
1 HASTANE KORİDOR İÇ/GÜN

Bir hastanenin koridorundayız. Koridora başından bakıyoruz.
İlerideki odalardan birinden bir hemşire çıkıp koridorun
ucuna doğru yürüyor.  Ekranda "DOĞUM" yazısı belirir.

KESME:

2 HASTANE KORİDOR İÇ/GÜN

Yakın planda bir odanın kapısını görüyoruz. Kapıda küçük
bir "çelenk" asılı. Çelengin üstünde bir etiket: "IT'S A
GIRL!"

3 HASTANE ODASI İÇ/GÜN

Odanın içindeyiz.  Bir sehpanın üzerinde, ziyaretçilere
ikram edilen çikolatalar...  Ve yatakta baygın bir şekilde
uyuyan AYLİN. 

Aylin'in görüntüsünün üzerine önce birtakım tıkırtılar,
sonra da fısıltılar düşüyor. Bir kadının "Gelin, gelin"
diyen sesi belli belirsiz duyuluyor.  Sonra Aylin'in annesi
NECLA kadraja giriyor. Aylin'in üzerine eğiliyor.

NECLA
Aylin... Aylin'cim...

Aylin gözlerini açıyor.

NECLA (DEVAM)
Melek geldi.

Aylin, uyku sersemliğinin de etkisiyle, bir şey anlamadan
annesine bakıyor birkaç saniye boyunca. Sonra kadraja
Aylin yaşlarında bir kadın giriyor.

MELEK
Canım nasılsın? Çok tebrikler.

Melek, Aylin'e doğru eğilir, kolunu tutar. Aylin zar zor
konuşur.

AYLİN
Sağ ol.

MELEK
(elindeki çikolata paketini
sehpaya bırakırken)

Küçük bir şey getirdim sana.

AYLİN
Ne zahmet ettin...

MELEK
Saçmalama, ne zahmeti... Bebek
odasından geliyorum şimdi. Çok
tatlı yaa, Allah analı babalı
büyütsün... Aynı sen.

Aylin ifadesiz bakar.
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MELEK (DEVAM)
Burundan yukarısı aynı sen valla.

Bu sırada Necla, Melek'e çikolata uzatır.

NECLA
Alır mısın Melek'cim?

MELEK
(çikolata alırken)

Teşekkür ederim, ay ne tatlıymış
bunlar böyle. Pembiş pembiş.

(Aylin'e)
Sen nasılsın?

AYLİN
Pek iyi değil.

MELEK
Hemen toparlarsın, merak etme.
Başta öyle yatıp kalıcam sanıyor
insan ama sonra toparlıyor.

Aylin kafasını sallar.

NECLA
(Melek'e)

Şöyle yanına geç de fotoğrafınızı
çekeyim.

Melek, Aylin'in yanına gider. Kafasını Aylin'in yanına
uzatır.

NECLA (DEVAM)
Bebiş olsa onunla çekerdik ama
yeni götürdüler.

Melek gülümseyerek poz verir. Aylin perişan halde.

KESME:

4 HASTANE KORİDOR İÇ/GECE

Aylin, koluna girmiş annesiyle birlikte hastane koridorunda
çok yavaş adımlarla yürüyor.  Bir adım... Bir adım daha... 
Bir soluklanma. Şimdi bir adım daha...

KESME:

5 HASTANE ODA İÇ/GECE

Gece yarısı. Aylin yatağında uyuyor. Her yer sessiz. Birden
bu sessizliğin ortasında-

DI DI DI DIT! DI DI DI DIT! DI DI DI DIT!

... saat çalmaya başlıyor. Aylin gözlerini açıyor, elini
sehpaya uzatıyor. Ama saat orada değil.

DI DI DI DIT! DI DI DI DIT! DI DI DI DIT!

Aylin etrafa bakınıyor, sesin nereden geldiğini anlamaya 
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çalışıyor. Yere bakıyor, yok. Çekmeceyi açıyor, yok.

DI DI DI DIT! DI DI DI DIT! DI DI DI DIT!

