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10 Ağustos 2017 

BOZLAK 

           SAHNE 1 / KAZA 

(Hukuk bürosu. Üç taşıma kolisi, iki sandalye. Kolilerden büyük, içi kitap dolu olan, 
sehpa gibi kullanılır, iki sandalyenin arasında durur. İçinde ciltli, kalın kitaplar; İcra 
İflas Hukuku, Tazminat Davaları, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku... 
Kutunun üzerinde simit, bisküvi, ıvır zıvır yiyecek… Kolilerden biri sandalyenin 
üzerinde, üzerine bir hırka atılmış, bir de dosya. En küçük üçüncü koli diğer 
sandalyenin önündedir. Yerde temizlik bezi, dağınık duran deterjanlar, temizlik 
malzemeleri, büyük boy rulo selpak, iki sırt çantası iki poşet. Birinin içinde içecek 
meşrubatlar, karton bardaklar, yiyecek bir şeyler. Diğeri çöp poşeti, içinde yemek 
çöpleri, içecek kutusu, bisküvi kabı, birkaç temizlik deterjanı kabı… İki kova, içlerinde 
farklı boyutlarda deterjanlar sıralanmış. Yerde, kutuların arasında bir aslan heykeli. 
Sahne gerisinde ayaklı bir yazı tahtası. 

Mehmet otuzlu yaşların başındadır, üzerine oturan dar, desenli bir gömlek giymiş, 
kotunun içine sokmuştur, kısa botlarıyla havalı görünür. Sakin haline uymayan sert, 
melankolik bakışlarıyla tuhaf, komik biridir. Rıza otuzlu yaşların başındadır. 
Boynunda boyunluk, boynunu durumu elverdiği kadar hareket ettirebilir, başını sağa 
sola çevirirken zorlanır. ‘Pak Temizlik’ yazan ve temizlik şirketinin telefon 
numarasının yer aldığı turuncu tişört giymiştir. Kot pantolonunun arka cebinden 
temizlik bezi sarkar. Yorgun görünür. Sevimli yüzünde zaman zaman beliren derin acıyı 
umursamazlığıyla yok eder.  

Mehmet sandalyede oturur, ayaklarını küçük koliye uzatmış, simit yer. Telefondan 
müzik videosu açar, zurna ve davul ile çalınan bir bozlak. Videoyu izler. Rıza elinde 
deterjan ile girer, etrafına bakınır, ortalığı toplar. Mehmet simit yer, türküyü dinler. 
Rıza deterjanı koliye koyar çıkar. Mehmet kalkar, elinde simitle kapıya doğru gider 
etrafa bakınır. Susamları yere döker, farkında değildir. Rıza elinde deterjanlarla girer. 
Bakışırlar. Mehmet simit yemeğe devam eder. Rıza yerdeki susamları fark eder. 
Deterjanları kutuya koyar. Yerdeki susamları toplar. Mehmet penceredeki lekeyi görür. 
Lekeye bakar. Elinde hala simit vardır, son simit parçasın ağzına atar. Rıza söylenerek 
videoyu kapatır, türkü biter. Mehmet’in yanına gider, onun baktığı yere bakar.) 

RIZA- Ne oldu? Neye bakıyorsun? 

MEHMET- (Pencereyi gösterir.) Leke kalmış şurada.  

RIZA- (Olduğu yerden.) Hani nerede? 
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MEHMET- (Pencereyi gösterir.) İşte şurada. 

RIZA- (Mehmet’in yanına daha da sokulur.) Hani la nerede? Ben iyice sildim ovdum orayı. 
Yok bir şey. 

 (Yan yana durmuş pencereye bakalar.)  

MEHMET- İşte görmüyor musun? 

RIZA- Görmüyorum.  

MEHMET- Gel buradan bak. 

RIZA- Çekil. 

 (Yer değiştirirler, yine yan yana durur pencereye bakarlar.) 

MEHMET- Hakikatten buradan bakınca yok. 

RIZA- Haklısın buradan bakınca da var. (Cam silme deterjanını ve bezi alır.)  

MEHMET- (Pencereye bakarak.) Bak buradan, yerini iyice belle.  

(Rıza, Mehmet’in oturduğu sandalyeyi almak için sandalyeye yönelir, bu sırada 
Mehmet sandalyeye oturur. Rıza üstünde koli duran diğer sandalyeye yönelir. 
Sandalyenin üstünden koliyi alır, yere koyar.) 

MEHMET- (Pencereyi gösterir.) Bak bak şurada işte, yerini iyice belle. 

RIZA- (Sandalyeyi pencerenin önüne çeker.) Belledim belledim. (Lekeyi silmeye başlar.) 

MEHMET- (Oturduğu yerden izler.) Çıkmadı. Çıkmıyor. İyice yaydın sen onu. Sağa doğru sil 
sağa. 

RIZA- Kendi sağıma mı? 

MEHMET- Yaa gel bakınca anlayacaksın. (Kalkar.) 

RIZA- (Sandalyeden iner, Mehmet’in yerine gider oturur. Pencereye bakar.) Evet yayılmış. 

MEHMET- Eee diyorum sana! (Rıza’nın elinden bezi alır.) Ver şunu. (Sandalyeye çıkar, lekeyi 
siler.) Ben belledim yerini. 

RIZA- (Mehmet’i izler. Dalga geçer.) Hah çok iyi bellemişsin! (Mehmet’i indirmek için onun 
yanına gider.) İn lan aşağıya! İn! 

(Mehmet iner, Rıza Mehmet’in elinden bezi çekip alır.) 

RIZA- Geç de bak! 
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 (Mehmet yeniden sandalyeye geçip oturur. İzler. Rıza siler.) 

MEHMET- (Heyecanlanır.) Rıza! … Çıkıyor! (Heyecanlı, kalkar.) Çıkıyor! Çıktı! Çıktı! Gel 
de bak! 

RIZA- (Heyecanlı, Mehmet’in yanına gider. Pencereye bakar.) Çıkmış valla! (Keyifle 
Mehmet’in yerine oturur. Ayaklarını küçük koliye uzatır.) 

(Mehmet büyük koliye simit almak için yürür. Eğilir, simidi alacakken pencerede 
başka bir leke fark eder.) 

MEHMET- (Tedirgin.) Rıza…  Ya şurada bir leke daha var.  

(Rıza toparlanır, pencereye bakar. Bitkindir.) 

MEHMET- (Rıza’nın tekrar temizleyeceğini düşünerek anlatmaya başlar.) Bak şimdi, gel 
buraya, şuradan yerini iyice belle. 

(Rıza ilgisiz. Pes etmiştir bezi atar. Ayaklarını tekrar koliye uzatır.)  

MEHMET-  (Rıza’nın yapmayacağını anlar. Bozuntuya vermez.) Ya neyse olduğu kadar… Bir 
yerden siliyorsun, bir yerden çıkıyor. 

(Rıza, Mehmet’in baktığı yere bakar. Mehmet bir parça simit alır, yer. Rıza kalkar, 
pencereyi silmemek için kendini tutmaya çalışır.) 

MEHMET- Bugünü de bittirdik. Hadi geçmiş olsun. 

RIZA- Geçmiş olsun. (Pencereye takılır, ara ara bakar.) 

(Mehmet, Rıza’yı izler.) 

RIZA- (Kalkar pencere önündeki sandalyeye geçer.) Bugünü de bitirdik. 

MEHMET- Ha?  Duymuyorum la ne dediğini, geç şuraya otur. (Yanını gösterir. Telefonundan 
videoyu, türkü açar, telefonu masa gibi kullanılan kolinin üstüne koyar.) 

RIZA- (Sandalyesi ile Mehmet’in yanına gelir.) Bitirdik bugünü de. 

(Mehmet oturduğu yerde simit yer. Rıza, Mehmet’in simidinden dökülen susamları 
görür. Kalkar, susamları toplar. Mehmet oturduğu yerden, Rıza’ya yardım eder. Yere 
dökülen susamları toplarlar.)  

MEHMET- (Susamları toplar. Çocuksu bir savunmayla.) Bir iki kırıntı döküldü. Hemen lafını 
ediyorsun.  

 (Rıza telefona bakar, türküyü dinler.) 
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MEHMET- (Rıza’nın türküyü beğenmesine sevinir.) Sevdin mi? 

RIZA- Sevmem mi ya? Halil Ağbi değil mi? 

MEHMET- (Sesi biraz daha açar. Türküyü kastederek.) Bak burayı çok seviyorum. (Türküye 
uygun salınır.) 

RIZA- (Türküyü dinler.) Burayı mı?  

(Mehmet türküyü dinlerken evet anlamında bir hareket yapar. Rıza keyifle dinler, 
Mehmet’e eşlik eder, salınır ancak boynu çok hareket etmesine izin vermez.) 

MEHMET- Güzel değil mi?  

RIZA- (Türküye kaptırır kendini.) Çok... 

 (İkisi de türkünün coşkusuna kaptırır kendini.)  

MEHMET- Dinle dinle! 

RIZA- Dinliyorum kardeşim. Kulağım değil içim dinliyor benim. 

MEHMET- (Coşkulu.) Ah be! Kardeşim ne laf ettin! 

(Rıza kalkar, çöpe gider, topladığı susamları atar. Keyifli, Mehmet’e bakar.) 

MEHMET- Ben bu türküyü ilk bizim orada bir düğünde duymuştum. Sazcı Hüso diye bir 
ağabey vardı, düğünlerde çalardı, ondan dinlemiştim.  

RIZA- (Coşkuyla. Mehmet’in yanındaki sandalyeye oturur.) Sazcı Hüso’yu bilmem mi ya! 
Erba’lı bir komşumuz vardı, onların düğününe aynı arabada gittiydik. Özü bizim oralar. İçine 
bir ayrı işliyor insanın. 

MEHMET- (Buruk.) Elim bir davul bile tutamadı ya benim. (Simit verir Rıza’ya.) Bizim 
oralarda hiçbir şey çalamayana mal derler, bildin mi? 

RIZA- (Bozulur.) (Rıza Videoyu kapatır, türkü biter.)  Bilirim. Öyle derler. 

MEHMET- Babam davulu elimi tutuşturup, al oğlum şunu belle dedi, belleyemem baba 
dedim. Al oğlum yaparsın dedi. Yapamıyorum baba dedim! Al şunu belle dedikçe ben 
şaşırdım, korktum. Bir gün iyice üstüme geldi, çal artık, yap artık, yapamıyorum ya dedim, 
tokmağı sinirden vurdum kafama, (gülerek kafasını gösterir) bak hala burada şişlik var. 
Çalabilseydim iyiydi ama, gelmedi elimden. 

(Rıza etrafta kalan deterjanları toplamaya, kovaya, kutuya yerleştirmeye başlar. 
Deterjanları kontrol eder. Kapaklarını açıp bakar, azalan, biten deterjanları bir yere 
toplar, dolu olanları başka bir yere ayırır.)   
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MEHMET- (Uyarır.) Şunları koklarken o kadar içine çekme. 

(Rıza yerdeki boş deterjan kutusunu almak için eğilir, Mehmet kutuya top gibi vurur, 
kutuyla oynamaya başlar. Rıza yerdeki koliyi gösterir.) 

RIZA- Şunu sandalyeni üstüne koy. Kırılacak. 

(Mehmet koliyi sandalyeye koyar. Futbol oynamaya devam ederler. Kolileri kale gibi 
kullanırlar.) 

RIZA- (Futbol oynayarak.) Ya sen Halil Ağabeyinden öğrensene. Adam ev arkadaşın. O sana 
bir şey çalmayı öğretsin. 

MEHMET- (Futbol oynayarak.) Halil Ağabey? (Gol atar.) Bir sıfır! 

RIZA- (Futbol oynayarak.) Haa… Öğren işte ondan.  (Gol atar.) Bir bir! 

MEHMET- (Futbol oynayarak.) O da çok uğraştı benimle; olmuyor, ben de o yetenek yok 
kardeşim. 

RIZA- (Futbol oynayarak.) Nasıl çalıyor o adam öyle, acayip parmakları var?  (Gol atar.) İki 
bir! 

MEHMET- (Futbol oynayarak.) Kendi kendine öğrenenlerden. 

RIZA- (Futbol oynayarak.) Sana bir şey diyeyim mi, adam çalarken ayıptır söylemesi başka 
bir şeye dönüyor. 

MEHMET- (Güler. Gol atar.) İki iki! 

RIZA- (Hayranlıkla.) Allah ne yetenekler yaratıyor Mehmet! 

MEHMET- (Şakayla.) Bir de bize bak. 

RIZA- Yetenek başka bir şey! Adam kendi kendine çalgı çalmayı öğrenmiş. Sen ne yaptın? 
Ben ne yaptım? Hiç. (Futbol oynayarak. Gol atar.) İki iki! 

(Futbol oyunu biter.) 

MEHMET- On beş erkek bir odada kaldığımız dönem, Halil Ağabey o zaman mekanlarda 
çıkmıyordu, böyle odada bize çalardı.  

RIZA- (Hayranlıkla.) Yaa işte… 

MEHMET- Benim gibi evden kaçıp gelen tıfıllar, ağabeyler, kimi iş için gelmiş, kimi başka 
dertten, babam yaşında bir amcamız bile vardı, hepimiz o çalarken dertlenip dinlerdik. 
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RIZA- Yoktan var olmuş diye böyle adamlara diyorlar. (Yerdeki susamı görüp kalkar, yeri 
temizler.) 

MEHMET- Öyle. Yoktan var oldu.  

RIZA- Bir de ağabeyime bak. (Masa gibi kullandıkları kolinin önünde susam görür, susamı 
alır, yorgun kolinin ucuna oturur.)  Varı yok eder.  

MEHMET- Ne oldu en son iş? 

RIZA-  Ne olacak, bizimkilerin onun için kurduğu üçüncü işi de batırdı. Lan oto galeriden ne 
anlar o!  

MEHMET- (Üstünde koli olan sandalyeyi gösterir.) Kalk şuraya otur la! Yüzünü 
görmüyorum.  

RIZA- (Kalkar, koliyi indirip sandalyeye oturur.) Neyine senin oto galeri? Bak, Halil 
Ağabeyin seni de kurtarmış kendini de. Bizimki… Tövbe yarabbi yine içimi bozacak...  

