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1 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GECE

Siyah gözlükte yansıma şeklinde gece sokak manzarası. Gözlük hareketsiz, araba sesi, bir 

araba farı gelip geçiyor. Sonra sokak ışıkları, sessizlik, görüntü (gözlük) sallanıyor, yere 

vuran değneğin belli-belirsiz çıt-çıt sesi. Görüntünün gözlükten yansıma olduğu uzaklaşmayla 

anlaşılıyor. Önce 1.Körün yüzü, aşağıya doğru inen görüntüde bir eli, zemini yoklayan 

değnek görünüyor. (çıt çıtlar iyice yükseliyor) Sadece ayaklar ve değnek görüntüde. Bir süre 

yürüyen 1.Kör, duralıyor, zemindeki deliği değneğiyle yoklayarak algılıyor. 

1.KÖR

Kimse bana, bu memlekette cinayet işlettiriliyor dedirtemez.

Sonra 180 derece geriye dönüyor, yürümeye devam ediyor. Tam duraladığı noktada, ızgarası 

kenara konulmuş bir mazgal. Yere vuran değnek ve ayak sesi. Izgaradan, karanlık deliğe 

geçiş.

Aydınlanma

2 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GÜNDÜZ

Kaynayan su sesi. Elektrik ocağının rezistansı yakın planda aydınlanıyor. Üzerinde çaydanlık. 

Eşyalardan ayrıntılar artan bir hızla dolaşılıyor. Üzerinde taşlar dizilmiş bir satranç tahtası. 

Duvarda çıplak kız resimleri, bir karınca duası, Atatürk resmi, James Bond fotosu, saatli 

Maarif takvimi, Kasım 20. Soba. Uzaklaşarak oda, sonra tavan, giderek yaklaşan tavandan 

sarkan çıplak ampul. 

3 İÇ-BAŞLIK-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Ampule doğru hızlı zoom ve sonunda perde bembeyaz. Sonra perde hızla kararıyor, perde 

karardıkça, ampulün flamanı keskinleşiyor ve simsiyah perdede ortaya çıkan beyaz ÇIRAK 

yazısıyla, yazıya altçizgi gibi bir flaman kalıyor.

INSERT 1

Başlık ve flaman karararak yok oluyor, yerine aydınlanarak tam perde gazete ilanı geliyor.
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4 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Gazete hışırtısı. İlan sallanıyor, uzaklaşarak gazete gösteriliyor. Diğer bazı ilanlar 

dolaşıldıktan sonra aynı ilana dönülerek, bir markerla o ilanın etrafına daire çiziliyor. 

Telefonun tuşları ve o numarayı tuşlarken çıkan dijital ses. Kabloyla oynayan eller ve telefon 

kablosunun detayları.

Y.

İyi günler efendim. Gazetedeki ilanınız için aramıştımdı da.

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

O ilan artık geçerli değil. 

Y.

Öyle mi? Teşekkür ederim, rahatsız ettim.

Telefonu çarparak kapatan Y.’nin eli. Ayağa kalkıp ocağın başına giden Y. titreyen ellerle, bir 

bardağa çay koymak için harekete geçiyor. Ocağın üzerine iğreti olarak koyduğu 

çaydanlıktaki su, çay içme höpürtüsü esnasında tıslayarak kaynıyor. Aynı anda da telefon 

çalıyor. Y. irkilerek elindeki dolu bardağı düşürüyor. (Höpürtü, devrilme, hemen ardından 

telefon, sonra da kırılma. Sesler yüksek.)

Cam parçalarına basarak koşan ayaklar, bir el çalmaktaki telefonu açıyor. 

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

Şirketimizi aradığınız için teşekkür ederiz.

Y.’NİN SESİ

H-hangi şirket?

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

Sınavın birinci aşamasını geçtiniz. İş başvurunuzu görüşmek için gece 2.00’de, 

Haydarpaşa’daki saatin altında bekliyoruz. 
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Y.’NİN SESİ

Siz alay mı, siz... Siz başkasını işletseniz, daha çok daha iyi olur.

Son cümleyle beraber kapanan telefon. Konuşma esnasında odadaki eşyalar. 

Kesme

Faraş ve bir fırça yeri temizlemekte. Bu arada telefon çalıyor, Y.’nin eli telefonu açıyor ve 

yüzü görünüyor. Yüz donuyor.

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

Sınavın ikinci aşamasını da başarıyla geçtiniz. Parlak bir geleceğiniz...

Kesme

geçmişe dönüş sinyali

Geçmişe Dönüş:

Y. (daha genç görünecek) başka kıyafetle, başka dekorda telefon başında. 

Y.

Öhöm, biz meyve üreticileri birliğinden arıyoruz, bir anket yapıyoruz da...

BİR ERKEK SESİ

Evet?

Y.

Sofrada bazen salatalık bulunduruyor musunuz?

BİR ERKEK SESİ

Aaa, ba-bazen yani olabilir, neden sormuştunuz?
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Y.

Hiiç, götünüze sokun diyecektim. 

BİR ERKEK SESİ

Ne? Ananı senin ananı, ananı ta arkasından oyarım, ahlaksız sapık... Avradının 

dibine koyarım... Aile düşmanları ırz... 

Y. 

kahkahalar atarak telefonu kapatıyor. 

Kesme

Yeniden Y. telefonda, gülme ifadesi değişmiş, sesini kalınlaştırmış:

Y.

Hayırlı akşamlar efendim, emniyetten arıyoruz, ben komiser Şahin. Alçak bir 

telefon sapığının izindeyiz, sizin numarayı çevirmiş gibi görünüyor. Acaba 

salatalık, yani salatalık diyen oldu mu beyefendi?

BİR ERKEK SESİ

Ha? Şeyy, imansızlar, cehennemde çıtır çıtır ...

Y.

Yani size de mi...

BİR ERKEK SESİ

Evet, o hayasızlar... Evet... 

Y.

Bir ekip yollayıp, salatalığı götünüzden çıkartalım efendim. 

Y. deliler gibi gülüyor.
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dönüşten çıkış sinyali, kesildiği noktadan devam

Dönüşten çıkış:

donmuş yüz hareketleniyor:

Y.

Sen git de kerhanede ananı işlet, randevuyu da ebenin eline ver!

Odadan detaylar, önce genel olarak zemin, sonra zemindeki tahtalardan detaylar. Kamera yere 

doğru yaklaştıkça, perde kararıyor.

5 İÇ-OTURMA ODASI-PEZO’NUN EVİ-GECE

Alt kat. Odanın tam ortasında bir masa. Kuşbakışı rakı sofrası, pijamalı, sıska ve kıllı bir 

adam masa başında. Odadaki eşyalar. Mekanın müziği olarak (Erkin Koray, Sevince) çalıyor. 

Pezo sofrada rakısını içiyor, müziğe eşlik ediyor, kendi kendisine gülüyor. Masadaki nesneler 

dolaşılırken, cep telefonundan bir başka nesneye geçildikten sonra, mekanik bir ezan sesi 

duyuluyor, tekrar telefona geriye dönüş. (Telefon ezan şeklinde çalıyor.) Pezo telefondaki 

numaraya bakıyor, endişeyle açıyor.

PEZO

Ne çabuk?

AJDA’NIN SESİ

Sakın evden bir tarafa ayrılma.

Kesme

Pezo masada, bir tabak daha ilave edilmiş. Kapıda şifreli tak-tak. Pezo cool bir pozda, kapıyı 

açıyor. 

(fon müziği, mekan müziğine dönüşmüş) 

AJDA

Allah bin belanı versin!
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PEZO

Ne oldu be Ajda?

Ajda Pezo’ya girişiyor. Kısa bir dayak sahnesi. Ajda sayıp sövüyor, Pezo korunmaya 

çalışıyor.

Kesme

Müzik ilerlemiş. Bir şark köşesi, birlikte joint sarıyorlar. 

PEZO

Yani demek herif soyunup yere yattı, ağzına yüzüne işetti? Kafir bunlar var ya.

AJDA

Pezevenkliğin bile bokunu çıkardın. (nefes çekiyor) Ben suratına işedikçe, 

herifçioğlu “Allaaah, Allaah” diye bağırıyordu. Rahmet yağıyordu sanki 

ibneye. Mübarek, tövbe yani...

PEZO

Şu dünyada ne dürzüler var be. Ben isteyerek mi yapıyorum bu işi sanıyorsun? 

Haydi kocana bir sarıl, hepsi geçecek bunların.

Diyalog esnasında eşyalar. Duvarda Atatürk rakı sofrasında. Aplik pırpır ediyor, arada bir 

yukarıda çekiştirilen eşyaların sesi. Sessizce sarılıyorlar. Ajda ağlıyor.

PEZO

Paranı almışsın ya, sen ona bak.

AJDA

Aklın fikrin para. Adi Pezevenk.
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PEZO

Ben senin kocan değil miyim ha? Ev geçindirmek kolay mı bu zamanda? Bak 

bir iş peşindeyim, yakında her şey nasıl da düzelecek...

AJDA

Yine başlama, yine başlama, yine başlama. Sana başlama dedim, anladın mı?

Ajda bir tokat daha çakıyor, yine ağlamaya başlıyor.

Bu arada kaset sarıyor, müzik susuyor. Pezo yerinden kalkıyor.

PEZO

Hay çarptığımın, kaset sardı, bir dakika... 

Pezo yanağını ovuşturarak, kasetçaların başına gidiyor, kasetçalara bir tokat çakıyor. Ajda da 

yerinden kalkıp, çıkmaya hazırlanıyor.

AJDA

Bak, bu seferki de başka bir manyak çıkarsa...

Ajda bir yandan makyaj yapıyor.

PEZO

(Kaseti bırakıp, çekmeceyi açar, bir plakayı kırar.) 

