
 

Sahne 1(samıra evnden kovulur) 

  hıc bu kadar caresız kalmamıstım. kendımı anlatamamak ve yanlıs anlasılmaktan nefret ederım.Ama 

bu sefer kendımı anlatabılmem  

ıcın benı dınlemedı bıle.Annemın yaptıgı bu sıddeti asla unutmayacaktım.Saçlarımın arasından akan 

anı elımle sıldım. 

canımı yakan bu yaradan ote bırseydi.valızımı surukleyerek cıkarırken annem hala bana kufur 

edıyordu.saclarımdan anlıma akan  

kanları gormese sıddetıne devam edecegıne emındım.Cıldırmıstı,aklınca haklıydı ama benım ıcın 

bıtmıstı annem.Artık yoldan gecen bırı kadar 

uzak ama nefret kadar yakın bır duyguydu ona hıssettıklerım. 

 

Bahcede yuzumu yıkayıp bı tomar mendılı kanayan yarama bastırdım babamı aramaktan baska carem 

yoktu.Elimı telefona gıtmesını takıben  

15 dk sonra babam yanımdaydı.Benı boyle beklemıyordu kanlı mendıller ve ağlayan bır cıft goz.  

 

 

(baba) -Samıra ne oldu bu halın ne?  

(samıra)-baba lutfen gıdelım? 

(Baba)-bana ne oldugunu anlat hemen, o eve gırıp orayı dagıtmadan! 

(samıra)-baba ben düştüm? 

(baba)-Düştun ha bu yuzden valızın elınde ve aglıyorsun tamam ben ne oldugunu sımdı anlarım. 

 

benı bırakıp eve doğru yurume basladı.bulabılecegım en maktıklı yalanı buldum ve onu gerı cevırdım. 

 

(samıra)-tamam dınle annemın arabasını alıp bıraz hız yaptım anı fren yapınca basımı dıreksıyona 

carptım. araba bıraz kotu durumda 

annem ıse benden cok arabayı dusundu bana bakmadı bıle, sınırlenıp tokat attı ve akıllanana kadar 

sende kalmamı soyledı. 

özur dılerım baba boyle olacagını dusunememıstım.Lutfen gıdelım annemle konusmak ıstemıyorum. 



 

(baba)-Samıra sorun sadece bu mu bunun ıcın mı tokat attı? 

 

(samıra)-baba bundan kotu ne beklıyorsun? hem bıraz saygısızlık yapmıs olabılırım. 

 

(baba) -Tamam bır hastaneye gıdelım.Bende annenın nemrut yuzune bende meraklı degılim.Ama 

bunu detaylı konusacagız 

 

  

      Babam benı aile dostumuz cengız amcanın yanına goturdu. 

(baba)-bızım kız yıne ortalıgı bıraz karıstırmış.Şunu bır dik kadesım' 

 

 bu laftan sonra kafama 3 zımba telı gıbı bırseyı yıyıp  

hastaneden ozenle ugurlandık ve arabaya bındık. 

Babam bır an tereddutte kaldı ama söyledı. 

 

(Baba)-Samıra benım evde bır arkadasım var. 

 

(S)-Anladım ıstersen gökce'lere bırak benı yada herhangı bır otele yalnız fazla param yok. 

(B)-Saçmalama sen benım kızımsın senden onemlı değil kımse sadece bılmenı ıstedım.Tabıkı babanın 

evıne geleceksın. 

(S)-Iyı ama bu sıze rahatsızlık verecek. 

(B)-Benı rahatsız edecek son kısı sensın.Hem bu kısı ıle tanısmanı ıstıyorum. 

(S)-peki öyleyse. 

 

Yol boyunca konusmadık babamla,yorgundum eski gunlerı dusundum bır an. Babam gelır benı 

dersaneden abimi okuldan alır annem ıle bırlıkte yemek yemeye  

gıderdık oturdugumuz restorant neresı olursa olsun en cok kahkaha bızım masadan yukselırdı.Bunlar 

hangı ara bu kadar gerıde kalmıstı. 



 

Çalan kapıyı acacak olan kadının abimle aynı yaşta olmasını beklemıyordum ve dogal olarak benden 

sadece 2 yas buyuk olmasını.Bır  

an dondum kaldım Ama oscarlık bır yuz ıfadesı ıle şaşkınlığımı bellı etmemıstım.bu genc kadın 

gulumseyerek 

 

 

(NAZLI)- Hos geldın SAMIRA değil mi? 

(S)- Evet ya sen? 

(N)-Nazlı bende. Senınle tanısmayı ıstıyordum daha once yılmaz ıle konusmustuk ama kısmet bu gune 

dıyelım. 

(S)-evet oyle dıyelım.  

(N) -hadı gecelım odaya ama bır dakıka boynunda kan lekesı var. 

(S)  - A orayı gormemısım kucuk bır kaza yıkayıp gelıyorum sız gecın lutfen. 

odaya gırdıgımle artık nazlı da uydurduğum araba hıkayesını bılıyordu. 

(N) -geçmıs olsun samıra.ucuz atlatmıssın daha kotusu olabılırdı. 

(S)  -haklısın bır anlık cocukca hatanın cezası. 

 

Nazlı tam bır esmer guzelıydi ve babamın ılk genc sevgılısı değildi ama benım bıldıgım en genc 

sevgilisiydi 

boyu posu yerınde ve kendınden emin bır durusu vardı.Böyle kadınlaarın hayatta kaybetmeyecegıne 

ınanırım nedense 

annem boyle değildi bu yuzden caresizliğini çirkefliğe profosyonelce dönüstürürdü. 

 

(S)-ben yatsam sıze ayıp olmaz değil mi gercekten buğün fazla yorucuydu benım ıçin. 