MEHMET- Beni yanına almasa kesin o berduşlar evinde kalırdım. Yanına aldı, üniversite 
okuttu.  

RIZA- (Övünerek.) Meslek yüksek okulu. 

MEHMET- Haa… Bildiğin ağabeylik etti. 

RIZA- Bu adamları görüp duyunca, ağabeyime ne kadar küfür etsem azdır. Biz öz kardeşiz, 
herifle iki çift laf etmeyiz. 

MEHMET- Onun da kendince derdi vardır. (Çatasından  gofreti alıp yer.)  

RIZA- Sikeyim onun derdini. 

MEHMET- Kızma. Düzelir. (Gofreti yerken dinler.) 

RIZA- Haa düzelir… (Eli kaşınır, ara sıra olur bu; deterjanlardan dolayı.) Bataklıktan 
kurtaran var, bataklık olup çeken var.  

MEHMET- (Bir süre Rıza’ya bakar.) Yarın bara gelsene. 

RIZA- (Parayı kastederek.) Uygun değilim. 

MEHMET- Hallederiz onu. (Rıza’nın yanına gider. Gofretten koparıp Rıza’ya uzatır.) Bugün 
ne yapacaksın?  

RIZA- (Rıza gofreti istemez.) Annem pazara gidecekti, belki onunla pazara giderim. (Kolinin 
üstünde yiyecekleri sandalyenin üstüne koyar.)  Kadının iki torba taşıyacak hali yok.  
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MEHMET- (Rıza’nın boynundaki sakatlıkla dalga geçer.) Senin maşallahın var. 

RIZA- (Çaresiz. Mehmet’e söylenir.) Ne yapayım Mehmet, ne yapayım. 

(Rıza masa gibi kullandıkları, ortadaki koliyi kenara çekmeye çalışır, Mehmet’ten 
yardım ister.) 

RIZA- (Mehmet’e.) Tut şunun ucunu. Kenara alalım. 

MEHMET- (Koliye doğru yönelir.) Niye çekiyoruz bunu, kendi kendine iş çıkarıyorsun ya! 

RIZA- (Koliyi açıp içine bakar, kitapları görür.) Kitaplar! Ben bunları boşaltıp tozlarını 
alamadım Mehmet. Yetiştiremedim. 

MEHMET- Onu listenden çıkart.  

RIZA- Niye? 

MEHMET- Ofisin sahibi avukat, kararını değiştirmiş. Yeni eşyalar gelmeden koliler açılmasın 
demiş.  

RIZA- (Kitaplardan birini alır. Mehmet’e gösterir.) Bunlar toz içinde. 

MEHMET- Dur bir. (Bilgi formuna not alır.)  

RIZA- (Kitaplara bakar. Söylenir.) Bunların üstüne toz yağmış.  

MEHMET- (Rıza’nın elindeki kitaplara bakar.) Yardımcısı aradı, kitapları boşaltmayın dedi. 
Bizimle alakalı sıkıntı yok. 

RIZA- (Bezle kitapların üstünden geçer.) Yine de şöyle üstünden… 

MEHMET- ( Rıza’nın toz alışını izler.) Simit kaldı mı? 

RIZA- (Terslenerek.) Kaldı. 

MEHMET- Kaldı mı diye sorduk. 

RIZA- İşte orada, poşetin içinde. 

(Poşetin olduğu tarafa geçer, içecek ve karton bardak çıkarır.)  

MEHMET- Aslında bir yorgunluk çayı olsa iyi olurdu ama. Neyse… Bununla idare edeceğiz. 

RIZA- İş bitti çıkacağız. (Ayakta hızlı hızlı kitapların tozunu alır.) 

MEHMET- Ya dilimiz damağımız kurudu. (Ayakta, içeceği Rıza’ya gösterir.) Şu meşrubatı bir 
içelim. 

RIZA- Sarı mı aldın yine? 
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MEHMET- İçmez misin? 

RIZA- Sevmiyorum onu. …  Neyse koy, içelim. 

MEHMET- Sen şu meşrubatı bir içte kendine gel. (Rıza’nın arkasında yere çöker, bardağa 
meşrubat koyar, bardağı Rıza’nın arkasına bırakır.) Koydum arkana haa!  

(Rıza bardağı devirir. Söylenerek yeri siler. Mehmet onu sakinleştirmeye çalışır. 
Rıza’yı kaldırır, sandalyeye oturtur.) 

MEHMET- Kalk kalk, geç şuraya otur, biraz dinlen. Ben sabahtan beri oturuyorum. 

(Mehmet, Rıza’nın elinden bezi alır, yeri silmeye devam eder. Rıza ayaklarını koliye 
uzatır, söylenir.)  

MEHMET- (Yerden kitapları alıp koliye koyar.) Rıza sakin… Canın çıktı. Otur işte. 

RIZA- (Söylenir.) Tutturdu içeceğiz diye. 

MEHMET- (Rızanın başında dikilir.) Yaa Rıza söylenme, zaten böyle tepende dikil yapıp 
yapmıyor izle, raporla… Ayıp oluyor. 

RIZA- (Şakayla.) Doğru ama işin bu.  

MEHMET- Ayıp bir iş… (Dosyayı toplar.)  

RIZA- O da doğru. 

MEHMET- Aha bak, yine listeye bakacağım. 

RIZA- (Kısa bir süre tuvalet tarafına bakıp düşünür. Sonra Mehmet’tin elinden dosyayı alır.) 
Ver ver. (Dosyayı inceler.) Bu kadar mı? Tuvalet yok.  

MEHMET- Ne oldu ki tuvalete…  

(Rıza dosyayı Mehmet’e uzatır. Mehmet dosyayı alır.) 

RIZA- (Kalkıp tuvalete yönelir, tuvaleti şikâyet eder gibi.) Klozete sonradan döktüğüm 
deterjan, onunla ilgili de bir not al. Deterjanı bilerek temizlemedim, klozetin içinde bıraktım, 
yarın sabah geldiklerinde keskin bir koku olabilir, (Mehmet’in söylediklerini yazmasını ister) 
Mehmet not alsana.  

(Mehmet kafasını kâğıda eğmiş Rıza’yı dinler, bir şey yazmıyordur.) 

RIZA- Sarıyla kahve birbirinden ayrılmıyor. Kaç yıldır bu işteyim böylesini görmedim. 

MEHMET- Yani? Ne yazayım? 

RIZA- Pislik pisliğin içine girmiş. Temizlenmiyor yaa! Boynumun ağrısına rağmen…  
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(Mehmet’in bunu not almasını istemez, Mehmet ise bir şey yazmıyordur zaten.)  

RIZA- Dur bunu yazma, şöyle devam et, denediğim farklı ilaçlara rağmen sonuç alamadım. 
Beyazlaması mümkün görünmüyor. Belki beyazımsı, ama beyaz olmaz. Bu nedenle ilacı, 
deterjanı temizlemedim, içinde bekleterek bir sonuç alınabilir, belki. Bilginize. Mehmet 
yazsana… 

MEHMET- (Rıza’ya takılır. Ayağa kalkar. Dosyayı Rıza’ya doğru sallar.) Bu açıklamayı niye 
yapıyoruz? (Sırt çantasına dosyayı koyar.) Biz her şeyi denedik olmadı. Hee? Siz yine de 
umudunuzu kaybetmeyin. Belki bir gün tertemiz olacaktır. Beyaz olmasa da krem iyidir. 
(Rıza’ya bakar, gülümser.)  

RIZA- (Net.) Beyaz olmaz. (Mehmet’e doğru yürür.) 

MEHMET- (Rıza’ya takılır.) Krem, önceki halinden iyidir.  

RIZA- (Kendince uygun bulmadığı bu durumu kibarca kınar, dedikodusunu yapar.) Kaldırıp 
atsınlar kardeşim… Ayıptır, şu koskoca hukuk bürosuna yakışıyor mu hiç? Madem ofisteki 
her şey yenileniyor, bir de sıçacakları doğru düzgün tuvalet alsınlar… (Yerinde bir laf etmenin 
keyfini yaşar.) 

MEHMET- Salaksın oğlum sen ya! ( Rıza’ya el şakası yapar.) 

(Mehmet dışarıyı izler. Rıza, Mehmet’e eşlik eder. Hayranlıkla manzaraya bakarlar.) 

RIZA- Manzara denize karşı…  

MEHMET- Mis. (Gömleğini pantolonunun içine koyar.) 

RIZA- (Elini kaşır, soyulan derisine bakar.) Ben burada çalışsam denize bakmaktan iş 
yapamazdım. Aklım gider benim burada ha. Zaten yerinde değil, hepten gider.  

(Mehmet manzaraya bakmaya devam eder.Ve kendi kedine Konuşur. Rıza kolinin 
üstündeki hırkayı alıp giyer, kolideki Dike heykelini fark eder. Heykeli alıp Mehmet’in 
yanına gider.)  

RIZA- Mehmet? Bu kadının gözü niye bağlı? 

MEHMET- (Heykele bakar.)  Kılıcı da var. (Bir şey bulmanın keyfiyle.) Haa… Bu adaletin 
kılıcı işte.  

RIZA- Onu anladık lan! Gözü niye bağlı? 

MEHMET- (Fikir yürütür.) Gözü niye bağlı? Gözü bağlı olsa da kılıcın nereye ineceğini 
biliyor herhalde.  

RIZA- (Fikri beğenir.) Olabilir. 
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MEHMET- (Devam eder.) Yani gözle görmeye gerek yok diyor, o kadar biliyor.  

(Rıza sandalyeye geçip oturur. Heykeli temizler.)  

MEHMET- Gözü bağlıyken bile anlıyor suçun nerede, kim de olduğunu. (Rıza’nın arkasına 
durur, ona kılıç saplar gibi yapar.) Tak! Kılıcı indiriyor oraya! 

RIZA- (Terazi ile oynar.) Bununla da suçları mı tartıyor? 

MEHMET- Olabilir. 

RIZA- Benimkini tartsa en ağır gelecek olan suçum belli. (Kolinin üstünden ya da içinden 
küçük bir fırça alır.) 

MEHMET- Geçti gitti. Yaptın işte bir salaklık. 

RIZA- Ölsem suçlu olmazdım ama. (Oturduğu yerde fırça ile heykel temizler.) Canına 
kıymayı becerememek büyük rezillik kardeşim, bokunun içinde oturup etrafa bakıyorsun 
resmen.  

MEHMET- Öfff… (Koliye ayağını vurur, sıkılmıştır.) 

RIZA- Yakınlarına durmadan kokuyorsun. 

MEHMET- Eh tamam artık… (Sandalye ye oturur.) 

RIZA- (Takılır, şakayla.) Bok değil lan ölüm kokuyorsun. Bak bizimkilere, üstünden bir yıla 
yakın zaman geçecek hala gece kalkıp kalkıp bana bakıyorlar. (Söylenir.) Anne baba olmak 
zor Mehmet, doğru diyorum ha… 

MEHMET- (Rıza’yı onaylar.) Doğru. 

RIZA- Hele bizimkilerin işi daha da zor, insanın benim gibi evladı olursa…  

MEHMET- Bana hiç bunları anlatma kardeşim, biliyorsun ben de hayırlı evlat değilim. 

RIZA- (Güler, takılır.) Allah belamızı verdi işte. Hayırsız evlatların bahtı gülmezmiş. (Heykeli 
fırçalamaya devam eder.) Sen on beşinde kaçarsan evinden bahtın gülmez tabi.  

MEHMET- On beş. Daha lise bitmemişti buraya geldiğimde.  

RIZA- (Heykelli sallayarak.) Anaya babaya çektirirsen girer bir tafralarına o kılıç.  

(Gülerler; aptalca bir duruma gülmektir bu. Rıza konuşmalar sırasında titizlikle 
heykeli temizler, bu da kendi kendine yarattığı işlerden biridir.) 

MEHMET- Hakikatten ya… (Kalkar. Rıza’nın etrafında dolaşır.)  İnsan bir yıl ana babasına 
kayıp çeker mi?  
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RIZA- (Heykelle ilgilenir, onun temizliğine dalmıştır.) Çeker. 

MEHMET- Çeker mi? 

RIZA- Çekmez. 

MEHMET- Çıkmadım valla ortalığa. Ne aradım, ne sordum. Kayıp mı, öldü mü… (Rıza’yı 
dürter.) Delirseler yeridir.  

RIZA- Delirmişlerdir zaten. 

MEHMET- (Rıza’yı izler.) Ama o zaman kafam basmıyor bunları düşünmeye. Nasıl bir 
cezalandırma isteğiyse artık?  

RIZA- Çocukluk ya çocukluk. 

MEHMET- (Rıza’nın etrafında dolaşmaya devam eder.) Bir sabah uyandım, daha sabah ezanı 
okunuyor. Ertesi gün de bayram. İşte on beş kişi o evde kaldığımız zamanlar 

RIZA- Kurban mı? 

MEHMET- Şeker.. Herkes uyuyor. Ne sebeptendir bilinmez; sebep çok ya, hangisindendir 
bilinmez, otogara gittim, bilet aldım, doğru memlekete.  

RIZA- İyi cesaret, ben olsam dönemezdim. 

MEHMET- Kılıç girdi ya bir kere artık ne fark eder diyorsun…  

RIZA- (Gülümser.) Doğru. 

MEHMET- Sabah namazını kılmış cemaat bayramlaşıyor, caminin bahçesi kalabalık, 
(Rıza’nın başında ayaktadır)  babamı gördüm, gittim yanına, elini öptüm. Baktı yüzüme. 

RIZA- Nasıl? 

MEHMET- (Bakışı oynar yeniden.) Aha böyle. Allah razı olsun dedi, bir sevinç kapladı içimi, 
ama ben razı değilim dedi. O da beni böyle cezalandırdı işte. 

RIZA- (Mehmet’e bakar.  Dike heykelini masaya bırakır.) Ne diyeyim, söz öyle kaldı. 

MEHMET- (Olduğu yerde bir süre kalır.) Bırak öyle kalsın, bağlama bir yere. (Yere çöker. 
Simit alır yer, bir parça da Rıza’ya verir. ) Bağlanmıyor bir yere. 

(Dışarıya bakarlar.)  

RIZA- (Simit yer. Sandalyeye oturur. Pencereyi göstererek.) Şöyle bir bakıyorum da… Barajın 
oralar geldi gözüme. 