Canım kırk yılda bir olmuş bir şey için... Haydi acele et, herifin beli gelecek. 

Ajda kapıdan çıkıyor.

PEZO

(arkasından bağırarak)

Bir işemekle öldün mü be?
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Pezo ağlamaya başlıyor.

Ajda ve Pezo’nun düğün fotosuna yakın çekim. 

Kesme

Pezo yeniden masanın başında rakı çekiyor. Kaset yine sarınca, Pezo yerinden fırlayıp kaseti 

çıkartıyor, bant çektikçe geliyor. Kasetin ve kasetçaların mekanik sesleri.

İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Türkçe Rap. Bir kısım eşya yana çekilmiş, Y. kalanları da kenara çekmeye devam ediyor. 

(gürültülü) Ortayı boşaltınca aletin sesini açan Y., robot dansı yapmaya başlıyor. 

(Mekan müziği fon müziğine dönüşüyor, yüksek.) 

15 saniye kadar tuhaf bir dans. 

(Fon müziği mekan müziğine dönüşüyor.) 

Müzik arasında zar-zor duyulan bir vurma sesi. Y. müziği kısıyor, aşağıdakinin tavana 

vurduğu anlaşılıyor. Perdenin altından başlayan siyah bölme çizgisini yükselterek ve 

kamerayı alçaltarak, aşağı kata yavaşça geçiş.

6 İÇ-OTURMA ODASI-PEZO’NUN EVİ-GECE

Pezo bir masa üstü sandalyeye tırmanmış, yumurta topuk ayakkabıyla tavana vuruyor. Daha 

az müzik, daha çok darbe sesi.

7 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Müzik yok. Y. elinde bir basket topuyla ilerliyor ve odanın ortasında durup, vurulan yerin tam 

tepesinde zıplatmaya başlıyor. Giderek kendisinden geçmiş, dans ederek basket topunu 

zıplatıyor. Bir süre aşağıdan gelen ses kesildikten sonra, birden müthiş bir gürültüyle kapısı 

tekmelenmeye başlıyor. Kısa bir duraksamadan sonra, zıplatma aralığını azaltıp, şiddetini 

artırarak, sağa sola feyk attıktan sonra, topu arkasından dolaştırıyor, üç adıma girip şık bir 

hareketle, topu kapıya çakıyor. Şiddetli ses. Çıkan ses sonucu tekmeleme durakladığında, kısa 

bir mutlak sessizlik. 
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Y. kendi kapısını içeriden tekmelemeye koyuluyor. Bir yandan da at gibi gülüyor. 

Kapı yıkılırcasına, dışarıdan yine tekmelenmeye başlıyor. Darbelerin sesi yüksek.

8 İÇ-KAPI DIŞI-Y.’NİN EVİ-GECE

Çekim Pezo’nun gözünden, soluma sesleri. Komşular üşüşmüş. Pezo gerileyerek abanıyor ve 

kapı ardına kadar patladığında, ortada Y. yok. 

9 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Y.’nin saklandığı yer, bir nesneye çarparak çıkardığı ses nedeniyle belli oluyor, oraya uçarak 

gelen Pezo’nun üç komşu tarafından güçlükle zapt edilmesi sayesinde, Y. tek tokatla 

atlatıyor. Koşarak eve dalan komşular, Pezo’yu sakinleştirerek dışarıya alıyorlar. Konuşma 

yok, rap devam ediyor.

Kesme

Kapıya eşyalar dayamış Y., sesleri dinliyor. 

PEZO’NUN SESİ

Koyacam diyorum, tutmayın beni, koyacam bi tarafına! (Zile basıyor.)

YÖNETİCİ SELİM’İN SESİ

Tamam, bırak Allasen.

PEZO’NUN SESİ

(Zile basıyor.)

Açsana lan, açsana amçık kafa. 

BİR BAŞKA SES

Haydi abi, bırak şu veledi.

PEZO’NUN SESİ

Elimde kalacak bir gün, (içeriye seslenerek) kitapsız göt! (Zile basıyor.)
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Söylenme sesleri uzaklaşıyor ve kesiliyor. Kapının arkasında kaskatı kesilmiş Y., bir süre, 

dışarıdakileri hedefleyen el-kol işaretleri yapıyor. Sonra da şilteye uzanıp, porno dergileri 

karıştırmaya başlıyor. Aradan bir tanesini seçiyor: Fırıncının kızı. Kitabın kapağı. Sayfaları 

açıyor. Y.’nin gittikçe artan nefes sesi.

Insert 2 

Paralel çekim: Metin alt yarıda, görüntü üst. Ses sayfa hışırtısı ve Y.’nin nefesi, mekan sesi 

Y.nin odası.

15 yaşınddaki Fırincının kızı tam 1.78 boyundaydı ve terden perşanidiyken unnlar aynen terli 

vicuduna yapişmış un çuvallarına yayılmışdı. 

(Bu sahnenin görüntüsü.)

52yaşdaki ipiri ve kıllı kasap abandı. 

(Bu sahnenin görüntüsü.)

Kıza vurdukça patladdıkları çuvallardan un püsküriyordu. 

(Bu sahnenin görüntüsü.)

Bakire kızoğlankız nasılda çığlıkçığlığayd!ı 

(Bu sahnenin görüntüsü. Kız Almanca olarak bağırıyor.)

Kasabın sırtından ojeli tırnakların kanattığı kanlar akarken...

(Bu sahnenin yakın plan görüntüsü.)

(Y.’nin soluk sesleri ve battaniyenin altında 31 kıpırtısı.) 

Kitaba ani dönüş. 
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Sayfa çevirme sesleri. Y. sayfaları çeviriyor, arada boş sayfalar, ters sayfalar, numaralarının 

birbirini izlemediği sayfalar var. Kitabın ortasında da “E-5’te Ters Yön” adlı bir öykü. 

Telefon çalıyor, Y. irkilerek açıyor. 

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

Y. Bey, üç aşamalı sınavı başarıyla geçtiniz, Necip Bey ile yarın sabah 

10.00’da randevunuz var. Adres...

Konuşma esnasında tellerde oynayan eller, “Adres” derken müzik giriyor.

İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. masasında. Biraz zeytin, ekmek ve çay. Özgeçmişini hazırlıyor: 

Insert 3 

Son maddeyi karalıyor. 

Kesme

10 DIŞ-BEYOĞLU-GECE

Beyoğlu’nda hızlı, sallantılı, Y.’nin gözünden çekim, hareketli bir gezinti. Kasetçilerin 

önünden geçtikçe değişen müzikler. 

11 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Apartmanın içi. Merdivenden sessizce tırmanan ayaklar, nefes sesi. 8 numaranın önünde bir 

an kapının açılacağı kuşkusu sonucu, gürültülü depar.

12 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GECE

Gece ıssız bir caddede, değneğiyle yürüyen 2. Kör. Değnek ve ayak sesleri. Arkasından birisi 

takip ediyor. Kör kameraya konuşuyor: 

2.KÖR

Tehlike olasılığını görmezden gelerek küstüremezsin. 
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Kör durup, geriye dönüyor. Tokalaşmak için elini uzatıyor.

13 İÇ-TUVALET-Y.’NİN EVİ-GECE

Odasının içi, kimse yok, saat 02.00’yi gösteriyor, alt kattan gelen Erkin. Tuvalete doğru 

ilerledikçe yaklaşan şırıltı sesi. 

Kesme

Y. bir tasa işiyor, (şırıltı güçleniyor) üstüne başına sıçrayınca daha yakından işemeye devam 

ediyor. Tas dolunca, bir yandan tası düşürmemeye çalışarak, bir yandan da çişinin gerisini 

şişe tıkalı deliğe boşaltıyor. Şişeye vuran sidik sesi güçlü. Sonra da zar-zor pantolona aleti 

sokup, tastaki sıvıyı döke-saça  merdivenden alt kata iniyor. Kıç cebinde bir çorba kaşığı 

olduğu görülüyor.

14 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Pezo’nun kapısının önü. Karanlıkta, yamuk yumuk kapının altından ve etrafından, dışarıya 

ışık sızıyor. Kaşık yardımıyla, Y. kapıya sidik atıyor, tokmağın üzerinden sidik boşaltıyor. 

Kalan sidiği de paspasın altına döküyor. Erkin artarak devam etmekte.

15 İÇ-NECİP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Duvarda Atatürk resmi. Bilgisayar klavyesi sesleri. Tüm eşyalar üzerinde beyaz çarşaflar 

örtülü. Necip Bey’in masası, sandalyesi ve bir misafir koltuğu. Masada da bilgisayar ve 

telefon dışında bir şey yok. Kablolar duvardan masaya çekilmiş, kısa kaldıkları için havadan 

geliyorlar. Yerler duvardan duvara kabarcıklı naylon döşeli, duvarlar tümüyle çıplak. 

Pencerede perde yok. Tavandan da açıkta bir ampul sarkıtılmış. Y. dizlerini yapıştırmış, pot 

kırma endişesiyle hareket etmeksizin, koltuğun bir köşesine büzülmüş. 

NECİP BEY

Pekiyi Y., kimin kimsen yok mu şimdi?

Y.
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Hayır efendim. Annem ve babamı hiç görmedim, beni dayım büyüttü, o vefat 

edeli de yedi yıl oluyor. 

Y. sorulara cevap verdikçe, Necip Bey bilgisayara girişler yapıyor.

NECİP BEY

O günden beri yalnız başına mı idare ettin? Bize senin hakkında bilgi 

verebilecek bir yakının yok mu? 

Y.

Evet efendim. Hayır efendim. Yani yalnızım efendim.

NECİP BEY

Hımm, pekiyi okula hiç gitmedin mi? 

Y.

İlkokula dayım yollamıştı, dayımın vefatıyla, orta üçte okuldan ayrılmak 

durumunda kalmıştım...

