
Af çıktı, bizim Hocalık da elden gitti . 

TARIK — Yâni içerisi dışardan daha iyi mi de
mek istiyorsun? 

ARİF H . — öyle değil mi? Burada ne değerin 
var ki? Adın çıkmış serseriye. İyi insan olabileceğini 
bir türlü kabul etmezler. (Silkinir) Hem ne diye ya
kalanacak mışız? Göreceksin herşey yoluna girecek. 
Trene binip kirişi kırdı mıydı nerede yakalıyacaklar 
bizi? Gönlümüzün istediği yere gider, dilediğimiz ha
yatı yaşarız. 

TARIK — Düşünemiyorum. Kafam çalışmıyor. 
ARİF H. —İstersen bir çiftlik satın alırız senin

le ha, ne dersin? 
TARIK — Aklım almıyor bunları. 
ARİF H . — Sürüyle tavuklarımız olur. Atlar, 

İnekler de besleriz. İstersen sen evlenirsin. Ben ço
cukları severim. 

TARIK — Bizi kendi hâlimize bırakırlar mı sa 
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nıyorsun ? 
ARİF H . — Neden bırakmasınlar? O vakit para

mız olacak. Çiftliği beğenmedlysen bir dükkan aça
rız. Bir kitapçı dükkânı. 

TARIK — Hayal bunlar. 
ARİF H. — Hem okur, hem satarız. Renkli renk

l i , cicili bicili kitaplarla süsleriz dükkânımızı. Çocuk 
kitapları da satarız. Pamuk Prenses, Seksen Günde 
Devriâlem, Pinokyo, Keloğlan. Düşün, ne güzel olur... 

TARIK — Rüya görüyorsun yine. 
ARİF H . — (Sanki o günleri yaşıyormuş gibidir) 

«Amca, Ormanlar Hâkiminin İnanılmaz Maceraları 
var mı?» «Var yavrum. Hem de en yeni maceraları!» 
«Beybaba, bizim çocuğun doğum günü. Bir kitap gö
türmek istiyorum. Acaba hangisini tavsiye edersin?» 
«Size Gemici Sindbad'ın en son maceralarını vere
yim. Yahut yaşı daha küçükse Pamuk Prenses ile 
Yedi Cüce.» Düşün. Bir dükkâncık düşün k i yediden 
yetmişe kadar herkese çeşit çeşit dünyalar dağıtı
yorsun. Gençlere biraz hayal. Çocuklara biraz mace
ra. Yaşlılara hatıra kırpıntıları. Nasıl, aklın yatıyor 
mu ? 

TARIK —- Ne kadar tatlı anlatıyorsun. 
ARİF H . — Sonra meselâ dükkâna bi r genç kız 

dadanır. Ne kadar aşkî roman varsa teker teker 
hepsini satın almaya başlar. Şöyle, küçük burunlu, 
uzun sarı saçlı bir kız. Tab'i ona kitapları sen seçer
sin. Gel zaman git zaman bir yakınlık, bir ısınma. 
Tut k i kıza abayı yaktın. Sattığın kitabın arasına 
bir mektup koyar aşkını ona dökersin. O sana dün
den vurgun. Derken bir gün nişanlanırsınız. Yüzük
leri belki ben takarım. 

TARIK — Tam o sırada bir el omzuna dokunur: 
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«Lütfen bizimle merkeze kadar gelir misiniz» derler. 
Küçük kız olup bitenlerden habersiz, o güzel gözle
rindeki şaşkınlıkla hiçbirşey anlamadan yüzümüze 
bakar. Gülümsemeye çalışırız: «Bir yanlışlık olacak. 
Az sonra vaziyet anlaşılır geri döneriz» deriz. Gidiş 
o gidiş. Küçük kız boşuna bekler. Günlerce pencere
nin önünde oturur ağlar. Biz hiçbir zaman dönme
yiz... 

AiİF H . — Neden gidelim? Neden dönmeyelim? 
TARIK — Nafile Hoca. Boşuna ısrar etme. Ben

den paso. 
ARİF H . — Polisler gelirse onları da satın alırız, 

anladın mı? 
TARIK — Anlamadım. Anlamak da istemiyorum. 

Artık gizlenmeden yaşamalıyım. Başkaları ne düşü
nürlerse düşünsünler. Umrumda değil. Ben kendime 
yüzüm kızarmadan hesap vorebilmeliyim. 

ARİF H . — Bırak edebiyat yapmayı Alla'sen... 
TARIK — Edebiyat değil, Hoca. Biraz namus. 

İnsan herşeye rağmen ne kadar namuslu olabilirse 
o kadarcık.. . 

ARİF H . — Aptallık etme. 
TARIK — Aptallık da değil. Sâdece sonuna ka

dar namuslu kalabilmek istiyorum. 
ARİF H . — Uzun ettin. Bana bak, son defa soru

yorum: Benimle gelecek misin gelmiyecek misin? 
TARIK — Vazgeç Hoca, sen de vazgeç bu işten. 
ARİF H. — Bir tek kelimeyle cevap ver: Evet mi 

hayır mı? 
TARIK — Hayır. Cevabım hayırdır . 
ARİF H . — İyi düşün. Sonunda zengin olmak 

da var. 
TARIK — Yine de hayır. 
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ARİF I I . — öyle olsun .Sonunda pişman olacak
sın. 

(Anne soldan girer) 
ANNE — Afcdersiniz, girebilir miyim? 
TARIK — Gel anne. 
ARİF H . — (Yerinden kalkar) Eh, ben de yavaş 

yavaş kaçayım. 
ANNE — Neden? Yoksa sizi rahatsız mı ettim. 
ARİF H . — Yok canım. Ne münâsebet. 
ANNE — Oturmuş tatlı tatlı konuşuyordunuz. 
TARIK — Ya, evet. Eski günlerden konuşuyor

duk. 
ANNE — Yine siz konuşmanıza devam edin. 

Yalnız, birşey soracaktım. (Tarık'a) Merak ediyo
rum. Daha gelmediler. 

TARIK •— Evci. Dört. saat oldu. Allah kahretsin! 
Tahmin etmiştim. İşin içinde bir pislik olduğunu bi
liyordum. 

ARİF I I . - - Bana müsaade. 
ANNE Alı, sizin de ağzınızın tadını kaçırdım. 
ARİF I I . • - Yok elendim. Zâten kalkıyordum. 

(Yan gözle Tarifin bakar. Alaycı) Malûm, evde çoluk 
çocuk bekler. (Annc'nin elini sıkar) Hoşça kalın 
elendim. (Tarıfjın elini sıkar) Eyvallah delikanlı! 

TARIK — Güle güle Hoca. 
ARİF H . — Fikrini değiştirirsen bana bir mek

tup yaz. 
TARIK — Son cevabımı verdim Hoca. Ben yo

kum. 
ANNE — Ne var? Ne cevabı? 
ARİF H . — Bir iş meselesi efendim. 
ANNE — Nasıl bir iş bu Tarık? 
TARIK — Sonra anlatırım sana. 

73 



ARİF H . — Hayırlı geceler. 
ANNE — Hayırlı geceler. 
TARIK — Sana da. 
ARİF H . — (Çıkmak üzereyken durur, döner) 

Ah, sigaram kalmamış. Bu saatte de her yer kapalı
dır. (Tarık sigara paketini ona atar.) Teşekkür ede
r im. (Bir sigara çıkarır yakar) Gene görüşürüz. 

ANNE — Güle güle. (Arif H. çıkar. Bir sessizlik) 
Tarık, korkuyorum. 

TARIK — Ne yapsak? 
ANNE — Bilmem. 
TARIK — Acaba nereye gittiler. 
ANNE — Belki de yanılıyoruz. Belki de bir sine

maya gitmişlerdir. 
TARIK — Belki de. 
ANNE — Ya öyle değilse. 
TARIK —Oturup beklemekten başka çâre yok. 
ANNE — Keşke onları yalnız bırakmasaydım. 
TARIK — Böyle birşeyi akıllarına koydularsa 

elden ne gelir. 
ANNE — (Pencereden dışarı bakar) Dışarısı zi

f i r gibi karanlık. 
TARIK — Yağmur yağıyor mu? 
ANNE — Bilmem. Göremiyorum. 
TARIK — Saat onu geçiyor. 
(Bir sessizlik) 
ANNE — Adamın söylediği ne çeşit bir işti? 
TARIK — Hiç. Öyle bir iş işte. Sonra konuşuruz. 
ANNE — Anladım. Kötü bir işti. 
TARIK — Öyle. 

. ANNE — Kabul ettin mi? 
TARIK — Deli misin? 
ANNE — Etmedin mi? 



TARIK — Tabii etmedim. 
ANNE — Ne dedin? 
TARIK — Onu da vazgeçirmeye çalıştım. OH, 

anne sırası mı şimdi? Bir dünsclcrdi. 
ANNE — Bu sıkıntının sonu gelmeyecek mi? 
TARIK — Gelecek tabii. Bunların hepsi geçecek. 
ANNE — (Örgüsünü alır) Biraz şunu örmeye 

çalışayım bâri. 
TARIK — Radyoda ne var acaba? 
(Radyoyu açar. Hareketli bir müzik. Anne örgü-

güsünü örer. Sahnede sâdece bu sıkıntıyla alay et
mek istercesine gümbürdeyen bir müzik duyulur. 
Birden kapı yumruklanır. Doğrulurlar. Tarık radyo
yu kapatır.) Kapı çalmıyor!. 