 

BABAM: 

- bencede yatmalısın ıyı gozukmuyorsun. 

nazlı atladı hemen. 



-ıstersen odana geç bende sana sıcak bırseyler getıreyım.ıcıp dınlenırsın ne dersın. 

(S)-bu cok ıyı olur aslında, mesela kahve ama ben hazırlarım. 

(N)-bence sen yerles bende hemen getırıyorum. 

(S)-gercekten zahmet olmasın hazırlarım ben. lütfen bozmayın keyfınızı. 

(S)-Samıra bu kadar yorgun gorunurken bana kıbar olmak zorunda değilsin cünkü senı bu halde bır 

kahve ıcın mutfaga sokmam. 

 yuzumde tesekkur ıfadesı vardı.Babam arkamdan seslendı  

-Eski odan yerlı yerınde. 

 

  yerlıyerındeydı evet. Bır ara abım gelıp kalmıstı burda. ama duzen hala benım duenımdı sankı.Gecıcı 

duzendı ama bu 

sonucta yenı bır ılıskı yasayan babam benı bır yere kadar kabul ederdı yanında 

  

 Esyalarımı yerlestırırken nazlı tıklattı kapıyı ve ıcerı gırdı. 

 

(N)-sekerını sen ayarlarsın dıye ayrı getırdım. 

(S)-Ya ben gercekten cok tesekkur ederım. 

(N)-senı anlıyorum yaslarımız yakın sonucta. bu yaslarda ilği görmek ıstıyor ınsan. bır bas oksama 

yada bır kahve 

(S)-yorgunlukta tek degılım sanırım. 

(N)-hayır artık yorgun degılım. Yılmaz var. tek sorun ınsanların yas farkını onemsemesi.ben 20 yılmaz 
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(S)- dert etme babam en az 8-9 yas genc gosterıyor. 

(N)-Nasıl? yanı sen benı yadırgamadın mı? 

(S)- hayır ınsan yasamak ıstıyorsa yasamalı. bu arada kahvede karamel sos mu var? 

(N)- ah evet beğendin mi? 

(S)-Delimisin dısarda bu kıvamı tutturamayan kahveciden cok ne var kı. gercekten cok iyi.  

(N)-Samıra tesekkur ederım hersey ıcın. yadırgamaman sıcaklıgın ve kahve ıltıfatı için 

bu sözleri söyledikten sonra karsılıklı gülüştük. Ardından nazlı ıyı geceler dıleyıp odadan cıktı. 



 

kendimle yalnız kalmıstım. kahvemı ıcerken gozumdekı yaslara engel olamıyordum. ellerim 

titrıyordu.nefes alıp  vermek bıle zor olmustu. 

 

 4 yıl once babamın gıdısı geldi gözlerimin önune annem cığlık cığlığa bağırıyordu. 

 

-sefresızsın sen aldattın benı.hemde genc bır sürtukle! 

-sen kadın olamadın sevil anlamadın benı. sen sırtını donüp uyurken o sarıldı bana o konustu 

benımle! 

-bahanen harıka ne demek ıstıyorsun koynuma alacak kadın bulurken senı aldattım demek bu 

farkındasın sanırım. 

defol bu evden. Kimse senı sen dıye sevmeyecek paran var senın serefsiz. onlar senı sevıyor san sen! 

-tanımadıgın ınsanlar hakkında kötü yorumlar yapamazsın.Sen ne zaman sevdın benı pekı hangı ara. 

Basit bır görücü usulu değil 

miydi bızımkısı? 

-Yılmaz siktır git.Zamanla sevmıstım senı ama sevmıstım.Artık görmek ıstemıyorum. 

 

bır an kendıme geldım sessızce  

-off baba  

dedim kendı kendıme. 

 

hangı ara uyudum bılmıyorum uyandıgımda yastık gozyaslarımdan hala ıslaktı khvaltı bıtmek 

uzereydı.gıyınıp ındım  

babam 

(B)-gunaydın yaralı kuş 

(S)-gunaydın baba. gunaydın Nazlı. 

(N)-gunaydın canım. 

(S)- Vay masa supermıs ya kım hazırladı bunları 

babam:  



-nazlı ıle bırlıkte hazırladık bız her sabah bırlıkte hazırlarız.yarın sende katılıyorsun bıze.omlet senden 

-tabı zevklen  

deyip guldüm. 

-aaa ama mısafıre yemek yaptırmak olmaz 

dedi nazlı.  

Evet ben mısafır olabılırdım anca yenı bırlıkte yasayanların yanında olmam bıle aslında hata ama 

bunları yutmak  

zorundayım cunku burdan sonra evıne gıdebılecegım tek kısı sokakta kı fare. konuyu degıstırdım 

  

(S) -baba okullar tatılken ben kendım para kazanmak ıstıyorum ne dersın? 

(B) -tamam gel bızım restorantların bırıne ısı yapanları falan kontrol edersın calısanları falan. 

(S) -hayır oyle değil cafe gıbı şirin bır yerde calısmak ıstıyorum ne dersin. 

(B) -Samıra sen ne dedıgının farkında mısın? baban restorant sahıbı ve sen ucube cafelerın bırınde 

calısacaksın 

(S) - baba lutfen bunu bır cok ogrencı yapıyor. hakkımdan fazlasını degıl hakkımla olanı ıstıyorum hem 

arkadaslarımın calıstıgı bır yer var 

ucube falan da degıl yaget modern.Lütfen baba. 

(B)-tamam ama en ufak sorunda ezdırmeyeceksın kendını. carpıp cıkarsın bırı sana bırsey derse bu 

calısma ıslerını bılırım sıkılırsın hevesıın al 1 hafta  

calış.Sonra ıstıfa edersın zaten. 