NECİP BEY

Vefatıyla değil, vefatıyla. Her neyse, önce cesaret ve zeka... Bizde zamanlama 

bilinci çok önemlidir. Söyle bakalım şimdi, yarımşar saat arayla, toplam üç 

adet hap içeceksin, hapların bitmesi ne kadar sürer?

Y.

Bir saat efendim. 

NECİP BEY

Aferin Y. bravo! Ne çabuk cevapladın. 

Kısa bir süre için, Necip Bey Y.’nin gözüne bakıyor, tam perde göz.
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Y.

Teşekkür ederim efendim.

NECİP BEY

Hemen, bugün çalışmaya başlayacağız. Bizim işimiz araştırma. Burada 

araştırmacı ağbilerin var, bunların her birinin de yardımcıları var.

Necip Bey telefonun ahizesini kaldırıp, tuşlara basıyor ve ahizeyi yerine koyuyor. 

NECİP BEY

İlk olarak Alp ağbinle çalışacaksın.

Kapı tıklatıldıktan sonra, Alp Bey ceketini ilikleyerek ve kabarcıklı naylon zemini patlatarak 

giriyor. Dimdik duruyor.

NECİP BEY

Evet, bu bey Alp ağbin, Alpçiğim bu da Y., sana emanet.

Oradaki tek koltuğun, oturduğu koltuk olduğunu fark eden Y. hemen kalkarak, yerini Alp 

Bey’e vermek istiyor. Naylonlar patlayacak.

Y.

Buyur Alp ağbi.

ALP BEY

Y., Necip ağbi gönderince odama gel. Bir emrin var mı Necip ağbi?

NECİP BEY

Çıkabilirsin Alp, sen de Y.
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İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Atatürk resmi. Eşyalar. Bir kenarda dikilmekte olan Prokatil’le bir an için Y. 

göz göze geliyor, sonra adam arkasını dönüp çıkıyor. Y. bir kenarda faks 

çekmekte olan Şükriye’yi fark ediyor. 

ŞÜKRİYE

(Başını kaldırmadan)

Asansöre bin, 3. katta in, 308 numara. Nüfus cüzdanını masama bırak.

16 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

308 numarayı tıklatıp giriyor. İçeride kimse yok. Ses olarak vantilatör uğultusu ve arada çalan 

telefonlar. Kenarda bir yerde dikilmeye başlıyor. Duvar saatinden yarım saat geçtiği 

anlaşılacak. 

Odadan detaylar: Büyük kristal avize. Tüm duvarlar hilal desenli kağıtla kaplı. Duvarda 

Atatürk resmi altında Hac posteri. Bir vitrin dolapta, onlarca plaket ve belge. Bir duvarda 

geyik kafası, onun karşısında deniz eskisi malzemesi.  Bir büfenin üzerinde bir sürü yabancı 

içki şişesi. Çalışma masasının sağ kenarında çok hilalli koca bir tuhaf bayrak, yerden tavana 

kadar bir direğe çekilmiş ve odadaki en çok sesi çıkaran koca bir vantilatör vasıtasıyla sürekli 

dalgalandırılıyor. Pencerelerde üç kat perde var ve hepsi ayrı kademeler halinde kapatılmış, 

yine de camdan ışık girecek bir aralık bırakılmış. Sehpalarda yeni kullanılmış iki adet içki 

bardağı. Akvaryumdan görüntüler. Başka bir köşede bembeyaz ve kuvvetli spotlar altında, 

saksılar sürüsü ve garip bitkiler. Bir kurt köpeği. 

Kapı açılıyor. 

ŞÜKRİYE

Alp Bey’in işi çıktı, yarın aynı saatte buraya gel.

17 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. apartmanının basamaklarından sessizce tırmanıyor, otomat yakılmamış. Tam sessiz 

sedasız 8 numaranın önünden geçerken kapı hışımla açılıyor, ortalık antrenin ışığıyla 

aydınlanır ve PEZO dışarıya uğrar. Bir tokatta Y. yere düşer, bir demir çubuk havaya kalkar. 
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Diyalog yok. Ağır çekimde inen kalkan demir çubuk, hareketli, sarsıntılı. Darbe sesleri. Chant 

Byzantine yüksek sesle başlıyor.

18 İÇ-NECİP BEY’İN EVİ-GECE

Chant Byzantine mekan müziği olarak devam ediyor, mekan sesleri var. Öpüşmeye 

başladıklarında mekan sesleri kesiliyor, müzik fon müziğine dönüşüyor. Necip Şükriye’nin 

ayaklarını emmekle meşgul. Bir süre erotizm.

(103. sahneyle tıpatıp aynı çekilecek.)

19 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. merdivende yığılmış, kendisine geliyor. Yerde kan dolu. Y. vücudunu evine sürüklüyor. 

Korkuluklara dayanarak zorlukla tırmanıyor. 

20 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Y. bandajlı bir şekilde, sabah Alp Bey’in odasında ayakta. Diyalog esnasında, her seferinde 

konuşmayan taraf görünüyor. Alp Bey de odada volta atıyor.

ALP BEY

Ne lan bu halin?

Y.

Özür dilerim Alp ağbi. Dün ayağım kaydı, merdivenden yuvarlandım. 

Çalışmama engel değil.

ALP BEY

Yalan söyleme, sen dayak yemişsin. 

Y.

Evet Alp ağbi. Fenerliler kahveyi bastı, ben de tesadüfen oradaydım, herkesi 

dövdüler. Olur böyle şeyler.
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ALP BEY

Yalan söyleme dediğimi duymadın galiba?

Y.

N’olur Alp ağbi, ne istiyorsan sor. Bu millet, özünde sözünde doğru bir 

millettir.

Atatürk resmi, “millettir,” kelimesinin yankılanması.

20 İÇ-SEDYE-BİR ODA-GÜNDÜZ

1.Kör bir sedyede yatıyor. 

1. KÖR: 

Birisinden intikam mı almak istiyorsun? Duygularını yandaşlarından bile 

gizlemelisin. Unutma, yandaşlar geçici, kin duyguları kalıcıdır.

Körün yüzü donuyor.

21 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

ALP BEY

Bugün işe gideceksin. İşin, bir sokaktan simit satarak geçmek. Simit alanlara 

iyi davran ha! 

Y.

Elbette Alp Abi, müşteri velinimet...

ALP BEY

Bırak nimeti veliyi falan, dinle. Sana malzeme aşağıda verilecek. Tek 

yapacağın iş simit satmak, anladın mı? Sekreter sana yeni bir kimlik verecek. 

Adın bundan böyle Yasin. Aynı sokakta bir aşağı, bir yukarı. Hava kararana 

kadar. Simitsiz olarak bir an bile görünme. Akşama buraya gelip, sekretere 

Sayfa 18/83



Çırak | Sena ryo  |  Armağan  Tekdöner

görünüp, çıkacaksın. Hata yapma, hele yamuk, asla. Yamuk yaparsan, seni 

kaybederim. Uza. 

Y.

Alp ağbi, satılan simitlerin paralarını nereye...

ALP BEY

Yaylan keko.

22 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Şükriye seksi bir pozda tırnak törpülerken konuşuyor.

ŞÜKRİYE

Önce bodrum kata in. Merdiven, şu solda, üzerinde “Ardiye girilmez” yazılı 

kapının ardında. Kapı kolunu ters yöne çevir, açılacak. Aşağıya indiğinde 

“Sığınak girilmez” yazılı kapıdan içeriye aynı şekilde gir ve sonra kapat. 

Anlıyorsun değil mi? Kural: Sakın arkanda açık kapı bırakma, hemen kapat, 

cereyan yapar. Aaaha hah ha hay. Bak, bir hatırlatma daha, küçük ihmaller, 

büyük cezalar getirir. Büyük ihmallerse...

Y.

Anladım abla.

 

23 İÇ-BODRUM-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Boş, kocaman ve pis odada, duvarda Atatürk resmi. Simitçilik için gereken bozuk paralar 

dışında, bir miktar banknotu zarfa koyarlar. 

PERSONEL A

Bu zarfı 10 gün sonra alırsın. (Bir valiz uzatarak) İhtiyaçların burada.

Üzerinde “Yasin” yazılı bir dolabın içine zarfı koyar, anahtarını da Y.’ye verir. 
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24 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GÜNDÜZ

Bir simit tablasından kuşbakışı görüntü. Sonra görüntü dönerek Y.’nin suratı ortaya çıkıyor. 

Y.

Simidiyeee...

Detaylar. Bir süre bu sokakta gezinti, Tüp gazcı geçerken, (iki ayrı kamyonetten kanon) 

görüntü Şükriye’nin odasına dönüşüyor. 

ANONS

Tüpgazzzzz.

geçmişe dönüş sinyali

Geçmişe Dönüş

Şükriye’ye “Necip ağbi nasıl?” diyor, Şükriye de “burada öyle biri yok,” diyor.

dönüşten çıkış sinyali

Dönüşten Çıkış

Patates-soğancı. Traktör römorkunda oturmuş 2 kişi, sallantılı çekim. Araç son hızla 

kasislerde zıplıyor, patatesler havalara sıçrıyor. Kefeli teraziye yakın çekim. Y. sakin 

adımlarla yürürken, sesi çeşitli seyyar satıcılara karışıyor.

Y.

Simidiyeee...

ANONS

Sarı patates sarı...

Y.

Si-simidi...
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ANONS

Nayloncuuuuu...

Tam kafasının üstünden, birinci kattaki bir camdan sarkan Fanilalı, bağırmakta. Fonda 

uzaklaşan tüp gaz.

FANİLALI

Lan simitçiiiiğğğğ...

Y.

Buyur ağbi?

FANİLALI

Gel lan buraya.

Y.

Buradayım zaten ağbi?

FANİLALI

Kaça lan simit?

Y.

