








İthakiTM Penguen Kitap-Kaset Bas. Yay. Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin yan kuruluşudur.

Caferağa Mah. Neşe Sok. 1907 Apt. No: 31 Moda, Kadıköy - İstanbul

Tel: (0216) 348 36 97 Faks: (0216) 449 98 34 

editor@ithaki.com.tr – www.ithaki.com.tr – www.ilknokta.com

Kapak, İç Baskı: Deniz Ofset Matbaacılık

Gümüşsuyu Cad. Topkapı Center, Odin İş Merkezi No: 403/2 Topkapı - İstanbul

Tel: (0212) 613 30 06 - Faks: (0212) 613 51 97

Sertifika No: 29652

Arkadaş 

Yılmaz Güney

İthaki Yayınları: 1261

Yayın Koordinatörü: Tuğçe Nida Sevin

Yayına Hazırlayan: Selçuk Aylar

Son Okuma: Özgür Çakır

Kapak Tasarımı: Hamdi Akçay

Grafik Uygulama: B. Elif Balkın

1. Baskı, Eylül 2017, İstanbul

ISBN: 978-605-375-716-0

Sertifika No: 11407

© Güney Filmcilik San. Tic. A.Ş., 2016

© Güney Pütün, 2016

© İthaki, 2017

Yayıncının yazılı izni olmaksızın alıntı yapılamaz.

Görseller, Güney Filmcilik San. Tic. A.Ş.’nin izniyle kullanılmıştır.



Yılmaz Güney

ARKADAŞ
SENARYO



.



7

Arkadaş Hakkında

Filmler yaparken birtakım toplumsal sorumluluklar taşırız. 
Yani sözümüzü söylerken bu söylediklerimiz şu gün halkı-
mızın içinde bulunduğu koşullara ters düşer mi, onlara yan-
lış birtakım düşünceler verir mi, onları yanlış davranışlara 
itebilir mi, biz işte yalnızca bundan korkarız. Bizim gerçek 
yargıcımız halktır.

Ama halk derken de, halkın şu anda içinde bulunduğu ka-
naatler tam anlamıyla söz konusu edilemez. Halkın bugün 
içinde bulunduğu kanaatler bir yerde gerek geçmişte, gerek-
se bugün egemen güçlerin ideolojilerinin baskısını taşır. Biz 
bunları birbirlerinden soyutlayamayız. Soyut olarak halkın 
kanaatlerinden söz edersek birtakım yanlışlıkları da berabe-
rinde taşımız oluruz. Biz halk derken, halkın gerçek çıkarları 
için, yarına yönelik mücadelesi içerisinde bir halk anlıyoruz. 
Minibüs plağı ya da herhangi bir yerde halk romanı diye sa-
tılan birtakım şeyler bence halk kavramını yozlaştırmaktadır.

Halk kavramından bugünün koşullarında anladığım şu-
dur: Antiemperyalist, antitekel gruplar, yani tekelin ve em-
peryalizmin dışındaki yenik sınıf ve tabakalar. Halk kavramı 
değişken bir kavramdır, yarın koşullar değişir, halk kavramı 
da bu arada kendiliğinden değişir. Halk kavramının özünde 
üretici nitelik hakimdir, emek hakimdir.

Benim salıverilmiş olmam, özgür olmam değil, esas so-
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run. Özgürlüğü ele alınca bütün toplum adına ele almak ge-
rekir. Özgürlük özünde sınıfsal özellik taşıyan bir olgudur. 
Sınıflara göre özgürlük anlayışı değişir. Biz özgürlük anla-
yışımızı üretici, emekçi halkımızın çıkarları doğrultusunda 
anlıyoruz. Yoksa sermayenin özgürlüğü anlamında değil.