Saatin sesi giderek yükseliyor. Aylin delirecek. Bu ses
nereden geliyor?  Yatakta oturur bir halde dururken bir
an dikkat kesiliyor. Başını eğip önüne bakıyor. Nereye
baktığı tam belli değil. Belki yatağa, belki kendine.
Yoksa ses oralardan bir yerden mi geliyor?

Saatin sesi yükselirken-

KESME:

6 HASTANE ODA İÇ/GECE

Aylin uyanıyor.  Gerçeğe döndü. Hastanede. Yatıyor.  Başını
çeviriyor. Koltukta onun yaşlarında bir adam oturmuş,
uyuyor. Aylin'nın kocası SELİM'le tanışıyoruz böylece.

KESME:

7 HASTANE KORİDOR İÇ/GECE

Aylin, ışıkların parça parça aydınlattığı koridorda,
gölgelere girip çıkarak yürüyor. Duvardan destek alarak,
ağır ağır.

Sonra bir odanın camının önünde duruyor, camdan içeri
bakıyor. Baktığı odadan gelen ışık yüzüne vuruyor. 

Yakın planda Aylin'in yüzü: Bir sağa bakıyor, bir sola.
Ya ne aradığını bilmiyor ya da aradığını bulamıyor.  Aylin
camdan odaya bakarken onun baktığı yeri görmüyoruz.

O sırada Aylin'in yanına bir hemşire geliyor. Hemşire
gülümsüyor. "Ne güzel bir manzara. Anne, yeni doğan
bebeğini seyrediyor" diye düşünüyor. Bir Aylin'e bakıyor,
bir içeri.

HEMŞİRE
Bebeğiniz aynı size benziyor.

Aylin boş gözlerle bebeklere bakıyor.

AYLİN
(omuz silkerek, "Bilmem ki"
tavrıyla)

Sanki hepsi birbirine benziyor.

KESME:

8 EV İÇ/GÜN

Aylin'in evindeyiz. Evde çalışan SABAHAT kapıyı açarken,
Aylin, Selim, Necla ve bebek eve giriyorlar. Aylin önde,
diğerleri arkada. Bebek sarıp sarmalanmış, Necla'nın
kucağında. Yüzünü görmüyoruz.

SABAHAT
Hoş geldiniiiiz.
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Sabahat hemen Necla'nın kucağındaki bebeğe doğru gider.

SABAHAT (DEVAM)
Şuna bakiyim ben, şuna bakiyim.
Hiiii! Maşallah, maşallah!

NECLA
(bebeği Sabahat'e verirken,
Aylin'e)

Geç, geç, geç...

Aylin eve doğru birkaç adım atar. Başını çevirir, etrafa
bakar. Salonun perdelerine gözü takılır.

AYLİN
Perdeleri mi değiştirdiniz?

Necla bir perdeye, bir Aylin'e bakar.

NECLA
Yoo.

Şimdi şaşırma sırası Aylin'de.

NECLA (DEVAM)
Sabahat Hanım yıkadı dün. Belki
ondan farklı gelmiştir.

Aylin salona giriyor. Etrafa yabancı gözlerle bakıyor.

KESME:

9 SALON İÇ/GÜN

UAAAAAAAAAAA!!!!

Aylin'in kucağında, kendisini görmediğimiz, avaz avaz
sesini duyduğumuz bebeği. Bir yanında Necla, bir yanında
Sabahat.

NECLA
Tamam, tut şimdi şöyle.

SABAHAT
Ben şurdan şey yapıyım...

NECLA
Tut, tut.

AYLİN
Tutuyorum anne.

NECLA
Kızım, kolunu alttan geçir.

SABAHAT
Cık. Olmadı.

AYLİN
Ay!

4



NECLA
Noldu?

AYLİN
Canım yanıyor.

NECLA
Öbür memeye geçirelim mi?

AYLİN
Bir şey fark eder mi ki?

SABAHAT
Etmez mi, eder.

Bir hareketlenmeler, bir itiş kakış. Bebek çevrilir.

AYLİN
Memeyi ağzına alıyor da... süt
gelmiyor.

NECLA
Biraz senin de pompalaman lazım
kızım.

SABAHAT
Azıcık sık Aylin'cim.

AYLİN
Ah!

SABAHAT
Öyle değil, öyle değil. Azıcık.