Beş yüz bin ağbi.

FANİLALI

Çüşş lan, bu ne be?

Y.

Ağbi valla billa...
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FANİLALI

Ver lan iki tane. Ama ikisine beş yüz bin veririm.

Y.

Ağbi imkansız, kurtarmaz.

FANİLALI

Sıçarım lan bacağına lan, ver lan iki tane diyorum lan. 

Bir an tereddüt ve iki simit uzatış. 

Y.

Bir milyon. 

Hemen arkasından da adamın bir tek kelime demesine fırsat vermeden: 

Y.

Ağbi zabıta geliyo... 

Bağırarak deli gibi kaçış. Kafadan dökülen simitler, bir-ikisini toplaması. Geçen naylon 

kaplar satıcısı. Bu sahne hareketli.

25 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. evinin merdivenini korkuyla tırmanıyor. Sık nefes alışlar. Çıt çıkarmadan katları çıkarken 

stres artıyor. Tam PEZO’NUN katına ulaştığında birden kapıya zoom, Y. ok gibi yukarıya 

fırlıyor. Aceleyle kapısını açıp, içeriye kapanıyor. 

 

26 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Yeni yaptırılmış sürgüler, zincirler ve kilitleri teker teker kapatıyor. Y. porno dergileri 

karıştırırken zil çalıyor. Y. önceden hazırlamış olduğu bir eşyayı hemen kapıya dayıyor. Kapı 

arkasından PEZO konuşuyor, Y. cevap vermiyor.
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PEZO’NUN SESİ

N’aber piç kurusu? Öhhö, öhö, kaşımamı ister misin?

PEZO’NUN SESİ

(Şiddetli sümkürüş.)

Kapıyı açsana, belanı sikeyim! 

PEZO’NUN SESİ

Uslu oturmazsan suratındaki sivilceleri sıkar, suyunu içiririm, öhhö öhhö 

öhhö.

PEZO’NUN SESİ

Ööhhö hö bacaksız cüce, ben çok fena koyarım.

PEZO’NUN SESİ

Açsana ööööhhö,öhö, basket oynayalım haağh hağh ööhö, sen pota ol hah hah 

ben sokayım, kodumun çocu.

Kapı dışından görüntü, Pezo sakin aslında.

PEZO

Ben o topu alır, adamın götünden sokar, kalın bağırsağından, sonra ince 

bağırsağından, sonunda da yemek borusundan geçirir, ööö-ööhh-öhö, ağzından 

çıkarırım. Hah hah hah, öhhö öhhö hah hah.

PEZO

Bamyanı da tırnak makası öhhö ile keser, toz haline getirip, tüttürürüm ğah 

ğah.

(Kapıya balgam atıyor.)
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AJDA’NIN SESİ

(aşağıdan bağırarak)

Gel be aşağıya serseri, bırak şu veledi.

Pezo öksürüklerden boğularak merdivenden inecek.

27 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. bir keseri kumaşla sarıyor. Misinalar, makas, fener ve zehirle ilgili hazırlıklar yapıyor. 

Aşağıdan Erkin’in sesi geliyor, saat 02.00. Bir süre sonra da müzik kesiliyor. (Ajda’nın evden 

çıktığı duyuluyor ve görülüyor.)

Kesme

Saat 03.30. Sessizlik. Y. ayaklarının ucunda kapısından çıkıyor. Evindeki ışığı söndürüyor, 

kapısını aralık bırakıyor. 

29 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Y. elindeki fenerin ışığında, Pezo’nun katından aşağıya inen merdivenin ilk basamağına, 

yerden on beş santim yükseğe, misinayı geriyor. Misinanın bir ucunu korkuluk demirlerine, 

diğer ucunu su borusuna dolayarak bağlıyor. Bu tuzak üç ayrı basamak seviyesine kuruluyor. 

Misina çift kat. Sonra en alt kata iniş ve apartmanın ana sigortasını gevşetmesi. Yukarıya 

çıkarken, otomata basarak kontrol ediyor. Fenerin pili giderek zayıflamakta. 

Kesme

Y. 8 numaranın kapısında. Besmele. Kapıya bozuk para ile üç vuruş ve dinleyişe geçiş. 

İçeriden horultu geliyor. Üç vuruş daha. Yine horultu. Daha kuvvetli üç vuruş daha. Evin 

derinliklerinden öksürük geliyor. Feneri yakmadan, karanlıkta, ısrarla, kapıya artan bir 

kuvvetle, ama içerideki sesleri duyabilmek için daha az aralıklı olarak vuruşlar. İçeriden 

gelen gürültüyle birlikte feneri yakıp, dikkatle misinalardan atlayarak, bir alt kata kadar 

çarçabuk iniş. Pezo’nun kapısı açılacak. 

PEZO’NUN SESİ
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(Uyku dolu.)

N’oluyo be?

Y.

(Fısıltı)

Benim 9 numara, aşağıya gel de oyayım seni. 

Feneri yakmak istiyor ama fener hemen sönüyor. Feneri bir kenara atıp, iki elle kesere 

yapışıyor. Karanlıkta etraf, giderek daha görünür olacak.

PEZO kapısından çıkmış, apartman aydınlatmasının düğmesini el yordamıyla buluyor. 

Defalarca, sinirle, boşuna basmakta.

PEZO’NUN SESİ

Nee, nee, öööhhö öhö kim o n’oluyo?

Y.

(Sesini azıcık yükseltmiş.)

Aşağıdayım, aşağıda. Seni oyacağım. 

PEZO’NUN SESİ

Öööhhö öhhö sen de kimsin lan?

Y.

(Fısıltı)

9 numara, 9. Gel de, oyayım seni.

Bir-iki basamak yukarıya çıkıyor.

PEZO’NUN SESİ

Ne? Sen... sen ne diyon lan be piç?
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Y.

(Yüksek ve anlaşılır bir ses, gülme tüyler ürpertici.)

Aşağı kattayım, aşağıda... hıhahaha...

Uzunca süren bir gümbürtü. Olan biten çok iyi görünmüyor. 

Y.’nin silueti yavaş yavaş ayaklarıyla yoklayarak basamakları tırmanıyor, çıt çıkartmıyor. 

Elinde keser. Pezo elleriyle korkuluklara sarılmış, doğrulmaya çalışıyor. 

Y. kumaş sarılı keseri savuruyor. Fal taşı gibi gözler.

Kumaş sarılı küt taraf, Pezo’nun kafasının arkasında gartlıyor, Pezo’nun yüzü de darbenin 

etkisiyle korkuluklarda. Keserin kafaya teması, bir an sonraki demirlerin “daann” diye 

yankılanması yanında pek duyulmuyor. Sahnede üç-beş saniye kadar hareket olmayacak. 

PEZO bir şey olmamış gibi demirlere tutunmaya devam ediyor. Y. mıhlanmış gibi, nefes 

almadan duruyor ve tam keseri yeniden havaya kaldırdığında, Pezo’nun elleri çözülüp, Y.’ye 

doğru yığılıyor. Biraz da aşağıya yuvarlanacak. Pezo düşerken Y. kendisini zar zor yana 

atacak. Atıldığı yerde duran fener.

Kesme

Y. korkudan donakalmış, apartmanı dinliyor, karanlıkta her an biri ortaya çıkacakmış gibi 

algılıyor; ayak sesleri duyar gibi oluyor, sonra duymaz gibi... Apartmanda yine sessizlik. Y. 

nefesini tutmuş bekliyor, dinliyor. 

30 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Ellerini bir havluya kuruladıktan sonra, bir mumun fitilini kısacık keserek yakıyor, titrek ışık. 

31 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Misinaları keserek topluyor, en aşağı kata mum ışığında inip, sigortayı sıkıştırıyor, tekrar 

yukarıya tırmanıyor.

32 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Kapısını kilitliyor. Havlu, keserin sapı ve üzerine sardığı kumaş dahil, kullandığı her nesneyi 

bir torbaya doldurup, sobaya sokuyor. Keserin demir kısmını da, iyice sarıp-sarmalayıp bir 
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poşete koyuyor. Birden üzerine kan sıçramış olduğunu gördüğü kendi elbiselerini fark ederek, 

tümünü sobaya tıkıyor. Saat 4.00.

Kesme

Aynı saat 4.10. Y. fare zehirlerini hazırlıyor, bir cam şişede de su. Tekrar mum yakıyor ve 

elektrik ışığını söndürüp, merdivenlere çıkıyor. Elinde su, kısa hortum ve zehir.

33 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Mum ışığı korkulukların gölgelerini duvarda sallandırıyor, herif kıpırtısız yatıyor ve avın 

nefes alıp almadığından Y. bir türlü emin olamıyor. Harekete geçerek, Pezo’nun başına 

çömeliyor, cebinden çıkardığı fare zehirlerini, Pezo’nun ağzından içeriye binbir zorlukla tek 

tek sokmaya başlıyor. Pezo’nun suratın kan içinde olduğunu elleriyle algılıyor. Kan 

basamaklara yayılmış bile. Yerler kanla sıvanmış. Suyu, zehri içeriye gönderebilmek 

maksadıyla içirmeye çalışıyor ama adamın ağzından suyu akıtamıyor.

Kesme

Elinde kısa bir lastik hortum. Suyu bardaktan çekiyor, adamın ağzına üflüyor. Uzaklardan 

başlayan ezan irkilterek, bir sakarlık yaptırıyor, şişe düşüp kırılıyor. Kanon şeklinde ezanlar 

fonda.

34 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Fonda ezanlara devam. İçine lastik hortumu da eklediği sobayı tutuşturuyor. Bol gaz, yüksek 

soba gürültüsü.  

Suyu kontrol ediyor, yok.

Kesme

Sabah. Telefonla uyanıyor. Saat 5.30.

ALP BEY’İN SESİ

Yasin, ben Alp. 10.30’da merkezde ol.
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Y.