İki yıllık çalkantılı dönem, gerek bana gerekse toplu-
mumuza, halkımıza çeşitli deneyler kazandırmıştır. Biz de 
bu deneylerden kendimize düşen sorumluluklar oranında 
birtakım dersler çıkarttık. Öyle sanıyorum ki bundan sonra 
yapacağımız filmler daha önceki yaptığımız filmlere oranla 
daha görev yüklü olacaktır halkımıza karşı. Bu görev, halkı-
mızın gerçek çıkarları doğrultusunda ve onun yarınına ışık 
tutacak birtakım şeyleri yapmaktır.

Toplum devamlı bir değişim içerisindedir. Bu değişim ka-
çınılmaz olarak sanata da yansır. Biz de halkının sorumlu-
luklarını taşıyan bir sanatçı olarak bu değişimin gerçek nite-
liğini sinemamız kanalıyla anlatmak zorundayız. Bir ülkede 
birtakım antidemokratik kanunlar varsa, bunlar sinema ala-
nında da etkisini gösterir. Bunun sinema alanına yansıması 
sansürdür. Sansürün şartlaması sonucu, ister istemez, yap-
tığımız filmlerde belli çarpıklıklar bulunmaktadır. Bundan 
önce yaptığımız filmlere tam anlamında gerçekçi, devrimci, 
halkçı filmler diyemiyoruz. Bundan sonra yapacaklarıma da 
halkçı, devrimci filmler olacaktır diyemiyorum; çünkü be-
nim bundan sonra yapacağım filmler ancak bu söyledikleri-
min doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyacaktır.

İçeride olduğum sürede gerek hikâye, gerek roman, ge-
rekse senaryo olarak düşündüğüm çeşitli şeyler var. Bunları 
gerçekleştirme, tamamlama işinde, içinde bulunduğumuz 
koşullara ters düşmemeyi ön plana alıyorum. Çünkü hal-
kımız büyük bir değişim içerisindedir. Çeşitli çalkantıları 
hâlâ yaşamaktadır. Bu arada yapacağımız bir filmin ya da 
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söyleyeceğimiz bir sözün halk üzerinde yanlış bir etki yap-
maması, yanlış bir anlam kazanmaması için, içinde bulun-
duğumuz koşulları iyi değerlendirmeye çalışacağız.

İnsan her an bir nicelik birikimi içerisindedir. Bu nicelik 
birikimleri belli bir noktadan sonra nitelik dönüşümlerini 
getiriyor. Bugün bizim dışımızda her an, her saniye binlerce 
olay olmaktadır, bu olaylar kaçınılmaz bir şekilde bizi etki-
lemektedir ve bu her olay kendi büyüklüğü, küçüklüğü ora-
nında bir etki getiriyor. İşte bu etkilerin kaçınılmaz sonucu 
olarak insanda olay-insan diyalektik hareketi doğuyor.

Gerçek değişken bir şeydir. Sanatta biz bunu yansıtmak 
zorundayız. Gerçekçilik toplumun değişen yeni çehresi, 
yeni gelişim eğilimlerini aktarması açısından önem kazanı-
yor bence. Ben kendi sinemama yabancıların dışarıda tak-
maya çalıştıkları gibi ‘yeni gerçekçilik’, şu bu cinsinden bir 
isim vermiyorum. Bizim görevimiz filmler yapmaktır. Bun-
ların çeşitli şekillerde değerlendirilmeleri, halkın, eleştir-
menlerin, tarihçilerin görevidir.

Yılmaz Güney
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Kıyıkent… Deniz ve güneş kenti. Yolları asfalt. Evlerinin her 
biri, bir başka ülkede yapılıp buraya konmuş gibi. Bunlar 
geniş balkonlu, geniş salonlu evler. Hizmetçili, bahçıvanlı 
evler. ‘Yok’un yok olduğu evler. Zaten bu kıyı kentinde, yok-
luğun anlamı bile bilinmiyor. Kentin giriş kapısından içeri 
girmesi, kent sakinlerince yasaklanmış gibi.