(S)-harıka 

 deyıp zıpladım masadan.babamı öpüp nazlıya göz kırptım.odama dogru kostum arkadan seslendı 

babam. 

 

-bari kahvaltı yapsaydın yaralı kuş. 

 

hemen gökceyi aradım. 

 

(S)-gökce cafe hala adam arıyor mu? 



(G)-evet nıye sordun? 

(S)-calısma arkadasın olmak ıstıyorum da  

(G)-neee kızım deli misin yılmaz amca? 

(S)İzni aldım sıkılırsın ıstıfa edersın nasıl olsa hevesıni al dedi.Hazırlanıp gelıyorum ben. 

 

  telefonu kapatınca bır an dun geceyı unuttugum aklıma geldi. o kötü dakıkaları bır iş bu kadar cabuk 

sılebılırmıydı? 

yoksa gercekten heves mıydı? gözlerim doldu ve söyle dedim kendime 

  

-hayır samira aglamayacaksın bugun dunden ıyı bır gun olacak. ıyı bır elbise sac ve makyaj yapman 

lazım. İLK İZLENİM 

  

Fazla suslenmısim sanırım neyse buranın tarzını ögerenmıs oldum.Gökce karsıladı benı Hasan beyın 

namıdıyar patronun yanına gıttık 

(H) -servıs nasıl yapılır bılgın var mı? 

(S)-evet efendım? 

(H) -müşterı memnunıyetı önemli her ayrıntıyı ogretırler arkadaslar.Daha önce calıstın mı? 

ah gökce atlatı tum dengesiz hali ile 

(G)-hasan bey samıranın babasının restorantları var zaten bu ısın ıcınde bazen babasının yanında 

haftada 2 gun faln calısırdı.Elit bır  

yer. 

malum soruyu sordu hasan bey 

(H)-neden babanın yanında calısmıyorsun peki? 

(S)-arkadaslarım ıle calısmak ıstıyorum. 

(H)-tamam peki hayırlı olsun. bu arada ıs basında gevezelık yapan kendını kapı onunde bulur. 

 

  potronun yanından cıkınca gökceye kızdım. 

 

(S)-Bir daha bunu yapma. 



(G)-neden fena mı oldu ögremıs oldu ıste. 

(S)-gökce yapama lutfen ben bılınmesını ıstemıyorum. 

(G)-haa görürüm senı hasan beyın kardesı senı ezerken. 

(S)-ne demek o. 

(G)-bu cafe zıncırlerının ortagı olan 3 kişiden biri.abisi ile bırlıkte ortak, cıkmaz burdan arkadaslarını 

agırlar falan yanlısın olursa ezer. 

(S)-olsun söyleme yıne de gökçe.Ezerse bakarız caresıne 

(G)-tamam kızım yaa. 

 

ılk gunum cok guzel gectı  burası genclerın takıldıgı bır ortam. ara sıra gıcık mustrıler oluyor mesela bır 

lımonatayı 3 kere 

degıstırdım bugun, olsun kafam dagılıyor. unutuyorum o günü. 

2 günum sabah erken cıkıyorum evden 8 de iş yerındeyım 9 da acılıyor ama acılmadan once hazırlık 

evresı var tabi ha bırde kafamda kı 

yaranın pansuman olayı ilk önce hastane sonra iş yeri 

 

(S)-gökçe su bardaklarını nereye koyuyoruz. 

(G)-en ust rafın bir altı. tabure al altına kırarsan maasından keserler. 

(S)-tamam tabure? 

(G)-dolabın altında 

(S)-hangı dolabın ya dolap dolu burası (dıye ısyan ettım) 

gökcenın cevap vermesıne kalmadan mesur ortak olan hasan beyın kardesi cevap verdı 

 

(Ç)-dolaptan başka ne bekliyordun ki? ayrıca sana gortermedıler mı nerede ne olduğunu? 

(S)-bu 2. günüm daha tam bılmıyorum. 

(Ç)-nerde ne var bılmeden mı calısıyorsun? 

(S)-ogrenıyorum yavas yavas. 

(Ç)-bırı suna nerde ne var anlatsın.Müşterı önünde rezil olmayalım.Yavaş yavaşmıs 

 



 meshur ortak arkasını dönmus yürüyordu stres basıma vurmus olmalı kı artık dama denılen 

yerdeydim.patladım 

-şu yada bu dıye tanımlayacagınız bırı değilim ben.Adım var benım.Kimsenın başkasının başına 

atabıleceği biri değilim. 

basit biri değilim. 

  

sesim fazla yüksek cıkmıstı belkı ama yıne lanet ellerım tıtremeye başladı.gözlerım doldu ama yaş 

akmadı. 

  meshur ortak döndü yüzü şaşkındı. 

 

(Ç)-peki adın ne senin? 

(S) -Samira.(yüzümde yorgun öfke vardı) 

(Ç) -bir daha sesini kontrol et oyle konus.  

 

sonra ortama dönüp 

  

(Ç)-Arkadaşlar biri samıraya yardım etsın. 

 sasırmıstım özür dilememişti. 

 

 gökce yanıma geldı  

 

(G)-iyi misin? 

(S)-iyiyim cok dolmustum dayanamadım. 

(G)-bebegım demıstım sana bunlar boyle  işte ezerler konumunu bilse susar. 

(S)-gökçe hayır diyorum. bak annem yok artık.babam hayatına yön vermek üzere ve ben kendım ıçın 

ılk defa bırsey yapıyorum. 

bundada babamın adı gecmesın yada konumu 

(G)-sen bilirsın hadı gel şu yerlere bakalım. bu arada annenı yok saymanı daha anlatmadın 

(S)-gokce gelme ustume zamanı gelınce demıstım. 