AYLİN
Çok hassaslar. Dokundun mu acıyor.

NECLA
Kafasından destek ver.
Kaldıracaksın böyle.

AYLİN
O zaman hiç ememiyor sütü.

NECLA
Dur bakalım... Dur şöyle.

SABAHAT
Hah. Şimdi oldu.

NECLA
Cık. Olmuyor.

KESME:

10 MUTFAK İÇ/GÜN

Yakın planda bir tencere görüyoruz. Tencerede bir yemek
pişiyor. Yemeğin suyu kaynıyor. Suyun içinde çeşitli sebze
parçaları oradan oraya savruluyor.  Suyun FOKUR
FOKUR'larının arasına bir ses daha karışıyor.
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PUFFF! PUFFF! PUFFF! 

KESME:

Mutfak masasında oturan Aylin'i görüyoruz. Gömleğinin
arasından bir boru uzanmış.

PUFFF! PUFFF! PUFFF!

Aylin göğsünden süt pompalıyor.

KESME:

11 SALON İÇ/GÜN

Aylin salonda boş boş oturuyor.  Bir süre öyle durduktan
sonra kendisini gören, izleyen biri var mı diye etrafını
kontrol ediyor, yanındaki sehpada duran telefonu alıyor.
Bir numara çeviriyor.  Diğer eliyle ahizeyi kapayarak
birkaç saniye bekliyor. Sonra tek kelime bile etmeden
telaşla telefonu kapatıyor.

KESME:

12 BANYO İÇ/GÜN

Aylin banyoda yüzünü yıkamış. Musluğu kapıyor ve yüzünü
kuruluyor. Aynada yüzüne bakıyor.  O sırada yüzündeki bir
sivilce dikkatini çekiyor. Aynaya yaklaşıyor, sivilceye
dikkatle bakıyor. Alnının kenarında, şişmiş, büyümüş,
hafif beyazlaşmış bir sivilce. Şaşırıyor.  Parmaklarını
kullanarak sivilceyi sıkmaya başlıyor. Önce beceremiyor,
canı yanıyor. Tekrar bastırıyor.

AYLİN
Hıffff!

Canı daha da yanıyor. Olsun, devam ediyor. İyice
bastırıyor. Sivilce patlıyor, içinden beyaz bir sıvı
akıyor. Sivilce kanıyor. Aylin bir tuvalet kağıdını
alelacele koparıp yaraya bastırırken-

KESME:

13 SALON İÇ/GÜN

Aylin yine salonda oturuyor. Alnında, demin sivilcenin
olduğu yerde bir yara bandı.  Fonda televizyonun sesi
duyuluyor. Aylin kolunu havaya kaldırıyor, elinde uzaktan
kumanda. Düğmeye basıyor, kanal değiştiriyor. Tekrar
düğmeye basıyor, bir kanal daha. 

UAAAAA!

İçerden, uyanan bebeğin sesi duyuluyor.

NECLA  (SES)
Ay, ay, ay... Kim uyanmış annesi,
kim uyanmış?

Aylin tepkisiz, tekrar düğmeye basıyor, kanal değiştiriyor.
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KESME:

14 YATAK ODASI İÇ/GECE

Yakın planda yatak odasının penceresi... Dışarda gecenin
karanlığı, rüzgarın sesi.  Aylin yatağında. Gözleri kapalı
fakat uyumadığı belli. Huzursuz. Dönüyor.

TAAAAK!

Pencere rüzgarın etkisiyle çarparak açılıyor. Aylin
irkiliyor. Bebeğin yattığı beşiğe bakıyor. Bebeği
görmüyoruz, ama bir ağlama sesi de duymuyoruz. İyi. Bebek
uyanmamış.  Göz ucuyla kocasına bakıyor. Bir hareket
bekliyor. Ama hareket yok.

AYLİN
(kısık sesle, bebeği
uyandırmamaya çalışarak)

Selim...

SELİM
(uykunun içinde)

Hı?

AYLİN
Pencere açıldı.

Selim'den ses gelmiyor.

AYLİN (DEVAM)
(sinirli)

Selim!