Besili, güzel elbiseli çocuklar, binbir çeşit oyuncakları, 
şen, tasasız çığlıklarıyla, kentin yollarını, plajını doldur-
muşlar. Daha büyüklerinin baş uğraşı bisikletleri. Bir de 
durmadan bir şeyler yiyor bu çocuklar. Durmadan bir şeyler 
içiyorlar. Ana-babaları kumar oynarken, denize girerken, 
köpeklerini severken bu çocuklar durmadan bir şeyler yi-
yorlar.

Cemil, Kadırga Yurdu’nun, Teknik Üniversite’nin yoksul 
öğrencisi. Suyun altın gibi kıymetli olduğu bir Orta Anado-
lu köyünde dünyaya gelen Cemil, şimdi, bu deniz ve güneş 
kentinin iki katlı evlerinin birinin balkonunda oturmuş, de-
nize karşı birasını içiyor.

Kendinden, hayatından hoşnut. Zengin bir adam o. İşte, 
hizmetçisi Şirin, içkisini yeniledi. Genç, güzel, herkesin 
hayran olduğu karısı kapıda göründü. Çocuğu yok Cemil’in. 
Karısı istemedi. Olsun. Karısı güzel onun. Evi güzel, işi gü-
zel.

Kendinden ve hayatından hoşnutluğu çok sürmedi 
Cemil’in. Karısı sinirli, canı bir şeye sıkılıyor olmalı. Yine 
her zamanki gibi tartışmaya, kavgaya başladılar. Hizmetçi-
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si Şirin de ayakaltında dolaşıyor. Cemil kızgınlığını ondan 
aldı. Bir tekme indirdi kadına.

Melike. Cemil’in baldızı! On sekizinde, incecik, fidan 
gibi bir kız. İstemeden karı-kocanın kavgasını duydu. Canı 
sıkkın, uzaklaştı balkondan. Aynada yüzünü gördü. Bir an 
baktı kendisine.

Telefon sesi. Melike açtı telefonu. Tanımadığı bir ses 
eniştesini soruyordu. Kim olduğunu sordu telefondaki ada-
ma. Telefondaki adam, “Âzem,” diye tanıttı kendini. “Â’nın 
üstünde şapkası var.”

Cemil, ilk gençlik yıllarının can arkadaşı Âzem’le bu-
luşmaya giderken heyecanlıydı. Uzundur birbirlerini gör-
memişlerdi. Okulu bitirdikten sonra yolları ayrılmıştı. 
Anadolu’ya gitmişti Âzem. Seçimini öyle yapmıştı. Yıllık 
iznini geçirmek için gelmişti İstanbul’a. İlk işi arkadaşı 
Cemil’i aramak olmuştu.

Âzem, Çiçek Pasajı’nın rengini, kokusunu, sesini yeni-
den tatmak, duymak istiyordu. Ama meyhaneci Remzi’nin 
de dediği gibi, değişmişti Çiçek Pasajı.

Cemil’i beklerken, Remzi sormuştu ona:
“Her şey tadını yitirdi Âzem’ciğim… Artık İstanbul eski 

İstanbul değil. Her şey bozuldu. Kokoreçler, biralar, kari-
desler, her şey bozuldu. Sen bilirsin bu işleri Âzem’ciğim. 
Söylesene niye bozuldu her şey?”

Âzem bir an durmuş, bu yeni İstanbul’u anlamaya çalış-
mıştı.

Biraz sonra iki arkadaş masada karşılıklı oturuyorlar-
dı. İkisi de sevinçli, ikisi de geçmişte pek çok şeyi birlikte 
paylaşmış insanların sevecenliği içindeydiler. Âzem’in gözü 
Cemil’in kilolarına takılmıştı. Kadırga Yurdu’nun fidan gibi 
delikanlısı, o görmeyeli epey kilo almıştı. Dayanamayıp ta-
kıldı:
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“Yükün artmış Cemil, epey kilo almışsın. Remzi, dal gibi 
delikanlıydı diyor senin için.”