MEHMET- Ah be… 

 12



RIZA- İlk biramı orada çaktım ben.  

MEHMET- Ben de. 

RIZA- Aynı vakitler de aynı yerden geçmişiz. O küçücük şehirde karşılaşmadık geldik burada 
bulduk birbirimizi ya...  

MEHMET- Kısmet. 

RIZA- Kısmet.  

MEHMET- Şu manzaraya bakınca bizim oralar öksüz çocuk, safi bozkır.  

RIZA- Böyle manzara nerede?  

MEHMET- Ama yine de bizim oralarda bir ayrı içilir.  

RIZA- (Keyifle.) Buz gibi.   

MEHMET- (Keyifle.) Buz gibi.  

RIZA- (Kendilerini eleştirir.) Bak bak, aha yine içki konuşmaya başladık. 

MEHMET- Ne yapalım? İçmiyoruz, bari hakkında konuşalım! … Konuşunca istiyor mu 
canın? 

RIZA- İşte. Birazcıcık. Bir de senin şu Halil Ağabeyinin videolarını izlerken. 

MEHMET- Bırakalı ne kadar oldu unuttum. 

RIZA- Geçen gün altı ay demiştin. 

MEHMET- Sanki daha fazla. Kötü yaptı beni.  

RIZA- İçki kötü yapmaz kardeşim; için kötüyse çarpar.  

MEHMET- Çarptı. Çarptı. Ağzıma sıçtı. (Yerde kalan kitapları koliye koyar. Sandalyeye 
oturur, bir kitap alıp karıştırır.) 

RIZA- Keyfine, yudum yudum içelim bir gün. Sen derdini anlat, ben dinleyim, ben derdimi 
anlatayım sen dinle, sonra Halil Ağabeyinin videolarından açalım, bozlak, kir pas akıp gitsin. 
(Elindeki bardağı Mehmet’in bardağına çarpar.) Bizim oralardan çalsın. 

MEHMET- Ben bir kere dağıttım.  (Kitabı bırakır.) Ama fena dağıttım. 

RIZA- Geçmiş olsun. 

MEHMET- (Rıza’ya döner.) Öyle her gün içen biri de değildim haa... 

RIZA- Ben de. 
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MEHMET- Şimdi korkudan bir yudum bile içmiyorum, artık elim uzanmıyor. 

RIZA- Mehmet sana bir şey diyeyim mi? Şurada koysalar önüme götürür tuvalete dökerim. 
(Deterjanları gösterir.) Şunları içerim de onu içmem haa. Ağzıma sıçtı.  

MEHMET- Hani içki bir şey yapmazdı? 

RIZA- (Net.) Yapmaz; içim bir şey yapıyor bana. 

MEHMET- Neyse, üzmeyelim kendimizi. (Kısa bir sessizlik. Dayanamaz, yine bu durumla 
ilgili bir şey söyler.) Beni rezil ettiğiyle kaldım. 

RIZA- Bundan sonra yok.  

MEHMET- Yok. 

RIZA- Durum budur. 

MEHMET- Budur. Boş verelim. (Kısa bir sessizlik. Dayanamaz yine bu durumla ilgili bir şey 
söyler.) İnsana bazı şeyler bir koyuyor, geçti desen de iflah olmuyor. En iyisi unutmak. 

RIZA- Ben de onu yapamıyorum işte. Lise de bir kız vardı.Aşıktım ben ona. 

MEHMET- Vayy  kardeşim 

RIZA- Şiir yazmıştım ben ona. Onu bile unutmadım. 

MEHMET-Şiir yazdın ha? Allahına kurban senin, okusana. 

RIZA-(İçli içli şiirini okur.) Davuluz, zurnayız seninle.. Dünya’nın en eski iki çalgısı!  
Meydanlarda birlikte çalınıp, dolanıyoruz. Halay oluyor aşkımız. Gibi bir şey… Hala daha 
bunu unutmadım! 

MEHMET- Valla ben unutacağım. 

RIZA- (Merakla.) Ne kadarını unutacaksın? 

MEHMET- Ne kadarı unutulmalıysa.  

RIZA- İşte onu soruyorum. Ne kadarı unutulmalı?  

MEHMET- Ne bileyim.  

RIZA- (Merakla, tatlı tatlı.) Birini dövdün sen o gün?  

MEHMET- Yoo… 

RIZA- Canına kıymak istedin?  

MEHMET- (Şakayla.) Yok be oğlum. Ben sen miyim? 
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RIZA- Yaktın yıktın bir yerleri? 

MEHMET- (Konuyu kapatmak ister.) Sapıttım işte lan sapıttım. 

RIZA- Niye, niye işte niye? 

(Mehmet ayağa kalkar.Ortalıkta kalan yiyecekleri, çöpleri toplar, çantasını yerleştirir. 
Rıza da son kez bir etrafa bakar.) 

MEHMET- Kaldı mı yapacak bir şey?  

(Rıza yeniden penceredeki lekeye takılır, pencereye yönelir, Mehmet Rıza’nın önüne 
geçer, pencereyi silmesine engel olur, Rıza bozuntuya vermez, tuvalete yönelir.) 

RIZA- Tuvalete son bir daha bakayım. Bakalım deterjan etkisin göstermiş mi? (Çıkar.) 

MEHMET- (Seslenir.) Bırak artık olduğu kadar! Rıza, hadi çıkalım! (Etrafı toplar, çantasını 
alır. Ağzına bir parça simit atar.) 

RIZA- (Girer.) Tuvaleti epey açmışım. 

MEHMET- Güzel. 

RIZA- Çok güzel çok, bok mok ne varsa çıkmış suyun üstüne.  

MEHMET- Ne döktün lan tuvalete beyazlatacağım diye? 

RIZA- Temizlerken fark etmiştim ama. Gider belli ki tıkalı… 

(Mehmet çantasını eline alır, yine gidemeyeceklerini, iş çıktığını anlamıştır, sandalye 
oturur.)   

RIZA- Sifona basınca su zor geliyor, kirli su ağır gidiyordu. Gel bak, asıl manzara orada. 

MEHMET- (Çaresiz.) Ne yapalım? 

RIZA- (Yorgun.) Ara bir tesisatçı çağırsınlar Mehmet. Ne yapalım diye soruyorsun bir de ya! 
Kardeşim bu da mı benim işim… 

MEHMET- (Çaresiz.) Makul duruma getirmeye çalışalım, olmazsa ararız. 

RIZA- (Bozulmuştur.) Makul duruma… (Kısa bir sessizlik.) O zaman arabadan pompayı al da 
gel. (Mehmet’i kalkması için dürter.) 

(Mehmet kalkar, kafa kafaya gelirler. Rıza diyeceğini sakınıp, susar gibi.)  

RIZA- Al da gel pompayı arabadan! Al da gel! 

MEHMET- (Söylenir.) İş bitti derken olana bak. (Çantasını Rıza’ın ayağına doğru atar.) 
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(Rıza, Mehmet’in çantasına küçük bir tekme atar. Mehmet dönüp bakar, Rıza çantayı 
alıp sandalyeye koyar. Mehmet çıkar.) 

RIZA- Al da gel pompayı. Al da gel. 

SAHNE 2 / TANIK 

(Rıza üstündekini çıkarır, çantasından temizlik tişörtünü alıp giyer. Çantasıyla uğraşır, 
söylenir. Deterjanların olduğu kutuya yönelir, eldivenleri takar. Ayağa kalkar.) 

RIZA- Bir boklarını temizlemediğimiz kalmıştı onu da yaptık… 

(Bahar girer. Şık bir gömlek, etek giymiştir, zarif ayakkabılarına uygun çantası, 
bakımlı saçları, iyi görünür, ama yorgunluğunu kapatmayı başaramamıştır. Başı 
ağrır.) 

RIZA- (Bahar’ın olduğu tarafa döner, toparlanır, konuşmasını düzeltir, çeki düzen verir 
kendine. Gülümser.) Affedersin.   

BAHAR- Kolay gelsin. 

RIZA- Sağ ol.  

 (Bahar etrafa bakar, Rıza Bahar’a.) 

RIZA- Sen? 

BAHAR- Burada çalışıyorum, avukatım. 

RIZA- (Hayranlıkla.) Demek avukatsınız… Ne güzel.  

(Bahar etrafa bakmaya devam eder.) 

RIZA- (Bahar’ı izler. Kendi kendine sessizce bir türkü mırıldanarak çantasından çıkardığı 
deodorantı çaktırmadan sıkar.) Bende işletme okuyorum, açıktan. 

(Bahar Rıza’ya döner. Rıza toparlanır.) 

RIZA- Tuvalet tıkandı. Arkadaş, pompa getirmeye gitti. 

BAHAR- Ara ara oluyor. 

RIZA- Eski apartman. Baktırmak lazım.  

BAHAR- (Etrafa bakar.) Tertemiz.  

RIZA- İşleri bittirdik, listedeki her şey tamam; lakin tuvalet sürpriz oldu. Ama onu da 
hallederiz. 

 16



(Bahar’ın telefonu çalar. Bahar telefonu çantadan çıkarıp açmaz. Birbirlerine 
bakarlar. Rıza temizlik malzemelerini alır, kibar bir selam verir Bahar’a, çıkar. Bahar, 
ısrarla çalan telefonu çantadan çıkarmaz.) 

RIZA- Siz rahatça konuşun… (Elinde deterjanlarla çıkar.) 

(Telefon kesilir. Rıza’nın ve Mehmet’in dışarıdan sesi gelir. Mehmet girer, elindeki 
poşetin içinden pompanın sapı görünür.) 

RIZA- (Ses.) Avukat kız geldi. 

MEHMET- (Ses.) Niye? 

RIZA- (Ses.) Ne bileyim. Git sor. 

 (Mehmet girer.) 

MEHMET- Merhaba.  

BAHAR- Merhaba. 

MEHMET- Avukat hanım? 

BAHAR- Yardımcı avukat, patron ben değilim.  

MEHMET- Telefonda sizinle mi görüşmüştüm? 

(Bahar donuk, evet anlamında bir hareket yapar. Başı ağrıyordur, ara ara başını ovar.)  

MEHMET- İşler bitti, ama tuvalet tıkandı. 

BAHAR- Evet. Arkadaşınız söyledi. 

MEHMET- Siz neden gelmiştiniz? Bizimle ilgili bir şey mi vardı? 

RIZA- (Ses. Söylenir.) Hale bak!  

MEHMET- (Pompayı poşetten çıkarır.) Ben şunu vereyim. (Çıkmak için kapıya yönelir.) 

BAHAR- İşiniz daha ne kadar sürer? 

MEHMET- İçerideki duruma bağlı. 

RIZA- (Ses.) Mehmet!  

BAHAR- (Gitmesini engellemek ister.) Nasıl bu kadar temiz yapabildiniz? 

MEHMET- Rıza, arkadaşım çok iyi çalışır. Birkaç kez siler, temizler, bakar bir daha siler, bir 
daha temizler. Bezlere, deterjana dikkat eder. Ben de kimsenin görmediği yerleri görmekte 
fena değilimdir. Dip de köşe de bir şey kaldıysa. 
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BAHAR- Peşini bırakmam diyorsunuz. 

MEHMET- (Gülümser.) Nasıl?  

BAHAR- Herkes yapamaz bu kadarını. 

MEHMET- Bilmem. Zor iş. Öyle baştan savma olmuyor.  

BAHAR- (Alaycı.) İyi bir temizlik şirketi seçmişim. (Donuk, alaycı.) Çalışanlarının değerini 
bilmeli. Değerlendirme formunda bunu belirtmeliyim. 

MEHMET- (Bahar’ın alaycı tavrından rahatsız olur.) Teşekkür ederiz.  

BAHAR- (Alayı sürdürür.) Bu tür şeyler yazmak iyi oluyor; tabii işten çıkarılma 
durumlarında o değerlendirme formlarına bakan olursa. Bir kurtarıcı cümleye ihtiyacı var 
herkesin! 

MEHMET- Valla doğru dediniz bunu avukat hanım! Söylediğinizi yakın zamanda işten 
çıkarılmış biri olarak iyi bilirim. 

BAHAR- İş neydi? 

MEHMET- Veznedardım. Banka.   

RIZA- (Ses.) Pompa pompa! 

MEHMET- Kusura bakmayın. (Çıkar.) 

(Bahar sandalyeye oturur. Biraz boynu bükük kolideki kitaplara bakar. Çantasından 
siyah bir poşet, poşetten bir kutu bira çıkarır. Açıp içer. Mehmet girer, Bahar’a bakar, 
bir şey yokmuş gibi devam eder, temizlik kutusunda deterjan arar. Ara sıra Bahar’a 
bakar. Bahar durumunu bozmaz, Mehmet yokmuş gibidir.) 

BAHAR- (Temizliği kastederek, alaycı.) Arap sabunu mu kullanıyorsunuz? Annem her yeri 
onunla ovardı?  Nasıl bu kadar iyi temizlediniz? 

MEHMET- (Küçümsemeyi hisseder.) Temizledik işte.  

RIZA- (Mehmet’e seslenir.) Hadi! Kaldım böyle! 

(Mehmet deterjan alıp çıkar. Bahar durumunu sürdürür. Mehmet ve Rıza dışarıda 
Bahar hakkında fısıldanarak konuşurlar.) 

MEHMET- Avukat kız bira açtı içiyor ha! 

RIZA- Yok artık! 

MEHMET- Git bak. 
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(Rıza girer, hayal kırıklığı yaşar. Bahar’a bakar, ona baktığını belli etmemeye 
çalışarak. Temizlik kutusuna yönelir, deterjanlarla ilgilenir gibi. Bahar bira içer. 
Mehmet girer. Rıza ve Mehmet birbirlerine bakar. Malzemeleri toplarlar.) 

BAHAR- Hallettiniz mi? 

(Rıza, Bahar’la düzgün, kendince havalı konuşmaya çalışır. Mehmet bu duruma önce 
şaşırır, sonra gülüp geçer.)  

RIZA- Tamamdır. Sandığımdan kolay oldu. 

BAHAR- (Kolinin üstünde kalan karton bardağa biraz bira koyar. Bira teklif eder.) Bira? 

(Rıza, Bahar’a yönelir. Mehmet, Rıza’yı kibarca kolundan tutup çeker.) 