SELİM
(o da sinirli, ama hâlâ uykuda)

Hııı?!

Aylin daha fazla sinirlenemez. Bebek var yanında. Derin
bir nefes alıp yataktan kalkıyor. Tam yataktan kalkarken-

TIKIRT!

komodindeki abajura çarpıyor, abajur yere düşmeden atılıp
yakalıyor.

Aylin'in yüreği ağzına geliyor bebek uyandı diye. Ama
neyse ki bebekten ses yok hâlâ. Pencereye doğru yürümeye
devam ediyor.

Pencereye geldiğinde, kapatmadan önce, birkaç saniyeliğine
durup, gecenin soğuk ve insanı canlandıran havasını içine
çekmek istiyor. Başını hafifçe dışarı uzatıyor, gözlerini
kapayıp derin bir nefes alıyor. Birkaç saniye öyle kalıyor.

Sonra, tam başını içeri çekerken yerdeki bir karaltı
takılıyor gözüne. Ne olduğunu anlamıyor bile. Yerde bir
leke. Başını tekrar dışarı uzatıp yere baktığında... Bir
karaltı görüyor. Küçük bir karaltı. Bir bebek gibi. Yoksa
Aylin'in bebeği mi?

KESME:

7



15 YATAK ODASI İÇ/GÜN

Aylin bir anda gözlerini açıp uyanıyor. Nefes nefese
kalmış.

UAAAAA!

Bebek neyse ki ağlıyor.

KESME:

16 MUTFAK İÇ/GÜN

Yakın planda bir tencerenin içi: Su kaynıyor. Birkaç saniye
kaynayan suyu izledikten sonra kadraja bir el giriyor ve
kaynayan suya patatesler atıyor.  Kesme: Sabahat'i ocağın
başında görüyoruz. Necla da masada bir şeyler hazırlıyor.

SABAHAT
Kısır da yapsa mıydım?

NECLA
Bilmem ki.

(içeri, Aylin'e seslenerek)
Aylin! Kısır da yapsın mı Sabahat
Hanım?

AYLİN (SES)
Gerek yok anne. Zaten bir sürü
şey- Hiiiih!

Arkasından bir ŞANGIRTI!  Arkasından UAAAA! Bebek ağlamaya
başladı.  Necla tencereyi, patatesi filan bırakıp içeri
koşar.

NECLA
Kızım noldu?

KESME:

17 SALON İÇ/GÜN

Necla salona daldığında Aylin'in elindeki biberon yerde.
Biberonun alt kısmı bir tarafta, emzik kısmı başka bir
tarafta. Her taraf süt. Aylin koltuğa çökmüş, ağlıyor.
Bebek beşikte ağlıyor.

NECLA
Ödümü kopardın.

Necla gidiyor, koltuğa, kızının yanına oturuyor.

NECLA (DEVAM)
Biberonu düşürmüşsün alt tarafı.
Ne var bunda?

Elini kızının omzuna atıyor, kızının başını kendi omzuna
yaslıyor.

NECLA (DEVAM)
Sabahat Hanım'a söylerim,
siliverir.
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Necla bir elini bebeğin beşiğine atıyor ve beşiği sallamaya
başlıyor. Diğer eliyle kızının kolunu sıvazlıyor. Genel
plan: Bir elinde sakinleştirmeye çalıştığı kızı, bir elinde
sakinleştirmeye çalıştığı torunuyla Necla. Yerde süt
birikintisi ve cam parçaları.

KESME:

18 SALON İÇ/GÜN

Aylin'in salonunda oturan bir kadın. Yakın arkadaşı SEDA.
Şık giyinmiş. Makyajlı. Güzel. Görüntüsünü "bozan" tek
şey ayakkabısındaki galoşlar.

AYLİN
(durgun ve hoşnutsuz)

30 yaşımdan sonra televizyon
izlemeye başladım.

SEDA
Aa, ne alaka?

AYLİN
Kafamı boşaltıyorum işte.

Seda endişeli, ama arkadaşına belli etmemeye çalışıyor.

SEDA
Ben de onu diyecektim. Çok durgun
görünüyorsun.

AYLİN
Öyle işte. Sıkıntılıyım biraz...
Kolay değil.