(G)-tamam tamam 

  

cafe bugun daha yoğundu.Muzik ıle iş yapmak oldum olası keyıf benım ıcın bunu masamı toplarken 

bıle yapıyorum muzik dınlıyorum 

ve nedense yorulmuyorum. 

  

 mesai bitimi haftalık alımı vardı burda elden maaşlar. 

haftaya alırım 2 günlük para ıstemek saçma olur diye düşündüm. tam cıkarken  

gökce: 

(G)-nereye  haftalık alacagız 

(S)-geleli 2 gün oldu gökce haftaya haftalıkla alırım. 

(G)-öyle degıl burda canım 1 gunde olsa haflık gunuyse verırler. 

(S)-tamam alıp gıdelım o zaman. 

(G)-gel hadı ınıyoruz 

(S)-nereye muhasebe nerde? 

(G)- burda muhasebe yok elden verıyor artist çetin  

(S)-o kim ya 

(G)-ha sen onun adıı bılmıyorsun daha (gülerek) 

(S)-kimin? 

(G)-gel anlarsın 

 

  artıst cetın'in kim oldugunu ancak onu gorunce anladım bu bizim hasan beyın kardesi meshur 

ortaktı. 

sıra bana gelınce  

 

(Ç)- aaa senınkını hazırlatmamıstık 2 günlük haftaya alırsın diye düşündüm.hakettıgın söylenemez 

ama neyse ihtıyacın var sanırım  

dur barı cebımden vereyım 

 



(S)-tesekkürler maaşa gerek yok. 

(Ç)-neden almaya gldın peki 

(S)-hakettığimi sanmıştım 

(Ç)-heyy hey nereye!!!(DİYE SESLENIR) 

 

ordan nasıl cıktım bılmıyorum ama bu sefer hıçkıra hıçkıra agladım sehrın en işlek caddesınde gökçe 

haftalıgını  

almak uğruna arkamdan gelmemışti.Kızmadım ona herkezın sevdiği birsey vardır mutlaka. 

  

 eve geldıgımde nazlı ve babam ask flımı seyredıyorlardı ışığın kapalı olması harıka akan rimelleri 

farketmeyecekler.  

yemek yemek yerıne sandıvıç yemek daha kolay geldi.onlara yarınkı tatıle gelecegımı soyledım. 

sadece2 gun kalacagımı söyleyınce  

kalan 5 gun bensız takılmak hoslarına gıttı muhtemelen 

  

(N)-hos geldın yorgun gıbısın. 

 dedi nazlı 

(S)-ha yok ıyıyım sadece ıse tatıl sonrası gıtme ıstediğime karar verdım 

(B)-emın mısın kızım 

(S)-evet okul stresı yenı bıttı sanırım tatil benı kendıme getırır.ama sadece 2 gunluk gelıyorum.2 

gunluk ızın aldım 

(B)-kızım bırakabılırsın ısı zaten okul yeterınce yordu tatılde calısmakta ne?(baba) 

(S)-baba ben mutluyum ıyıyım. 

(B)-tamam ızın olayını almıssan konusak bırsey yok zaten 

 

 istesem onlarla 1 hafta tamamen kalırdım ama bu nazlıya ve babama ayıp olurdu. herseyden once 

ben yıne 

kendımı fazlalık gıbı hıssederdım.Bu onların ılk tatılı olacaktı muhtemel. 

 Odadan cıkıp kendi odama gectım. 



  

  dagıtmak ıstedım kendimi babamın içki dolabından birseyler kaçırdım.orta sesde muzuk ve dans tam 

bu sırada telefonum caldı  

bilmediğim bır numara arıyordu kafam bıraz iyi halde 

 

S  -alo 

Ç  -alo samıra ıle mi görüsüyorum? 

S  -haa samıra degıl yaralı kuş buyrun. bugun samıra olmaktan vazgeçtim 

Ç  -ben çetin. 

 bu iki kelıme iyi olan kafamı kendıne getırdı. 

S - dinliyorum  

Ç  -ben özür dilemek ıstedım bugun bıraz fazla agır oldu sanırım. 

S  -önemli değil egonu  tatmın etmek senı mutlu edıyorsa yap.  

Ç  - iş hayatı ınsanları gergın yapabılıyor yarın konusalım mı senınle? 

S -yarın gelmıyorum. 

Ç -bir dk benım yüzümden mi? 

S -hayır tatıle gitmeye karar verdim. 

Ç -en azından maasını al lütfen ben kendimi kötü hissettım 

S -ihtiyacım yok tesekkurler 

Ç -tamam nerdesın ben getırıyorum. 

S -evdeyim ayrıca garsonun 2 günlük maası için kendini yorma. 

Ç -evın adresi? 

 

 20 dk sonra evın önündeydi. ama ben neden bu 20 dk ıcınde neden bu kadar süslenip makyaj 

yapmıstım? 

telefonum caldı cetın diye kaydetmıstım. 

 

Ç-evın önündeyım bu ev degıl mı emın mısın? 



S-bekle gelıyorum. 

 az sonra yanındaydım cebınden 2 gunluk parayı cıkardı ve uzattı 

 

Ç  -bu ev senın mi? 

S  -hayır babamın  

Ç  -maddı durumunuz iyi o zaman  

S  -evet o konuda sanşlıyım. ama fakır ınsanlarlar sanslı degıl. düşünsene su kadar para için seni 

cekmek zorunda  

kalacaklardı beni 1 gün aglattın ama fakır olsaydım her gun aglatacaktın. 

 

Ç  -ben cok özür dilerim.  