ANNE — Kapı çalınıyor. (Bir an) Açsana. 
TARIK — Sen aç. 
ANNE — Korkuyorum. 
(İkisi de ağır ağır kapıya yaklaşırlar. Kapı tek

rar yumruklanır) 
TARIK — Haydi, bekletme. 
(Anne, kapıyı açmaya gider. Az sonra dışarıdan 

bir çığlık altığı duyulur. Fikret girer. Nurten'i kuca
ğına alınıştır. Kız baygındır. Rengi bembeyaz.) 

ANNE — (Arkalarından girer) Ne yaptın? Ne 
yaptınız? 

FİKRET — Bırak sormayı. Kızın yatağını aç. 
Çabuk ol. 

ANNE — (Sağdaki kapıya yürür) Allahım! Yap
mamalıydınız, yapmamalıydınız!. 

(Sağdan çıkar. Fikret kucağında Nurten olduğu 
halde onu takip eder. Tarık, hareketsiz bir süre sah
nede yalnız kalır. Az sonra Fikret girer. Titreyen 
parmaklariyle bir sigara yakar. Tartğı görmezden 

75 



gelerek sokak kapısına doğru yürür.) 
TARIK — Bana bak! 
FİKRET — Ne var? 
TARIK — Yüzünü dön bana. 
FİKRET — (Döner) Ne istiyorsun? 
TARIK — (Dimdik, gözlerinin içine bakarak ona 

doğru yürür. Karşısında durur.) Benimle bir kol gü
reşine var mısın? 

FİKRET — Saçmalama. 
TARIK — Benimle bir kol güreşine var mısın 

dedim sana? 
FİKRET — Bana bak, üstüme üstüme gelme fe

na yapar ım! 
TARIK — Yap da gürelim. Ne duruyorsun? 
FİKRET — Yaklaşma banal 
(İtmek ister. Tarık onu kolundan yakalar. Kolu 

kıvırmaya başlar. Fikret müthiş bir acıyla dizlerinin 
üzerine çöker.) 

Yapma... Yapma... 
(Tarık ayakta, Fikret yerde göz göze gelirler.) 
Haydi, vursana! Ne duruyorsun? Vur!. 
ANNE — (Hızla sağdan girer) Doktor!. Çabuk 

bir doktor!. 
(Tarık, önünde diz çökmüş olan Fikret'e bir to

kat indirir. Fikret yığılır...) 
TARIK — Yağmurluğu ver anne! 
(Yağmurluğu alır. Hızla koşarak çıkar.) 

— P E R D E — 
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Ü Ç Ü N C Ü P E R D E 
— A L T I N C I T A B L O — 

(Dekor aynı. Aradan birkaç gün geçmiştir. Va
kit, gece saat dokuza doğru. Perde açıldtğı zaman 
sahnede yalnız Fikret vardır. Nurten'in yattığı oda
nın önünde sinirli sinirli dolaşmakta ve sigara •iç
mektedir. Az sonra odanın kapısı açılır. Anne girer.) 

FİKRET — Nasıl? 
ANNE — Değişen birşey yok. Üç gündür hep ay

nı. 
Fikret — Konuşmuyor mu? 
Anne — Öyle sayılır. Bir tek şey söylüyor: «Gör

mek istemiyorum» diyor. «Kimseyi görmek istemi
yorum...» 

FİKRET — Benini için sordun mu? Yine konuş
mak istemiyor mu? 

ANNE — Hayır. İstersen bir do kendin git. 
FİKRET — Allah kahretsin! Faydası yok. 
ANNE — Neden? 
FİKRET — Dün, bütün gece benimle konuşması 

için ona yalvardım. 
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ANNE — Cevap vermedi mi? 
FİKRET — Hayır. Beni duymadı bile. Yüzüme 

baktı baktı sonra da: «O öldü» dedi. «Artık yaşamı
yor.» 

ANNE — Delirmesinden korkuyorum. 
FİKRET — Ben de. 
ANNE — Bereket kan durdu. 
FİKRET — Ya aklını oynattıysa. Bu daha kütü. 
ANNE — Biraz istirahat etmssi gerek. Belki dü

zelir. 
FİKRET — Konuşsa, içindekileri dükebilse açı

lır sanıyorum. Annesini çağırsak mı? 
ANNE — Annesini mi? O zill i karıyı? İnsanın 

delircccği yoksa zorla deli eder... 
FİKRET — Peki, no yapmalı? 
ANNE — Biraz kendi haline bırakalım. Zaman

la toparlanır. 
FİKRET — Hey Allahım! Toptan aklımızı oynat

mazsak iy i . 
ANNE — Haberin var mı, Tarık da yarın gidi

yor. 
FİKRET — Demek karararını verdi. 
ANNE — Evet. Tren biletini almış. 
FİKRET — Tamam. O da gidince ülü evinden 

farkımız kalmaz. 
ANNE — Büyle dargın mı ayrılacaksınız? 
FİKRET — Elden ne gelir? 
ANNE — Onunla konuşsan belki... 
FİKRET — Konuşmak mı? Yüzüne bakmaya 

bile cesaretim yok. 
ANNE — Ne de olsa kardeşsiniz. 
FİKRET — Böyle olmasını ister miydim sanıyor

sun? 
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ANNE — O ila İstemez. 
FİKRET Diliyorum. Ama olan oklu bir kere. 
ANNE - - Son, yine j*It onun günlünü al. Hatta 

biraz para ver. İhtiyacı vardır. 
FİKRET — Kabul eder mi sanıyorsun? 
ANNE — Belki eder. 
FİKRET — Komik olma. Attığı tokatm acısı 

geçmedi daha. 
ANNE — O hâdise için çok üzüldü. Sana vur

duğuna bin pişman. 
FİKRET — Hayır. Aslında çok iyi etti. 
ANNE — Nasıl? 
FİKRET — Haketmiştim. 
ANNE — Haydi öyleyse, git onunla konuş. 
FİKRET — Nerede? Yatıyor mu? 
ANNE — Odasında. Bavulunu hazırlıyor galiba. 

Haydi... 
FİKRET --• Yapamam anne. 
ANNE — Yaparsın. O da sevinir. 
FİKRET — O gücü bulamıyorum kendimde. 
ANNE — Hele bir dene. Bak göreceksin, herşoy 

nasıl yolunu girecek. 
FİKRET — Şimdi gidemem. Belki daha sonra. 
ANNE — Nasıl is',:;rsen. Ama böyle dargın ay

rılmayın. 
FİKRET Nurten akşam yemeğini yedi mi? 
ANNE Hlçb'rşey yemiyor. 
FİKRET Ama yemesi gerek. 
ANNE — Vitamin hapı mı ne, onlardan veriyo

rum işte. 
(Tarık soldan yircı: Elinde bir bavul, bir el

bise v.s. vardır. Bavulu masanın üzerine koyar.) 
TARIK — Anne, biraz yardım etsene. Yavaş ya-
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vaş yükümüzü hazırlıyalım. (Bavulu yerleştirmeye 
başlar.) 

ANNE — Tren ne vakit? 
TARIK — Yarın sabah erkenden. Şunu yerleş

tirelim de hazır olsun. 
ANNE — Yarın gitmen şar t mı? 
TARIK — Gitsem iyi olur. Biliyorsun, bileti de 

aldım zâten. Gömlekleri çîkarıvcrscnc... (Anne, göm-
" lekleri almak için çıkar. Bir sessizlik. Tarık bavulu 

yerleştirmeye devam eder. Durur. Bir an. Fikret'e 
bakar. Ona yaklaşır. Elini omuzuna koyar.) Artık 
barışalım mı? 

FİKRET — Nasıl istersen. 
TARIK — O günki hâdise için özür dilerim. 
FİKRET — Boşver. Haketmiştim. 
TARIK — Yine de vurmamahydım. 
FİKRET — Vurduğun iyi oldu. Daha da vursay-

dm. Ferahlardım. 
TARIK — Biz seninle eski dostuz. Anlarsın ya. 

Olup bitenler hiçbirşcyl değiştiremez. 
FİKRET — Sana aklım ermiyor. Gerçekten zor 

adamsın. Dimdik ayakta durmasını biliyorsun. Oy
sa ben... 

TARIK — Bırak şimdi bunları. 
FİKRET — Öyle çabuk yıkıldım ki . Eski yapı

lar gibi. Oysa sen her sarsıntıda işin içinden biraz 
daha sağlam çıkmasını biliyorsun. Önceleri numara 
yapıyorsun sanmıştım. Fakat sonradan sonraya bak
tım da gerçekten sağlam adamsın. Senin gibisini 
hiç görmedim. 

TARIK — Belki haklısın. Bir bakıma sağlam 
olmak zorundayım. Düşünsene. Kendimi bırakıver-
scydlm... Bu olup bitenlerden sonra... 
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I'İKHKT Aıılıynıuııı. 
TAKIK 1 ıılItııır i l I.t.n bıi'.ku ran-m kalır 

mıydı? İlen ılayanıııııyıı çalıştım, Ilrr.şi'yo rağmen. 
Hepsi hu. 

FİKRET Yarın gidlyormuşKiın. 
TAHIK — Bra t 
FİKRET — Gltmesen olma/, mı? 
TARIK — Gideyim Fikret. Böylesi daha İyi. 
FİKRET — Bizden mi kaçıyorsun? 
TARIK — Çocuk olma. Sizden ne diye kaçayım? 