Emredersin ağbi. Anlaşıldı ağbi.

Y. dua eder gibi ellerini açıyor, altyazı olarak Arapça dua.

35 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GÜNDÜZ

Merdivenden inerken cesedin üstünden atlıyor, birkaç basamak aşağıdaki feneri görmüyor. 

Sessizce inen Y., dışarıya çıktığını gören olmasın diye, kapıdan çıkarken etrafı iyice kolluyor. 

36 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Y.

Günaydın Şükriye abla.

ŞÜKRİYE

Günaydın canım.

Mini etek, şeffaf cam masa. Neredeyse donu görünüyor, bir bacağını kıvırmış, diğerini de 

alabildiğince uzatmış. Fihristin manzarayı bozuşu. Y. “günaydın,” derken, fihristi hafifçe geri 

çekecek. Oturduğu koltukta iyice geriye kaykılmış, Şükriye tırnaklarına oje sürüyor. Y. fena 

tahrik olmuş, soluğu iyice derinleşmiş durumda tuvalete yöneliyor.

37 İÇ-TUVALET-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Tuvalet kabini. Y. çok acele bir mastürbasyon yapıyor... 

38 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

...aynı görüntü monitörde ve bu görüntüyü monitörden izleyen Alp Bey. Y. Alp Bey’in 

kapısını tıklatıp giriyor. Alp Bey masada oturuyor, hayvan aynı yerde uyuyor, bayrak 

dalgalanıyor. Başını kaldırmadan, kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldanıyor Alp Bey.

ALP BEY
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4 dakika geç kaldın koçum. Neden?

 

Y.

Abi bağırsaklarım bozulmuş, aslında vaktinde gelmiştim ama tuvalete girmek 

zorunda kaldım.

ALP BEY

Pekiyi tuvalette başka bir işin çıkmış olmasın?

Y.

Ne gibi abi?

Alp Bey monitörü Y.’ye çevirerek, aynı sahneyi gösteriyor. 

ALP BEY

Kendine yalan söyle, bana söyleme. Bu seferlik mazeretini makul buluyor, seni 

affediyorum. Unutma, yalan eşittir the end. Bu kelimeyi biliyor musun?

Y.

Bi-bi-biliyorum Alp ağbi. Eksik olma Alp ağbi.

ALP BEY

Otur şöyle kenara, senin yarınki görevini anlatacağım.

Y. koltuğa çöker.

ALP BEY

Yarın simit satmaya gittiğinde, sabah saat 9.10 civarında...saatin kaç?

Y.

10.33 ağbi.
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ALP BEY

At o saati, bunu tak.

Y. söyleneni duraksamadan yapıyor.

ALP BEY

... saat 9.10’da tam 43 numaralı apartmanın önünde ol. Sokaktan geçen biri, 

senden simit almak için duracak, elinde taşıdığı seninkine benzer poşeti, yere 

bırakacak. Sen de kendi poşetini onunkinin yanına bırakıp, tablanı indir. Adam 

simidi alıp, senin bıraktığın torbayı da alıp, gidecek. Sonra sen de tablanı 

kafana kaldır ve onun poşetini al. Önce o gitsin. Akşama kadar simidini sat, 

sonra onun poşeti atabilirsin. İçinde değersiz şeyler olacak. Ancak seninki, 

sana bodrumda verecekler, ağır, çok değerli ve gizli. Buradan taksiyle evine 

git, sabaha kadar da ortaya çıkma. Okey?

Y.

Okey ağbi. Merak etme.

ALP BEY

Sana güveniyorum. İlk çalışman bu. Maaşa ek olarak alacağın prim dolabında.

Y.

Hiçbir pürüz çıkmayacak Alp ağbi.

ALP BEY 

Uç.

ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Şükriye’nin yüzüne bile bakmadan çıkarken, Şükriye arkasından sesleniyor.
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ŞÜKRİYE

Yasiiiiiin! Nereye be böyle? Giderken şu evrakı resepsiyona bırak.

Y.

Özür dilerim abla. Alp ağbinin yanında bir yani şey unuttum da bodrum katta 

şey...

ŞÜKRİYE 

Tuvaleti arıyorsan, sol tarafta. Bilgisayarların birbirine bağlı olması, sana bir 

anlam ifade ediyor mu? 

39 İÇ-MERDİVEN-Y.’NİN EVİ-GECE

Eve geldiğinde ceset aynen duruyor. Düşünceli bir biçimde cesedin başında birkaç saniye, 

sonra sakin adımlarla yukarıya çıkış. 

Kesme

3. kata koşarak iniyor, olanca gücüyle bağırarak: 

Y.

İmdaaat, yetişiiin! 

Çıt yok. 

Tek tek kapıları yumrukluyor, buna rağmen kimsenin ruhu duymuyor. Sonunda yalnızca 3 

numara kapıyı açıyor:

Y.

(nefes nefese)

Selim ağbi, yukarıda şey olmuş yukarıda...

YÖNETİCİ SELİM

Ne olmuş oğlum?
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Y.

Ağbi merdivende... n’olur yukarı gel.

Selim’i kolundan sürükleyerek, yukarıya çıkarıyor. Selim yerde yatan 8 numarayı görünce:

YÖNETİCİ SELİM

Vay pezevenk! İçip içip top gibi yuvarlanmış, top gibi de patlamış sonunda, oh 

olsun adi pezoya.

 

Y.

Ağbi yazıktır öyle deme, hastaneye kaldıralım.

YÖNETİCİ SELİM

Lan bana ne be bu pezevenkten. Hastane bedava mı?

 

Y.

İnsanlık öldü mü Selim abi?

YÖNETİCİ SELİM

Dur bir dakika, bu herifte hiç hareket yok.

Selim cesede yaklaşıp, ayağıyla bir-iki itip kakıyor. Hareket yok.

YÖNETİCİ SELİM

Oğlum bu nefes falan almıyor. Bence mevta.

Y.

Deme ağbi...

Selim cesede bir de tekme atıyor.
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YÖNETİCİ SELİM

Ben polise telefon ediyorum. Baksınlar icabına.

Kesme

Polis. Dürtme, bağırma, sallama, iki tekme, bir tokat testiyle adamın öldüğüne kanaat 

getirince, kimliğini araştırıp, merkeze telsiz. Feneri POLİS 1 buluyor.

POLİS 1

(Feneri alıyor)

Ulan herifin feneri de düşmüş, galiba elektrikler kesilmiş.

Y.

Evet abi, geçenlerde kesilmişti.

POLİS 2

Sen sus bacaksız. Her tarafta da cam kırıkları var.

POLİS 1

Allahsızca içersen, senin de cesedinin yanında cam kırıklarından başka şey 

olmaz. (Feneri kurcalıyor, fener yanmıyor) Ulan pili de yok bunun be.

POLİS 2

Neyse tut ya, çeneyle vakit kaybetmeyelim, kandil zaten bu gece. Bırak şu 

feneri be, işimize bakalım.

POLİS 1 feneri atıyor. İki polis küfürler arasında, adamı karga tulumba 

merdivenden indiriyorlar. Polisler çıkarken Ajda giriyor, cesedi gören Ajda 

polisleri durdurup, cesedi yere indirtiyor. PEZO olduğunda emin olunca, sinir 

krizleri geçiriyor, cesede sarılıyor, ağlıyor, tokatlıyor, sarsıyor. Sonra kenarda 

bekleyen polislere saldırıyor. 
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AJDA

Katiller! Kocamı siz öldürdünüz değil mi?

POLİS 1

Vallahi değil yenge, bu sefer biz bir şey yapmadık.

Polisler sadece korunuyorlar, Ajda’yı tutmuyorlar.

POLİS 2

Allah çarpsın biz yapmadık, böyle bulduk.

AJDA

Nerede buldunuz ha, nerede?

(Polislere vurmaya çalışıyor)

POLİS 1

Merdivende...

Ajda apartmana koşarak dalıyor. 

AJDA

(bağırarak)

Nerede o piç? 

Arkasından koşan polisler Ajda’yı tutmaya çalışıyorlar. Ajda katları son hızla tırmanıyor, 

arkasından da polisler. Ajda Y.’nin kapısını tekmelemeye başlıyor. Bıçak çekiyor. Üç polis 

güçlükle zaptederek, onu da götürüyorlar.

Bir köşeye saklanmış Y., kapıya inen her tekmede koluyla yüzünü kapatıyor.

Kesme
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Komşular, apartman boşalınca ortaya çıkmaya başlıyor.

40 İÇ-TOPLANTI ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Herkes son derece sakin.

Y.

Bence merdiveni temizletmeliyiz sayın abilerim.

YÖNETİCİ SELİM

Bacaksız haklı, fena kokmuş ortalık.

YAHUDİ KOMŞU

İyi ama kim temizleyecek? Ben yaşlandım artık.

YÖNETİCİ SELİM

Yahu sen temizleyecek değilsin ya? Birini bulacağız.

Y.

Yandaki Kapıcı Durmuş’u çağıralım.

YAHUDİ KOMŞU

O da para ister şimdi.

ERMENİ KOMŞU

Sen de amma şeysin yani, haydi beyler paraları görelim de şu iş bitsin.

Y.

(Bir tutam banknot çıkartır)

Ben payımı veriyorum, eve gitmem gerek, iyi akşamlar.

Miktardan etkilenen komşular, Y.’nin arkasından bakakalırlar.
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Kesme

Durmuş esas duruşta. Diğer komşular yok.

YÖNETİCİ SELİM

Bana bak, sonradan fazla para istemeye kalkma, tam konuştuğumuz kadar, 

tamam mı?

DURMUŞ

Gökte Allah var abi, ne yazmışsa, o.

41 İÇ-MERDİVEN-GECE

Durmuş, Selim’in kapısını çalıyor. Önce zil, sonra yumruk, sonra tekme. Selim sonunda 

açıyor.