MEHMET- (Rıza’ya.) Hayır.  (Bahar’a.) Teşekkür ederiz. 

BAHAR- İçmediniz ki, niye teşekkür ediyorsunuz? 

MEHMET- Teklifiniz için. 

BAHAR- Teklifim? 

 (Mehmet etrafı toplar.) 

BAHAR- (Bira elindedir. Kalkar. Etrafa bakınır. Dolanır. Belli belirsiz bir alay devam 
etmektedir.) Gerçekten tertemiz. Teşekkür ederiz. Tuvaletle ilgilendiğinizi de ayrıca formda 
belirteceğim. (Konuşurken elindeki birayı sallar, bira dökülür.)  

RIZA- (Dökülen birayı temizlemek için yere yönelir.) Hay allah… Hay allah… 

MEHMET- (Rıza’yı kolundan tutup daha sert çeker. Bahar’a.) Temizleyebilirsiniz herhalde? 

BAHAR- (Alay.) Herhalde.  

(Mehmet Rıza’yı çeker. Biranın döküldüğü yerden uzaklaştırır.) 

RIZA- (Mehmet’e biraz daha kısık bir sesle.) Hemen silerdim. 

(Mehmet hayır anlamında bir hareket yapar. Bahar temizlik kutusundan bir rulo 
selpak alır, kopardığı birkaç parça selpakla birayı siler. Mehmet ve Rıza onu izler. 
Rıza daha tedirgindir izlerken, Bahar’ın yaptığı temizliği beğenmez. Bahar selpakları, 
bira kutusunu masanın üstünde bırakır.)  

MEHMET- (Bahar’a.) Çöp orada. Orada! Orada! ( Mehmet, Rıza’yı kolundan çekiştirir. 
Diğer tarafa doğru götürür. Bahara çöpü işaret eder.)   

 (Bahar selpakları, bira kutusunu alır çöpe atar.) 
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MEHMET- Hadi çıkalım. (Çantasını sırtına takar, birkaç temizlik malzemesini alır.) 

(Rıza çantasını ve geri kalan malzemeleri alır. Mehmet ve Rıza çıkmak için kapıya 
yönelir.) 

RIZA- (Bahar’a elini uzatır.) İyi akşamlar. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşmek 
üzere. 

BAHAR- (Arkalarından.) Bir dakikanızı rica edeceğim.  

MEHMET- (Başından atmak ister.) Şirkete dönmemiz gerek.  

BAHAR- Bir konu hakkında konuşmalıyız. 

RIZA- Konu neydi? 

BAHAR- İş. 

MEHMET- (Rıza’ya.) Ben çıkıyorum.  

RIZA- (Mehmet’e doğru yürür.) İş ile ilgiliymiş. 

MEHMET- (Bahar’a.) Nedir eksik olan? Neyi yanlış yaptık acaba? 

BAHAR- (Kalan birayı alır.) İçer misiniz?  

(Rıza ortadaki koliye yönelir. Rıza elindeki deterjan kutusunu ya da kovasını kolinin 
üstün bırakır.) 

MEHMET- Hayır! 

(Üçü de ortadaki kolinin başında ayaktadır.) 

RIZA- (İyi niyetle.) Siz de içmeseniz… Burada çalışan bir avukatsınız. 

BAHAR- (Rıza’ya.) Avukatlıkla pek az alakam olduğu söylenebilir. 

MEHMET- Hanımefendi bak sabahtan beri buradayız. Çalıştık. Yorulduk. Tuvaletinizdeki 
bo… (Söyleyeceklerini toparlar.) Tıkanıklığı açtık, işimizi bitirdik. Yapacak bir şey yoksa 
gitmek istiyoruz.  

RIZA- (Bahar’a.) Ha ama bir şey varsa kalabiliriz. 

BAHAR- Bankadan neden çıkarıldınız? 

MEHMET- (Rıza’ya bakar. Sinirleri bozuk güler.) Küçülme politikası! 

BAHAR- (Gülerek.) Küçülme politikası. 
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(Bahar’ın telefonu çalar. Cevaplamaz. Telefon bir süre çalmaya devam eder, sanki 
hepsi telefonun susmasını bekler, telefon kesilir.)  

MEMHET- Ne istiyorsunuz siz bizden ya! (Telefonu çalar. Rıza’ya.) Patron arıyor. 
(Toparlanır. Telefonu açar.) Alo. Buyurun Nevzat Bey. Evet. Evet ofisteyiz. Avukat hanım 
burada evet. Evet. Gereken neyse o şekilde hareket ederiz. Siz nasıl uygun gördüyseniz.   

RIZA- (Mehmet’e.) Ne oldu? 

MEHMET- (Telefonla konuşur, Rıza’dan uzaklaşır. Bahar’a bakarak.) Konuşmaya yeni 
başlamıştık avukat hanımla. Tabii, kendilerini dikkatle dinleriz. Sizinle de görüşecek miyiz 
bugün? Peki Nevzat Bey. İyi akşamlar. (Telefonu kapatır.)  

RIZA- (Endişeli.) Ne oldu? Ben pazara gideceğim görüşemem. 

MEHMET- Bilmiyorum. Avukat hanım bizimle konuşacakmış, patron öyle dedi. O ne derse 
biz de onu yapacakmışız. (Alaycı. Sandalyenin önünde durur.) Buyurun avukat hanım sizi 
dinliyoruz.  

(Rıza sandalyesini tam Mehmet’in yanına çeker oturur. Bahar ezberlediği bir 
konuşmayı yapar.) 

BAHAR- (İkisine bakar. Elindeki birayı bırakır. Çöp tarafına doğru yürür. Mehmet’e.) 
Buyurun siz de oturun.  

MEHMET- Oturalım.  

BAHAR- (Nefeslenir.) Bu sabah… 

RIZA- (Bahar’ın sözünü keser.) Çok yağmur yağdı değil mi? Biz ondan beş on dakika geç 
kaldık. Konu buysa eğer kusura bakmayın. Aslında ben sabah altıda kalktım, o ara daha çok 
yağıyordu.  

BAHAR- (Rıza’yı duymazdan gelir, devam eder.) Şirketinizin servis aracı, on sularında bir 
temizlik personelinizi işe götürürken, motoruyla gitmekte olan bir adama çarptı. (Bir süre 
susar, Mehmet ile Rıza’yı izler.)  

RIZA- (Korkarak.) Offf… 

BAHAR- Adam kaza mahallinde öldü.  

RIZA- (Üzgün.) Eyvahlar olsun.  

BAHAR- Şirketinizin servis şoförü de tutuklandı. 

RIZA- Ah ah ah…  
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BAHAR- (Rıza dikkatini dağıtır, onun konuşmalarından etkilenmemeye çalışır.) Patronunuz, 
ölen kişinin ailesine tazminat ödemeyi istemediği için, aslında asıl mesele uzak akrabası olan 
şoförün ceza almasını engellemektir ve tabii kendi prestijinin de korunması adına, şirket 
şoförünün bu kazada suçsuz olarak savunusunun yapılmasını bizden talep etti.  

RIZA- (Şaşırır.) Yok artık! 

BAHAR- Şoför ile görüşüldü, ifadesi bu şekilde belirlendi. Servisteki personelden de 
mahkemede bu şekilde tanıklık etmesi istendi.  

RIZA- Ama yalancı tanıklık bu! (Bahar’a karşı hayal kırıklığı yaşar.) 

BAHAR- Patronunuz olay yaşandıktan sonra, patron avukatımı arayıp,  bizimle görüştü. 

RIZA- Kim kimi aramış ya, bizim patron mu? Sizin patron mu? 

BAHAR- (Olayı anlatmak için tahtaya çöp adam çizer.) Patronunuz (bir çöp adam çizer) olay 
yaşandıktan sonra, patron avukatımı (bir çöp adam daha çizer) arayıp, bizimle görüştü.  Ben. 
(Bir çöp adam daha, kendi çizer.) Patronlarımızın, benim ve kaza sırasında araçta yer alan 
personelin (çöp adam çizer, personeli) bulunduğu bir toplantı yapıldı. Personel, patronunuzun 
belirttiği şekilde tanıklık yapmayı kabul etti.  

RIZA- (Tahtadaki çizimi göstererek.) Kim o? Murat mı? Kel olan? 

BAHAR- (Rıza ile ilgilenmez.) Patronunuz tanık sayısını artırmak etkili olur düşüncesiyle ki 
öyle olacaktır, sizin de (Rıza’yı ve Mehmet’i çizer tahtaya) araçta yer almanızı, mahkemede 
tanıklık etmenizi istiyor.  

RIZA- Ama biz araçta yoktuk. Kaza olduğunda buradaydık. 

BAHAR- Patronunuzun belirttiği hususlar dâhilinde artık oradasınız. (Tahtayı gösterir.) 

MEHMET- Şaka mı bu? 

BAHAR- Kaza. 

RIZA- Kaza… 

MEHMET- (Mehmet kalkar.) Trafik polisi ne olacak, bu kazanın tutanağı yok mu, bizim orada 
olmadığımız belli. Onu ne yapacaksınız! 

BAHAR- O iş de ayarlandı. 

RIZA- (Şaşkın. Kalkar.)  O iş de ayarlanmış? 

BAHAR- Kaza olduktan sonra şoför patronunuzu aramış, trafik gelmeden önce onlar görüşüp, 
denilecekleri ayarlamışlar. Patronunuz, şoföre ve araçtaki personele çok iyi talimat vermiş 
doğrusu.  
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(Mehmet şaşkın, oturur.) 

RIZA- Yani? Bizimle ilgisi ne bunun? 

BAHAR- İfadelerinde, suçun motorlu sürücüde olduğunu, motorun birden yola çıktığını 
belirtmişler.  

(Rıza şaşkın, oturur.) 

MEHMET- Biz bu işin neresindeyiz ya? 

BAHAR- Sizin de kaza sırasında araçta olduğunuzu, ama işe gitmek için kaza mahallinden 
ayrılmak zorunda kaldığınızı söylemişler. Yani trafik gelmeden önce siz gitmişsiniz. İşe 
yetişmek için. Yani buraya gelebilmek için. 

MEHMET- Vay be dümene bak!  

(İkisi de kalkar. Mehmet Rıza’ya döner, kafa kafaya dururlar.)  

MEHMET- Orospu çocuğu bunlar! Bizi de dümene alacaklar! 

RIZA- (Sakin, anlamsız bulduğu bir şeye itiraz ederek, Bahar’a.) Ama böyle olmadı. 

BAHAR- (Onlara bakarak yürür.) Oldu ya da olmadı. (Sandalyelerden birini onlara doğru 
çevirir, oturur.) Önemli olan, olmuş gibi ayarlandı. Patronunuz sizi ‘tanık delil’ olarak 
göstermek istiyor.   

RIZA- Tanık delil biz miyiz? 

BAHAR- (Rıza’ya.) Sorun buysa içiniz rahat olsun; ceza davalarında her türlü delil her 
aşamada gösterilebilir, içiniz rahat olsun.  

RIZA- İçimiz rahat mı olsun? 

BAHAR- Yani usulen tanık gösterilebilirsiniz. Bunda bir hata yok. 

MEHMET- Başlarım sizin usulünüze! (Bahar’a yönelir, kendini tutar.) Hata yokmuş! 
Ortalığın a… (Söyleyeceği küfrü zorlukla susar.) Haksızlık bu! 

BAHAR- Haklısınız. 

RIZA- Ve biz haksızlığa dayanamayız! 

BAHAR- Haksızlığa karşı ne kadar dayanılmaz?  Bir saat , iki saat ?*  1

(Mehmet ve Rıza, Bahar’a bakar, Bahar onlara. Çok kısa süren sessiz bir bakışma.) 

 Bertolt Brecht, Cesaret Ana ve Çocukları, Çev: Ayşe Selen, Mitos Boyut Yayınları, sf.401
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MEHMET- Yapmazsak? Patronun istediğini yapmazsak? 

BAHAR- (Şaşırır. Belli etmemeye çalışır.) Bana bununla ilgili bir açıklama yapmadı. 
Mahkemede neyi, nasıl anlatmanız gerektiğine dair sizi bilgilendirmem istendi. 

MEHMET- Söyleyeceğimiz yalanı ezberleteceksiniz bize. 

BAHAR- Tanıklık etmeme hakkına sahipsiniz. (Mehmet’i ve Rıza’yı dikkatle izler.)  

RIZA- (Bahar’a.) Yapmazsak bizi işten çıkarır. 

MEHMET- (Rıza’ya.) Yani? 

RIZA- Bir ölü var. Ailesi, geride kalanlar. Ben o insanlara bunu yapamam. 

 (Mehmet’i, Rıza’nın cevabı rahatlatır.) 

BAHAR- Diğer arkadaşınız kabul etti ama. Bu olayın şokunu atabilmesi için de maaşına 
motive edici bir zam yapıldı. 

MEHMET- Bize ne! 

BAHAR- Sizin arkadaşınız… 

RIZA- (Bahar’ın sözünü keser.) Murat mı o? Kel olan? 

BAHAR- Aynı şirket için çalışıyorsunuz. Siz de zam alacaksınız. Ortak bir duyguda 
birleşebilirsiniz. 

RIZA- (Üzgün. Bahar’ın yanında duran diğer sandalyeye oturur.) Birleşemeyiz. Ortak bir 
duygumuz yok. Herkes kendi kararını verir. 

BAHAR- Elbette. Kimse hiçbir şeye zorlanamaz. 

MEHMET- (Rıza’nın omzundan tutarak.) Maaşa zam yaparak bizim buna tamam 
diyeceğimizi sanıyorlar. 

 (Bahar dikkatle onları izler.) 

RIZA- Ben bunu yapamam Mehmet. İşsiz de kalsam yapmam.  

MEHMET- Şirketin prestijiymiş!  

RIZA- (Onaylar.) Ha! 

MEHMET- Karaktersiz herif!  

RIZA- (Onaylar.) Karaktersiz!  

MEHMET- Ama neye şaşırıyoruz ki biz!  
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RIZA- (Anlamaz.) Neye? 

MEHMET- O zehirlenen kız! O kızcağıza da buna benzer bir şey yapmadı mı!  

RIZA- (Evet anlamında bir hareket yapar. Bahar’a anlatır.) Kız hastanede polise ifade 
verirken evdeydim dedi, kıza evde temizlik yaparken oldu dedirtti. 