“Şimdi de dal gibiyim. Ama kalın bir dal,” diye cevap 
verdi Cemil. Bir tedirginlik gelmişti üstüne. Eskiden de 
böyle olurdu. Ne zaman Âzem’le birlikte olsa bir suçluluk 
duygusu kaplardı içini. Nedenini çözemezdi. Zaten bütün 
çözümleri Âzem’e bırakırdı. O, ikisinin yerine karar verir, 
uygularlardı. Ama o günler geride kalmıştı. Cemil, tek başı-
na yürümüştü uzun zamandır. Başarılı olmuştu da. Bunları 
düşünerek kadehini kaldırdı:

“Eski günler için Âzem.”
“Hayır, yarınlar için… Yarının güzel günleri için.”
“Yarın.”
“Evet, yarın.”
Cemil arkadaşının yarından umutlu yüzüne içi burkula-

rak baktı. Değişmemişti Âzem. Yine hep o Âzem’di. Yarınları 
seven Âzem. Kendi kendine konuşur gibi mırıldandı:

“Ne güzel şey insanın yarını olması. Benim için yarın hep 
karanlıktır Âzem. Ama senin için yarın, bugünlerden güzel 
demektir. Evet, senin yarının için…”

Gece, bir Sulukule ekibinin özel gösterisiyle devam etti. 
Ekibin, en çok on dördünde gösteren oyuncu kızı, nere-
deyse çırılçıplak, iki erkeğin karşısında oynadı oyununu. 
Cemil iyice sarhoş olmuştu. Coştukça coştu. Kızla karşılıklı 
oynadı. Âzem, çevresinde olanlardan rahatsız olmuştu. Bu 
iş bir an önce bitsin istiyordu. Bu çıplaklık, bu gencecik 
bedenin böyle hayâsızca sergilenmesi onu üzüyor, güzel 
yarınlara inancını pekiştiriyordu. Ama Cemil’in böyle bir 
tedirginliği yoktu. Mutluydu. İki arkadaş daha sonra lüks 
bir randevuevine gittiler. Cemil, taşradan gelen misafirine, 
gücünü, parasını, itibarını göstermek istiyordu. Görsündü 
Âzem İstanbul’un ne olduğunu, Cemil’in nasıl yaşadığını. 
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Cemil yaşadığı hayatı göstererek sanki Âzem’i ezmek isti-
yordu.

Âzem randevuevinde acıyla dolu bir kadınla karşılaştı. 
Doğuramadığı, yetiştiremediği çocukların acısını çeken bir 
kadınla. Perişan olmuştu. Kadının acısı, sosyal konumu, du-
yarlığı sarsmıştı onu. Kadın ona,

“Yatmayacak mısın benimle?” diye sorduğunda,
“Hayır,” diye cevap verdi.
Kadın anlamamıştı, üsteledi.
“Para verdin ama.”
“Önemli değil.”
“Niye? Niye? Niye?”
Randevuevinin merdivenlerinden inerken Cemil hoşnut-

tu hayatından. Keyifli bir gece olmuştu. Yattığı kadın işini bi-
len biriydi. Cemil’e göre bu dünyada herkes işini bilmeliydi.

Arabayla eve dönerlerken Âzem biraz da kendilerini suç-
lar gibi,

“Cemil, ne yaptık bütün gece?” diye sordu. Yalın, tek ke-
limelik bir cevaptı Cemil’inki.

