
SAHNE
İÇ-GÜN-KEMAL HİKMET EV

Kemal bir köşeye çekilmiş sigara içmektedir. Neşesizliği sürmektedir. Leyla elinde üç bardak 
çayla gelir. Birini Kemal’e verir. Kemal bir karşı jest yapmadan alır bardağı. Hikmet 
gülümseyerek alır çayı…Leyla da oturur…

Leyla:
Palayla konuştun mu Kemal.

Kemal kafasını sallar…

Leyla:
Ne dedi peki…

Kemal:
Bir şey demedi…

Leyla sinirlenir…ama bir şey demez…Hikmet çayını
bitirir…sıkılmıştır Kemal’in bu çocuksu tavrından…

Hikmet:
Benim çıkmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. 

Leyla kapıya kadar çıkar Hikmet’le…konuşmalardan Hikmet’in sendikaya gideceğini 
öğreniriz…

Leyla(off):
Görüşürüz Hikmet. 

Kapanan kapının sesini duyarız. Leyla içeri girip biraz daha yanına sokulur Kemal’in.

Leyla:
Bir sorun mu var?

Kemal hayır anlamında hafifçe kafasını sallar. 

Leyla:
Neden Hikmet’e kötü davranıyorsun?...

Kemal dönüp gözlerine bakar Leyla’nın. Serttir bakışları. 

Kemal:
Kötü mü davranıyorum?...

Leyla da aynı şekilde bakıyordur. 

Leyla:
Evet kötü davranıyorsun…



Kemal:
Olduğum gibi davranıyorum. Sadece senin gibi abartılı samimiyet gösterilerinde 
bulunmuyorum. 

Leyla çok bozulmuştur. Başını yere eğer. Bir şeyler söylemek ister, vazgeçer. Bir süre 
gerilimli bir sessizlik olur. Leyla ayaklanır. Kemal Leyla’nın ayaklandığını fark eder, o da 
ayağa kalkar. Leyla kapıya doğru yürümektedir. Kemal’in pişman bir hali vardır. 

Kemal:
Nereye?

Leyla ayakkabılarını giymektedir.

Leyla:
Gidiyorum.

Kemal:
Nereye?...

Leyla:
Kadıköy’e halama gidiyorum. 

KEMAL (Sinirli bir ifadeyle):
Halana mı gidiyorsun yoksa Süleyman’a mı?

Leyla şaşkındır. Ayağa kalkıp Kemal’in gözlerine bakar. Bu çok suçlayıcı ve Kemal’i 
aşağılayan bir bakıştır…

KEMAL (üste çıkmak için):
Nerden çıktı şimdi Kadıköy'deki hala? Bugüne kadar hiç duymadım, Kadıköy’de bir halan 
olduğunu.

LEYLA (Çok sert bir sesle):
Bak Kemal. Bugüne kadar halamdan konuşmamızı gerektirecek bir durum olmadığını 
biliyorsun. Neden sürekli sen arkanı döndüğünde bir üçkağıt çevirmeye çalışan bir insan 
mışım gibi davranıyorsun?.... Bunun ne kadar aşağılayıcı bir şey olduğunu biliyor musun. 
Bana güvenmiyorsan, bu ilişkiyi nasıl sürdüreceğiz. Ben her attığım adımı sana rapor mu 
edeceğim. Kaldı ki, Süleyman'a gidiyor bile olsam, bu neyi değiştirir. Sana ihanet mi etmiş 
olurum?  

Leyla ağlıyordur. Kemal'in bakışları iyice sertleşmiştir.

KEMAL (sesi iyice yükselmiş, kontrolünü kaybetmiştir):
Al işte itiraf ettin. Süleyman'a gitsem ne değişir diyorsun bi de utanmadan….Eski sevgiline 
git, bir de ne olacak ki de… Utanmaz…. Utanmaz…..

Leyla:(Acıyarak)
Yazıklar olsun sana Kemal…Sen…. Sen..… sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun…hiçbir şeyi…

Leyla hızla kapıyı açıp, çıkar. 



Kemal arkasında öylece delirmiş gözleriyle bakmaktadır. 

Kemal:
Cehennemin dibine kadar git...... Sen ne bilirsin zaten aşkı, sevgiyi…... Cehenneme kadar 
yolun var…

Hızla kapıyı çarpar. Odaya geçer. Odanın altını üstüne getirir. Leyla’nın doğum gününde 
hazırladıkları pankartı çıkartıp, parçalamaya çalışır. Eliyle beceremez, mutfaktan bıçak bulur, 
onunla parçalar. Kriz haline gelen öfkesi dinmemektedir. 


