
1- OTEL/ ARİF ODA/İÇ/ SABAHA KARŞI. 

Hale ( 50 yaşlarında- otel sahibi) ve Arif sevişmişlerdir. Arif başını kadının göğüsleri arasına 

koymuş keyif içinde yatmaktadır. Belli ki bir süredir konuşuyorlardır. İkisinin de yüzünde bir 

gülümseme vardır. Ciddi laflar ediyorlar gibi görünseler de hepsini biraz ironiyle çok da 

ciddiye almadan, birbirleriyle inceden dalga geçerek söylerler. 

ARİF: Bak senle ne güzel anlaşıyoruz ama, senle nasıl sürüyor? 

HALE: (güler) Sevgili olsak üç gün sürmez yavrum. Bilmez gibi soruyorsun bir de…

Arif bir an düşünür. 

ARİF: Niye anlamadı beni diye soracağım ama yok yok sormayacağım, güleceksin yine. 

HALE: (kahkaha atar, dalga geçerek) Seni çözecek kadın daha anasının karnından çıkmadı 

ondan. Hayır canım, seni anlıyorlar ama sen hep mağduru oynamayı seviyorsun. Kadın ne 

yapsın! 

ARİF: Ben mi mağduru oynuyorum?

HALE: Evet. Sen terk edilmeyi seviyorsun. Bunun için elinden geleni yapıyorsun.  Zavallı 

ıslak kedicik. Kürkçü dükkânına mı geldin yine? 

ARİF: Aşk ilelebet sürmüyor işte, ben ne yapayım? 

HALE: Sürmez, sürmez de nereden anlıyorsun ki tam ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 

Kimde bitiyor, kimde yeni başlıyor? Anlıyorsan brova yani. 

ARİF: Anlarsın. Hep anlarsın. Anlamaz mısın? Başlıyor, sonra bitiyor işte. Eninde sonunda 

biter. 

HALE: O kadar da basit değil. (bir an düşünür) Hah, belki hikâyeyi sen başlattın ama sonunu 

sen yazamazsın hep. (Sevecen bir şekilde) Yazarcık, sen çakarsın bunlardan, oysa? 

ARİF: (bir an düşünür, neredeyse kendi kendine, bir cümle bulmuş gibi) ) Kendi ölümümüz 

gibi… Artık başkaları anlatır… 



Arif’e bir sıkıntı basar ve yataktan kalkar. Pencerenin kenarında sigarasını sarmaya başlar. 

Hale Arif’e bakar.

HALE: Biliyor musun sürekli konuşup durmamız çok saçma geliyor artık bana. Hepimiz cam 

gibiyiz. Her şeyimiz olduğu gibi gözüküyor aslında. 

ARİF: O sana öyle geliyor. Çok zeki olduğun için.

HALE: (aferin der gibi bakar) Hatırlat da bu iltifat için ödüllendireyim seni sonra.

Hale üzerine gömleğini giyerken konuşmaya devam eder.

HALE: Otele gelen yeni müşteriyi gördün mü? Londra’dan orta yaşlı bir kadın. Otellerde 

yaşayan insanlarla ilgili bir belgesel yapıyormuş. Çocuklar söylememiş otelin sahibinin kadın 

olduğunu. Kahvaltı salonunda beni görünce çok sevindi. Otelde yaşayan düşkün bir fahişe 

olduğumu düşündü herhalde. 

Arif tütün kâğıdını dişlerken güler.

ARİF: Sen? Düşkün fahişe?

HALE: Otelin sahibi olduğumu duyunca büyük hayal kırıklığına uğradı.

ARİF: Sen niye evde yaşamıyorsun cidden?

HALE: Ev işi yapmayı sevmiyorum.

Arif bir taraftan da giyinmekte olan kadına hayran hayran bakar. 

ARİF: Biz seninle evlensek mi?

HALE: Hayır tabii ki şapşal. İkinci kez öyle bir aptallık yapar mıyım? Hem senin daha çok 

yolun var.

Hale gelip Arif’i dudaklarından sevecen bir şekilde öper.

HALE: Aşağı inip çocuklara bakayım. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. 

Kapıya doğru ilerler. Odadan çıkarken,

HALE: Döndüğüne sevindim.

Hale kapıyı kapatıp çıkar.



Arif Hale’nin arkasından bir an boş odaya bakar. Dağınık yatağa, yatağın kenarında ağzı açık 

kalmış gibi duran çantasına, tavandaki ucuz abajura, duvardaki rutubet lekelerine… Gözü 

masanın üzerinde duran kitaba takılır. Kitabın ismi “ Hayatın Anlamı”dır. Uzanıp kitabı alır. 

Rastgele sayfalarını çevirmeye başlar. Sayfanın birinde durur. Yüksek sesle okur:

ARİF: “ O halde “hayatın anlamı” sorusunun aslında bir yanıtının olması ama bu yanıtın ne 

olduğunu asla bilemeyecek olmamız pekâlâ mümkündür.”

Arif kitabı sıkıntıyla kapatıp yatağın üstüne fırlatır.