MEHMET- (Bahar’a. Net.) Bizden bir bok beklemesin.  

BAHAR- Sakin olun lütfen. 

RIZA- (Bahar’a. Üzgün.) Siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Gencecik, güpgüzel, pırıl pırıl 
avukatsınız. … Gerçekten avukatlıkla pek az alakanız varmış. 

BAHAR- Bir işçi avukat olarak patronum tarafından bana verilen davalara bakarım; onun 
baktığı yerden. İşim bu. 

MEHMET- (Net.) Tamam hanımefendi konu kapandı. Biz bunu yapmayacağız. Uzatmayalım.  

(Rıza kalkar. Rıza ve Mehmet konuşmalarını Bahar’ın üstüne giderek yapar, komik bir 
meydan okumadır.)   

MEHMET- Nevzat Beyle konuşuruz. Zaten bu konuşmanın sonunda da bize ne yapacağını 
hepimiz biliyoruz. 

RIZA- İşten çıkaracak.  

MEHMET- Olsun.  

RIZA- İnşallah da hak yerini bulur. (Çıkmak için deterjan kutusunu, sepetini alır.) 

BAHAR- (Manidar. Kalkar.) Onun için bir şey yapmak gerekiyor. 

MEHMET- Yalancı tanıklık gibi mi? (Çıkmak için çantasını alır.) 

BAHAR- Akıllı olmak gibi. 

RIZA- (Kibar bir açıklama.) Verdiğiniz akıl bize göre değil. 

BAHAR- Ben size akıl vermedim. Bu aklı veren patronunuz.  

MEHMET- Siz de bu aklı savunacak avukatsınız. Yalanla onu haklı çıkaracaksınız.  

BAHAR- (Alaycı.) Ne kadar kahramansınız! 

MEHMET- (Alaycı.) Öyleyiz! 

BAHAR- İşten çıkarılmak; sizin böyle dertleriniz yok mu? 
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RIZA- Var elbette. Hatta ben kendimi bildim bileli bu dert var. Babamın da vardı, dedemin de 
vardı… Ama bir şey değişmez. Yine bu dertle devam ederiz, ama bunu yapmayız. 

BAHAR- Bakmak zorunda olduğunuz bir aileniz, borçlarınız, geçim sıkıntısı yok belli ki. 

MEHMET- (Umursamaz.) Yani? 

BAHAR- Biz bunu yapmayız dediğinize göre? 

RIZA- (İlk kez alaycı.) Sigortasız çalıştırıldığımız üç kuruşluk işimizden vazgeçebildiğimize 
göre! Bir adam ölmüş ben yapamam dediğimize göre!  

MEHMET- (Alaycı.) İşsizliği göze aldığımıza göre! 

BAHAR- İş için bir yığın insan sırada bekliyor. 

MEHMET- Biz de o sırada bekledik. Ama bugün bunu yapmayacağız. Ve yine o sıraya geçip 
beklemeye devam edeceğiz. Ama yarın yine böyle bir şey olursa yine yapmayacağız. Ve yine 
o sıraya geçip beklemeye devam edeceğiz. (Bahar’a doğru yönelir. Rıza onu tutar.) Biz hep 
sıradaki bekleyen olacağız hanımefendi.  

BAHAR- Tanıklığı kabul eden arkadaşınız çocuklarından, sürdürmeleri gereken hayatlarından 
bahsetti. 

RIZA- (Bahar’a doğru bir iki adım atar, durur.) Herkes yapacağını yapar. Herkesin bir şeyleri 
var. 

BAHAR- Sizin bir şeyleriniz yok mu? 

RIZA- Olmaz olur mu? (Bahar’a doğru yürür, Mehmet onu tutar.) Mesela ben bir süre önce 
kaza geçirdim avukat hanım. Araba sürüyordum. Hızlandım, gitgide gaza bastım, daha çok 
bastım… Yoldan çıkıp, iki takla atmışım. Çok şükür benim yüzümden kimseye bir şey 
olmadı. Ama araba hurdaya çıktı. Ağabeyimin arabasıydı. Ölmeyi beceremeyip hayatta 
kalınca borçlandım, ağabeyime, ölsem daha iyiydi… Kredi çekip verdim ağabeyime. İşe, 
paraya ihtiyacım var. Ama bunu yapmam.  

MEHMET- Yapmayız! 

BAHAR- Kredi borcunuzdan kurtulabilirsiniz, patronunuzun istediği tanıklığı yapın borçlar 
bitsin gitsin.  

RIZA- (Sinirleri bozulur. Dalga geçer.) Dünyanın düzeni bir tuhaf. Değiştirmeye gücümüz 
yetmiyor.  

BAHAR- (Dürüst, iyi niyetli.) Tanıklık yapmadığınız da değişmeyecek ki bir şeyler. Karşı 
tarafın delil, tanık, hiçbir şeyi yok. Durumları çok zor. 
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MEHMET- Şimdiden kaybettiler desenize. (Rıza’ya.) Vay dünya vay. 

(Çıkmak için kapıya yönelirler, Bahar onları durdurmak ister. Bahar, Rıza ile 
Mehmet’in arkasından seslenir gibi.) 

BAHAR- Kaybetmemeleri için mahkemeye gidip gerçeği anlatabilirsiniz. 

(Rıza ve Mehmet durur, Bahar’a döner.)   

BAHAR- Bu da bir ihtimal. (Tahtaya çizdiği çöp adamları siler.) 

RIZA- (Bahar’ın ne demek istediğini anlamaya çalışır.) Nasıl?  

BAHAR- Patronunuzun istediklerini söyleyecekmiş gibi gidin, mahkeme de gerçeğe tanıklık 
edin.  (Bahar, Rıza ve Mehmet’e doğru yürür.) 

(Mehmet ve Rıza birbirine bakar. Rıza boyunluğunu çıkarıp, boynunu kaşır.) 

BAHAR- Patronunuz tarafından yanlış ifade vermeniz istendiğini, benim de size söylemeniz 
gerekenleri dikte ettiğimi açıklayabilirsiniz. 

RIZA- Patronu kandırın, gerçeği orada patlatın diyorsunuz. 

BAHAR- O zaman bir şeyleri değiştirebilirsiniz.  

MEHMET- Biz mahkemeye varmadan patrona bunları yapacağımızı anlatırsınız. 

(Bahar, Rıza’ya ve Mehmet’e sırtını döner ve yürür. Mehmet ve Rıza onu takip eder.)  

BAHAR- Madem işten atılmayı göze alıyorsunuz, madem böyle düşünüyorsunuz, o zaman 
bunu yapın. 

RIZA- Böyle bir şey yapmak istesek bizi mahkeme salonundan içeri aldırmazsınız. 

BAHAR- (Durur, onlara döner. Net.) Bunu yaparsanız engel olmam, bilmiyormuş gibi 
yaparım. Mağdur kazanır suçlu kaybeder; sizin istediğiniz gibi, olması gerektiği gibi.  

MEHMET- Biz bunu yaparsak siz bizim yanımızdasınız. Doğru mu anladım?  

BAHAR- Evet. 

(Bahar sandalyeye oturur. Rıza elindeki koliyi bırakır.)  

MEHMET- Patronun yanında görünüp, ölen adamın ailesi için bir şey yapacaksınız aslında. 

BAHAR- Doğru.  

RIZA- Siz neyin peşindesiniz?  

(Mehmet, Bahar’ın arkasından yürür. Bahar’ın başında dikilir.) 
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BAHAR- (Samimi, dürüst.) Ben de sizin gibi düşünüyorum.  

MEHMET- Yalancı tanıklık etmemizi istiyordunuz, ama şimdi bizim gibi düşünüyorsunuz. 

BAHAR- Ben değil, yalancı tanıklığı sizden patronunuz istiyor. 

RIZA- Siz de onun avukatı olarak bizden bunu istediniz. 

BAHAR- Onun adına, kendi adıma değil. 

MEHMET- Bizimle kafa mı buluyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz! 

BAHAR- Karşı tarafın kazanmasını istiyorum.  

RIZA- O zaman onlara avukatlık edin. (Bahar’a olan beğenesi yeniden başlar.) 

BAHAR- (Durumu sabırla ikisine anlatır. Rıza’ya.) Keşke bu kadar kolay olsa. Patronunuzun 
avukatı olmaktan şu saat itibariyle vazgeçip karşı tarafın avukatı olamam.(Mehmet’e.) Çünkü 
patronunuzun avukatlığını yapmayı kabul ederek, ona ait bilgileri, sırları öğrendim. (Rıza’ya.) 
Şimdi vazgeçsem bile, mahkemede karşı taraf adına o sırları kullanamam. Bu yasal değil.  
(Mehmet’e.) Yasal değil. 

MEHMET- O zaman en başta kabul etmeyecektiniz! Ben bu işe giremem diyecektiniz! 

BAHAR- (Durumu sabırla ikisine anlatır. Mehmet’e.) Burada çalışıyorum, bu dava bana 
patronum olan avukat tarafından verildi. Bana bu davayı almak ister misin diye sorulmadı, 
demek istediğimdeyse çok geçti. Patronunuzun avukatlığını yapmayı kabul etmiş, ona ait her 
şeyi öğrenmiştim. (Rıza’ya.) Bir kere daha söylüyorum, şu an avukatlığını bıraksam bile karşı 
taraf adına yasal olarak hiç bir şey yapamam. (Mehmet’e.) Patronunuza ait bilgileri 
açıklayamam. 

RIZA- Polise ya da savcıya gidin. (Oturur.) Hatta hakime şikayet edin. Bildiklerinizi onlara 
anlatın. 

BAHAR- (Rıza oturur.) Mesleğe aykırı bir şey bu. Hiçbir koşul ya da zorunluluk altında 
avukat ve müvekkili arasındaki sır açıklanamaz. Avukatın müvekkilinden mesleki ilişki 
sebebiyle öğrendiği bilgileri, sırları ifşa etmesi yasaktır.  

RIZA- Kural mı bu? 

BAHAR- Avukatlık kanunu “36. Madde”.  

(Bahar ve Rıza, Mehmet’e döner, onu izler.)  

MEHMET- (Büyük bir özgüvenle.) “36.Madde”den bana ne! Ben olsam, ne olursa olsun 
yapardım. Polis, savcı, hakim… Her kimse gider ona anlatırdım.  

RIZA- Ben de. 
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BAHAR- İfşa halinde avukat yaptırımla karşılaşır. 

MEHMET- (Aynı özgüvenle.) Karşılaşsın! Karşılaşayım! Kimse gelsin karşılaşalım! Valla 
düşünmezdim ben o yaptırımı yapardım!  

BAHAR- Diyelim ki yaptım, davada mağdur adına ne kadar etkili olur sanıyorsunuz?  

RIZA- Olmaz mı? Gerçeği ortaya çıkarıyorsunuz. 

BAHAR- Mevzuata aykırı bir şey yaparak adil olana ulaşmam çok güç. 

MEHMET- (Bahar’a büyük bir laf ettiğini düşünür.) Gerçeği saklayarak adil olana ulaşmak 
da çok güç.  

RIZA- (Mehmet’ten etkilenir. Bahar’a.) Hadi bakalım! (Kalkar.) 

(Rıza ve Mehmet bakışır. Bahar’a edilen lafın keyfindedirler. Havalıdırlar.) 

BAHAR- Doğru, ama kurallar var kurallar! (Sabrı bitmiştir. Duruma olan öfkesiyle komik bir 
sinir hali yaşar. Mehmet’e.) Ya kuralına göre oynarsınız, (Rıza’ya) ya da kaybedersiniz. Bu iş 
böyle. (Kalkar. Mehmet’in ve Rıza’nın arasında gidip gelir. Mehmet’e.) Bugün davadan 
çekilebilirim, istifa ederim, (Rıza’ya) kovulurum, bildiklerimi ifşa edip bir avukat olarak ceza 
alırım, (Mehmet’e) bunların hepsi olabilir. (Rıza’ya.) Hepsi olabilir! Peki sonuç? (Bu soruyu 
Rıza’ya ve Mehmet’e yöneltir, onlardan bir cevap bekler.) 

(Mehmet ve Rıza, Bahar’ın yükselen sesinden çekinir, ufak ufak ondan uzaklaşır. 
Bahar’ın sorusuna bir cevap arar, birbirlerine bakarlar. Mehmet, Rıza’nın yanına 
gider.) 

BAHAR- Mağdur için bir şey yapabildim mi?  

 (Bahar sorusuna cevap bekler, Mehmet ve Rıza cevapsızdır.) 

BAHAR- Benim amacım onlar için bir şey yapabilmek. (Sinir yorgunluğa döner.) 

(Mehmet ve Rıza biraz Bahar’a yaklaşır.)  

RIZA- (Bahar’ın haline üzülür.) İşiniz çok zor.  

BAHAR- Zor, ama yine de bir yol var. (Oturur.) Siz mahkemeye yalancı tanıklık edecekmiş 
gibi gelin, sanki duruşma sırasında kararınız değişmiş gibi hakime gerçeği anlatın. Hatta  
patronunuzun sizden yalancı tanıklık yapmanızı istediğini söyleyin.O zaman bir şeyler değişir. 
Yalancı tanıklık yapmayı ret ederek işten atılmayı göze alıyorsunuz. Mağdurun yanındayız 
diyorsunuz. Ama yetmiyor. Bunu da yapın ki yardımınızla suç ortaya çıksın. (Başındaki ağrı 
artmıştır. Diğer sandalyeye de ayaklarını uzatır.) 

RIZA- İyi misiniz? (Boyunluğunu takar. Bahar’ın yanına gider.) 
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 (Bahar başını ovar. Mehmet çantasından ilaç çıkarır. Bahar’a uzatır. Bahar ilacı alır, 
belli belirsiz teşekkür eder. Rıza poşetteki suyu çıkarır, Bahar’a uzatır. Bahar suyu alıp 
ilacı içer. Ayaklarını diğer sandalyeden çeker.)  

BAHAR- Onlarla olan görüşme bittiğinden beri düşünüyorum. Bu işin içinden ne yaparım da 
çıkarım? Karşı tarafa nasıl yardım edebilirim? Bulabildiğim tek şey bu. 

MEHMET- Biz mevzuyu anladık. (Sandalyeye oturur.) 

RIZA- (Bahar’a.) Aç mısınız? 