Sâdece şansımı biraz da başka taraflarda denemek 
istiyorum. 

FİKRET — Sana birşey söyliyeceğim. 
TARIK — Evet? 
FİKRET — Şey... sana... borç olarak... biraz 

para versem kabul eder misin? 
TARIK — (Gülümser) Sağol. 
FİKRET — Sonra ödersin. 
TARIK — Kabul ctmeşem kırılır mısın? 
FİKRET — Kabul edersen sevinirim. 
TARIK — Pekâlâ. Madem k i içinden geldi. 
FİKRET — (Cüzdanım çıkarıp Tarığa verir) is

tediğin kadar al. 
TARIK — (içinden biraz para alıp cüzdanı geri 

verir) Sağol. 
FİKRET — Yine de burada kalsan, beraber ol

sak iyi olurdu. 
TARIK — İyi olmazdı Fikret. Bunun sen do 

farkındasın. 
FİKRET — İstersen kötü günleri unutabiliriz. 
TARIK — Mesele bu değil. Bu şehirde iş bula

bilmenin benim için imkânsız olduğunu anladım. 
Nereye gitsem beni tanıyorlar. 
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FİKRET — Belki de sana öyle geliyor. 
TARIK — Belki de. Ama ne farkeder? İçimde 

hep hu tanınma korkusu, bu saklanma ihtiyacı var
ken yaşamanın tadı yok. Aralarında herhangi birisi 
gibi dolaşabileceğim bir çevre arıyacağım. 

FİKRET — Nasıl istersen. (Bir an) "Bizi unut
mazsın değil mi? 

TARIK — Hiç unutmam. Yine de kötü günlerim
de siz aklıma gelince ferahlarım. Ne olursa olsun 
beni sevdiğinizi bi l i r im. Eninde sonunda yine bir
birimizin yardımına koşarız. 

FİKRET —- Evet. Nerede olursa olsun. 
TARIK — Olup bitenler hiçbirşeyi değiştiremez. 

Sen yine benim için eski Bacaksızsın. 
FİKRET — Utanıyorum Kaptan. (Atılır. Toriği 

kucaklar. Tarifsiz bir sevgiyle sarılır) Böyle olma
malıydı... Böyle olmayacaktı... 

TARIK — Boşver Bacaksız. Seni anlıyorum. As-
lolan dostluğumuz. Gor'si lâf. Nerede olursak ola
lım birbirimizin yardımına koşarız. Bunu biliyoruz 
ya yeter. 

FİKRET — Mektup yazarsın değil mi? 
TARIK — Tabii. Sık sık. Sen de yaz. 
FİKRET — Yazarım. (Anne, elinde gömleklerle 

girer.) 
ANNE — İşte gömlekler. Biraz eski ama. 
TARIK — Olsun. İdare eder. 
ANNE — İkisinin yakalarını değiştirdim. 
TARIK — Eksik olma. (Gömlekleri bavula ko

yar.) Biliyor musun anne, Bacaksız bugün bana pa
ra verdi. 

ANNE — (Sevinçle I Tabi'. Onu bugünlere yetiş
tirdik. (Gider, Fikret'i öper) 
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TARIK (Fikret'i-) MıılıçcılVkl ımııullur olduğu 
zaman benlin hakkımı ılıt sen yeisin. 

FİKRET Maska lılr ı-kslfilıı yıık yııV 
TARIK Sııftol. Yok. 
ANNE İşlerini yolunu koyunca beni (Uı yanı

na aldırırsın olur mu? 
TARIK —• Tabii. Artık yaşım geçti. Herhalde 

yeniden evlcnemem. Sen gelir bana bakarsın. 
ANNE — Böyle konuşma. 
TARIK — (Güler) Şaka söylüyorum, şaka. Şöyle 

eli yüzü düzgün, bana bakacak söküklerimi dikecek 
bir kız bulursam niye ovlenmiyeyim? 

ANNE — Yaz gelince, Fikret iznini alır, sana mi
safir geliriz. Deniz havası hoşuma gider. 

TARIK — Tabi. (Bir an. Fikret'e döner) Şey... 
Şimdi sırası değil ama söylemem gerek. Boşanma 
meselesi hükme kaldı. Önümüzdeki i lk celsede her
halde kararı alırız. 

FİKRET — Anlıyorum. Bırak şimdi bu konuyu. 
TARIK — Bilesiniz diye söyledim. Artık bu me

sele kapanmıştır. (Durur. Sağdaki odayı işaretle) 
O nasıl? 

ANNE — İyi. Doktorlar birkaç güne kadar bir-
şeyi kalmaz dediler. 

FİKRET — Sinirleri çok bozuk. Hiç konuşmu
yor. 

TARIK — Ona bak vermek gerekir. O kadar çok 
hâdise üst üste geldi k i . Biliyorsunuz, o bunlardan 
birinin bile ağırlığını kaldıramıyacak kadar çelim
siz. 

ANNE — Doğru. 
TARIK — Kendini bir an ünco toparlaması ge

rek. Yoksa bu sinir bozukluğunun sonu kötüye vanr. 
83 



FİKRET — Biz de ondan korkuyoruz ya. 
ANNE — Ne birşey yiyor ne de konuşuyor. 
TARIK — Ona yardım etmeliyiz. 
ANNE — Ben elimden geleni yapıyorum. 
TARIK — Ona iyi bir hayat yaşatamadık. Ka

bul edelim. Kabahatin daha çoğu da bende. (Fik
ret'e) Onu ihmal etme Fikret. Ona yaşamayı biraz 
sevdir. Bunu ben beceremedim. Hiç değilse sen e-
linden geleni yap. 

FİKRET — Peki, çalışırım. 
TARIK — Onu al bir yerlere götür. Hayatın gü

zel olduğu yerlere. Dansetmeye eğlenmeye. Bunlar 
belki küçük şeyler. Ama yapmalısın... 

FİKRET — Yaparım. Elimden gelirse 
TARIK — Eh, artık yatsam iyi olur. 
FİKRET — Sen bilirsin. 
TARIK — Erken yatıp erken kalkmalı. Yarın 

sabah Abbas yolcu. Uyuyup kalıvcririm de sonra... 
ANNE — Merak etme. Ben seni uyandırırım. 
TARIK — Sağol anne. Herhalde seni çok özli-

yeceğim... Haydi, iyi geceler! 
FİKRET — Sana da Kaptan. 
(Tank soldaki kapıya yürür. Birden durur, dö

ner.) 
TARIK — Şey... (Nurten'in odasını işaret eder) 

Ona da bir «Allahaısmarladık» demek isterdim. Ama 
herhalde olmayacak. Fikret, ona durumu anlatırsın. 
Kırgın filân değilim. Yaptığı her hareketine hak ve
riyorum. Bunu bilmesini isterim. 

FİKRET — Merak etme, söylerim. 
(Bir sessizlik) 
TARIK — Bu gece çok mu sıcak bana mı öyle 

geliyor? 
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FİKRET — Bilmem. 
TARIK — İçimde bir bunaltı var. 
ANNE — Garip. Benim de. 
TARIK — Neyse. Tekrar iyi geceler. 
ANNE — Allah rahatlık versin. 
(Tarık soldan çıkar.) 
FİKRET — Işığı söndüreyim mi? 
ANNE — Söndür. 
(Fikret düğmeyi çevirir ) 

— Işıklar söner — 

—YEDİNCİ TABLO— 

(Aradan birkaç saat geçmiştir. Sahne bomboş. 
Pencereden giren hafif mavi bir ışık sahneye laş bir 
aydınlık vermektedir. Dekor aynıdır. Dışardan, u-
zaktan uzağa bekçi düdükleri, koşuşmalar, çağrış
malar işitilir. Az sonra soldaki kapı açılır. Tarık 
girer. Huzursuz bir hâli vardır. Bir sigara yakar. 
Sahnenin karanlık bir köşesine çekilip sigarasını 
içer. Bu sırada sağdaki oda kapısı da açılır. Nurten 
girer. Mantosunu giymiştir. Elinde küçük bir valiz 
vardır. Sokak kapısına doğru yürür...) 

TARIK — Nurten!. 
NURTEN — (Döner) K i m var orada? 
TARIK — (Ona doğru yürür) Benim Nurten. 
NURTEN — Tarık!. Sen misin? 
TARIK — Evet. 
NURTEN — Neden yatmadın? 
TARIK — Uyku tutmadı. 
NURTEN — Beni de. 
(Dışardan bekçi düdükleri duyulur.) 
TARIK — Bekçi düdüklerini duyuyor musun? 
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NURTEN — Duyuyorum. 
TARIK — Yine gecede bir uğursuzluk var. 
NURTEN — Bunun için m i uyuyamadın? 
TARIK — Evet. Ya sen? 
NURTEN — Bilmiyorum. Uyuyamadım işte. 
(Sesler daha yakından duyulur.) 
TARIK — Dinle. Yine birinin peşindeler. Yine 

bir belâ dolaşıyor ortalıkta. 
NURTEN — Neler düşündüğünü biliyorum. 
TARIK — İçimde bir huzursuzluk var. 
NURTEN — Unutamıyorsun değil mi? O günü? 
TARIK — Bilmiyorum. Belki. Ama sinirlerimi 

bozuyor... 
NURTEN — Bu gürültüler mi? 
TARIK — Evet. 
NURTEN — Sana ne? 
TARIK — Hiç. Ama içimde bir sıkıntı var. Ber

bat birşey. 
NURTEN — Gidip yatsan. 
TARIK — Sen... giyinmişsin Nurten. Sokağa çı-

karakmış gibi. 
NURTEN — Yeni mi farkına vardın? 
TARIK — Aklım başımda değil. (Bir ân) Bir 

yere mi gidiyordun? 
NURTEN — Evet. 
TARIK — Gecenin bu saatinde? 
NURTEN — Evet. 
TARIK — Sen aklını mı kaçırdın... 
NURTEN — Artık burada kalamam Tank. 
TARIK — Nereye gideceksin? 
NURTEN — Eve. Annemin yanma. 
TARIK — Bu saatte vasıta bulamazsın. 



