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Sadakat 
 

Karakterler: 
Sibel 
Elif  
        
Hikayenin Geçtiği Yer: Sibel ve Elif, Sibel'in evinde kahve içmektedir. Elif kuşunu almak için 
uğramıştır. Kayıttan kuş sesi efekti düzenli olarak gelmektedir. 
 
Sibel:  Elif sen bunu hep yapıyorsun! 
 
Elif:  Sadece işe yaramayacak diye çok endişeliyim. 
 
Sibel:  Ama biz bunun için dua ettik. Bu Rabbin elindedir. Ona güvenmiyor musun? 
 
Elif:  Deniyorum ama çok zor. Sanki Onun daha önemli işleri var gibi.  
 
Sibel:  Neden daha önemli? O Tanrı! Ve senin problemlerini de üstlenebilir. 
 
Elif:  Biliyorum ama, bu da değil. Bazen, sadece bilmiyorum, bana daha ne kadar katlanacak ki? 
 
Sibel:  Oh, senin için hayatını verdi, ve şimdi tek başına mısın yani?  
 
Elif:  Benim güven sorunum var! Hep vardı. Neyse, küçük Minnoş'uma baktığın için sana 
teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. 
 
Sibel:  Oh, hiçbir şeydi. 
 
Elif:  Onu bırakıp gitmekten nefret ediyorum. Bu küçük kuş benim çocuğum gibi. Çılgın gibi 
gelebilir ama ben çok seviyorum minik Minnoş'mu. 
 
Sibel:  Biliyorum.. hafta boyu onu daha yakından tanıdım. 
 
Elif:  Tanıdın? 
 
Sibel:  Sana söyleyeyim, çok mutlu bir kuş değil. Bunun kadar endişeli bir kuş daha tanımadım. 
 
Elif:  Çok komiksin.  
 
Sibel:  Hayır ciddiyim. 
 
Elif:  Peki o zaman, onu bu kadar endişelendiren ne ? 
 
Sibel:  Görünen o ki, sana yeterince güvenmiyor. 
 
Elif:  Of bana mı? Ama ona hergün bakan, besleyen, suyunu veren benim.. 
 
Sibel:  Anlıyorum. Fakat hep bir şey istediği zaman endişeye kapılıyor, "Bu kez beni ihmal 
edecek mi?" 
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Elif:  Çok saçma! Ben bu kuşu seviyorum! Ona ben isim verdim. Yuva verdim. Onunla saatlerce 
ben konuştum! 
 
Sibel:  (Omuz silkerek.) Bigün onu bırakacaksın diye çok korkuyor! 
 
Elif:  Bırakmak mı! Nasıl bırakabilirim!  
 
Sibel:  Ama o korkuyor bundan -- sana tek söyleceklerim bunlar. 
 
Elif:  Bunu anlamıyorum. Bana nasıl güvenmiyor? Ben sorumlu, duyarlı bir insanım. Ayrıca 
merhametliyim! Canavar değilim ki! 
 
Sibel:  Ama onun neden kendini güvensiz hissettiğini anlayabilirsin. 
 
Elif:  Hayır, anlayamam! Ben onu sevmekten başka bir şey yapmadım ki, ve karşılığında o bana 
güvenmiyor ha! 
 
Sibel:  Ama sen de Tanrı'ya böyle davranmıyor musun! İmanın var Elif, ama olmadığını 
sanıyorsun. Gerçekten Rabbin, seni; senin bu kuşu sevdiğinde daha az sevdiğine mi inanıyorsun? 
                         
Elif:  (Düşünerek.) Hayır, bunun mümkün olmadığını biliyorum. 
 
Sibel:  Eee, o zaman onun sadakatiyle ilgili neden endişelerin var.  
 
Elif:  Biliyorum. Rab benim düşmeme izin vermez, dahası ben de Minnoş'nun --yada sevdiğim 
herhangi bir kimsenin düşmesine izin vermem. 
 
Sibel:  Nihayet! Aklın başına geldi! 
 
Elif:  (Utanarak) Sadakati öğrenmesi gereken asıl benim!  
 
Sibel:  Aslında hepimiz. 
 
Elif: Minnoş’a endişeli bir şapşal olduğunu söyle.   
 
Sibel:  Ee gel de kendin söyle....balkonda seni bekliyor.(Çıkarken) Onun bir insan olmadığını 
biliyorsun öyle değil mi? 
 
Elif:  Biliyorum, biliyorum! 


