
RACHEL GETTİNG MARRİED  

KYM: 

Rachel.. Rachel!  

Beni bırakığın için sağol. Taksiye binmek zorunda kaldım.  

RACHEL: 

Benimle dalga mı geçiyorsun sen?  

KYM: 

Durur musun? 

RANCHEL: 

Dokunma bana. 

RACHEL: 

Ben hiç anoreksik olmadım.  Ben uyurken başımda beklemişliğin falan da  yok. Ayrıca 

çocukluğumuzu cehenneme çevirmiş, lanet olası pedofili dayımız da yok. Olanlar senin 

hatan. Suçu başkasına atmaya çalışma.  Babamızın bizi fahişeliğe ittiğini falan da 

anlattın mı?  

KYM: 

Kimseyi incitmedim. Kimseye zarar vermedim Ranch.     Hastane de söylediğim ya da 

söylemediğim bir şey neden seni üzüyor ki? Seni ilgilendirmiyor! 

RACHEL: 

Neden ilgilendirmesin? Nedenmiş? Beni neden ilgilendirmesin? Senin tarafındaydım. 

Hala öyleyim. Bu ne demek biliyor musun? Herkesi o zavallı, korkunç dünyana çektiğin 

zaman burda ne kadar yalnızlık çektim haberin var mı? Arkada hiçbir şey kalmamıştı. 

Herkesin ruhu sönmüş gibiydi. Sen hayatına devam ederken kimse benim yaşadığımı 

veya bir ihtiyacım olup olmadığını biliyor muydu dersin? Bütün o kavgalardan, bağrış 

çağrıştan, suçlamalardan, yalnızlıklardan, annemlerin boşanmasından ve ölümden 

sonra, tüm o umutsuzluktan sonra, babam artık müzik dahi dinlemezken, kendi hakkında 

ki gerçekleri söylemektense bizim hakkımızda yalan söylemişsin. 

KYM: 



Tanrım.. Rachel.. 

RACHEL: 

Anlaşılan korkunç bir cinsel tacize uğramış. Ama nasıl olduysa bizim haberimiz olmamış.  

KYM: 

Uzun zaman önceydi.  Anonim bir egzersizdi.  O sırada iyi bir fikir gibi gelmişti.  

RACHEL: 

Ethan öldükten sonra o ya iyileşsin ya da ölsün istedim.  

KYM: 

Güzel. Teşekkür ederim.  

RACHEL: 

Yalan söyledin, tedavi olmuş sayılmazsın. Bunu gayet iyi biliyorsun. Senin için hiç bir 

değerim yok. Hiçbirimizi umusamıyorsun.  

KYM: 

Bu doğru değil. Nasıl böyle dersin? Sen benim ablamsın. Seni seviyorum. Sana ihtiyacım 

var.  Fakat bu sana ömrümün sonuna kadar nasıl biri olacağıma karar verme hakkı 

vermez. Sen orda değildin. Kafam güzelken sen içinde değildin.  Şu an da ise hiç değilsin. 

Neler hissettiğimi anlaman mümkün değil.  

RACHEL: 

Kym sen Ethan'ın hayatını önemsemedin. Onun hayatı söz konusuyken senin kafan 

güzeldi, orda yok gibiydin.  Arabayla köprüden aşağıya uçtunuz ve o öldü.  

KYM: 

Evet! Kafam fena halde güzeldi. Şimdi kim olmamı bekliyorsun? Rahibe Teresa bile olsam 

senin için bir şey değişmez. Küçük kardeşimizi öldürdüğüm için ömür boyu kimse beni 

sevmeyecek mi? Özür dilerim, özür dilerim..  

  

 

 



  

 