NURTEN — Zararı yok. Islu-.yıunlu .»bulu inik 
lorim. 

TARIK — Hastasın. 
NURTEN — iyileşirim. 
TARIK — Deli olma. Seni bir yere bırakmam. 
NURTEN — Anlamıyor musun Tarık. 
TARIK — Çocukluk etme. Gidecek olan sen de

ğilsin. 
NURTEN — Hayır. Artık bu evde fazla olduğu

mu biliyorum. 
TARIK — Bu evde fazla olan biri varsa o da 

benim. 
NURTEN — Hayır Tarık. Sen birşey yapmadın 

ki . Neden gideceksin? 
TARIK — Bak yavrum, biliyorum. Belki benim

le yüzyüze gelmek istemiyorsun. 
NURTEN — Ah Tarık, sana anlatabilsem... 
TARIK — Anlıyorum, merak etme. Sabahleyin 

erkenden buradan gideceğim. 
NURTEN — Hayır. Daha önce ben... 
TARIK — Gitmeyeceksin. Burada kalacaksın. 

Hayatınıza bıraktığınız yerden devam edeceksiniz. 
NURTEN — Hangi hayatımız? Oh, o günleri 

hatırladıkça... Hayır hayır! En iyisi gitmek. Belki 
unutabilirim. 
. ı TARIK — Neroye gideceksin? Neyi unutacak
sın? Sen kaçmak istiyorsun ama nafile, insan ken
dinden kaçabilir mi? 

NURTEN — Utanç beni öldürüyor. 
TARIK — Şu haline bak. Ayakta zor duruyorsun. 
NURTEN — Keşke ölsem. Ölebilsem. 
TARIK — Saçmalama, ö lmek o kadar kolay 

mı? 
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NURTEN — Bırak beni Tarık, gideyim. 
TARIK — Bir yere gidemezsin. 
NURTEN — Peki, sonu ne olacak? 
TARIK — Bunları iyileştikten sonra düşünür

sün. 
NURTEN — Artık sizin yüzünüze bakmak iste

miyorum. Elimde değil. 
(Gürültüler tekrar işitilir.) 
TARIK — Hay Allah! Ne oluyor? Kudurdu mu 

bunlar? (Bir an) Haydi Nurten, haydi yavrum. Bı
rak çocukluğu da git yat. 

NURTEN — (Çok tatlı bir tonda) Tarık!. 
TARIK — (Aynı tonda) Efendim? 
NURTEN — Korkuyor musun? 
(Bir sessizlik.) 
TARIK — Gitmiyeceksin değil mi? 
NURTEN — Gideceğim Tank. Kararımı verdim. 
TARIK — Fikret'i seviyor musun? 
NURTEN — Bilmiyorum. 
TARIK — Seviyorsun. 
NURTEN — Bilmiyorum. 
TARIK — Yoksa sevmiyor musun? 
NURTEN — Bilmiyorum. 
TARIK — Ya çocuk yaşasaydı? 
NURTEN — Bilmiyorum dedim! Bırak beni! 
TARIK — Ama o seni seviyor. 
NURTEN — Hayır. Sevmiyor. 
TARIK — Seviyor. Bunu bana söyledi. 
NURTEN — Ben yahut bir başkası farketmezdi 

onun için. Onun istediği sâdece bir kadındı. Anladın 
mı? Sâdece bir kadın!. 

(Bir sessizlik.) 
TARIK — (Tatlılıkla) Nurten!. 



NURTEN — Efendim? 
TARIK — Korkmuyorum. 
(Sessizlik.) 
NURTEN — Tarık... ben... eğer... Fikret'le... 

yâni... demek istiyorum k i . . . 
TARIK — Anlıyorum. Üzme kendini. Eğer sev-

diysen... 
NURTEN — Hayır. Sevmek değil. Başka birşey... 

Yâni... (Kelimeyi bulamaz. Ellerini açar.) İşte!.. 
(Dışardaki gürültüler artar. Bekçi düdükleri.) 
TARIK — Herifi yakaladılar mı dersin? 
NURTEN — Bilmem. -
TARIK — Nurten, bilmeni isterim k i o hâdise

de... 
NURTEN — Bırak o hâdiseyi şimdi. Bak Tank, 

söylemek istediğim... yâni... ben... Fikret'e âşık de
ğilim... yalnız... 

TARIK. — Bunun önemi yok. Bak, sana anlat
malıyım. İnan Nurten, o hâdisede zerre kadar su
çum yoktu. Çünkü... 

NURTEN — Biliyorum. Yalnız beni de suçlu 
sanma. Ona farkında olmadan alışıverdim. 

TARIK — Sarhoştuk. 
NURTEN — Yalnızlığım dayanılmaz bir hâle 

gelmişti. 
TARIK — Yanımdaki adamlar işi akıllarına 

koymuşlardı. 
NURTEN — Geceleri bana o kadar tatlı şeyler 

anlatıyordu k i . . . 
TARIK — Sâdece onları vazgeçirmeye çalıştım... 
NURTEN — Önceleri ik i kardeş, ik i dost gibi 

konuşuyorduk. 
TARIK — Sonunda bir adamın öleceği aklıma 
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bile gelmemişti. 
NURTEN — Kendimde değildim. 
TARIK — Çok sarhoştum. 
NURTEN — Bir sabah aynı yatakta uyandığımız 

zaman... 
TARIK — Karakolda kendime gelince... 
(Uzun bir sessizlik.) 
NURTEN — Herşey olup bitmişti. 
TARIK — Herşey... 
(Sessizlik.) 
NURTEN — Peki ama bunları bana neden anla

tıyorsun? 
TARIK — Ben mi? Ben. Öyle. Anlatıyorum işte. 
NURTEN — Bana hesap vermeye mecbur değil

sin. 
TARIK — Ya sen? Sen neden anlatıyorsun?, 
NURTEN — Ben? Bilmem. Ben de öyle, anlatı

yorum işte... 
TARIK — Ben, sâdece bilmeni istemiştim. 
NURTEN — Senin böyle kötü bir işi yapmaya

cağını zâten biliyordum. 
TARIK — Ama yine de kendimi suçlu hissedi

yorum. Seni hep yalnız bırakırdım. Sanki neden o 
heriflerin yanına gidip gece yarılarına kadar kafayı 
çekerdim? 

NURTEN — Çok çalışıp yoruluyordun. 
TARIK — Evet ama sükûnu neden o meyhane 

köşelerinde arardım? Halbuki senin yanında kala
bilirdim. 

NURTEN — Tarık!. 
TARIK — Şimdi anladın mı? Gidecek olan sen 

değilsin, benim... 
NURTEN — Kendine haksızlık ediyorsun. 



TARIK — Haksızlık değil. Hiçbir zaman sana 
lâyık bir erkek olmadım. 

NURTEN — Ama... 
TARIK — Seni hep yalnız bıraktım. Evet, o ada

mı ben öldürmedim. Ama yine de suçluyum. Çünkü 
seni hep yalnız bıraktım. Bütün hu işler hep benim 
yüzümden başımıza geldi. 

(Bekçi düdükleri duyulur.) 
Hay Allah belâsını versin!. Şu sesler kesilse 

artık. 
NURTEN — Sakin ol Tarık. 
TARIK — Sakinim yavrum. Haydi, beni uğraş

tırma. Odana dön. 
NURTEN — Gitmeliyim. 
TARIK — İnatçılık etme. (Gülümser) Hesap 

meydanda. Suç birimizin değil. Hepimizin de zayıf 
taraflarımız var, görüyorsun. Ne yapalım, insanız. 
Bir türlü kusursuz olamıyoruz. En iyisi birbirimizi 
affedelim gitsin... 

(Birden Nurten sendeler. Bavulu elinden düşer.) 
Neyin var? 
NURTEN — Hiç. Hafif bir başdönmesi. 
TARIK — Şu hâlinle bir de gitmeye kalkıyor

sun. 
NURTEN — Yine de gidebilirim. 
(Bu se/er sallanır, yere düşerken Tarık sarılır, 

tutar.) 
TARIK — Çocuk gibisin. Söz dinle biraz. Hâline 

bak... 
NURTEN — Tarık, Tarık! Ne oluyor böyle? 
TARIK — Hiç yavrum. Birşey olduğu yok. Her

şey yolunda. Herşey düzelecek. Bak göreceksin... 
NURTEN — Beni aldatmaya çalışma. 
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TARIK — Çalışmıyorum. 
NURTEN — Asıl ben sana layık değilim. 
TARIK — Bırak bu laflan. 
NURTEN — Ölmek istiyorum! 
TARIK — Yasıyac aksın. 
NURTEN — Öyle pişmanım k i . 
TARIK — Hastasın. Haydi, yatman gerek. 
NURTEN — Ne kadar iyisin. 
TARIK — Hepimiz iyiyiz. 
NURTEN — Sen... sen başkasın. 
TARIK — Haydi, şimdi gel. (Kızı odasına doğru 

götürür) Kendine iyi bakmalısın. Yatağına girip u-
yumağa çalış. Birkaç gün sonra belki de birşeyin 
kalmaz. (Oda kapısını açar) Bir daha da bir yere 
gitmeye kalkma... 