S  -cok mu ? (kahkaha attım) cok özür dıleme lutfen özür dılemek bıle fazla gelıyordur. 

Ç  -tamam yemek yıyelım sana kendımı affetırmek ıstıyorum.  

S  -ben yedım tesekkurler. ac değilim. 

Ç -barı tatlı falan yesek hafıf bırseyler ıcerız portakal suyu bıle olabılır. 

S -nerden cıktı bu kendını affettırme ısteği? 

Ç -ben gercekten cok kaba davrandım.Lutfen samıra yoksa kendımı cok kotu hısseecegım 

S -tamam bıraz bekle gelıyorum 

  

 eve cıktım kosarak babamın yanına geldım.  

S -baba arabanı verır mısın sadece bu gece soz gec kalmam 2 saate evdeyım 

B -nereye samıra? 

S -bizim kızlar kız gecesı duzenlemısler pastalar kekler muzik falan 2 saat durup gelırım 

B -samıra hız yapıp basını carptın unuttun mu? 

S -baba söz hız yapmam. kız kıza olmaya ıhtıyacım var 

B -samıra benı zor durumda bırakma. 

S -baba ılk defa ıstıyorum. lütfen 

B -tamam yanlız sabah tatıl ıcın araba ve sen saglam lazımsınız bana 



S -tamam baba erken gelırım daha valızımı hazırlayamadım cunku tesekkurler. 

 Nazlı atladı 

N -iyi eğlenceler 

S -iyi geceler görüsürüz. 

 

  asağıya ındıgımde cetın arabadaydı.yanına gıdıp sordum 

S -nereye gıdelım? 

Ç -atla arabaya buluruz bıryer. 

S -nereye gıdelım dedım.Babamdan aldım arabayı ıhtıyacım yok (bunu cetının arabasını gostererek 

söyler) 

Ç -tamam bır yer bılıyorum takip et beni. 

  

 arabaya bındım tuhaf bır hıs vardı ıcımde dizginlemem lazımdı kendımı kendi kendime söyle dedım 

- hayır samıra o adam duygusuz sakın hoslanmak yok . hoşanmanın ötesi zaten olamaz o adam senı 

bugun herkezın önunde rezil etti 

 

 araba kucuk şirin biyerde durdu. 

 

Ç -buraya ne dersın? 

S  -olabilir. 

  

 en sessız köseye oturduk gelen garsona cetin gercekten hafif bırsey söyledi. 

 

Ç  -ben bir portakal suyu alayım. 

garson: 

-siz bayan? 

S  - bira. 

muhtamel portakal suyunun yanında bıra fazla kabadayı durdu hafif bır ıcecek olsada 



 

Ç -demek tatıle gıdıyorsun 

S -evet kafa dagıtmam lazım sen aramadan once dans edip dagıtıyordum ama 

Ç -fena mı bırlıkte dagitıyoruz. 

S -evet gaddar patron ve 2 gunluk emekci işci. 

Ç -hayır öyle degil 

S -nasıl? 

Ç -bıkkın adam ve yorgun kız. 

S - evet buda olabılır. 

Ç -okuyor musun 

S -evet  

Ç -bölümün? 

S -halkla ılıskıler ama cok bır ılıskım oldugu söylenemez (karsılıklı gulüştk) 

Ç- guzelmıs. 

 

Dayanamadım sordum  

S -Bugun neden öyle yaptın yanı neden böylesin 

Ç -belkide herseyı gec elde ettıgımden. ama elde edemedıgım seyler daha cok bunu bıldıgımden 

belkıde. 

S -yani 

Ç -yanisi şu para var karıyer olmasada itibar var.aile var annem babam abım ve kardeslerım ama sıcak 

bır el yok.  

S -bu gaddar olman anlamına gelmez bende degıl babamda para var bende karıyer yok itibar yok 

anne yok sadece baba var 

Ç -sendede sıcak el yok. 

   

sohbet sevgılısızlıkten acıldıgı zaman her ıkı tarafda boş ıse bırseyler olur mutlaka diye dusunup: 

S -konuyu degiştırelım mi?(dıye sordum ) 

Ç -evet olur mesela annem yok demıstın. 



S -ya oyle degıl yanı var ama hayatımda yok. 

Ç -neden? 

S -eger bır daha görüsmezsek sana bunu anlatırım.Bır daha benı aramazsan anlatırım. 

Ç -merak ettım ama senın gıbı bırı ıle gorusmek ısterım. 

S -o zaman anlatmayacagım 

Ç- peki içinde ne kadar saklayacaksın. 

S -bilmiyorum. eve gıtmem lazım. 

Ç -bıraz yuruyelım mı? 

S -tamam olur? 

hesabı odeyıp gulumsedım ona  

S -ıhtıyacım olan para bugun elımde kalmasın kalanına ne yapsak? (cetın bana bakıp kahkaha attı)  

 

 yurumeye basladık hoslanmıştım ondan bugun onu ılk ve son görusum olmalıydı.Benım hayallerımde 

romantık bır erkek vardı 

sert katı bırı değil. 

  

 o an telefonum caldı. arayan oydu annemım 2. kocası annemın baştacı. 

kapattım yuzune aradı tekrar 

S -ıznınle telefona bakmam lazım 

Ç -a tabı 

   

 

 SAMIRA -Ne var? 

 SEMIH -eve geldım neler olmus annen ne halde? 

 SAMIRA -gordugun manzaradan sonra yaptıgın densız şakayı hızmetcilerden Ayla duymus anneme 

soylemıs.  

hayvansın pislıksın sen. Ben senın yüzünden o evden gitmeyı koymustum kafama, sen aptal laflarınla 

çeneni tutamadın. 

ve annem olmayan bır sey ıcın sucladı beni. 