“Eğlendik.”
Oysa Âzem eğlenmemişti. Belleğinde geceden kalan yal-

nızca acı ve kindi. Daha sonra Cemil, başarılarından, para-
sından, şöhretinden söz etmiş,

“Ya sen ne yaptın şapkalı Âzem?” diye sormuştu.
Saldırgan, kırıcı bir ton vardı sesinde. Âzem bu eski arka-

daşına sevgiyle bakmış, onu ilk gördüğü andan beri sormayı 
tasarladığı bir şeyi sormuştu,

“Mutlu musun? Memnun musun hayatından?”
“Memnunum tabii. Güzel bir işim, çok sevdiğim bir ka-

rım var. Hiçbir sıkıntım da yok.”
“Hatırlar mısın, eskiden çok yalan söylerdin. Kendini al-

datmakta da birinciydin. Yine yalan söylüyorsun Cemil…”
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Gene yenilmişti Cemil. Âzem’e yalan söyleyemezdi o. 
Kadırga Yurdu’nda da yalan söyleyemezdi. Şimdi de. Mü-
teahhit Cemil de Âzem’e yalan söyleyemezdi. Yenilmiş bir 
sesle,

“Haklısın, yine yalan söyledim sana,” dedi. “Mutlu deği-
lim, hiç değilim.”

Eve vardıklarında Cemil’in karısı uyuyordu. Cemil, uy-
kusuzluktan, fazla içkiden ve Âzem’in kendisine hatırlattığı 
gerçeklerin baskısından bunalmış bir halde, uyuyan karısına 
yaklaştı. Ona sığınmak, pembe düşlerine yeniden dalmak is-
tedi. Ama kadın oralı değildi. Cemil yatağa büzülüp uyudu.

Melike için eve gelen bu yabancı oldukça ilgi çekicidir. 
Ciddi görünüşü, bıyıkları, sakin tavırları, çevresinde her 
gün gördüğü insanlardan ayırmaktadır onu.

Hemen sormak ister,
“Evet, siz şapkalı arkadaşsınız. Peki şapkanız nerede?”
“Âzem’in başında, yani ‘Â’ nın başında.”
Sıcak güler Melike. Âzem de güler. Uzun uzun bakar ona. 

Onu daha yakından tanımak ister gibidir.
“Sahi kimsiniz siz?”
“Söyledim ya; arkadaş.”
Âzem ‘arkadaş’ın üzerine basmıştır söylerken.
“Kimin arkadaşı?”
“Bazı insanların.”
“Ya benim?..”
“Sizin de…”
“Öyleyse… öyleyse adınız bundan sonra ‘arkadaş’ olarak 

kalsın. Artık şapkalı arkadaşsınız benim için…”
Melike ev sahipliği görevini yüklenir. Âzem’e Kıyıkent’i 

gezdirmeye başlar. Bu arada kendi iç bunalımlarını anlatır 
Âzem’e. İsviçre’de eğitim gördüğünü, tenis oynadığını söy-
ler. Bir de müzik dinlemeyi sevdiğini.
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Çevresindeki hiçbir şey ona yakın gelmemektedir. Kıyı-
kent’teki mevsimlik aşklardan söz eder Âzem’e. Herkesin 
birbirini çekiştirdiğini söyler. Âzem sorar ona:

“Sen ne yapıyorsun bunların arasında?”
“Güneşleniyorum, denize giriyorum, kitap okuyorum.”
“Neler okuyorsun? Hangi kitapları seviyorsun?”
“En çok korku kitaplarını seviyorum. Korku filmlerini 

de seviyorum tabii.”
“Bu filmleri seyrederken korkmuyor musun peki?”
“Hayır. Ben hiç korkmam.”
Güneşe serilmiş vücutlar, buzlu viskiler, kahkahalar, de-

niz…
Bir Kıyıkent gününde yürürler Âzem’le Melike. Her adım 

başında başka bir açıklama, her adım başında başka biri.
Bir ara Melikeler’in komşusu Ahu’ya rastlarlar. Şık ve 

büyüleyici Ahu’ya. Ahu’nun yanında plaj çantasını taşıyan 
Halil vardır. Halil, gencecik bir delikanlıdır. Ezilerek taşı-
maktadır Ahu’nun yanında plaj çantasını. Uzun saçlarıyla 
bakışları arasındaki farklılık çarpıcıdır. Sanki içinde biriken 
bir şeyleri bastırmak için güç harcamaktadır.