DURMUŞ

Temizlik tamam abi.

YÖNETİCİ SELİM

Anladık be, yarın alırsın paranı, şu anda işim var.

DURMUŞ

Abi, çoluk-çocuk aç.

YÖNETİCİ SELİM

Uzatma be Durmuş, kaçıyor muyuz?Zaten ne yaptın ki, iki tık tık, bir şık şık.

DURMUŞ

Emeği hor görme abi, paramı ver de gideyim.

YÖNETİCİ SELİM
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Şimdi yarısını vereyim, gerisini yarın...

DURMUŞ

Dağıtırım Allah’ıma valla, burada alın teri döktük icabında...

Selim paraları sayıyor. Banknotları birer birer, ağır ağır  verecek.

41 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GÜNDÜZ

Y.

Hadee simidiyeee...

43 numaralı apartmanın önünde, etrafına bakınıyor, kimsecikler yok ve saat 9.04. Yürümeye 

devam ediyor. Mümkün olduğunca yavaş yürüyüp, bir süre sonra yolun karşısından geri 

dönüyor. Ancak 9.09’da yine orada, bekliyor, kimse yok. 

Kesme

Saati 9.21. Yerinden kalkıp, yola koyuluyor.

42 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Y.

Şükriye abla, Alp ağbi burada mı?

ŞÜKRİYE

Ne vardı?

Y.

Geldiğimi söyler misin?

ŞÜKRİYE
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Vay bacaksız ukala, bana söylesene...

 

Y.

Abla günlük işler işte. Alp ağbinin soracakları olabilir diye geldim. Benim 

soracağım bir şey yok.

ŞÜKRİYE

Kes tıraşı, bodruma in ve dünkü gibi bir torba al. Dün verileni atabilirsin. 

Bugün için söylenenleri, yarın aynen uygula.

Y.

Emredersin ablacım.

43 İÇ-TUVALET-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Aynada sivilceli yüzüne bakıyor. Burnundaki yağları sıkıyor, (çok yakın çekim) yağlı 

saçlarını tarıyor.

Hayal:

Bir duvarın kenarına Şükriye’yi sıkıştırmış, kolunu bükerek zorla öpüyor.

44 DIŞ-APARTMANIN ÖNÜ-GÜNDÜZ

Y. evinin önünde, apartmanın dış kapısını açarken, perişan bir şekilde eve dönmekteki Ajda 

karşı kaldırımdan onu görüyor. Y. korkuyla içeriye dalıyor. Ajda Y. ‘ye doğru atılıyor. 

AJDA

Seni öldüreceğim.

Ajda sokağa fırlayınca, hızla gelen bir araba kendisine çarpıyor ve araba hiç duraklamadan 

yoluna devam ediyor. Ajda kafayı kaldırım taşına vuruyor.

Mekan sesleri müziğe dönüşüyor. 
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Y. apartmandan fırlayarak Ajda’nın başına gidiyor. Cesedi sarsıyor, panik içinde etrafına 

bakınıyor, olayı seyredenler tek tek pencerelerini kapatıyorlar. Ajda öylesine yerde kan içinde 

yatmakta.

Kesme

Bir ambulanstan Y. iniyor, görevliler Ajda’yı bindiriyorlar. Y. ambulansa para veriyor. 

Doktora hitaben:

Y.

Yaşar değil mi abi?

45 İÇ-KARAKOL-GECE

Aynadan “Kıyafetini Düzelt” ibaresiyle beraber karakol görünüyor, Y. aynada, elbisesinin 

orasını burasını çekiştiriyor. Sonra bir kapı tıklatarak komiserin odasına giriyor. Kabe ve 

Atatürk resimleri.

KOMİSER

Bana bak sen tek şahitsin, arabanın plakasını aldın mı?

 

Y.

Alamadım abi.

KOMİSER

Korkma oğlum, biz varız arkanda. Nasıl bir arabaydı?

Y.

İyi, büyük arabalardan.

KOMİSER

Ulan, ne marka, ne model, ne renk?
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Y.

B-bilmiyorum abi.

Kesme

KOMİSER

(iyice bağırarak)

Bana bak sen ne işe yararsın be? Seni bir daha görürsem burada fena olur, 

yallah. Atın şunu dışarıya! 

Y.

(yerinden kalkarken)

Abi sizin emrettiniz de geldim? Kendim gelmedim ki zaten, bir daha 

görmeyeyim diyorsun.

Y.’nin üzerine atılıp kolundan tutup çekiştiren Polis 1, kıçından tekmeliyor. Y. koşarak 

dışarıya kaçıyor. 

POLİS 1

(Y.’nin arkasından)

Vay bilmiş vay! Sen içeriye değil de, dışarıya atıldığına dua et. 

KOMİSER

(Kapısından dışarıya hışımla çıkmış.)

Siktir boktan orospular fahişelik yaparken ölür, sonra da kıymete binerler. 

Yazın, “Faili meçhul”. Allah’ın takdirini biz mi şeyttiricez? Ha, şu piçin 

kimliğini kaydettiniz mi?

Polis 1 önünü ilikleyerek ve kafasıyla onaylayarak, geri adımlarla çıkıyor.

46 DIŞ-YOL AYRIMI-GÜNDÜZ

2.Kör bir yol ayrımında. (Giydiği t-shirt üzerinde “Fişlenmiş Vatandaş” yazıyor.) 

Sağ taraftaki oklar:
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Ahlak Zabıtalığı

Elit Dilenciler Lobisi

Elektrikli Öttürme Sarayı

Kimyasallar Distribütörlüğü

Sol taraftaki oklar 

Oruç Yemişler

Sövüşlenmişler

Şiir Okumuşlar ve Gömülmüşler 

Olası Teröristler

2. Kör tabelalara değnekle dokunuyor.

47 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GÜNDÜZ

Hareketsiz bir at arabası ilerlemeye başlıyor. Fonda çeşitli seyyar satıcı sesleri. Soğan patates 

sesiyle beraber araba 43 numaranın ününe geldiğinde, görüntüye poşet, Y. ve kol saati (saat 

9.08) giriyor. Aynı poşetten taşıyan bir adam yaklaşıyor. Fonda seyyar satıcı sesleri. Adam 

poşeti Y.’ninkinin yanına koyuyor. Y. adamın yüzüne bakmadan, sadece simidi verip, parayı 

alıyor. Adam Y.’nin poşetini alıp, gidiyor. Camdan gelen bir sesle Y. irkiliyor:

FANİLALI

(Camdan sarkarak) 

Simitçiğğğğğğğğğ! Sağır mısın ulan eşşolleşşek?

Y.

Buyur ağbi?

FANİLALI

Gel lan buraya!

Y. sessizce ona doğru başını kaldırıyor.
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FANİLALI

Kaça lan?

Y.

Beş yüz bin ağbi.

FANİLALI

Domaltırım lan puşt, ver iki tane ama ikisi yüz bin.

Y.

Ağbi, senin bana bir milyon borcun var.

FANİLALI

Ne lan ne lan? Bekle lan, sana borcu göstereyim...

Camdaki atletli eve dalınca, Y. koşarak kaçıyor.

48 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Y.

Hayırlı akşamlar abla.

ŞÜKRİYE

Ne o ufaklık, adam mı oldun, ne bu poz?

Y.

Yok abla, Alp ağbi...

ŞÜKRİYE

Bir şey varsa bana söyle, tokadımı yeme.
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Y. tuhaf bir şekilde sırıtıyor. 

Hayal:

Şükriye Y.’ye tokat atıyor, sonra da sarılıyorlar.

Kesme

ŞÜKRİYE

Güzel, iyi çalışmışsın. Ben Alp Bey’e iletirim, sen gazla.

Y. geri geri kapıdan çıkarken asker selamı çakıyor. 

ŞÜKRİYE

Yalaka serseri.

49 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Yırtık zarf, paralar. Gazete, ikinci el araba ilanları.

Insert 4

Telefon. Kablo ve kabloyla oynayan el.

Y.

İyi akşamlar efendim araba için rahatsız ettimdi de...

ARABACININ SESİ

Canım, dinle. Araba dört dörtlük. Renk sony siyahı. Yüzde doksanlık koyu 

füme camlar, frene bastın mı aynen yedi tane kırmızı ışık yanıyor. Cantlar 

siyah, önde şevrole krom tampon, ön lastikler tempra lastiği, arkalar orcinal 

çıkma jaguar lastiği. Süper paynir teyip, 24 kolon, koltuklar parlement mavisi 

kadife kaplı, daha anlatmakla bitmez görmeye değer. 2 milyar.

Y.
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Ağbi görebilir miyim?

50 DIŞ-ARABA-GALERİ-GÜNDÜZ

Aksesuarlar teker teker: Kurukafa vites, pusula termometre, CD, panjurda Mercedes yıldızı, 

arkada 600SEL.

Adamlardan görüntüler. Mekandan görüntüler. Y. arabanın ön kapılarını zorluyor, açılmıyor.

ARABA SATICISI

Arkadan bin, öne atla, sen de yani amma da cık cık... Her şeyi de biz mi 

göstereceğiz?

Y. arkadan binip, öne atlıyor. Bir süre arabayı inceliyor. 

Y.

Nasıl çalışır bu abi? Ben pek şeytmem de...

ARABA SATICISI

Bak yeğenim, bu araba kıralın Allah’ıdır. Şimdi sen bana 300 milyon kaparo 

ver hele... Yarın işlemler için gelirsin. Hayırlı olsun.

Kaparo alıyorlar. 

Y.

Teşekkürler abi, yarın gelirim.

51 İÇ-YATAK ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Evde uyuyor, fon müziği (Otomobil Uçar Gider, M. N. Selçuk) 

Rüya: 

Şükriye, Y.’nin açtığı kapıdan Murat 131’e, bacaklarını göstererek ağır çekimle giriyor.