SEDA
E, çok normal ama. Kaç kişiden
duyduk, doğumdan sonra oluyormuş
böyle sıkıntılar.

Aylin konuşmaya hem hevesli, hem değil.

AYLİN
Yok, bu pek öyle değil.

SEDA
Hatta fizyolojik bir şey galiba.
Hormonların değişmesiyle mi ilgili
ne? Bir hafta, iki hafta geçsin,
eskisi gibi olursun.

Kısa bir sessizlik.

AYLİN
Selim askerliği anlatırken,
"Gittikten iki gün sonra önceki
hayatını hiç hatırlamıyorsun,
sanki hep askermişsin gibi geliyor"
derdi. Bana da eski halim çok
uzak geliyor şimdi.
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SEDA
(teselli etmeye çalışarak)

Canım, askermişsin gibi düşün
işte. Benziyor.

AYLİN
Askerlik bitiyor ama.

KESME:

19 YATAK ODASI İÇ/GÜN

Aylin'i yatak odasına girerken görüyoruz. Yine dikkatli.
Etrafını kontrol ediyor. Telefonu kaldırıp hızla, ezbere
bir numara çeviriyor. Biraz bekledikten sonra, sesini
hafifçe değiştirerek konuşmaya başlıyor. (Karşıdaki kişinin
sesini duymayız.)

AYLİN
Alo... İyi günler. Aylin Hanım'la
görüşmek istemiştim... Öyle mi?
Hııı... Thinking'den arıyorum
ben. İsmim Başak... Reklam
ajansı... Evet... Eee, Aylin Hanım
bizden bir teklif istemişti. Ben
de bir 10 gün önce filan gönderdim.
Onunla ilgili konuşmak için
aramıştım... Haberiniz yok...
Hııı... Tabii biz Aylin Hanım'la
etraflıca konuşmuştuk. Konuya
gayet hakimdi kendisi...
Anlıyorum... Peki, öyle yapalım...
Hı hı... İyi günler.

Aylin telefonu kapatıyor.

20 EV KORİDOR İÇ/GECE

Geceyarısı. Ev sessiz. Herkes uyuyor.

Anlam veremediğimiz, belki önemli olduğunu bile
düşünmediğimiz bir tıkırtı duyuyoruz. Ardından-

UAAAA! UAAAA!

sessizliğin ortasına bebeğin sesi düşüyor.

Evde herhangi bir hareket yok. Kimse bebeğin ağlamasına
tepki vermiyor.

UAAAA! UAAAA!

Az sonra Necla koridorda görünüyor.

NECLA
Allah Allaaaah, evladım, çocuğun
sesini duymuyor musunuz?

Necla, Aylin'lerin yatak odasına doğru yürüyor.
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21 YATAK ODASI İÇ/GECE

Bebeğin sesi şimdi çok daha yakın.

UAAAA! UAAAA! 

Necla beşiğe elini atıyor, oradan bir oyuncak alıyor.
Oyuncağın düğmesine bastığı anda oyuncaktan bir melodi
yükseliyor. Bir yandan da beşiği sallıyor.

NECLA
Şşşşş... Yok yavrum, yok kuzum...

O sırada gözü Aylin ve Selim'in yatağına takılıyor. Yatağın
yarısında bir şişkinlik var, diğer yarısı boş. Bir kişi
var yatakta.

NECLA (DEVAM)
Selim, Aylin nerde?

Yavaş yavaş uyanan Selim'in homurtuları duyuluyor. Bebek,
çığlıklarının şiddeti azalsa da, ağlamaya devam ediyor.

UAA... UAA...

SELİM
(uyku sersemi)

Efendim?

NECLA
Uyuyamadı mı acaba?

Necla içeri doğru sesleniyor.

NECLA (DEVAM)
Aylin?

KESME:

22 KORİDOR İÇ/GECE

Kamera evin kapısını gösteriyor bu arada. Kapı açık.
Apartmandan gelen rüzgarın uğultusu duyuluyor.

Bu görüntünün üstüne Necla'nın sesi düşüyor.

NECLA (SES)
(seslenerek)

İçerde misin kızım?

KESME: SİYAH EKRAN.
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