Ahu’yla Melike selamlaşırlar. Âzem, Ahu’nun ardından 
bakar. Ahu da araştırıcı bir bakışla Melike’yle Âzem’i süzer. 
Kıyıkent’te bir yabancı. Ahu etkin güzelliğinin bilincindedir. 
Kıyıkent’teki pek çok kadın gibi yalnız güzelliğini sever. Bel-
ki yabancıyı da bununla etkilemek istemektedir.

“Yine lastik patlatmışlar.”
Evin kapısında Melike ile Âzem’e rastlayan Cemil’in ka-

rısı Necibe’nin ilk sözü bu olur. Sonra Âzem’e bakar. Kimdir 
bu adam? Melike onları tanıştırır.

“Âzem, Cemil Abi’nin arkadaşı.”
Necibe soğuk bir şekilde, “Hoş geldiniz,” der Âzem’e. 
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Dün gece eve gelmeyen sarhoş kocasının arkadaşı umrunda 
bile değildir. Şimdi denize gidip güneşlenmeli.

Âzem daha sonra haber bırakarak Kıyıkent’ten ayrılır 
ve öğrenciyken Cemil’le birlikte kaldıkları Tabiat Ana’nın 
evine gider. Âzem’in gelişini kutlamak için bahçede kömür 
yakılmış, darbuka çıkmıştır orta yere. Tabiat Ana, oğlu gibi 
sevdiği Âzem için oyun bile oynar. Şişlerin biri gider biri 
gelir. Rakının en güzeli içilir.

Sohbetin, oyunun en koyu anında, Cemil’in arabası gö-
rülür. İçinde Melike de vardır. Tabiat Ana onları sevinçle 
karşılar. Âzem, çekingen, ürkek duran Melike’yi, Tabiat 
Ana’nın kızı Semra ile tanıştırır.

Aynı saatlerde Necibe terzisinde prova olmaktadır. Bir 
ara telefona gider. Sesinde, davranışlarında yatak öncesi tit-
reyişleri vardır. Telefonda karşısına çıkan, daha önce tanıdı-
ğı bir erkeğe adresini sorar.

Sonra süslenmek, güzelleşmek için başka ellere terk eder 
kendini. Güzel olmalıdır Necibe. Adresini veren adama git-
tiğinde göz kamaştırmalıdır, tek bir kusuru kalmamalıdır. 
Bacaklarındaki tüyler alınmalı, saçlar yapılmalı. En baş dön-
dürücü kokuları sürünmelidir.

Diğer tarafta Cemil, öğrencilik yıllarında kaldığı evin 
odalarını gezer. Semra da yanındadır. Bir ara gözü odanın 
bir köşesinde duran kitaplara takılır. Alır karıştırır. Bunlar, 
sosyalist öğretinin temel kitaplarıdır. Şaşırır. Tabiat Ana’nın 
evinde bu kitapların ne işi vardır? Semra’ya dönüp, hayreti-
ni gizleyemeden sorar:

“Kimin bu kitaplar?”
Semra, çok doğal bir şeyden söz eder gibi, “Benim,” der.
“Çok tehlikeli değil mi bunlar?”
Semra küçümseyerek bakar Cemil’e.
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“Evet, sizin için tehlikeli olabilir.”
“Niye bizim için?”
“Çünkü sen on yıl öncesinin Cemil Abi’si değilsin. Sen 

artık Cemil Bey’sin…”
Cemil tokat yemiş gibi sarsılır. Cevap veremez. Susar. 

Âzem geldiğinden beri, kendi içinde kurduğunu sandığı 
mutluluk çemberi her an yeni darbeler yemektedir.