52 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ
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ŞÜKRİYE

Şuna bak şuna, ne alacakmışsın ne? 

Y.

Şeyy... Dedim ya, abla, araba...

ŞÜKRİYE

Başlarım şimdi arabana, biraz büyü önce. Dur bir dakika...

Şükriye içeriye girip, çıkıyor. Fon müziği (Otomobil Uçar Gider, M. N. Selçuk)

ŞÜKRİYE

Alp Bey uygun görmedi. Git kaparonu geri al, bu konuyu da açma bir daha.

53 DIŞ-TAVLA MASASI-GALERİ-GÜNDÜZ

Arabayı satanlar çay içerek tavla oynamakta. Duvarda Atatürk resmi. Y. yaklaşıyor.

Y.

Öhhö-öhö, selamlar.

ARABA SATICISI

Ooo, hoş geldin canım. Gel bakalım. Geç otur, işlemlere başlayalım. Paranı 

getirdin mi?

Y.

Getirecektim de... Yani şey be abi. Arabayı alamayacağım galiba.

ARABA SATICISI

(Ayağa kalkıp, taşakları kaşımaya başlıyor)

Nasıl yani?
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Y.

Yani şey oldu galiba almasam daha iyi olacak.

ARABA SATICISI

(El devamlı taşaklarda)

Anlayamadım koçum... Sen ne diyon bakayım?

Y.

Abi arabayı alamıyorum, mümkünse kaparomu...

ARABA SATICISI

Ne kaparosu lan? Burada dalga mı geçiyoruz be yavşak? 

3 adam da masadan ayağa fırlarlar.

DİĞER ARABA SATICISI

(El taşaklarda)

Senin yüzünden kaç kişiyi geri çevirdik. Bu araba için millet birbirini yiyor, 

senin yediğin boka bak. Ulan bu araba var ya, bu araba...

ÖBÜR ARABA SATICISI

Tutmayın beni. Hay dinine imanına soktuğumun...

ARABA SATICISI

(El taşaklarda)

Bida kaparo maparo deme, asabım bozuldu zaten, aynen siktir git şuradan. Ne 

bakıyon hemşerim? Gazla lan, tövbe Allah fesuphanallah. 

Bir yandan da Y.’nin üzerine yürürmüş gibi yapıyor, öbürleri onu kollarından tutuyor. Araba 

Satıcısı arada kendisini tutanlardan kurtulup, Y.’ye doğru iki adım koşuyor, diğerleri tekrar 
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geri çekiyor. Bir an için kurtulan adam Y.’nin kıçına bir tekme atıyor. Y. süklüm püklüm 

adımlarla uzaklaşıyor. Son anda geriye dönüp bir bakıyor, Araba Satıcısı Y.’nin baktığını 

görünce, yerinden fırlayıp bir tekme daha atıyor.

ÖBÜR ARABA SATICISI

(Bir kolu ileriye uzamış, yüzü kameraya dönük) 

Vay kitabına çaktığmın... Lan ne bakıyon lan, burada ayı mı oynatıyoz? 

54 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Şükriye dosyalarla meşgul, Y. ayakta.

Y.

Hem kaparonun hiç önemi yok abla, önemli olan arabayı almamam değil 

miydi? Adamlara ayıp olmasın diye geri istemedim. 

ŞÜKRİYE

Tüh senin kafana... Gittiğin adresi ver bakayım.

Kesme

Yine aynı nokta, bir gün geçmiş. Şükriye Y.’nin eline para sayıyor.

Y.

Abla çok büyüksün. Nasıl oldu?

ŞÜKRİYE

Bak Yasin, aptallarla işimiz yok. Bir daha dolandırılırsan 

Alp Bey seni cezalandıracak.

Y.

Yok abla. Olmaz abla. Deli misin abla, yer miyim abla?
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ŞÜKRİYE

Hadi hadi yılışık. Haha ha....

Y.

İyi akşamlar abla.

Gerileyerek kapıdan çıkarken tökezliyor.

55 DIŞ-KAPI ÖNÜ-KÖYSEL BAR-GECE

Sazlı kilimli bir yerin kapısı. İçeriden “Selda, Sivas İllerinde...” şarkısı geliyor.  Üyelere 

mahsustur tabelası var.

Y.

Buraya üye olmak istiyorum.

BODYGUARD

(Bir an tereddütten sonra, gülerek) 

Haaa, hay Allah, hadi gir içeriye. İçeride olursun.

Y.

Sağ ol ağbi.

Şarkı yüksek sesle. Duvarda Atatürk. Bıyıklı herifler, kol kola halay çekiyor, hepsi sarhoş. 

Basma elbiseli kızlar bira içiyor, kızlar kızlara, erkekler erkeklere sarılıyor, sigara 

dumanından göz gözü görmüyor. Bir başka bıyıklı, mikrofona geçerek, eliyle “kes” işareti 

yapıyor. Ses tamamen kesiliyor, birkaç öksürük kalıyor. Şair, topallayarak sahneye çıkıyor, 

eliyle “kes” işareti yaptıktan sonra bir sandalyeye yerleşiyor. Elektro saz eşliğinde ekolu 

mikrofondan şiir okunmaya başlıyor.

Şiir

56 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ
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Alp Bey açık renk bir takım elbise içine siyah renkli gömlek giymiş, siyah bir de kravat 

takmış. Masada bilgisayarda çalışıyor. Aynı hayvan aynı köşede, ense yapıyor.

Y.

Emret ağbi? Beni çağırtmışsın.

ALP BEY

Yasin çalışmaların beğenildi. O sokaktaki işin yerine, sana daha iyi bir görev 

vereceğim.

Y.

Emrin olur ağbi.

ALP BEY

Büyük bir işyerinde, çaycının yardımcısı olarak işe gireceksin. Önceleri 

çaycılık dışında hiçbir iş yapmayacaksın, buraya gelmeyeceksin bile. Anlıyor 

musun? Maaşın evine teslim edilecek. Biz seninle, gerektiğin gün irtibat 

kuracağız. O güne dek tümüyle bizi unut.

Y.

Yani nasıl? 

(Birden uzaklaşan Şükriye hayali, negatif akselerasyon sesi.)

ALP BEY

İşi mi anlamadın?

Y.

Ağbi sen ne dersen o. Ama bunu pek anlayamadım.

ALP BEY
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Şimdi Yılmaz, sen bu şirkette yükselebilecek yetenekte bir insansın. 

Y.

Yılmaz mı?

ALP BEY

Adın Yılmaz. Yeni kimliğini Şükriye Hanım’dan al. Yeni hayat hikayeni 

bodrumda anlatacaklar. Harekat için sekiz ay bile beklemen gerekebilir. Haa, 

askerlikten de çürük raporlusun. 

Y.

Sekiz ay mı?

ALP BEY

Yaylan.

Y.

Alp abi, şu köpek neden...

ALP BEY

Sana ne dedim çocuğum? Yay-lan!

Geriye adımlarla dışarıya çıkar.

57 İÇ-ŞÜKRİYE’NİN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

ŞÜKRİYE

Yılmazcığım, sana başarılar dilerim. Bu nüfus cüzdanın, bunlar askerlik 

evrakın. İşe gireceğin şirketten seni bekliyorlar. Bir sorun olursa şu numaraya 

not bırak, burayı arama.
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Hayal: 

Y. askere giderken, Şükriye başörtüsüyle ağlıyor.

ŞÜKRİYE

Cevabını duyamadım?

Y.

Anladım, arayamam abla.

ŞÜKRİYE

Ne demek be arayamam? Nereyi?

Y.

Yani inşallah işler yolunda gider de, herhangi bir yeri aramama gerek kalmaz 

demek istiyorum.

ŞÜKRİYE

Lüzumsuz konuşma, çarparım elimin tersiyle. 

Y. 

(Hayalinde ojeli bir el, Y.’ye tokat atıyor.)

Olabilir...

ŞÜKRİYE

Zevzek sen de, haha hay. Haydi bakalım, iyi şanslar. 

Y.

Baş üstüne abla, hoşça kal abla.

58 DIŞ-SATRANÇ-GÜNDÜZ

1. Kör , satranç alanında, karşıda dizili taşlar. Elinde kılıç-kalkan.
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1.KÖR

Kişi satrancı ya sevmeli, ya terk etmelidir, fakat davadan da dönmeden!

59 İÇ-ÇAY OCAĞI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

Çay ocağı, detaylar. Atatürk resmi. Kaynayan su, bardaklar, askı, hızla çalışan eller. 

TRT1

(Eski bir radyodan, cızırtılı.) 

Yurttan sesler sona erdi. (Saat 17.00 düdüğü.) İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 

Şimdi haberler. Bebek katili...

Y.

Çıkabilir miyim Hasan amca?

HASAN AMCA

Elbette oğlum, mesai bitti.

TRT1

Dış mihraklarca Türkiye’de yapılmış gösterilen, sözde soykırım taslak tasarısı 

parçası...

Y. ocaktan çıkıyor.

60 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Saat 22.00. Y. telefon etme talimi yapıyor. Elde ahize, tok bir sesle birkaç kez “Derhal 

görüşmemiz gerekiyor,” diyor. “Telefonda söyleyemem,” deme çalışması da yapıyor. 

Hayal: 

“Şu numarayı ara, burayı arama,” diyen Şükriye, Y. tuvalette, zorla Şükriye’yi öpüyor.
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Bir iki öksürdükten sonra, bir cesaretle ahizeyi alıyorsa da, almasıyla yerine koyması bir 

oluyor. 

Kesme

Bir kadeh rakı ve su. Titreyen ellerle rakıyı içerken, soba çıtırtısı.