NURTEN — Çocuğu unutamıyorum. 
TARIK — Unutmaya çalış. Allah rahatlık versin. 
NURTEN — Tarık!. 
TARIK — Konuşup da kendini yorma. 
NURTEN — Sana teşekkür etmek istiyorum. 
TARIK — (Güler) Neden? 
NURTEN — Bilmem. Ama yine de sana çok, 

çok teşekkür ederim. 
TARIK — (Bavulu uzatır) Bunu da yerine koy. 
NURTEN — (Alır) İyi geceler. 
TARIK — Sana da. 
(Nurten kapım kapatır. Tarık bir süre kapalı 

kapıya bakar. Sonra dışarıdan gelen gürültüleri din
ler. Huzursuz bir şekilde dolaşır. Bu sırada soldaki 
ikinci kapı açılır. Anne girer.) 

ANNE — Ne oluyor bu gece anlamıyorum. (Ta-
rığı görür) Sen misin Tarık? 

TARIK — Evet. 
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ANNE — Hay Allah. Bon de hırsız filan girdi 
sandım. Neden yatmadın? 

TARIK — Söylemiştim ya. Bir bunaltı var içim
de. Uyku tutmadı. 

ANNE — Kiminle konuşuyordun? 
TARIK — Hiç. Hiçkimscyle. 
ANNE — Birilerinin konuştuğunu duydum da. 
TARIK — Sana öyle gelmiş. 
ANNE — Işığı yakıver bari. 
(Tarık ışığı yakar. Sahne aydınlanır.) 
Yattığımdanberi kıyamet kopuyor dışarıda. 
TARIK — Evet. Yine bir uğursuzluk dolaşıyor 

ortalıkta. 
ANNE — (Pencereden bakar) Şu hâle bak. So

kağı polisler doldurmuş. (Pencereyi açar. Gürültü
ler daha yakından duyulur.) Ne var kuzum? Derdi 
ne bunların? 

TARIK — Kapat şu pencereyi anne. 
ANNE — Neyin var Tarık? 
TARIK — Hiç. Birşeyim yok. Yalnız, kapat pen

cereyi. 
ANNE — Sinirlisin. 
TARIK — Yok canım. Yalnız, tabii... Insanm 

asabı bozuluyor. Bu bekçi düdükleri... 
ANNE — Anlıyorum. (Pencereyi kapatır.) Ka

patt ım işte. Haydi istersen gidip uyumağa çalış. 
TARIK — (Pencerenin ününe gelir. Dışarı bakar) 

Yine birinin peşindeler. Ama neden hep bizim sokak
ta dolaşıyorlar? K'mi arıyorlar? 

ANNE — Üzme kendini. Kimi ararlarsa arasın
lar, sıma ne? 

TARIK — (Dışarı bakarak) Gidiyorlar. Sokağın 
sonuna doğru. Köşeyi döndüler. 
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ANNE — Haydi haydi, gidip yat. Sabah erken 
kalkacaksın. 

TARIK — Bu işin içinde b 'r bityeniği var gibi 
geliyor. İnşallah düşündüğüm gibi değildir. 

ANNE — Düşündüğün gibi ini? Açık konuş Ta
rık. Ne oluyor? 

TARIK — Hiç... 
ANNE — Bir bildiğin mi var? 
TARIK — Hayır hayır, sâdece kuruntu. 
ANNE — Yoksa... 
TARIK — Uzatmıyalım anne. 
ANNE — Benim gözümden kaçmaz. 
TARIK — Aklıma birşey gelmişti ama... 
ANNE — Ne? 
TARIK — Hiç. Dedim ya, mânâsız... 
(Bu sırada dışarıda, pencerede Arif H. belirir.) 
ANNE — Benden birşey saklıyorsun. 
TARIK — Saklamıyorum. 
ANNE — Öyleyse neden yatmadın? 
TARIK — Canım uykuma da karışacak dcğilsi 

niz ya!. 
(Arif H. camı tıklatır. Anne ve Tarık dönerler. 

Onu görünce bir süre donmuş gibi kalırlar. Arif H. 
Tarığa «dışarıya gel» anlamında bir işaret yapar.) 

Yanılmamışım demek! 
(Pencereye yürür. Açar) 
Ne istiyorsun? 
ARİF H. — Biraz dışarıya gelebilir misin? 
TARIK — Ne istiyorsun, diyorum? 
ARİF H. — Hele dışarı gel biraz. 
ANNE — (Bir çığlık atar gibi) Hayır!. 
FİKRET — (Soldaki kapıdan girer.) No oluyor 

yahu? Ne bu gürültü? 
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ANNE — Tarık, sakın bir yere gitme!. 
ARİF H. — Geliyor musun? 
TARIK — Gelemem. 
ARİF H. — öyleyse ben oraya geliyorum. Kapı

yı aç... 
(Pencereden kaybolur.) 

ANNE — Hayır, gelmesin! 
TARIK — Anne!. 
ANNE — Fikret, kapıyı sürgüle. 
FİKRET — Neden, no oluyor? 
TARIK — Sükin ol anne. 
ANNE — Çabuk. Kapıyı sürgüle diyorum! 
FİKRET - - Hay Allah! (Kapıyı silrgillemeye 

gider.) 
TARIK — Anne, kendine gel! 
ANNE — Ben kendimdeyim. Ama o buraya gel-

miyecek. 
(Dışardan kapı yumruklanır.) 
Arif H . — (Dışardan) Hey!. Beni uğraştırmayın. 

Açın şu mereti. 
TARIK — Ne istiyorsun, onu söyle? 
ARİF H. — Hele sen kapıyı aç. Anlatırım. 
FİKRET — Ne oluyor yahu, Söylescnize? Kim 

bu? 
TARIK — Anlaşıldı, yine bir şenlik var. 
(Dışarıdan kapı yumruklanır. Sağdaki oda ka

pısı açılır. Nurten girer.) 
NURTEN — Ne oluyor? Anne, birşey mi var? 
ANNE — Bir sen eksiktin. 
'Kapı yumruklanır.) 
ARİF U. — Açıyor musun? 
NURTEN - Söylcsenize? 
TARIK — Odana dön. 
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NURTEN — Fakat bu gürültü... 
TARIK — Odana dön, diyorum. Birşey yok. 
NURTEN — Peki, birşey yoksa... 
TARIK — Nurten, lütfen uzatma. (Bir an) Has

tasın zâten. 
(Kapı yumruklanır.) 
ARİF H . — Hey!. Tarık, cevap versene! 
ANNE — Haydi kızım haydi. Kapa kapını. (Nur-

ten'i odasına sürükler.) Seni ilgilendiren birşey de
ğil. Yat, uyumaya çalış... (Kızı odaya sokar. Kapıyı 
kapar... Sokak kapısı tekrar yumruklanır.) 

ARİF H . — Tarık!. 
FİKRET — Gümbürdcyip durma be! 
ARİF H . — (Kapıyı yumrukluyarak.) Ne olur aç 

şu kapıyı. 
TARIK — Anne, açmam gerek. 
ANNE — Hayır hayır, açma... Sana ne? N'olursa 

olsun açma... 
TARIK — (Kapının önüne cjider. Dışarıya) Bir 

halt karıştırdıysan benden sana hayır yok, anlıyor 
musun? 

ARİF H . — Korkma. Birşey olmadı. 
TARIK — Öyleyse ne istiyorsun? 
ARİF H . — Burada söyliyemem. Hele bir içeri 

gireyim. 
ANNE — Sakın sakın... 
FİKRET — Anne, ne oluyor? Ne korkuyorsun? 
ANNE — Kapıyı açmasın. 
FİKRET — Ağabey, söylesene, ne var? 
TARIK — Telâşlanmayın. Mühim değil. (Dışarı

ya) Peşindeler mi? 
ARİF H . — Hayır, atlattım. Biraz kalayım sonra 

çıkarım. Merak etme 



TARIK — Eğer bir halt karıştırdıysan ben yo
kum. Anlıyor musun? Sana söylemiştim. 

ARİF H . — Nasıl istersen. Hele aç şu kapıyı. 
Seninle konuşmam gerek. 

TARIK — (İçerdekllere) Sakin olun. Korkulacak 
birşey yok. 

ARİF H . — Açıyor musun? 
ANNE — Açma. Yine başına bir iş gelecek. 
FİKRET —- Ne işi? 
TARIK — En İyi dostumdu anne. 
ANNE — Korkuyorum. Açma. 
ARİF H . — Açıyor musun? 
ANNE — (Bağırır) Hayır, açmayacak!. 
TARIK -*• Bırak açayım anne. Bir şey olmaz. 
FİKRET —- Neler dönüyor burada? 
ARİF H . — Tarık, beni böyle yüzüstü bırakama» 

sın. 
ANNE — (Tarığa) Onlar sana acıdılar mı, ha? 

