SÜT (SENARYO)
Yazan
Süha Çağrı ÖZBAKIŞLAR

"İstanbul Film Akademi 1. Kısa Film Senaryo Yarışması" için
hazırlanmıştır.

Tüm hakları Süha Çağrı
ÖZBAKIŞLAR’a aittir.

T: 0507 0700 169
M: suha.cagri@gmail.com

İÇ. EV - GÜNDÜZ
GONCA uyanmış, bir kolu eşinin karnında yüzüstü yatmaktadır.
Kalkar, pencereyi açar. Kenarda duran siyah gülü sular;
ayrıca eşiğin alt kısmında siyah bir bayrak asılıdır. Filmde
GONCA’yı hep anarşist tişörtlerle görürüz.
İÇ. EV - GÜNDÜZ
METE mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan eşine sarılıp, öper.
METE
Günaydın Gonca’m.
METE’nin pijamasının cebinde duran telefonu çalar; zil sesi
ülkücü marşıdır. Sabah sabah telefona cevap vermek istemez
ve meşgule atar. Eşine kahvaltı için yardım etmeye başlar.
İÇ. SALON - GÜNDÜZ
Gonca salonu gırgırlamaktadır. Mete ise gazete okumaktadır,
bir anda sinirlenir.
METE
Kürtaj resmen yasaklanmış!
Gonca eşine endişeli ve üzgün bir bakış atar. Eşinin
üzüldüğünü gören Mete gülümseyerek eşine seslenir.
METE
Yorma kendini hamilesin sen
Gonca’m, yeter bu kadar
gırgırladığın. Karımı özledim ben!
Gel yanıma çabuk.
Gonca da gülümser, gırgırı bırakır ve Mete’nin yanına gidip
kucağına oturur.
GONCA
Yasaklardan hoşlanmıyorum...
METE
Hadi dünyaya gelecek bebeğimiz için
isim düşünelim; isim önemlidir.
GONCA
Bence bebeğimizin ismi Mavi olsun.
Mavi hapsedilemez sonuçta değil mi?
METE
Gökay! Gökay’a ne dersin? Mavi ay
demek üstelik...
Gülerler ve birbirlerine sarılırlar.
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İÇ. YATAK ODASI - GECE
Gonca karanlıkta yatağa uzanmış ışıldak vasıtasıyla Platon Devlet adlı eseri okumakta, Mete ise diş fırçası ağzında
yatak odasının kapısında durmaktadır.
METE
Gonca’m yatmadan önce biraz
nostalji yapıp radyodan hoş bir
şeyler dinleyelim mi?
Gonca başını olur anlamında sallar. Diş bakımını bitirdikten
sonra yatağa gelen Mete başucunda duran radyoyu açar ve
ajansa denk gelir. Spiker: "Gündem çok ilginç bir yasa
teklifiyle çalkalanıyor sevgili dinleyenler. Konuyla ilgili
yetkililerden yapılan açıklamada: ’Gebe anneler artık
doğumdan sonra çocuklarını kendi sütleriyle
besleyemeyecekler. Kürt, Laz, Çerkez ayrımının önüne
kundakta geçmek istiyoruz; bu uygulamadan sonra toplumda
süregelen etnik sınıflandırma yok olacak ve barış ortamı
sağlanacaktır.’ ifadeleri yer aldı."
İÇ. SALON - GÜNDÜZ
Koltuğun bir tarafında dizüstü bilgisayarı ile Mete, diğer
tarafında ise elindeki telefonuyla Gonca oturmaktadır. Süt
politikasını eleştiren yazılar yazıp, paylaşımlarda
bulunurlar.
İÇ. EV - GÜNDÜZ
Zaman ilerlemiştir. Gonca hamileliğinin yedinci ayında
salonda koltukta oturmaktadır. Mete sırt çantasını takar. O
esnada telefonu çalar.
METE
Şiwan, nasılsın devrem? Unutmadık
devrem, eyleme giderken senle
Rojda’yı da alacağız.
İÇ. YATAK ODASI - GECE
Gebeliğin onuncu ayı... Gonca yatakta sancı çekmektedir,
Mete yanındadır. Gözü Gonca’nın başucunda duran birlikte
çektirdikleri fotoğrafa takılır.
GONCA
Mavi ay... Mavi ay süt istiyor
sevgilim...
Mete telaşla mutfağa gider ve sütü bardağa doldurur. Geri
döndüğünde Gonca’nın elinde o fotoğraf vardır; fakat eli
yataktan sarkmaktadır. Elindeki süt dolu bardağı düşürür...