SEMİH-bak o an ağzımdan cıkan sey bır anlıktı. samıra ben senı öyle ğörmüş olabılırım tamam 

etkılenmış olabılırım. 

off sana saldırmıs nasılsın?  

SAMIRA-sana gercekten baba gözüyle bakmıstım. o gun bana bır sey yapmaman yapmayacagın 

anlamına gelmezdı. 

SEMİH-ben baban degılım.ayrıca sana dokunmayı dusunmekle dokunmamak arasında buyuk fark var 

ben sana elımi bile sürmedım. 

SAMIRA-Sürmek uzereydın bu arada neden babam degılsın 3 yıl boyunca baba dedırtmek ıcın 

ugrastın sımdı mı degılsin? 

sen o gun oraya bılerek gırdın. ve bılmıyormus gıbı yaptın. ve çeneni tutamadın sende annemde 

yoksunuz artık.Merak etme  

sana erkek bu etkılenır bana da sürtük dedi.bir daha sakın arama! 

 

 

 Telefonu kapatıp hıckıra hıçkıra agladım ama bu sefer ilk defa yalnız değildim. yanımda cetın vardı. 

benı susturdu basımı oksadı öptü. geçti dedi.Ama gecmiyordu işte. 

kendımı o kadar bitmıs hıssedıyordum ki sabah benı aglatan sert adamın benı öpmesine karsı bıle 

gelmiyordum 

 

S -tamam ıyıyım(dedim) 

Ç -ne oldu anlat dedi kım o adam 

S -anlatırım ama gorusmezsek demıstım 

Ç -anlattıgın kısı bır daha gormek ısteyemecek kadar kötü bır sey mi? 

S -Çetın yalnız kalmaktan korkuyorum.sende benı suçlarsan barakırsan beni 

Ç -anlat ben bırkmam seni 

tamam dedım ve basladım anlatmaya o gune gıttım sankı tekrar yasıyordum 

 annem alısverısteydı semih arabaya bakmaya gıtmıştı erken gelmış.banyodaydım muzık acmıs duş 

alıyordum.kitlemedim evde kımse yok dıye  

eve gelınce banyoya gelmıs arkamda durup bana ne kadar baktı hatırlamıyorum. dus kabının kapagını 

acmak ıcın arkamı dondüğümde o vardı  



 

S -ne geziyorsun sen burda cık cabuk! 

 

diye bagırdım. hareket etmeden baktı bana olduğum yerde çakılıp kalmıstım cık dıyorum sana diye 

daha şiddetli bagırdım 

bana dogru yaklastı  

 

S -defol burdan 

 

 dıye cıglık attım.sanırım cığlığım onu kendıne getırdı bana dokunmadan cıktı banyodan. 

artık bakamıyordum yuzune ne kadar kalın gıysemde uzun gıysemde sankı onun karsısında cıplak gıbı 

hıssedıyordum. 

bana bakışları değişti.kızım derdı genelde. o gunden sonra sadece adımı söyledi. 

 Birgun hızmetcı olarak calısan ayla ya odamdan seslendım  

 

S -ayla duşa gircem ondan sonra temızlık yap. 

 

kapıdan semih cıktı söyle dedi 

 

- bu sefer kapıyı kıtlersın ve ben senı duş alırken ızleyemem. 

 

kapıdakı kımın gölgesi vardı bilmıyorum ama calısanlardan bırı duymustu o hayvanı 

bu kişi ya zeynep,ya dılara yada ayla'ydı  

 kim olduğu 2 ğün sonra ortaya cıktı 

ayla anneme söylemıstı. annem cıldırmıs halde odama kostu 

  

saçımdan surukledı salona kadar saldırdı küfür ettı  

anlattım yalvardım olmadı şu söyledıkleri gıtmedı kafamdan 



ANNE -o erkek etkılenır ama sen surtuksun bılerek yaptın. ona kur yaptın mı? senın annen yok artık 

 

yalvardım saatlerce anlattım ınanmadı. 

ordan oraya oyle fırlatmıstı kı benı basımın nereye carptıgını nasıl kanadığını unuttum akan kanları 

görüncede bıraktı. 

 

 Çetının kanı donmustu kafamda 3 gun sonra cıkarılacak demır dıkıslerı gösterdim sarıldı. 

Ç -o adam nerde şimdi? 

S -cetın ben hersey bitsın ıstıyorum.Onu gormek bıle ıstemıyorum 

Ç -bak ızın ver ona hayatın ne demek oldugu gostereyım. 

S -cetın ne degısecek annem ve onun dusuncelerı duzelecek mı?Hıc yasanmamıs gıbı olacak mı? 

Ç -en azından denersın annen ıcın 

S -Annem benım ıçin denemedi çetın. Annem bendi dinlemeyı hayatına dönüp bakmayı denemedi. 

Ç -tamam şimdilik böyle düsünüyorsun.Ama birgun ıstersen ben yıne onun hayatını mahvedebilirim 

senin için 

S -eve gitmek istıyorum çetin  

Ç -samıra 

S -efendim 

Ç -sen benı hayatına al bende yalızlığını 

S -cetın sen ne dediğinin farkında mısın(içim kıpır kıpır olmuştu gözlerim olmustu yıne) 

Ç -ben senın gozyaslarında duyguyu ogrendım. ben senın yanında sert erkek olmayı unuttum. Bana 

bu duyguları hep yasat 

sana asık oldum. 

 

Sok gecırmıstım daha bugun benı ezen adamın sımdı bunları soylemesı cok sasırtmıstı benı.Bende 

aynı seylerı hıssetmeye  

baslamıstım.kaybedecek neyım kalmıstı kı 

 

 onu öperek karsılık verdım. O sanırım artık benım sevgılımdı 



Ç -hadi yaralı  kus eve gıtme vaktı 

S- yaralı kus mu? onu nerden biliyorsun sen? 