 (Bahar bilmediğini belirten bir hareket yapar.) 

BAHAR- Sizinle konuşmam için beni apar topar buraya yolladılar.  

(Rıza kendisine oturacak yer arar. Ortadaki koliyi alır. Kolinin üstündeki birayı da 
alır; birayı Bahar’a verir. Koliyi Bahar’ın yanına çeker, oturur. Otururken koliden 
Dike heykelini alır. Bahar bira içer. Mehmet ve Rıza bir biraya bakar bir Bahar’a.)  

BAHAR- (Bira içer.) Eğer yalancı tanıklığı kabul ederseniz, hiçbir şey yapamam, patronunuz 
davayı kazanır.  

RIZA- Kabul etmedik ama.  

BAHAR- Bir kişi. Bir kişi yalancı tanıklığı reddederse, ona düşündüklerimi anlatacağım, 
yardım isteyeceğim dedim. (Elinde tuttuğu birayı unutur, konuşurken elini kolunu kullanır, 
bira dökülecek gibi olur.) Bir kişi bana tamam derse işler değişir dedim.  

RIZA- (Bahar’dan birayı kibarca alır.) Kabul etmedik, değişecek o zaman.  

BAHAR- (Rahatlar. Gülümser.) Emin olmak için çok üstünüze geldim.  

RIZA- Olsun, bir şey olmaz.  

BAHAR- Mesleğimin başındayım. İlk kez böyle bir davanın içinde buldum kendimi.  

RIZA- Kısmet. 

BAHAR- Ama bu ilk ve son olacak. Dava bittiğinde buradan ayrılacağım. Böyle davalarda 
çalışamam.  

RIZA- İyi edersiniz. 

BAHAR- (Kendi kendine.) Utançla yaşamak için huhuk eğitimi almadım.  

RIZA- (Konuyu değiştirmek ister. Dike heykelini gösterir.) Çok güzelmiş bu.. Bunlar nerede 
satılır, siz bilirsiniz. Çok güzel.  
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BAHAR-  Okulu birincilikle bitirdiğimi öğrenince beni hemen buraya, işe almıştı Kemal Bey, 
patronum. Teşekkür için, ona hediye etmiştim. Nereden almıştım, hatırlamıyorum. … 
Buradan yine onların yanına gideceğim, cevabınızı bekliyorlar. (Kalkar.) 

RIZA- (Rıza ayağa kalkar. Dike’yi koliye koyar.) Bir şeyler yesek? Siz de buyurun. Olur değil 
Mehmet? 

MEHMET- (Kalkar.) Olur. Ne yapmamız gerektiğini anlatırsınız bize.  

(Bahar gülümser. Tamam anlamında bir hareket yapar. Telefonu çalar. Açar. Bahar 
telefonla konuşurken Rıza çaktırmadan ıslak mendil ile koltuk altlarını siler. 
Çantasından çıkardığı temiz kıyafetini giyer.)  

BAHAR- Alo. Kemal Bey merhaba. Kusursa bakmayın görüşmedeydim, cevap veremedim.  

(Rıza ve Mehmet yine oturur.)  

BAHAR- Evet evet, ofisteyim. Çalışanlarla görüşmem henüz bitti. Her şey yolunda. Tabii 
tabii. Kabul ettiler. Bir sıkıntı yok. Ben de yemek yiyip yanınıza geleceğim. Teşekkür ederim. 
Görüşmek üzere. (Telefonu kapatır.) Ne yiyeceğiz? 

RIZA- (Kalkar.) Balık olur, kebap olur…  

MEHMET- (Rıza’ya. Şaşırarak.) Balık, kebap! … 

RIZA- Buluruz bir şeyler avukat hanım.  

BAHAR- (Rıza’ya elini uzatır, kendini tanıtır.) Bahar. 

RIZA- Rıza. 

(Rıza ile Bahar el sıkışır. Rıza hayranlıkla Bahar’a bakar, Bahar’ın elini bırakmaz. 
Bahar elini kibarca çeker, Mehmet’e uzatır. Mehmet’le el sıkışırlar.) 

MEHMET- (Kalkar.) Mehmet.  

(Birbirlerine bakıp gülerler. Üçü de seyirciye döner, yan yana durur, bir süre seyirciye 
bakarlar.) 

SAHNE 3 / SUÇ 

(Bahar anlatıcı rolüne geçer. Mehmet ve Rıza oturur, Bahar’ı dinler, izler. Dekor 
değişmez. Sadece Anlatıcının yaptığı küçük değişiklikler sonucunda hukuk bürosu eve 
dönüşür. Anlatıcı kitapların olduğu koliyi kapatır. Temizlik malzemelerinin hepsini boş 
olan kolinin içine koyar. Aslan heykelini koliye kaldırır. Bunları yaparken anlatısına 
başlamıştır. Rıza deterjan sepetini ve bira şişesini kaldırır. Çantadan pazar poşetlerini 
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çıkarır. Poşetlerde patates, soğan, karnabahar, pırasa… Mehmet paltoları çıkarır, Rıza 
ve Mehmet paltolarını giyer.) 

ANLATICI- (Kolileri yanına koyar. Bir koliye de kolilerin üstüne bırakır.) Ekmek arası tavuk 
döner ısmarladılar Bahar’a. Bahar hesabı ödemek için çok ısrar etti ama kabul etmediler. Ne 
yapacaklarını, ne diyeceklerini dinlediler, öğrendiler. Mahkemeye bir hafta vardı. Adamın 
ailesini, nerede yaşar, ne yapar merak ettiler. (Kıyafetlerini çıkartmaya başlar, kombinezon ile 
kalır. Dike heykelini alır, kolinin içindeki çantaya koyar. Koliden Elif’in kıyafetlerini çıkarır. 
Bu süreç konuşmayla eş zamanlıdır.) Elif, ölen adamın karısı. Ev yemekleri yapan bir şirkette 
çalışıyor, günde beş altı çeşit yemek yapıyor, kendisi gibi çalışan iki kadın daha var, bir 
dükkanın küçük deposunda kazan kazan yemek yapıyorlar. (Elif’in yarım kollu elbisesi ve 
yeleği vardır. Anlatıcı Elif ’in kıyafetlerini giymiştir.) Pencere yok. Havalandırma? 
Kızartmanın kokusunu biraz alırsa ne ala! Üç dört yaşlarında bir kıza, bir de sekiz yaşında bir 
oğla analık ediyor. (Koliden basit, eski bir kadın ayakkabısı çıkarır, giyer.) Evde yemek 
pişirmiyor. (Bahar’ın kıyafetlerini koliye koyar. Koliden oyuncak araba çıkarır. Yere bırakır.) 
Kalanları aranızda paylaşın demiş şirket. Payına düşen beş insan doyurur; kendi evinde 
pişirebileceğinden fazla. Böylece evde her gün yemek var. Tesisatçı kocası o sabah bir yere iş 
için giderken, Elif çoktan kızını annesine bırakmış, oğlunu okula yollamış, o mutfağımsı 
yerde bilmem kaçıncı soğanı doğruyor. Kocasının haberi geldiğinde gözleri zaten yaşlı. 
Bundan sonrası, Elif ile.  

(Mehmet ve Rıza ayakta yan yana durur.) 

ELİF- (Rıza’ya ve Mehmet’e.) Buyurun.  

MEHMET- Kusura bakmayın rahatsız ettik.  

ELİF- (Sandalyeyi gösterir.) Buyurun geçin. 

(Mehmet ve Rıza oturur. Rıza elindeki torbaları bir kolinin üstüne bırakır.) 

RIZA- Başınız sağ olsun. 

MEHMET- Başınız sağ olsun. 

ELİF- Sağ olun.  

 (Kısa sessizlik.) 

ELİF- Çok arkadaşı vardı. Ben tabii tanımam bilmem sizleri. Kusura bakmayın. 

RIZA- Estağfurullah, siz kusura bakmayın. 

ELİF- Ne içersiniz? 

MEHMET- Zahmet etmeyin. 
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ELİF- Çay vardı. (Rıza’nın yanına gider.) Sağolun. (Mehmet’e.) Allah razı olsun. (Yerde 
duran pazar torbalarını alıp çıkar.) 

 (Rıza şaşkın Elif’in arkasından bakar.) 

MEHMET- (Rıza’ya. Kısık sesle.) Tamam oğlum, cenaze evi, kadın buraya getirdin sandı. 
Hem sen ne diye elinde bunlarla çıktın geldin? 

RIZA- (Kısık sesle.) Ne yapayım, aradığında pazardaydım, çabuk gel dedin, eve uğrasam 
vakit geçecek, çıktım geldim böyle. Ne diyeceğim lan anneme? 

MEHMET- Ben para veririm sana. 

RIZA- Para değil ki, pazar biter, ben oraya varana kadar pazar kalkar.  

MEHMET- Uzatma, manavdan alırız. 

RIZA- Haaa… Manavdan… 

 (Elif girer, çayları verir.) 

MEHMET- (Çayı alır.) Sağ olun. 

(Elif bir kolinin ucuna oturur.)  

ELİF- Ev de böyle, kusura bakmayın. Taşınıyoruz.  

MEHMET- Hayırlısı olsun sizler için.  

ELİF- Sağ olun. … Geçen yaz boyamıştı evi. Ev sahibi boyası iyi, bir şey yaptırma dedi. 
Sağolsun. 

 (Rıza ve Mehmet etrafa bakar, Elif’in söylediğini onaylarlar.) 

MEHMET- Bizim oraların bir lafı vardır, dert acı göç ettirir derler. Hakkınızda hayırlısı olsun. 

ELİF- Çok uzağa gitmiyoruz. Annemin yanına, iki sokak aşağıya gidiyoruz. O da yalnız. 
Kızıma da ben işteyken o bakıyordu zaten. Oğlumun okuluna daha yakın.  

RIZA- (Mehmet Rıza’ya sert bakar.) Birbirinize yoldaş olursunuz. 

ELİF- Öyle. 

MEHMET- Çocuklarınız, allah bağışlasın, onlar nasıl? 

ELİF-  (İyi değil anlamında bir hareket yapar.) Kızım küçük, daha çok anlamıyor, soruyor 
sadece, ne zaman gelecek, baba nerede… Ama oğlum, o biliyor her şeyi.  

MEHMET- Kaç yaşında? 
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ELİF- Sekiz. Bir haftadır altını ıslatıyor geceleri.  

MEHMET- Geçecek. Bugünleriniz de geçecek. 

 (Elif iç çeker.) 

RIZA- Bir şeye ihtiyacınız var mı? 

ELİF- Yok. Sağ olun.  

RIZA- Mahkeme? 

ELİF- Yarın. Yarın mahkemesi olacak. 

MEHMET- İyi olur inşallah. 

ELİF- Zor. Ne delil var ne tanık. Çok zor.  

RIZA- Gün doğmadan neler doğar. 

ELİF- Bir şey doğacağı yok. 

MEHMET- Hal böyleyken başka türlü konuşmak zor belki, ama, siz yine de umutsuz 
olmayın, çocuklarınız var. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. 

ELİF- Elimizden ne gelir? 

RIZA- Mahkemeden beklenmedik bir karar çıkar belki. 

MEHMET- Belki sizi şaşırtan iyi bir şey olur. 

ELİF- Şaşırtan şeyler pekiyi olmuyor. 

RIZA- Bazen olur.  

ELİF- Yarın bizden yana bir şey olmayacak. 

RIZA- (Mehmet’e bakar.) Söyleyeceğim.  

(Mehmet tamam anlamında bir hareket yapar. Rıza çay bardağını Mehmet’e verir. 
Ayağa kalkar.) 

ELİF- Ne söyleyeceksiniz? 

RIZA- Biz kocanızın arkadaşı değiliz. Kazayı yapan şirketin temizlik işçileriyiz. 

ELİF- (Endişeli.) Ne istiyorsunuz benden? 

MEHMET- Sizden ne isteyeceğiz, merak etmeyin, kötü bir niyetle gelmedik.  
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RIZA- Mahkemede tanık olacağız; sizden yana. Onlardan görünüp sizin adınıza tanıklık 
edeceğiz.  

ELİF- Benden yana? 

RIZA- Patron tarafından tutulmuş yalancı tanık olduğumuzu söyleyeceğiz. Tazminatı almanız 
için uğraşacağız.  

ELİF- Niye?  

RIZA- Şoför... Kazada suç ondaymış. Patronun uzaktan akrabası. Patron onu kurtarmak için 
yapıyor, biz bilmiyor muyuz bunları sanki! Bir de size ödeyeceği tazminattan yırtacak. 
Yalancı tanıklık yapmamızı istedi bizden. 

MEHMET- Ama biz sizden yanayız. Patrona tanıklık edecekmiş gibi gidip, mahkemede her 
şeyi anlatacağız. Suçlu cezasını alır, siz tazminatınızı. 

RIZA-Olması gerektiği gibi! 

MEHMET- Eşinizi geri getirmeyecek ama… (Rıza ve Mehmet çay bardaklarını Bahar’a 
verir. Otururlar.) 

ELİF- (Tedirgin.) Yapmayın.  

RIZA- Kötü bir şey olmayacak. 

ELİF- Böyle bir şey yapmayın. (Tepsiyi yere bırakır.) 

MEHMET- Endişelenmeyin. Biz sadece size yardım etmek istiyoruz. 

ELİF- İstemiyorum. Yardım etmeyin. 

RIZA- Korkmayın. Yarın güzel bir netice alacaksınız. 

ELİF- Mahkeme, patronunuzun istediği gibi gitmeli. 

RIZA- (Şaşırır.) Ama siz niye böyle bir şey istiyorsunuz?  

ELİF- Öyle olmalı.  

MEHMET- Tehdit mi etti sizi? Hiçbir şey yapamaz merak etmeyin. 

ELİF- Patronunuz, Nevzat Bey benimle görüştü.  

RIZA- (Mehmet’e.) Korkutmuş işte kadını. 

ELİF- Mahkemenin vereceği tazminattan daha fazlasını verdi bana. 

 (Rıza ve Mehmet, Elif’e bakar.) 
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ELİF- Ölen öldü. Siz de uzatmayın artık. (Kapıyı gösterir.) Hadi… hadi!  

