
ÖMER 

Otursana. Birseyler ikram edeyim. 

ÖMER 

Yine öyle bakıyorsun. 

ELIF 

Nasıl?  

OMER

Küçümser gibi. Acır gibi. 

ELIF

Yok. 

Sessizlik. 

ÖMER 

Odaya geçelim. 

ELIF 

Burası iyi. 

ÖMER

 Geç geç. Odanın havası taze. 

Odaya geçerler. 

ÖMER 

Otursana. 



ELIF 

Oturmayacagım. Bekliyorlar. 

ÖMER 

Kim bekliyor? 

ELIF 

Erkek arkadasım. 

ÖMER 

Erkek arkadasın mı? 

ELIF 

Evet.

 Ömer’in içi yanar. Yüzünü kaçırır. 

ELIF 

Ya yok be. Gönül islerinde hızlı degilim biliyorsun. Ne erkek 
arkadası. Karnı burnunda bir kadını kim niye sevsin. 

ÖMER 

Nasıl geldiniz? Yani neyle? Burada 

oldugumu kim söyledi? 

ELIF 

Arabayla. 

ÖMER

 Burada oldugumu kimden ögrendin? 



ELIF 

Neden geldigim daha önemli degil 

mi  Ömer.?

ÖMER 

Öyle de. Otur soluklan biraz 

diyorum. 

Elif bir süre susar. Oturmayacagım demesine ragmen oturur. 
Budala romanını görür. Gözlerinden bir heyecan pırıltısı gelir 
geçer. 

ELIF 

Vay Budala demek. Nihayet sonunda! 

Nasıl ama Nastasya? 

ÖMER 

Senin gibi. 

ELIF 

Ha ha. Yok be! 

ÖMER 

Bitirdim kitabı. 

ELIF 

Sana liste yapayım ben. Ama bu 

sefer okumak için 6 yıl bekleme. 



ÖMER

Olur. Olur. Çok iyi olur. Goriot 

Baba’yı da okudum. Ölü Canlar’ı da alacagım. 

Elif birden kitap listesi önerisinden vazgeçmis gibi uzaklara dalar. 

ELIF  

Baska kitaplar okuyorum ben artık. 

ÖMER 

Söyle onları da alıp okurum. 

Hemen! 

ELIF 

Neden buradasın? 

ÖMER 

Nasıl yani? 

ELIF 

Hayatında ters giden hersey için müthis bir kolaycılıkla suçladıgın 
kisi degil mi bu adam! Yürümeyen evliligimizi bile babana ihale 
etmeye çalısmıyor muydun sen! 

Ömer ne diyecegini düsünür. 

ÖMER 

Ben...Babam. Yakında ölecek. Onu gömmek için. Istedigi yere 
gömmek için. Adalet için. Buradayım. Köyde. Babamın yardımıma 
ihtiyacı var. 



ELIF 

Ben sana aslında neden burada oldugunu söyleyeyim mi? 

Elif bir süre kararsız kalır. Merhameti birazdan söyleyecegi 
cümlelerin acılıgını durdurmaya çalısıyor gibidir. 
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ELIF 

Nefretini belli etmeyi dudak uçuklatıcı bir servete konmaktan daha 
hos bulursun sen. 

Sırf babana acımak için, sırf acımıs olmanın keyfini sürmek, 
nefretini belli etmek için buradasın. 

ÖMER 

Yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. 

Bana ne hissettigimi söyleyip durmaktan vazgeç. Evet. 
Yanılıyorsun. 

ELIF 

Içinde birden canlanan babalık duyguları da bu yüzden. 

ÖMER 

Ne yüzden? Ne demek istiyorsun? 

Basıyla dısarı giden Ibrahim’i isaret eder. 

ELIF 

Sadece bir baskası için. Kendi nefsinin hissesi olmadan. Hiçbir sey 
yapmazsın sen. Yapamazsın. 



ÖMER 

Bütün birikmisliklerinle ve ön yargılı konusuyorsun. Ayrıca 
insanlar degisir. Belki degisiyorum. Degistim. Nerden biliyorsun? 
Yanımda olmadan bilemezsin. 

Bir anlık sessizlik. Iki düsman gibi birbirlerine bakarlar. 

ÖMER  Herseyi bu kadar zorlamasan ne 

olur. Yapmam gereken seyleri o kadar çok söylüyorsun ki 
istemeden aksini yapmak için direnç gösteriyorum. Akısına 
bıraksan. Oldugum gibi kabul etsen beni. Sürekli acaba yine neyi 
yanlıs yapıyorum duygusuyla yasamak ne kadar kötü, sen biliyor 
musun? Hata yapınca düsünüp hatamı bile bulmak istemiyorum. 
Sen söylersin nasılsa... Vicdan azabı yasayacak zaman 
bırakmıyorsun bana..

ELIF 

Neyse ya...Offf. Bak taaa 

Istanbul’dan kalktım geldim seninle konusmak için. Bebege de 
bana da zulmetmeyi bırak. Ugrastırma bizi. Süt kuzusunu sen mi 
emzireceksin dogunca? Avukatına söyle..bu arada o Hülya senden 
hoslanıyor...demedi deme. Söyle ona vazgeçsin velayet talebinden. 

ÖMER 

Elif bu konu böyle ayak üstü konusulmaz. Kal uzun uzun 
konusalım. 

ELIF 

Konusacak birsey yok. Beyhude bir ikna çabasına gireceksin. Bosa 
konusacaksın. Beni ugrastırma. Tekrar taaa buralara getirme. 



ÖMER 

O zaman Istanbul’a döndügümde konusuruz. Bi’ iki güne isim 
biter dönerim. 

ELIF 

Ömer konusacak bir sey yok. Bebegi gerçekten azıcık 
düsünüyorsan velayet talebini geri çektir. Bebegi geçmisinle 
görmeye çalıstıgın hesabına alet etme. Lütfen beni sasırt. 

ÖMER 

Bir gün benden özür dileyeceksin. 

Her zamanki gibi. Bunu biliyorsun degil mi. O gün geldiginde hiç 
çekinme. Beni bütün affediciligimle, kollarımı açmıs seni 
beklerken bulacaksın. Kocaman kalbimle. Simdi yine bu seferki 
farklı diyeceksin. Ama ikimiz de biliyoruz iste. Önce gururundan 
özür dilememek için bekleyeceksin. Sonra dayanamayacaksın. 
Sana bu iliskinin gelecegi benim hosgörüm demistim. 

ELIF 

Hosçakal. 