Necibe, aynı saatlerde, terzisindeyken telefonla konuş-
tuğu adamın garsoniyerindedir. Durmadan gülmektedir. 
Nedensiz bir gülmelidir bu. Genç adam da katılmıştır ona. 
İçerek, gülerek, duygudan yoksun bir sevişmeye hazırlan-
maktadırlar. Saf ve güzel olan hiçbir şey yoktur aralarında. 
Adam, bu kadınla biraz sonra yatacağını bilmektedir. Onun 
için gelmiştir buraya. Necibe ise güzelliğine tapınmaktadır. 
Cemil’in artık aldırış etmediği ama bol bol övdüğü güzelli-
ğine.

Yatakta çıplak, hırpalanmış bir Necibe vardır az sonra. 
Saçları dağılmış, yüzü yaşlanmış gibi. Gözleri bomboş bak-
maktadır çevresine. Adam onu çoktan unutmuştur. Giyin-
meye başlamıştır bile. Necibe’nin değeri nedir onun için? 
Yaşadığı aşk dakikaları için para bile ödemediği bir kadın…

O gece Cemil, Âzem’i eve getirir. Necibe, Âzem’in kendi-
lerinde kalacağını öğrenince sinirlenir. Kocasına çıkışır. Dü-
şüncesiz hareket ettiğini, evde genç bir kız olduğunu söyler. 
Cemil, Âzem’i savunur. Bu biraz da geçmişini savunmaktır. 
Necibe’ye, Âzem’in çevredeki erkeklerden çok farklı oldu-
ğunu söyler. Necibe, dudaklarında alaylı bir gülümseme,

“Demek bildiğimiz erkeklerden değilmiş ha!” diye söy-
lenir.

Cemil, elinde tabanca, Âzem’in yanına gelir. Bir an ba-
kışları karşılaşır, sonra silaha doğru eğilirler. Cemil, silahı 
Âzem’e doğru uzatırken sorar:
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“Sen silahtan anlarsın, nasıl beğendin mi?”
“Güzel silah, yalnız ne zaman, ne için kullanmak gerek-

tiğini iyi bilmeli. Niye silah taşıyorsun?”
“Taşımıyorum. Bulunduruyorum. Belki bir gün gerekli 

olur diye.”
“Kime karşı?”
Cemil, silahı kendine doğru çekip garip bir sesle mırıl-

danır.
“Bilinmez ki, belki kendime karşı.”
Çarpık bir gülümseme dudaklarında, Âzem’in yanından 

uzaklaşır.
Kıyıkent’teki yaz hayatının içine birden bir yabancı ka-

rışmıştır. ‘Â’nın üstünde şapkası olan bir yabancı. Melike’nin 
arkadaşıdır bu yabancı. Çevresine bakmaktadır hep. Denize, 
insanlara, arabalara, gökyüzüne, her şeye, her şeye bakmakta. 
Seyretmektedir sanki Kıyıkent’i. Varlıklı yaz kentini. Ömrün-
de ilk kez gördüğü bir hayatın arkasını görmeye çalışmaktadır.

Melike için bir dost, Ahu için bir gece geçirilmesi ilginç 
olabilecek biridir Âzem. Necibe için tedirginlik, sıkıntı kay-
nağı, Cemil için ise eski bir dost.

Bu arada Âzem, Tabiat Ana’nın kızı Semra ile de bulu-
şur sık sık. Kısa ama Âzem’i etkileyen, sarsan buluşmalardır 
bunlar.

Semra, Âzem’i eleştirmektedir. Onun, Cemil’i değiştir-
mek için harcadığı çabayı gereksiz bulmaktadır. Semra için 
Cemil, sınıf değiştirmiş, yozlaşmanın, çürümenin doruğuna 
varmış biridir. Koşulları gereği, değişmesine olanak yoktur. 
Âzem’in, “Arkadaşım o adam. Onu o bataklığın içinde bı-
rakmak içimden gelmiyor,” sözlerine karşılık, tavrını hiç 
acımasız koymuştur:

“Biraz gerçekçi ol. Eski alışkanlıklarından kurtul. Sınıf 
açısından bak olaylara.”