(Rıza ve Mehmet kalkar, kapıya yönelir. Çıkarlar. Bahar yerde duran oyuncak arabaya 
alır, sandalyeye oturur. Bir süre sonra, Rıza ve Mehmet girer.) 

RIZA- Bu uzatmak değil. Kocanız öldü, hakkınız… 

ELİF- Suçlu cezasını alsa ne olur, kocam gelmeyecek. İki çocuğum var. Bakmam gereken iki 
can. Mahkemeden çıkacak tazminatın çok daha fazlasını o verdi. Hakkım olanı da aldım. 
Bundan sonrası susmak. 

MEHMET- (Suçlamadan, dertleşerek.) Çocuklarınız, onların yüzüne nasıl bakacaksınız, 
yapmayın bunu. 

ELİF- (Kalkar.) Hayatta her şeyin bir kabulü var, ben de onlar için yaptım. 

RIZA- (Suçlar.) Kocanızı öldüren adamla el sıkıştınız.  

MEHMET- (Uyarır.) Rıza… 

ELİF- Doğru düzgün işim yok. Çocuklarımı kimseye muhtaç edemem.  

RIZA- (Kızgın.) Çocuklarınızın babasını öldürdüler! 

MEHMET- (Uyarır.) Rıza, az yavaş konuş.  

ELİF- Kaza, kimse böyle olsun istemezdi. Şoförün de ailesi varmış, çocukları varmış. 

RIZA- (Kalkar. Dolanır.) Sizi ne güzel kandırmış ya!  

(Mehmet Rıza’yı kolundan tutar susturmak için. Rıza kolunu kurtarır Mehmet’ten, 
sözüne devam eder. Bu durum tekrar eder.) 

RIZA- Parayı koymuş önünüze, şoförle de ilgili iki laf etmiş, çoluk çocuk aile, oh bitti gitti, 
dava kapandı, ölen öldüğüyle kaldı! 

ELİF- Mahkemede patronunuzun istediğini yapın ya da mahkemeye gelmeyin. 

RIZA- Hanımefendi, ablacığım biz gerçeği söyleyerek size yardım etmek istiyoruz. 

ELİF- Etmeyin. Yardım etmeyin! İşime yaramaz. Ben patronunuzdan alacağımı aldım 
diyorum.  

MEHMET- (Elif’i incitmeden.) Oğlunuz bunu yaptığınızı bilse, bir gün öğrenirse… 

ELİF- Biliyor. Patronunuz buraya gelip konuştuğunda yanımdaydı.  

MEHMET- (Kendi kendine.) Vay dünya vay… 
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MEHMET- Yürü hadi. 

RIZA- Nereye? 

MEHMET- Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. 

RIZA- Mahkeme?  

MEHMET- Ne mahkemesi, hangi mahkeme? 

RIZA- Yine de gidip gerçeği anlatacağız değil mi? 

MEHMET- Gerçek mi kalmış oğlum! 

RIZA- Vazgeçiyoruz! 

MEHMET- Karısı vazgeçmiş. Bize bok yemek düşer. 

RIZA- Kadını parayla kandırmış. Biraz daha konuşalım. 

MEHMET- Dinlemez. Dinlemiyor. 

RIZA- Biz bu işe niye kalkıştık o zaman ya! 

MEHMET- Bağırma. Cenaze evindeyiz yürü çıkalım. 

RIZA- (Elif’e döner.) Cenaze evine bak! 

ELİF- Çıkın evimden. 

RIZA- (Onu ikna etmek ister.) Hanımefendi siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz ya!  

(Mehmet, Rıza’yı tutmaya çalışır. Elif ile Rıza’nın ortasında kalır.)  

ELİF- Çıkın evimden. 

RIZA- Kocanızı ne güzel gömmüşsünüz! 

ELİF- Defolun! 

RIZA- Sapasağlam insansın! Senin elin ekmek tutmaz mı!  

ELİF- Ne kolay sana bunları söylemek. 

RIZA- Değer mi ya değer mi! Üç kuruşa değer mi! 

ELİ- Doğru, attılar mı önümüze üç kuruş satarız her şeyi! 

RIZA- Çocukların için yapma be kadın! 
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ELİF- Fakiriz ya, yoksuluz ya, üç kuruşa yaparız her şeyi! Size göre öyle değil mi! Bizden her 
şey beklenir!  

RIZA- Yokluk ne biz de biliyoruz! Ama sizin gibi bırakmadık ipleri birinin eline!  

ELİF- Ben bıraktım size ne! 

RIZA- İşte sen bıraktığın için olmuyor! Bizi dinle ablacığım! Sen bıraktın, o bıraktı, murat 
bıraktı!  Bırakma ipleri şunlara! 

ELİF- Çocuklarım var. 

RIZA- Yazık! Sana da, çocuklarına da, o ölüp giden adama da…  

ELİF- Asıl sana yazık! Körsün sen kör! Bunu yaptıran düzeni görmeyip bana haykırıyorsun! 
Çıkın! Çıkın gidin evimden! 

MEHMET- (Rıza’yı kenara çeker, ona sarılır, sakinleştirmeye çalışır.) Sus artık. Gözünü 
seveyim yeter. Ayıptır. 

RIZA- Ayıp bu kadının yaptığıdır! 

ELİF- Nevzat Bey’i arayacağım! Avukatına söylesin sizin onlara oynayacağınız oyunu! 
(Oturur çantasından telefonu çıkarmaya çalışır.) 

RIZA- (Mehmet’i iter, Elif’in yanına gelir.) Sizin için oynayacaktık lan biz o oyunu!  

ELİF- (Öfkeli, çantayı fırlatarak kalkar.) Bizim için bir şey yapmayın! Kendi kendinize neyin 
peşine düştünüz siz be!  

RIZA- Sen boyun eğme, çocuklarının boynu bükük kalmasın, sen boyun eğme diye uğraşan 
insanlar var. Hadi bizi geç, o avukat kız… 

(Mehmet Rıza’yı boynundan tutup iter, susturmak ister. Rıza yere düşer.) 

RIZA- (Boynundaki ağrıyla.) Boynum boynum boynum… 

MEHMET- (Kısık sesle.) Kızı da yakacaksın, sus artık sus! Beni daha fazla zorlama! 

RIZA- (Mehmet’e.) Seni zorlayacak ne yaptım! 

(Mehmet, Rıza’yı evden çıkarmaya çalışır.) 

RIZA- Sen de mi bana karşısın! 

MEHMET- Yeter artık sus! 

RIZA- Ama doğru! Kendi kendimize neyin peşine düştük biz! 
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MEHMET- (Bağırır.) Çık şu evden!  

(Mehmet Rıza’yı kapıya doğru iter, Rıza düşer, yerdedir.) 

ELİF- Yarın mahkemeye gelmeyin! Sakın bunu yapmayın! 

RIZA- (Düştüğü yerden kalkar.) Sana ne! Bildiğimiz bizimdir! İster anlatırız ister susarız! 

ELİF- Defolun gidin! Pislikler!  

(Mehmet bir an Rıza’yı unutur Elif’e döner, ona doğru yürür. Rıza kalkar, bu sefer 
Rıza Mehmet’i tutar.)  

MEHMET- Pislik biz miyiz!  

ELİF- Hayatımızı mahvedeceksiniz! 

MEHMET- Biz mi mahvedeceğiz hayatınızı! Yapma gözünü seveyim ablacığım!  

ELİF- (Çantasından hızla telefonu çıkarır.) Polisi mi arayım! Polisi mi arayım ha!  

RIZA-  (Tekrar Elif’e yönelir, yeniden Mehmet Rıza’yı tutar.) Ara lan! Ara! Kocamı ezenlerin 
verdiği parayla çocuklarımı büyüteceğim de! 

ELİF- Allah belanızı versin! (Çantasını alır çıkmak için kapıya yönelir.) 

RIZA- (Elif’in arkasından. Kendini kaybetmiş gibidir.) Amin! (Mehmet sandalyeye oturur.) 
Allah hepimizin belasını versin! Vermiş vereceği kadarını daha da versin! Daha da başımıza 
ne gelecekse gelsin de beladan kurtulamayalım inşallah!!! (İçini boşaltmıştır. Nefes nefesedir. 
Toparlanmaya çalışır. Koliye oturur.)  

(Hepsi olduğu yerde bir süre durur. Kısa sessizlik.) 

ELİF- Çocuklarımı almaya gidiyorum. Döndüğümüzde gitmiş olun. (Kapıya yönelir, durur.) 
Görmüyorsunuz. Ben de suçluyum, biliyorum. Ama elim kolum bağlı. 

 RIZA- Herkesin ki bağlı. Ama isterseniz çözülür.  

ELİF- Çözülmez. 

RIZA- (Kalkar.) Bir kere olsun inanın, deneyin. 

(Elif onlara bakar, çıkar. Mehmet, Rıza onun arkasından bakar. Rıza sandalyeye 
oturur.)  

RIZA- Cenaze evinde kalakaldık. 

MEHMET- Ne vardı o kadar üstüne gidecek? 
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RIZA- Anlasın istedim. 

MEHMET- Canını yakmak istedin. … Bahar’a güvendin, o her şeyi değiştirebilir sandın! 
Hadi bakalım! (Kalkar.) Şimdi ne olacak? Bahar buna ne yapabilecek?  

RIZA- Bahar bir yolunu bulur. 

MEHMET- Yolların hepsini patron dediğimiz o yavşak tek tek kapatıyor! Gördün işte! 

RIZA- Ama bizi durduramadı! 

MEHMET- Durduramadı da ne oldu? Şu halimize bak! 

RIZA- Sen de mi Elif gibi vazgeçiyorsun! 

MEHMET- Bir şeyden vazgeçtiğim yok. 

RIZA- (Kalkar.) Ne o zaman? 

MEHMET- Tanık olmayacağım. 

RIZA- Ne! 

MEHMET- Duydun işte. 

RIZA- Bahar ne olacak? 

MEHMET- Bana bak yeter! Kadın bu haldeyken ben gerçeği bağıramam! Bahar bunları görse 
ne yapardı acaba? Elif haklı, görmüyoruz. Kör kör bir şeyin peşine düşmüşüz. 

RIZA- Öyle mi! 

MEHMET- Öyle! 

RIZA- Bahar görse, yine gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşırdı. Pırıl pırıl avukat! 

MEHMET- Çıkarsın o zaman! Bize madem öyle, madem böyle, o zaman şunu yapın, bunu 
diyin demeyi biliyor avukat hanım! O zaman gitsin anlatsın savcıya, hakime, çıkarsın ortaya 
gerçeği!  

RIZA- 36.Madde var! 

MEHMET- Başlarım 36. Maddesine! Öyle hak hukuk çiğnemem, ben her şeyi kuralına uygun 
yaparım demekle olmuyor bu işler! 

RIZA- (Kırgın.) Bahar’ı hiç anlamamışsın. (Oturur.) 

MEHMET- (Alay.) Bahar bizi ne kadar anladı? (Oturur.) 

(Anlatıcı girer.) 
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ANLATICI- (Üzerinde kombinezon, külotlu çorap, ayakkabıları yok. Dört büyük çöp 
torbasını ve faraşlı bir süpürgeyi yerde sürükleyerek girer. Çöp torbalarının içinde bira 
şişeleri, bira kutuları, peçeteler. Yırtık olan çöp torbasından birkaç kutu, şişe çekerken çıkar. 
Anlatıcı çöp torbalarını kolilerin önüne, birini de kolinin üstüne koyar. Bunları yaparken 
Anlatıcı olarak oyunu sürdürür, anlatır. Mehmet ve Rıza, Anlatıcının konuşmasını dinler.) 
Mehmet ve Rıza evden çıkıp yürüdüler. Konuştular. Yürüdüler. Konuştular, yürüdüler. 
Halil’in çalıştığı bara gittiler. Bar kapalıydı, ama Halil ve birkaç arkadaşı oradaydı. 
(Kıyafetlerin olduğu koliden yeşil bir parka ve bot çıkarır giyer. Anlatıyla eş zamanlıdır.)   
Halil, gelin dedi ikisine. “Biz çalışacağız, siz terasta takılırsınız.” Mehmet, ağabey bir gel, bir 
şey anlatacağım dedi. Terasa çıktılar. Mehmet anlattı, Halil dinledi. Rıza da bir iki bir şey 
söyledi. Mehmet sordu, ne yapalım ağabey, bir şey de. (Koliden içinde Dike heykeli olan 
çantayı alır.) Halil parmaklarını şıklattı ellerini ovdu. Ben ne diyeyim dedi. Dağınık saçlarıyla 
oynadı, ya peşini bırakmazsınız ya da eve gidip yatarsınız dedi, artık hangisi size yakışırsa. 
Hepsi mümkündü. Hepsi mümkün. (Çıkar.) 

SAHNE 4 / KARAR 

(Bar, teras. Mehmet ve Rıza oturur.) 

MEHMET- (Bir türküyü belli belirsiz mırıldanır. Kısa bir süre sonra.) Halil Ağabey de bir şey 
demedi. 

RIZA- Dedi. 

MEHMET- Ne dedi? Ne dedi de ben anlamadım. 

RIZA- (Kalkar.) Anlamadın işte. (Yerdeki kutuları, şişeleri, çöpleri toplar.) 

MEHMET- Ben de onu diyorum, anlamadım işte. Sen söyle anlayayım. 

RIZA- (Çöp torbalarının ağzını bağlar.) Ya peşini bırakmazsınız ya da eve gidip yatarsınız 
dedi. Hangisi size yakışırsa.  

MEHMET- Bunu ben de duydum. Yani? Ne dedi şimdi? 

RIZA- Daha ne desin adam. Anlamadın mı! 

MEHMET- (Kalkar.) Aptalım lan anlamıyorum! Bahar’ı da anlamadım! Bunu da anlamadım! 
Aptalım ben! 

RIZA- Aptalsın!  

MEHMET- Aptalım! 

(Kızgın birbirlerine bakarlar. Rıza süpürgeyi alır, çöpün etrafını süpürür. Mehmet 
Rıza’ya arkasını döner. Ara sıra birbirlerine bakar, bunu çaktırmamaya çalışırlar.)  
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RIZA- Aradın mı Bahar’ı? 

MEHMET- Aradım, açmıyor. 

RIZA- Gelsin, konuşalım. 

MEHMET- (Oturur.) Ne konuşacaksın? Biz kalktık gittik adamın karısıyla konuştuk mu 
diyeceksin? 

