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TATİL DİYALOGLARI

BİROL GÜVEN
Yolda kendisine en çok sorulan soru “abi sen kimdin ya?”

Şu ana kadar yaptığı iki önemli projesi var: biri kızı, diğeri oğlu.
Önemli projeleri dışında hayatta vazgeçemeyeceği hiç bir şey yok.

Çalışmadan para kazanmayı hedefleyen ama hedefine henüz ulaşamamış bağımsız 
bir insan (Beşiktaş bağımlılığı hariç).

Yayınevinin en uzun isimli en kısa kitabını yazdı: Teneke Üzerinde Midyeden 
Sosyeteyle Suşi’ye.

İkinci kitabı Yatak Odası Diyalogları’ndan bir tiyatro oyunu yapıldı ve yazar bu 
oyunu çok beğendi.
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Sevgili eşime





Hayatım  
Tatile  

Gidelim
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İPEK: Hayatım tatile gidelim! 
AHMET: Gidelim hayatım. Çok iyi olur. Gidelim Ayvalık’ta bir 

aile pansiyonuna, şöyle karı koca tarafından işletilen denize 
sıfır güzel bir yer bulalım. Denize de gireriz, balığımızı da 
yeriz. Ben pansiyon sahibiyle tavla oynarım, sen adamın ka-
rısıyla pazara çıkarsın. Ooooohhhh!

İPEK: Hayır Ahmet, pansiyon falan değil, ben bu sefer yurt dı-
şına çıkmak istiyorum.

AHMET: Yurtdışına mı, saçmalama ne işimiz var yurdışında? 
Adı üstünde yurt dışı, iyi bir yer olsa yurt içi olurdu. 

İPEK: Hayatım gidelim yeni yerler görelim, yeni insanlar, yeni 
kültürler, yeni hayatlar tanıyalım…

AHMET: Ya zaten hayatımız yeniliklerle dolu, internet, Twit-
ter, Facebook, bari tatilimizde yenilikler olmasın. Tatilimi-
zi eski kafa yapalım. Gidelim Ayvalık’a, koyalım rakımızı, 
batıralım güneşimizi, doğuralım güneşimizi, batıralım gü-
neşimizi, doğuralım güneşimizi, batıralım güneşimizi, do-
ğuralım güneşimizi…
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İPEK: Ben Roma’ya gitmek istiyorum Ahmet!
AHMET: Roma mı, ya bırak ne işimiz var Roma’da?
İPEK: Ne demek ne işimiz var? Aşk şehri orası, sanat şehri, sa-

natçı şehri…
AHMET: Roma’da bir tane sanatçı var, o da burada, Türkiye’de. 

Gitmemize gerek yok.
İPEK: Kim o?
AHMET: Romalı Perihan.
İPEK: Hiç boşuna beni vazgeçirmeye çalışma Ahmet, bak Tür-

kiye’den çok daha ucuz, adam başı sadece 299.90 Euro.
AHMET: 300 Euro, az mı?
İPEK: 300 değil 299.90 Euro. Türkiye’de tatile daha fazla para 

harcamıyor muyuz biz?
AHMET: Hayır.
İPEK: Geçen yıl harcadığımız parayı düşünsene…
AHMET: O harcadığımız paranın sadece yüzde yirmisi tatil pa-

rasıydı, yüzde sekseni alışveriş içindi İpek. Tatile giderken, 
Özdilek’ten çeyizlik havlu-bornoz takımı alan tek milletiz 
biz. Gittiğimiz otelde bile, bizim arabadaki kadar havlu 
yoktu.

İPEK: Tamam Ahmet, tatile falan gitmiyoruz. Kendine gelince 
en pahalı cep telefonunu alıyorsun, ben bir şey isteyince… 
Tamam boş ver, gitmeyelim.

AHMET: Yapma İpek, kırk yılda bir telefon aldım kendime. 
Telefonum o kadar eskimişti ki, millet dalga geçiyordu. 

İPEK: Tamam Ahmet, gitmiyoruz tatile falan.
AHMET: Yok, olmaz gidelim. Şimdi gitmeyince küseceksin, 

ben seninle barışmak için tatilden daha çok para harcaya-
cağım. Yatak odasının kapısını da kilitleyeceksin. Yok yok 
gidelim. Ben yarın gidip başvururum Roma tatiline. Nereye 
başvuracağız?
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