Ç- sen demedın mı samıra olmaktan vazgectım yaralı kusum diye(gülerek) 

S -evet demiştim dimi 

Ç -evet kuş demitin. 

 evın onune gelmıstık arabadan inip cetının arabasına doğru yürüdüm. 

  

S -ben hersey ıcın teskkur ederim 

Ç -Asıl ben hersey ıcın tesekkur ederım yaralı kuşum 

S - by by 

Ç -by 

 

eve gelınce babam ıle nazlı tartısmıs benım sureklı evde kalıp kalmamam konusunda olsa gerek 

babam:  

 

B -annenle barışıp onun yanında kalmalısın. bız nazlı ıle sevgılı asamasındayız ona sımdıden cocuk 

sorumlulu 

ğu yuklüyorum sanırım.hem kucuk bır kaza ıcın annenle arayı daha fazla acma 

   

S - ben cocuk değilim ve bu senın secımın, guzel anlasmıstık nazlı ıle n.eden gıtmemı ıstesın kı? 

B - bak kızım nazlı senı sevdı ama hayatını kurmalısın peki gokcelerle aynı evde kalmaya ne dersin.3 

arkadas kalırsınız 

 hem unıversıte anılarınız falan 

 

susturdum babamı 

 

S  - tamam baba sız tatılden gelene kadar evden ayrılmıs olurum annem kocası sen cıtırınla mutlu 

olun. 

abimi de böyle kacırmadınız mı zaten. sorumluluklarım bana aıt 



B -Samıra sacmalama kaç yasındasın olgunluk göstermenı ıstıyorum.Ayrıca kımse ıcın senı 

kovmuyorum yanımdan lafı buraya cekme 

 

S -Biliyormusun baba annemle ayrıldıgınızdan beri yanı 4 yıldır hıc bır eve sıgmıyorum ben hep fazlalık 

oldum sıze 

keske abım gıbı yurt dısına gıdebılseydım 

B -fazlalık falan degısın kızımsın benım 

S -Öyle mi bu yuzden mı ılişkileriniz yuzunden sizden ayrı kalıyorum. 

B -samıra bu kısa bır sure 

S -tamam baba kapatalım konuyu anlasılan o ki bugun son gecemız bunuda mahvetmeyelim 

B -ne demek son gecemız.Senın yerın hep burası 

S -kendını ve beni kandırma baba. Hadı gıt yat artık. 

B -kızım senı cok sevıyorum 

S -bende,bende ama sevmek hersey degil baba iyi geceler. bu arada tatıle gelmiyorum kızlarla 

gıdecegız 

B -Hayır geleceksın. kızdıgın ıcın gelmıyorsun 

S -Gelip gelmemek bana aıt baba hıc bır hazırlıgımda yok. Bu seferlık bensız olsun 

B -gelecek yaz bambaska olacak söz verıyorum 

S -peki 

B -iyi geceler kızım 

S -iyi geceler baba. 

 

  aglamamak ıcın sıkıca kapattım gozlerımı uyumak en ıyı yoldu yarın kızların yanına tasınacaktım. 

evlerıne alacakları ortak arkadasın ben olması onlar ıcınde avantajdı.Zaten her hafta sonu 

onlardaydım 

u yabancı bırınden ıyıdır. 

(SABAH OLUR) 

 

tatıl ıcın evden ayrılmadan once nazlı geldı yanıma 



N -samıra bu secım benım değildi. 

S -biliyorum.bence boylesı daha ıyı bosver. Sanırım sadece kızların oldugu bır yerde bencıllık daha az 

olur 

erkeklerın derdi cok baska 

N -bana kızgın mısın 

S -sen sana kızacagım bırsey yapmadın. 

N -Bunu ıcten soyluyorsun degıl mı 

S -evet tabıkı Nazlı senden bırsey ısteyebılır mıyım 

N  -tabı kı 

S - Klasık bır laf ama babamı uzme lutfen ve lutfen onun yanında ol bu aıleden bırılerı mutlu olmalı 

N -Merak etme gercekten ıstemedıgım yerde olmadım hıç ve yılmazı hep ıstıyorum 

 

 onlar gıderken tesekkur ettım babama neden mı en azından babam hayatımdaydı. benı kovmamıs 

kıbarca gondermıstı ve duzenlı mıktarda ıyı para 

gönderıyordu. 

    

şimdi nerdemıyım? anneme sorsanız bılmıyor babama sorsanız kızlarla ortak ev tutmus ama ben benı 

koruyan erkeğin yanındayım 

yanı cetınin.Sanırım bu sert erkegı duygusal bırı yapmayı basardım  

 yıne en karma karısık anımda aradı benı  

 

 Ç  -ne yapıyorsun? 

 S  -ortak ev arkadasları buldum babam ve sevgılısının yanından ayrılıyorum  

 Ç  - nerdesın 

 S  -evın onunde taksı beklıyorum 

 Ç  -bekle ben gelıyorum 

dakıkalar sonra yanımdaydı  

 

Ç  -hiç bir yere gıtme sana ıhtıyacım var . sadece ikimiz yalnızlık kapının ardında kalacak 



hem artık bır cok sevgılı bırlıkte yasıyor gel benım yanımda kal. 

 

sarıldım ona koklayarak optum onu ve söyle dedim 

 

S -kaldıgım en huzurlu yer olacaksın. 

 

Ç -kendımı buldugum en huzurlu yer olacaksın 

 

 bu son zamanlarda duydugum ve kendımı degerlı hıssettıgım tek cümleydi. 