RIZA- (Süpürgeyi bırakır. Mehmet’in yanına oturur.) Neydi kadının adı? 

MEHMET- Ne yapacağın kadının adını? 

RIZA- Bahar söylemişti, kadının adı neydi? 

MEHMET- Elif! 

RIZA- Bana kör dedi. Bir de bana kör dedi. 

MEHMET- Haklı. 

RIZA- Sen onu haklı bul! 

MEHMET- Daha kaç kere anlatacağım Rıza? Kadın iki çocukla kalmış bir başına. Ne yapsın? 
Sen olsan ne yapardın? 

RIZA- Ben olsam böyle yapmazdım! 

MEHMET- Bok yapmazdın! Yapmazdım diyeceğine, otur Elif’in bunu niye yaptığını bir 
düşün.  

RIZA- (Boyunluğunu çıkarır kucağına koyar, boynunu kaşır.) Oh valla, o da böyle dedi, ona 
bunu yaptıran düzeni görmüyormuşum! Körmüşüm! Suçu düzene atıp düzülmeye alışmışsınız 
siz! 

MEHMET- (Boyunluğu alıp hızla masaya vurur.) Ağzını yüzünü topla düzgün konuş! O 
boynunu kırdırma bana! (Boyunluğu yere fırlatır.) Lan göt, intihara kalkıştın sen, onun niye 
bunu yaptığını belki de en iyi sen anlarsın. O düzen yüzünden gebermek  istemedin mi! 

RIZA- (Yerden boyunluğu alır. Boyunluğa bir şey olmuş mu diye bakar.) Kendimi satmadım 
en azından! 

MEHMET- Bravo lan brova! Kendini satmamış! 

RIZA- Yarın ben orada olacağım.  

MEHMET- İyi. Git amına koyayım.  

RIZA- Gideceğim. 

 42



MEHMET- Bak bir daha söylüyorum, Elif’e yardım etmek değil, zarar vermek olur bu. 

RIZA- Bahar? Bahar’a ne diyeceğiz? Elif sus payı almış, biz onun alacağına engel olamayız. 
Kimsenin ekmeğiyle oynayamaz mıyız diyeceğiz! 

MEHMET- Evet lan böyle diyeceğiz! 

 (Yükselen seslerine hakim olmaya çalışırlar. Bağırmama mücadelesi vererek kavga 
ederler. Rıza boyunluğunu takar.) 

RIZA- Aradın mı Bahar’ı? Geliyor mu? 

MEHMET- Az önce de sordun, aradım açmıyor dedim! Sen beni dinlemiyor musun? 

RIZA- Dinlemiyorum! 

MEHMET- O zaman ne soruyorsun! (Kendi kendine.) Göt… 

RIZA- (Duymuştur.Mehmet’e doğru yürür.) Ne! 

MEHMET- Ne? 

RIZA- Ne dedin? 

MEHMET- Ne dedim? 

RIZA- Göt dedin! Üstelik ikinci kez dedin. Az önce de demiştin şimdi yine dedin. 

MEHMET- İşine geleni duyuyormuşsun demek! 

RIZA- Göt, senin gibilere denir!  

MEHMET- (Rıza’ya vurmak ister, kendini tutar. Rıza oturur.) Benim bildiğim, senin gibi 
Bahar’ı bekleyenlere, kendi başına bir bok yapamayanlara denir! (Rıza’nın yanına oturur.)  

 (İkisi de bağırmaz, kısık sesleri öfkeli, ağlamaklıdır.) 

RIZA- (Mehmet’e.) Konuşacağız. 

MEHMET- (Kendini tutmakta zorlanır.) Ağzını açma Rıza. (Rıza’ya vuracak gibi olur, onu 
iter.) Sen Bahar’ı bekle. 

RIZA- Vursana. Vurmak istiyorsan gel vur. 

MEHMET- (Gergin. Uyarır.) Rıza. 

RIZA- (Mehmet’in üstüne yürür.) Vur. (Boynuna vurur.) Götüm ben. Gel vur. 

MEHMET- (Gergin. Uyarır.) Rıza. 

 43



RIZA- (Boynunu yumruklar.) Vursana oğlum. Bak Bahar da yok. Zaten gelmeyecek. Vursana. 

MEHMET- Vurmayacağım lan vurmayacağım. 

RIZA- (Boynunu yumruklar.) Vuracaksın. Bak. İşte böyle. 

(Mehmet Rıza’yı tutar. Rıza’nın kendisine vurmasını engeller. Rıza’yı oturtur. Kısa bir 
soluklanma.) 

MEHMET- (Yorgun.) Ne yapıyorsun… 

RIZA- (Yorgun.) Hiç. Bir şey yapsak da olmuyor, yapmasak da. Ne yapıyoruz… Ne 
yapacağız? Bir şey de Mehmet. Ne yapacağız? 

MEHMET- Yapacağız bir şeyler. 

RIZA- (Sarılır Mehmet’e.) Bak sonunda bizi de birbirimize düşürdü hain düzen. 

MEHMET- (Sırtını sıvazlar Rıza’nın.) Canımız sıkkın. Toplayalım kafaları geçer.  

RIZA- Bana bir vur ya, ne olur, bir kendime geleyim. 

MEHMET- Bırak saçma sapan konuşmayı.  

RIZA- Elif var ya Elif, intihar ediyor.  

MEHMET- Öyle. 

RIZA- Canına kıyıyor. Çocukları için o parayı alıp davadan vazgeçerek kocasını da gömüyor 
kendini de. Lan kadın geleceğini gömüyor. Bunu istiyor olamaz bir insan. 

MEHMET- Kimse bunu istemez.  

(Mehmet’in telefonu çalar.) 

RIZA-  (Telefona bakarak.) Niye arıyor bu yavşak! 

MEHMET- Elif konuştu anlattı muhtemelen. Mahkemeye gelmeyin diyecek, gelirseniz… 

RIZA- Bahar’ı ara. Gelsin artık, bir şey söylesin bize. 

MEHMET- Bahar’ı beklemeyi bırak Rıza! Kaç kere aradım açmıyor.  

RIZA- O söylerdi şimdi bize ne yapacağımızı. Bahar bir gelse… Bahar gelse. 

MEHMET- Bekleme artık, gelmeyecek.  

RIZA- Niye?  

MEHMET- Düşünelim. Konuşalım. 
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RIZA- (Mehmet’in yanına gider.) Niye gelmeyecek? Nereden biliyorsun? 

MEHMET- Ne yapacağımıza biz karar verelim. 

RIZA- Ben orada olacağım. (Boynunu tutar, canı yanıyordur.) 

MEHMET- Ağrıdı mı lan?  

RIZA- İyiyim. (Dalga geçer.) Boyun da kalp kadar kolay kırılsaydı işim zordu kardeşim.   

MEHMET- (Gülümser. Telefona bakar.) Arıyor. 

RIZA- Bahar mı? 

MEHMET- (Rıza’nın susmasını isteyen bir hareket yapar.) Alo! (Gergin dinler.) Dinliyorum 
dinliyorum! (Dinler.) Gidersek ne olur? Evet! Gideceğiz! Yarın orada olacağız! Ne yaptıysan 
hepsini tek tek anlatacağız mahkemede! Sana ne lan adamın evini nereden öğrendiğimizden! 
(Dinler.) Tehdit etme! Doğrudur, yaparsın, yapmışsındır! Senin gibilerden her şeyden 
beklenir! (Dinler.) Böyle mi durduracaksın bizi! Alo! Alo! (Telefonu kapatır.) Elif anlatmış 
bizi. 

RIZA- Tehdit mi etti? 

MEHMET- Tehdit etmeme gerek yok dedi lan! Gelseniz de bir bok yapamazsınız, siz zaten o 
gün orada yoktunuz, yalancı tanık derim dedi. 

RIZA- (Hayret içinde.) Şimdi de böyle yalancı tanık olduk ha! Vay yavşak!  

MEHMET- Her şekilde düzene uyuyor. Nasıl bir tezgahtır bu ya? Nereye döndürsen haklı 
çıkmayı beceriyor. 

RIZA- Bahar’la ilgili bir şey söyledi mi? 

MEHMET- Yok! Ama bir şeyleri anlamış belli. Adamın evini nasıl buldunuz diye sordu. Yarın 
ne yaparsanız yapın, bu dosya kapandı dedi. (Rıza’nın yanına oturur.) 

RIZA- Bahar da kaybetti, biz de kaybettik. Kadını parayla susturdu, bizi böyle durdurdu. 
Tehditle! Her tür yolu kendine uydurdu! Düzenbazlık, hile, para… Güçlü. Her türlü güçlü. 
Doğru söylüyorsun kardeşim, gerçeği bilsek ne işe yarar! Ne değişir? Kaybettik. Zor 
kullanmasına bile gerek yok ha! (Gerilimi git gide yükselir.) Yarın gidip mahkemede konuşsak 
ne olur! Yalan diyecek, iftira diyecek, olayla alakaları yok, orada bile değillerdi diyecek! Bize 
deliymişiz gibi bakacaklar! Çünkü bütün bunlar olurken biz kesin delireceğiz orada! Çünkü 
bizi delirtmeyi başaracaklar! Benim intihara kalkıştığımı bile söyleyecek iyice aşağılamak 
için! İfademin, bırak ifadeyi ağzımdan çıkan sözün beş para etmeyeceğini göstermek için! 
Bize izin vermezler Mehmet, haklısın biz de böyle göt gibi kalırız. İki göt böyle birbirimize 
bakarız. … Hep mi böyle olacak Mehmet ? 
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MEHMET- (Rıza’yı alır yanına.)  Değişir.   

RIZA- (Gülümser.) Ne zaman? 

MEHMET- Bak, ne Bahar’ın, ne Elif’in, ne de bizim; hepimizin yürüyebileceği bir yol 
bulmalıyız. Bahar’ın dediğini de yapmayacağız, Elif’in dediğini de.  Ne oyun oynayacağız ne 
de ortadan kaybolacağız. Yarın orada olacağız, bizi görmeleri için duracağız. Hepsi bu. 

RIZA- Ne yapacağız peki? Öyle duracak mıyız? Benim ruhum var.  

MEHMET- Feryat edeceğiz! Bağıracağız! 

RIZA- Olur. 

MEHMET- Nevzat’a huzur vermeyelim! Varlığımız huzursuz etsin onu. Bu da mı bir şey 
değil!  

RIZA- Ona huzur vermeyeceğiz. (Düşünür, sevinir.) Az şey değil be kardeşim. 

MEHMET- Canı sıkılsın, rengi atsın, bilen birileri var desin içenden!  

RIZA- Bilen birileri var tabii. Bildiğimiz bizimdir! 

MEHMET- Korkup gelemediler, yok olup gittiler diyemesin, rahatlayamasın yeter.  

RIZA- Ne güzel söyledin. Ferahladım vallaha. 

MEHMET- Yarın gideceğiz garip bülbül gibi feryat edeceğiz.  

RIZA- Yan yana. Yana yana feryat edeceğiz. 

MEHMET- Yana yana.  Bir tane içelim mi? 

RIZA- (Coşkulu.) Bir tane. Telefonundan da Halil Ağbinin vidosunu aç. 

(Mehmet gülümser, telefondan türkü açar, bira getirmek için çıkar. Rıza türküyü dinler. 
Mehmet elinde iki bira ve omzuna astığı davul ile girer. Rıza davulu görünce güler. 
Biraları tokuşturur içerler. Bir özlemin sonlanışı.) 

MEHMET- Oh be kardeşim. 

RIZA- Oh be. (Davulu sorar.) Bu ne? 

MEHMET- Yarını kutlayalım! (Bildiği bir iki vuruş vardır onları yapar. Türküye basit bir 
ritim tutar.) 

(Rıza oynamaya başlar.) 

RIZA-  (Oynayarak.) Öyle ortadan kaybolmayacağız. 
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MEHMET- (Davul çalıp oynayarak.) Aynen. Çıkacağız karşısına! 

RIZA- (Oynayarak.) Buradayız diyeceğiz. 

MEHMET- (Davul çalıp oynayarak.) Yarın orada olacağız. Bizi görmeleri için duracağız ! 

RIZA- (Oynayarak. Davulu kastederek.) Bunu da götürelim, çalarsın orada. 

MEHMET- (Davul çalıp oynayarak.)  Olur kardeşim. 

(Bahar girer. Yeşil parka, botları, sırtında çanta, öylesine toplanmış saçları. İlk 
gördüğümüz Bahar ile arasında belirgin bir fark vardır. Canlı olan solmuştur. Mehmet 
ve Rıza, Bahar’a bakar. Rıza heyecanlıdır.)   

RIZA- Hoş geldin. 

BAHAR- (Gülümser.) Davanın avukatı değilim artık. İşten çıkarıldım. 

MEHMET- Bizim yüzümüzden. Kusura bakma. 

RIZA- Öğrenmişler mi? 

BAHAR- Anlamışlar tabii.  

RIZA- Ne yapacaksın? 

BAHAR- Kapıda durdum biraz. Sizi dinledim. Yarın ne yapacağınızı konuşuyordunuz. Ben 
de size katılırım diye düşündüm.  

RIZA- (Mutlu.) Olur, üçümüz gideriz.  

MEHMET- (Mutlu.) Olur tabii, üçümüz, güzel olur. 

BAHAR- Biraz kırgınım, hasta gibiyim, ama yarına iyi olurum. 

MEHMET- İyi olursun. 

(Bahar çantasından Dike heykelini çıkarır.)  

RIZA- (Şaşırır, sevinir.) Aaaa, bu gözü bağlı, eli kılıç tutan kadın.  

BAHAR- Ofisten çıkarken aldım. Size getirdim. (Rıza’ya verir.) 

 (Rıza heykeli alır, elinde heykelle oynamaya başlar.)  

RIZA- Hadi! (Bahar’ı da oyuna davet eder.) Hadi ya hadi! 

(Bahar da Rıza’ya kendince eşlik eder. Oyuna katılır. Mehmet davulla ritim tutmaya 
devam eder.)  
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MEHMET- Yarına! 

RIZA- Feryat etmeye! 

(Gülüp, oynarlar. Türkü biraz daha yükselir.) 

                                                                                                          BOZLAK     

30 Eylül 2017  

 Ruteba Doğan  
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