Onlar sana acıdılar mı? 
TARIK — Biz onlar gibi değiliz anne. Biz onlar 

gibi olmayalım. 
ARİF H. — Açıyorsun değil mi? 
FİKRET — Bırak bâri açsın anne. 
TARIK — Açayım değil mi anne, açayım?.. 
(Anne birşey söylemez. Yığılır gibi bir koltuğa 

oturur.) 
ARİF I I . — Açıyor musun? 
TARIK — Evet... (Fikret'e) Sürgüyü çek!. 
(Fikret sürgüyü çeker. Kapı açılır. Arif H. soluk 

soluğa içeri girer. Elinde bir çanta vardır.) 
ARİF H . — (Tarığa) Seninle konuşmak istiyorum. 

•, TARIK — Bana bak, enselendiysen benden hayır 
yok. Anladın mı? Başının çâresine bakarsın. 
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ARİF H . — Seninle konuşmam gerek. Yalnız... 
(Ötekileri işaret eder) Onlar çıksınlar biraz. 

TARIK — Hayır. Burada kalacaklar. Ne söyli-
yeceksen onların önünde söyle. 

FİKRET — K i m bu adam? 
TARIK — Otur bir dakika. (Arif H.'ya) Haydi, 

çabuk ol. 
ARİF H. — Onların önünde konuşabilir miyim? 
TARIK — Evet dedim ya. Uzun etme. Haydi! 
ARİF H . — (Tarığa yaklaşır) O iş oldu anladın 

mı. O iş oldu... 
TARIK — Demek yaptın ha? 
ARİF H . — Artık zenginiz. (Çantayı gösterir) Bu

nun içi servet dolu. 
TARIK — Defol! Çabuk çık dışarı. 
ANNE — Çıksın gitsin. Hemen şimdi. 
ARİF H . — Şakayı bırak. Çıkayım da fâre gibi 

kapana mı gireyim? 
TARIK — Demek gördüler? Demek peşindeler? 

Anlamıştım bunu. Bana yalan söyledin. 
ANNE — (Fikret'e sarılır) Korkuyorum. Yine ge

çen seferki gibi olacak. 
FİKRET — Sakin ol anne. 
ARİF H . — Korkmayın. Onları atlattım dedim 

ya. Burayı nereden bulacaklar? 
TARIK — Sersem! Benim de mimli birisi oldu

ğumu unutuyor musun? 
ARİF H . — Bırak şimdi. Artık zenginiz. Buradan 

beraber kaçalım. Bir trene atlayıp gidelim. 
FİKRET — (Arif H.'ya) Babalık, söylenenleri duy

dun. Haydi, uç bakalım. 
ARİF H . — (Tarığa) K i m bu? Yoksa kardeşin 

mi? 
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FİKRET — öyle. N'olmuş? 
.ARİF H . — (Alaycı) Belli. 
FİKRET T- (Tarığa) Ne demek istedi? 
TARIK — Sen dur Fikre t.. Ben hallederim.. 
FİKRET — Peki ama hana da heyheyler gelme

ye başladı. . . . 
ARİF H . — Şimdi nasıl kabarıp senden yana 

çıkıyorlar, görüyor musun? Bana bak, senin asıl dos
tun benim. Ancak biz birbirimizi anlıyabiliriz. Bu 
paralar sensiz içime sinmeyecek. Benimle gel. 

TARIK — Gelemem. Söylemiştim sana. 
ARİF H . — Gelirsin. Dükkânımızı düşün. Ki 

taplarımızı düşün. Rengârenk. 
T A R I K — Üsteleme. Ben bu işte yokum. 

. ANNE — Duydun ya, haydi! 
ARİF H. — İyi düşün. Yaşamak istiyoruz, hepsi 

o kadar. Yoksa ömrün boyunca sürüneceksin... 
FİKRET — Ağzını topla! 
TARIK — Neden sürüneyim? 
ARİF H . — Sana iş vermeyecekler. 
TARIK — Neden vermesinler? 
(Arif H. elindeki çantayı masanın üzerine koyup 

açar. Çantanın içi paralar ve mücevherlerle doludur. 
Anne bir çığlık atar.) 

ARİF H . — Şuraya bak. Bu kadar serveti ömrün 
boyunca bir arada görebilir mis ;n? 

TARIK — Seni Allahm belâsı 
' FİKRET — Vay canına! 

TARIK — Git, diyorum sana. İstemem git! Yok
sa polise haber veririm... 

ARİF H . — (Avuçlarını çantanın içine daldırıp 
altınları, çeşit çeşit mücevherleri Tarığa atmağa baş
lar.) Al. Bunların hepsi senin payın. Artık dilediğimiz 
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gibi yaşıyacağız. Anlıyor musun? Hepsi senin. Al , al... 
İstediğin kadar... 

T A R I K — (Elinde olmayan bir hareketle üzerine 
atılan mücevherleri tutar) İ s tememi . İstemiyorum 1. 

ARİF H . — (Çılgın gibi, çeşit çeşit mücevherleri 
Toriğin açılan ellerine, kollarına doldurmağa başlar. 
Tarık donmuş gibi aptallaşmış kalmıştır. Arif H. git
tikçe yükselen bir sesle bağırır.) Al . . . A l . . . İstediğin 
kadar... Artık zenginiz... Anladın mı? Bunların hepsi 
ikimizin... Artık zenginiz... 

FİKRET — (Atılır. Arif H.'yı yakasından tutup 
çeker.) İ t oğlu i t ! . Çek arabanı. Ağzını burnunu 
dağıtmadan çek git!. 

(Bu anda dışarıdan yeniden gütültüler işitilir. 
Kapı yumruklanır. Hepsi donmuş gibi kalırlar.) 

ANNE — Hayır, hayır!. (Ağlıyarak bir koltuğa 
yığılır.) 

(Kapı yumruklanır. Tarık elindeki mücevherleri 
yere atar. Ağır ağır Arif H.'ya yaklaşır...) 

TARIK — Haydi bakalım profesör, ayıkla pirin
cin tasını.. . 

(Kapı müthiş bir gürültüyle kırılır...) 
— Işıklar Söner — 

— S E K İ Z İ N C İ T A B L O — 

(Işıklar yanar. Dekor aynı. Aradan bir hafta geç
miştir. Vakit, akşama doğru. Anne, tıpkı ilk perdede 
olduğu gibi pencereden bir dostuyla konuşmaktadır. 
Fikret bir koltuğa oturmuş akşam gazetelerini oku
yor...) 

ANNE — (Dışarıya) Evet kardeşim. Bugün geli
yor. Eh, Allahrma şükürler olsun. Neyse, bu sefer ger
çeği çabuk gördüler. İ lk seferinde suçsuz değil miy-
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di kardeşim? Tabii. Hem i lk seferinde hem de ikinci
sinde, her zaman suçsuzdu. Şahitler çatır çatır konu
şup da gerçek ortaya çıkıverince savcı bile utanmış. 
Okumadın mı gazeteleri? Oku hele bir, oku. Aman 
neler efendim, neler... Vallahi benim de gözlerim yol
larda kaldı. Neredeyse gelir. Gidecektim, gidecektim'-
ya kalabalıktan fenalık basıveriyor. Hem öyle mah
keme kapılarını içim götürmüyor... Eh, o da iyi . Ya, 
evet. Bir zatürrle başlangıcı dedi doktor. Neyse, artık 
atlattı... Sağol kardeşim, sağol. Ben de çocukların 
güzlerinden öperim. Bekleriz tabu, bekleriz. Bi r ak
şam derlenin toparlanın da yemeğe gelin. Güle güle 
canını, güle güle... 

FİKRET — Günlük neşriyat b i t l i mi? 
ANNE — Aman son de hep benimle uğraşırsın. 
FİKRET — Evin içinde olup bitenleri bir bir 

komşulara sayıp dökmen beni çileden çıkarıyor an
ladın mı? 

ANNE — Ne var bunda? Onlar da anlasınlar ,ger-
çoği. Anlasınlar da yaptıkları dedikodulardan utan
sınlar. 

FİKRET — O cadaloz karı mı utanacak? Tam bul 
dun yâni. Şimdi senin anlattıklarına bir o kadar 
da kendisi ekleyip konuya komşuya kimbilir ne 
hikayeler uydurur... 

ANNE — Aman iyi . Ne yapayım? Sen de hiç ko
nuşmuyorsun k i . Şu evin içinde bir çift lâf etmenin 
imkânı yok. Biraz başkasıyla konuşsak o da suç olu
yor. 

FİKRET — Şu akşam gazetelerinin hâline bak. 
Milletdeki de amma merak ha. Bizimkini günün kah
ramanı yaptılar. Fotoğrafları da bayağı yakışıklı çık
mış. 

ANNE — (Atılır) Bakayım bakayım. (Gazeteyi 
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alır bakar) Kırkbir kere maşallah... (Tahtaya vurur) 
FİKRET — Bu da başkası. (Okur) «Adalet ma-

kanizmasının işleyişinde tarihin her devrinde aksak
lıklar görülür. Bu, Romadan, Kadim Yunandan bu
günkü cemiyetlere kadar böyle olagelmiştir.» Amma 
da sallamış. Dur bakalım, başka ne cevahirler yu-
murtlamış. (Okur) «Meselâ Yavuz Sultan Selim'in 
her tahta geçen padişahın kardeşlerini katletmesini 
vacip kılan fetvayı çıkarışı târihi ve adli bir hatadır.» 

FİKRET — ...Buradan hikâyeyi bizimkine bağlı
yor. (Okur) «Geçenlerde de bir vatandaşımız böyle 
bir hataya kurbap gidiyordu. Fakat şahitlerin yerinde 
ifadeleriyle gerçek aydınlandı. Adalet yerini buldu. 
Anladık k i bu çocuk suçlu değil cemiyetçe bağrımıza 
basmamız gereken namuslu bir vatandaştır...» 