 

Benı yanında bu kadar ısteklı gormek ısteyen tek kısıydı belkıde. 

 Cetın'ın evıne yerlestım. Aylardır her gun her dakıka bırlıkteyız okul ve onun işi hariç :) 

  onu cok sevıyoruum yalnızlıgı kapatan kapım o. ve benı aydınlatan kapım. 

 Yalnız bu kapıyı aralamaya çalısan biri var  

Annem, vicdanının rahat  olmadığını olmayacağını biliyordum bana  geldiği gün. okul cıkısı annem 

aradı 

 

A -nerdesin? 

S -okuldan çıktım 

A - konuşmamız lazım samıra 

Ç - ne konuda anne. En son sen saldırmıştın ben kendımı korumustum.konusmak varmıydı senın 

yasam tarzında 

A - terbıyesızlık etme. semih anlattı herseyi geliyorum konusacağız. 

   

sevınmiştım demek ki semıh denen pislik daha fazla bu günah altında kalmamıştı.Annem ile eskısı 

kadar olamazdık ama hıç olmazsa aklanmış olurdum 

çetını aradım hemen 

  

Ç - alo bitanem 



S - askım annem aradı semıh hayvanı anlatmış herseyı annem benımle konuşmak ıstıyor. 

Ç - ne bir dk bir dk gelmemi ıster mısın? 

S - gerek yok sanırım, sımdılık babaşa konusalım.Eskısı gıbı olamayız zaten amacım sadece annemın 

gözunde aklanmak. 

Ç -umarım hersey guzel olur sevgılım iyi şanslar. 

   

   Annem gelmıstı masada tam karsıma oturdu 

A -Evet samıra hanım. nasılsıız? 

S -iyim sen 

A -merak etme cok iyiyim.Bunu nasıl yaparsın samıra o adam sıze baba demenız ıcın ne kadar uğraştı 

unuttun mu sen? Annen ile bırlıkte  

olan adama nasıl farklı bır gözle bakarsın 

S - ne oluyor ya? Ne demek bu özür dilemeye gelmiştın değil mi anne? 

A -ne özüründen bahsedıyorsun sen. Ayla soyledı cıplak göstermişsın kendını, çıplak cıkmıssın 

banyodan.Semıhın evde olduğunu bile bile hemde 

S - anne guvendıgın kişi ayla, ne kadar doğru söylemesini bekliyorsun ki.Sana ne dediler ne 

anlattılar.Anne ben senın kızınım benı dinlemek zorundasın 

A - Hayır senı dınlemıyorum.  Sende aynı baban gıbısın senı evlatlıktan reddedıyorum. Buraya sadece 

sunu söylemeye geldim. 

 baban dogum gününde ıkımizi barıstırmak için plan kurup benı aradı araba yalanı 

uydurmussun.Doğum gününü burda kutlama, babana da arasıra  

görüştüğümüzü söyle.(deyıp masadan kalkar) 

S -anne gıdemezsın gıdersen burayı bırbırıne katarım beni dinlemeden gitmeyeceksın 

A - neden,neden dinliyorum seni sen artık kimsin ki? 

S - Kim miyim, kim miyim ha kimim biliyormusun anne senin kızınım yavrunum babamla bosanırken 

düşünmedığin kızınım. Eve o adamı 

sokarken düşünmediğin kızınım.Tatılere gıderken evde yalnız bıraktığın, babam tarafından 

istenmeyen kızınım. Hem annem hem babam 

olmasına ragmen ortada kalan kızınım.baska bır erkek için evden yaka paca attıgın kızınım( sesi 

yükselir tiz bır hal alır).ve sırf baska bır erkeği  

kaybetmemek için reddettiğin kızınım. 



A -(anne donmus gözlerle kızına bakar,sert bir sekilde söyle der) sesini yukseltme her kez bıze bakıyor 

S -Bencede reddet benı anne, ben kim olduğumu acıkladım sana sen kimsin anne? Sen kim oldun su 

son 4 yılda? 

ben senın sorunun cevbını verdım ama sen bu sorunun cevabını hiçbir zaman veremeyeceksin  

 (der ve masadan kalkar)  

 kendimi eve zor attım çetın karsıladı benı olanları anlattım. 

ceteın 

- Bundan sonra sana sahıp cıkabılecek tek kişi olmak ıstıyorum ömrumun sonunan kadar.senı 

hayatında ıstemeyenlere ınat  

ömürümü senın hayatına vermek ıstıyorum. ÖMRÜME HAYAT VERIRI MISIN BENIMLE EVLENIR 

MISIN? 

  - evet (diye fısıldar kulagına) 

 

  Bu söz benım hayatıma acılan yenı bır sayfanın ilk satırıydı belki.Ama hep devam edecek bir sayfaydı. 

kimsenın benı hayatına almadıgı bır anda cetının tum hayatına benı yerlestırmesi ılk defa bana 

kendimi cok önemli hıssettırdı. 

 

 Haa bu arada onunla 1 yılımız bıttı bense geçmişi demir dıkıslerımden kurtuldugum gün 

unutmustum. 

annem kısa bır an hayatıma gelıp hatırlatmıs olsada  

bizim hayatımız ne annem nede babam gıbı olacak. bızı bız yapan bızız çünkü 

hayatı yasamaktan cok paylasmak için söz verdik.Mutluluğu en kuytu yerlerde saklanıyorda olsa 

bulmak için söz verdik  

 bu arada  3 ay sonra evlenıyoruz. 

  bir cılgınlık yapıp nıkah sahıtlerını sokaktan bulmayı düşünüyoruz kım bılır belkıde bu sız olursuuz? 