ANNE — Hay yazanın elleri dert görmesin. 
FİKRET — Bırak Allahını seversen. Yazının ha

ber yokluğundan, yer doldurmak için yazıldığı belli. 
Üstelik yazan da kara câhil. 

ANNE — Neden? 
FİKRET — Çünkü o «kardeşlerinin katlini vacip 

fetva »'yı yıkaran Yavuz Selim değil Fâtih Sultan 
Mehmettlr. 

ANNE — Siz gençler de birşeyi beğenmezsiniz 
zâten. Kalemi BÜrçUvermiştir adamın. Bence bilmiş 
kişi. Baksana cümleleri nasıl oturaklı. Neydi o? «Ce
miyetçe kucaklamamız gereken...» 

FİKRET — Bağrımıza basmamız!. 
ANNE — Tabii. Eline ağzına sağlık. Bağrımıza 

basmamız gereken. Tabii ya. 
FİKRET — Peki peki, sen haklı ol. Off, yine sı

kılmaya başladım. (Bir an) Kız nasıl? 
ANNE — Eh, biraz iyice. 
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FİKRET — Berimle hala konuşmadı. 
ANNE — Kimseyle konuşmuyor. Bu sefer de ken

dim kitaplara verdi. Durmadan okuyor. 
FİKRET — Bu kadan da fazla. Bir kabahatimi» 

varsa kabul ettik, özür diledik. Ne yani? 
(Dışarıdan bir otomobil klaksonu işitilir. Anne, 

pencereye koşar) 
ANNE — (Pencereden bakar) Fikret I Fikretl 

Gel hak... 
FİKRET — Ne var? Ne oluyor? 
ANNE — Bizim kapının önünde bir araba duru

yor. 
FİKRET — Kim acaba? (Pencereye gelir) 
ANNE — Dur bakayım. O inen Tarık değil mi? 

Evet evet, o... 
FİKRET — Vay canına. Ta kendisi. Yoksa kıya

met mi kopuyor be!. 
ANNE — (Bağırır. Ellerini sallar.) Tarık, Tank! 

Buradayız! Hoşgeldin!. 
FİKRET — (Bağırır). Merhaba Kaptan 1 
ANNE — Koş, koş kapıyı aç!. (Koşuşurlar.) He

yecandan kalbim duracak. 
(Bir telâş. Kapıyı açarlar. Tarık girer. Üçü bir

den sarmaş dolaş olurlar.) 
Aslan oğlum. Şükürler olsun. Oh, bir tânem. 

(Ağlamaya başlar.) 
TARIK — Ağlama anne. Bak, yine paçayı kur

tardık. 
FİKRET — Anacığım, ne var şimdi ağlayacak? 
ANNE — Siz bana bakmayın. 
TARIK — Hele bak, yoksa gelişime sevinmedin 

mi? 
ANNE — Her zaman söylerim ya, ihtiyarlık... 
TARIK — Kim demiş sana ihtiyar diye? Eh, ne 
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haber Fikret? Anlat bakalım. 
FÎKRET — Haber sende. 
TARIK — Görüyorsun işte. Yine duvarları del-

dik. Millet ses duvarını aşıyor biz de hapishane du
varını. 

FİKRET — Gazeteleri okuduk. Seni günün ada
mı yapmışlar. 

ANNE — Ne yalan söylemeli, bu sefer gidişin
den umudu kesmiştim. 

TARIK — Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 
FİKRET — Otursana. Niye ayakta duruyorsun? 
TARIK — Boşver. Yorgun değilim. Sizde ne var 

ne yok? 
FİKRET — İyilik diyelim. Sen şimdi bırak bizi. 

Kendinden anlat. Bakıyorum keyfin yerinde. 
TARIK — Tabii yerinde. İşler yolunda gidiyor. 
ANNE — Çok şükür. 
TARIK — Artık köşeyi döndüm galiba. Herşey 

yeniden düzeliyor. 
FİKRET — Haketmiştin Kaptan. Senin yerinde 

başkası olsa kolay dayanamazdı. 
TARIK — Artık hiçbirşayden korkumuz kalmadı. 
ANNE — Aman büyük konuşma... 
TARIK — Bırak bir kere de büyük konuşalım 

anne. 
ANNE — Yıkanmak ister misin? 
TARIK — Hayır. Teşekkür ederim. 
ANNE — Karnın aç mı? 
TARIK — Yok, değil. 
FİKRET — Belki de yatmak istersin. Yorgunsun-

dur. 
TARIK — Birşey söyliyecegim ama şaşırmayın. 

(Bir an) Fazla kalacak değilim. 
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ANNE — Nasıl? 
TARIK — Gideceğim. 
ANNE — Anlamadım. 
TARIK — Bak anne. Artık dinlenme zamanı de

ğil. O kadar çok zaman kaybettim ki . Bu kadarı 
yeter. Fazla kalamıyacağım. Kusura bakmayın. 

ANNE — Nereyo gideceksin? 
TARIK — Çalışmaya anne. Yaşamaya. 
FÎKRET — Yaşamaya mı? Peki ama burada ya

şamıyor muydun? 
TARIK — Hayat benim İçin yemden başlıyor. 

Belki de i lk defa bugün başlıyor. Belki ş'.mcUyo ka
dar hiç yaşamadım. 

FİKRET — Neden? 
TARIK — Çünkü galiba bugün aradığım o güze

lim Cumartesiyi buldum. O günü, dostluklarla, sev
giyle dolu o güzelim Cumartesiyi yaşamaya gidece
ğim. 

ANNE — Yolun açık olsun diyeceğim ama... 
FİKRET — Bizi pek çabuk terkediyorsun. 
TARIK — İlerde yine görüşürüz nasıl olsa. Daha 

iyi günlerde.-
FİKRET — Nasıl istersen. 
TARIK — (Anneyi ellerinden tutar) Gidişime 

üzülmüyorsun değil mi anne? • 
ANNE — Bilmem. Bu benim kaderim galiba. Ga

liba sonuna kadar hep bekliycceğlm. 
TARIK — Bir gün, herşeyin yoluna girdiği bir-

;;Un sana «gel» diyeceğim anne. Ve ayaklarının al
tına atlastan halılar gibi saadeti sereceğim. Bekledi
ğin huzur, bütün beklediklerin o gün gelecek. Söz 
veriyorum. 

ANNE — Sana inanıyorum. O günü bekliyece-
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ğirn. 
FİKRET — Olup bitenlerden hiçbirşey anlatma

dın. . . 
TARIK — Ne anlatayım? Şahitler konuştular ve 

gerçeği söylediler. Görenler hırsızlığı bir kişinin yap
tığını, bilenler benim o saatte evde olduğumu söy
lediler. Sonra Arif Hoca konuştu. Benim hiçbir su
çum olmadığını, üstelik de onu bu işten caydırmak 
için birhayli dil döktüğümü anlattı. Savcı, yaşlı, ba
bacın bir adamdı. Arif Hoca da öylesine dokunaklı 
konuştu k i neredeyse savcıyı ağlatacaktı. 

ANNE — Görüyor musun, aferin ihtiyara. 
FİKRET — Haydi geçmiş olsun. 
ANNE — Şimdi o ihtlyarcığı düşündüm de yine 

yüreğim sızladı. 
TARIK — Yaman adamdı. Ağzı iyi lâf yapardı. 

İsterse insanın hayalinde sırçadan ülkeler kurar, is
terse bir sözde kurulmuş sarayları yıkardı. Onu son 
görüşümde jandarmaların arasmdaydı: «Sıkma ca
nını. Böylesi benim için daha iyi» dedi. «Duvarların 
ardında oturup yaşamayı düşünmek.» Bu sözler onu 
ne kadar iyi anlatıyor. Öylesine canlı hayaller kurar, 
dı k i . . . Şimdi rahatı yerindcd :r herhalde. (Bir an du
rur. Sonra silkinir) İşin asıl hoş tarafını daha söy
lemedim... 

FİKRET — Neymiş o? 
TARIK — Tahliye kararından sonra savcı beni 

yanına çağırttı. Bir saatten fazla konuştuk. Başımdan 
geçenlerin aşağı yukarı hepsini anlattım. (Cebinden 
bir zarf çıkarır.) Şuna bakm... 

ANNE — O da ne? 
TARIK — Aslında sâdece küçük bir zarf. Fakat 

içinde kapalı duran bütün kapıları açacak bir sihir 
106 



saklı. 
FİKRET — Tavsiye mektubu filân mı? 
TARIK — Üstüne bastın. Savcı verdi. (Alaycı) 

Bir sahil kasabasındaki hatırı sayılır bir dostuna. 
Sonra bir de kartvizit. 

ANNE — Ne iyi . O geldiğin araba da savcının 
mıydı yoksa? 

TARIK — Tabii. Aşağı kurtar ır mı. (Fikret'e) 
Sen no âlemdesin? (Nurten'in kapısını işaret eder) 
O nasıl? 

FİKRET — Eh, iyice. 
TARIK — Bavulum hazır, değil mi anne? 
ANNE — Hazır. Bıraktığın gibi seni bekliyor. 
TARIK — Yavaş yavaş kıpırdasam iyi olur. Tren 

saatine birşey kalmadı. 
ANNE — Gel... Gel otur biraz şöyle. (Tarığın 

elinden tutar. Karşısında bir iskemleye oturtur.) 
Geldin geleli hep yola çıkacakmışsın gibi bir hâlin 
var. Şöyle doya doya yüzüne bile bakamadım. Hep 
yolcusun... Hep... 

TARIK — Eh, işte dilediğin kadar bak. Burada
yım. 

ANNE — (Dalar) Dün gece yine bir rüya gördüm. 
(Sessizlik) Hayırdır inşallah deyin. 

TARIK — Hayırdır inşallah. 
FİKRET — Hayırdır inşallah. 
ANNE — Hayrınız karşı gelsin. (Hüzünlü bir 

sesle anlatır) Siz ikiniz de daha küçücük, kundakta 
birer çocukmuşsunuz. Sizi uyutmak için ninniler söy
lüyordum. (Fikret'e) Sen çabucak uyuyuverdin. (Ta
rık'a) Seni bir türlü uyutamıyordum. Uyumamak 
için sanki direniyordun. O sırada rahmetli çıkagel-
di. Rüya bu ya. Beyaz bir ata binmişti, Şöyle uzun 
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yeleli, güzel bir at. Rahmetlinin do bütün bütün genç
liği üzerindeydi. Kaytan gibi bıyıklar, geniş omuzlar... 
«Çocuklar sana emanet» dedi, «ben gidiyorum.» 
«Nereye gidiyorsun?» diye soramadım. Savaş varmış. 
Baktım toplar atıldı, süvariler yürüdü. Trampetalar, 
borular çalındı. Ben ninni söylemeye devam ediyor
dum. Az sonra onu bir sedyenin üzerinde getirdiler. 
Alnı sargılar içindeydi. Getirenler: «Şerefli bir Ölüm» 
diyorlardı. Bir de bakt ım sedyeyi getirenler, «Şeref
l i bir ölüm» diyenler oynamaya başlamasınlar mı. 
Baktım hepsi do körkütük sarhoş. Hepsi de içki ko
kuyorlar. Onlar oynarken ben uyanıvermişim... 

TARIK — (Onu okşar) Boşver anno. Bir rüya alt 
tarafı. Hem artık babamı unutsan iyi edersin. 

ANNE — Unutuyorum, unutuyorum ama elimde 
değil... Her gece güzlerimi yumar yummaz i lk onu 
görüyorum. 

TARIK — istersen gitmem. İstersen burada senin 
yanında kalırım. Beraber oluruz, ha? 

ANNE — Hayır hayır. Git, Hayatını kazanmaya 
bak. Sen bana aldırma. 

TARIK — Böyle mahzun kalırsan üzülürüm ama. 
ANNE — Mahzun değilim. (Gülmeğe çalışır) Bak 

gülüyorum. (Gider kapının- yanında duran bavulu 
getirir) işte bavulun. Haydi, treni kaçırma. 

TARIK — Unutma. Mektubumu alır almaz gele
ceksin. 

ANNE — Tabii. Hele sen işlerini yoluna koy. 
TARIK — (Sarılır, annesinin ellerim öper) Al

lahaısmarladık anne! (Fikret'e) O sana emânet. 
FİKRET — Merak etme. 
TARIK — Mektuplarınızı da eksik etmeyin. 
FİKRET — Sık sık yazarım. 
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(O anda sağdaki kapı açılır. Nurten girer. Mavi 
bir elbise giymiştir. Elinde küçük bir valiz vardır. 
Hafifçe boyanmıştır. Solgunluğuna rağmen güzeldir.) 

NURTEN — Tank!, (ötekiler üçü birden şaşkın 
ona bakarlar. Uzun bir sessizlik.) Seninle beraber 
gelmek istiyorum. (Sessizlik. Tarık cevap vermez.) 

.Biliyorum... buna lâyık değilim. İstersen kabul et
me. 

TARIK — Anlıyamadım... Yani... Nasıl?.. 
NURTEN — Yanında birisine ihtiyacın vardır di

ye düşündüm. Çamaşırlarını yıkıyacak, söküklerini 
dikecek birisine... 

TARIK — Anne... Fikret... Birşeyler söylesenize... 
(Fikret, kıza birşey söylemek ister. Sonra çaresiz 

elleri açık kalır...) 
NURTEN — Hem yarın Cumartesi. Yarm senin 

yanında olmak İstiyorum. 
TARIK — Evet yarın... Belki de bugün Cumarte

si... 
NURTEN — Bir kere daha çocuğum olursa yaşa

masını istiyorum. 
TARIK — Fikret... Konuşsana... Yardım et ba

na... 
FİKRET — Ne duruyorsun? «Evot» desone... 

_ NURTEN — (Elini uzatır) Beni affedebilir mi
sin? 

TARIK — (Atılır) Evet. (Kızı elinden tutar). Evot. 
O güzelim Cumartesiyi bulduk. İlk defa güzel bir 
Cumartesi. (Nurten'c) Yanlış anlamadım ya? Benim
le geliyorsun değil mi? 

NURTEN — Evet. Sonuna kadar seninle... 
ANNE — Bunun böyle olacağı belliydi. (Nurten'-

ej Hasta filân değilsin ya? 
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NURTEN — Merak etme anne. Her zamankinden 
daha iyiyim. 

ANNE — Sana da bir bavul hazırlamak gerek. 
NURTEN — Aldırma. Bu küçük çanta yeter. 
TARIK — Haydi öyleyse, treni kaçırmayalım. 
NURTEN — Siz ne yapacaksınız? 
ANNE — Hiç. Benim yerim burası. Bu pencere

nin önü. Orada oturacağım vo dönüşünüzü bekllye-
ceğim. 

TARIK — (Anneyi kucaklar) Çabuk buluşacağız 
anne. Merak etme. 

ANNE — Beni unutma, olur mu? 
TARIK — Unutur muyum hiç. 
NURTEN — Bana kızgın mısın anne? 
ANNE — Haydi haydi. Bırak çocukça lâfları. 
TARIK — Eyvallah Bacaksız. 
FİKRET — Güle güle Kaptan. 
NURTEN — Öpeyim. (Anneye sarılır. Elini öper) 
ANNE — Kendine dikkat et. Hasta filân olayım 

deme. 
TARIK — Merak etme anne. Asıl sen kendine iy i 

bak. 
(Nurten çıkarken Fikretle gözgözc gelirler. Kısa 

bir süre bakışılar. Sonra ikisi üc başlarını yere indi
rirler. Fikret arkastnı döner. Nurten yürür. Tarık onu 
elinden tutar.) 

Allahaısmarladık!. İkiniz de hoşça kaim!. 
(Çıkarlar.) 
FİKRET — Güle güle... 
ANNE — Güle güle! Güle güle! Deniz l ldimi nem

lidir. Sakın üşütmeyin, olur mu? Kalınca giyiniverin. 
(Fikret, duvara dayanır. Bunalmış, sıkıntılı, öyle 

ce durur. Anne, gelir, masanın üzerindeki sürahiyi 
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<ılır. Antreye doğru su döker. Döner, süratliyi masa
nın üzerine bırakır. Hırkasını çıkarır. Pencereye gi
der. Bağırır) 

Nurten! Nurten! Şu hırkayı al. Oraları soğuktur. 
Üşürsün. 

(Hırkayı pencereden dışarı atar.) 
Mektup yazın olur mu? Ben merak ederim. Haydi 

güle güle. Selâmetle. 
Güle güle!. 
(Bir süre pencereden el sallar. Bu sırada Fikret 

•ceketini alır. Giyer. Tam çıkarken Anne, döner onu 
şjörür.) 

Fikret !. 
(Fikret döner) 
Nereye? 
Fikret — Hiç. Bilmiyorum. 
(Bir adım atar.) 
ANNE — Fikret !. 
FİKRET — (Durur) Efendim? 
ANNE — İçmiyeceksin değil m:? 
FİKRET — Hayır. İçmiyeceğim. 
(Çıkacaktır. Durur. Döner) 
Anne!. 
ANNE — Ne var? 
FİKRET — Hiç. Birşey yok. 
(Sessizlik. Fikret kapıya doğru yürür. Tekrar du

rur. Dönr.) 
Anne!. 
ANNE — Evet? 
FİKRET —Babam.... (Sesstzlik) kötü bir insan 

değildi, değil mi? 
ANNE — (Hayretle Fikret'in yüzüne bakar) Ha

yır . Değildi. Hiç kötü değildi. İyi bir insandı... 
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FİKRET — Anne!. 
(Sessizlik. Anne, Fikret'e yaklaşır.) 
Şey... Benim için merak etme. Ben iyiyim. 
ANNE — Etmiyorum. Tabii, tabii iyisin. 
FİKRET — Çıkıp sâdece biraz hava alacağım. 
(Uzaktan bir tren düdüğü duyulur.) 
ANNE — Fikret!... Çok içme olur mu? 
(Fikret bakar. Birşey söylemez. Sâdece başını 

sallar. Çıkar. Anne, yalnız kalır. Ortaya doğru yürür
ken ayağı birşeye takılır. Eğilir alır. Çocuk için ör
düğü hırkadır bu. Dışarıda kapı kapanır. Tren dü
düğü uzaktan bir daha duyulur. Anne, hırkayı bir 
kenara atar. Pencereye doğru yürür. Pencerenin önün
de bir sandelyeye oturur. Gözlerini ileride, çok uzak
larda bir noktaya diker... Akşam yavaş yavaş inmek
tedir. Trenin duğu gittikçe daha uzaklardan duyu
lur ; 
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