Hayal: 

Tombalacı elinde demirle kendisine vuruyor, kendisi elinde keserle ona vuruyor. Aynı 

görüntü, hızlanarak üç kez.

Yeniden elinde rakı. Telefonu titrek ellerle tuşluyor, bir çalışta açılan telefonu hemen 

kapatıyor. 

Kesme

Karanlık. Y. yatağında dönmekteyken, telefon.

Yataktan fırlayıp, eşyalara çarparak telefona koşuyor. Açarken telefon yere düşüyor ve hat 

kesiliyor. Defalarca “alo” diye bağırıyor. 

Kesme

Işıklar açık, tekrar Şükriye’nin numarasını çeviriyor. Hemen açılan telesekreter.

TELESEKRETER

Aradığınız numara yanlıştır. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz.

İÇ-ÇAY OCAĞI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

Çay ocağından detaylar. 

HASAN AMCA

Yılmaz oğlum, şu çayları muhasebeden istediler. Hemen götür gel, üst kattan 

kahve bekliyorlar.
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TRT1

Erken seçimin vakti gelmiştir. Sine-i millet...

Y. çayları alıp kapıdan çıkıyor.

Hayal: 

Pezo yerde yatıyor, Y. adamın ağzına zehir dolduruyor.

Askıda boşlar, ocağa geri dönüş.

HASAN AMCA

Oğlum biraz evvel seni telefonla bir hanım aradı. 19.00’da şirketimizin 

dişçisine gidecekmişsin. Dişin mi ağrıyor?

Y. duraksıyor, dramatik müzik.

Y.

Ha? Şeyy, e-evet Hasan amca.

HASAN AMCA

Neden bana söylemedin? 

Y.

Hasan amca, sen benim dişime ne yapabilirsin ki?

HASAN AMCA

Oğlum böyle şey mi olur? Dert gizlenmez ki...

Y.

Sağ ol amca. Şirketin dişçisi olması ne kadar iyi. Nerede bu dişçi?
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HASAN AMCA

Nişantaşı’nda. Yerini bilmiyorsan personelden sor.

Y.

Olur Hasan amca.

61 DIŞ-SOKAKLAR-NİŞANTAŞI-GÜNDÜZ

Y. elinde bir kağıtla, Nişantaşı’nda. Cadde, vitrinler, şık bir apartman. 

62 İÇ-DİŞÇİ-NİŞANTAŞI-GÜNDÜZ

Y. kapıdan giriyor. Tam asansöre binerken, tesadüfen kendisiyle birlikte bir kadın da biniyor.

ASANSÖRDEKİ KADIN

Ben dörde çıkıyorum. 

Y. 3. kat düğmesine basıyor.

ASANSÖRDEKİ KADIN

3. katta in, dişçiye girme, aşağıya merdivenden in, dışarıya çık ve sağdaki 

otobüs durağında bekle.

Asansördeki Kadın asansörde kalıyor. Y. hiç şaşırmadan ve duraksamadan, önce 

merdivenden aşağıya iniyor, sonra apartmandan dışarıya çıkıyor.

63 DIŞ-SOKAKLAR-NİŞANTAŞI-GÜNDÜZ

Otobüs durağında yağmur altında beklerken, bir araba duruyor, camı açılıyor ve “gelsene 

Yılmaz,” diye sesleniyorlar. 

64 DIŞ-ARABA İÇİ-NİŞANTAŞI-GÜNDÜZ

Y. arabanın boş olan arka koltuğuna itirazsız oturuyor.
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ARABAYI KULLANAN

Telefon etmişsin, nedir mesele?

Y.

Abiler, mesele şu, ben Şükriye ablaya aşık oldum.

Arabayı kullanan adam, şaşkınlıktan kaza atlatıyor.

Kesme

Araba bir kenarda park etmiş. Dörtlülerin sesi.

Y.

İşte aynen böyle.

Kısa bir sessizlikten sonra:

ARABAYI KULLANAN

Ne yapalım?

ARABAYI KULLANMAYAN

Alp Bey’e soracağım.

Araç telefonu, “Köçekçe Süiti”. Y. dışarıyı seyrediyor. Yağmurlu sokaklar, şık vitrinler, 

parlak ışıklar, güzel kadınlar... Geçmekte olan bir simitçi, camdaki koca yağmur damlaları 

arasından, sessizce haykırıyor:

GEÇMEKTEKİ SİMİTÇİ

Simidiyeee... 

Arabaya girebilen ses kısık. Sileceklerin fasılalı fışk-fışk...fışk-fışk sesleri.
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ARABAYI KULLANMAYAN

Alp Bey kızmadı. Bu akşam tam 20.12’de Şükriye’yi arayacaksın ve sonra 

seninle buluşacak. Görevini de, o esnada sana o anlatacak. Alp Bey çok 

anlayışlı abimizdir, sana iyi akşamlar. Eve gidebilirsin. 

Y. tek kelime söylemeden inip, kapıyı korku içinde yavaşça kapatıyor. Tamamen 

kapanmadığı için bir kez daha açıp, kapamak istiyor. Fakat araba hareket ettiğinden, düşme 

tehlikesi atlatıyor.

65 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Su akmayan musluk. Şişe sularıyla el yıkama sahnesi. Y. 22.12’de telefonun başında.

Y.

Ş-Ş-...

ŞÜKRİYE’NİN SESİ

Kes be serseri. 22.00’de Karaköy’de, Bacanak Birahanesi. Sakın öpmeye 

kalkma hah hah haay.

Y.

Y-y-yok abla, olur mu hiç yani.

Şükriye kahkahalarla gülerken telefonu kapanıyor.

66 DIŞ-TURİSTİK ÇEKİM-GECE

Yüksek müzik “Huysuz ve Tatlı Kadın” Karaköy. Perşembe Pazarı’ndaki karanlık ve boş 

sokaklar, sonra ışıklı balıkçılar, gemiler. Sevimli ve egzotik görüntüler.

Y. 21.30’da birahanelere bakıyor. “Paso Bacanak”, “Bacanak 82” ve “Bacanak” tabelaları. 

67 DIŞ-ENFORMASYON BÜROSU-GÜNDÜZ
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2. Kör , turizm enformasyon bürosunda, kafasında fes, elinde tespih, nargile içiyor. Büronun 

her tarafında bayraklar ve Atatürk resimleri. Gişe önünde turistler.

2.KÖR

(İçerideki kameraya hitaben)

Bizi boşuna bölmeye çalışma Avrupa, zannetme ki adaylıktan vazgeçeriz, 

yanınıza gelirsek, hepinizi oyarız.

(Turiste hitaben)

Evet sen, ne soracaksan resmi dilde sor, başlatma anana da, anadiline de, 

kafamı attırma. Burası Türkiye, gavuristan değil.

 

1. TURİST

(yanındakine hitaben)

What does he say?

2. TURİST

I guess he must be saying welcome to Turkey, etc but I’m afraid he doesn’t 

speak English.

1. TURİST

(Kitaptan okuyarak, köre hitaben)

Teşekkür ederim. Sultanahmet Camii nasıl gidebilirim?

2.KÖR

Bir Türk dünyaya bedeldir. Her Türk erkek doğar.

68 İÇ-BACANAK-GECE

Y. fıçı üstü bir mermer masanın başında. Duvarda Atatürk resmi. Mermer yüzey birayla kaplı, 

bira gölünde bir kül tablası, tablanın içinde izmaritler yüzüyor. Biralar çatlaktan yere 

damlıyor. Herifin teki gelip, aynı masaya birasıyla yerleşiyor.
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Y. televizyon seyreder gibi yapıyor. Yeni gelen Y.’yi bir yandan keserken, bir yandan da bir 

şeyler söyleyecekmiş gibi dudaklarını kıpırdatıyor, ara sıra da sırıtıyor, ama konuşmuyor.

Y.

Bir hanım arkadaşı bekliyordum da...

TANJU

Zararı yok yahu. Sende mal sıkıysa herkese yeter.

Y.

...

TANJU

Adın ne senin? Benimki Tanju. 

Y.

Abi be rahat bırak.

TANJU

Sen hiç tatlı lubunya tatmamışsın. Bendeki hem şekerli hem kancalıdır, 

kancalı. Takımları komple alır hem, hımm... bakayım taklavat nasıl...

Tanju elini, Y.’nin önüne atıyor.

Y.

Dokunma lan ipne! Tövbe tövbe...

Tanju’yu ittirmeye çalışınca, Tanju da sırıtarak, itişiyormuş gibi yapmaya başlıyor. Y.’nin 

kolunu uzatmasıyla birlikte, Tanju ellerini tutuyor ve sözüm ona bir kavgaya giriyor. Aslında 

daha çok, Y.’nin orasını burasını avuçluyor. Y. kaçınabilmek için ne yaparsa yapsın, 

Tanju’nun kontrolünden çıkamıyor, Tanju’ya vurmaya çalıştığında Tanju “ah” diye bağırarak 
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Y.’nin bir yerlerini okşuyor, Y. itince düşmemek için tutunuyormuş gibi yaparak, Y.’yi 

kalçalarından tutup, kendi önüne bastırıyor. Birden Tanju Y.’yi tuttuğu gibi yere yuvarlıyor, 

üstelik de sanki Y. onu yuvarlamış gibi, önce kendisini hızla kıç üstü yere atıp, sırt üstü 

yatıyor. Y. onun üzerine kapaklanıyor. Tanju “Yapma, vurma diyorum, kafa atarım,” diye 

bağırarak, bir de kafa atma numarasıyla ensesinde dudaklarını gezdiriyor. Bir yandan da “al 

sana,” gibi bağırışlarla kavgayı sürdürüyor, tekmelemeye çalışır gibi yaparak, yattıkları yerde, 

bacaklarını Y.’nin bacaklarına doluyor. Masaya çarptıkça akan biralar, Y.’nin yüzüne gözüne 

geliyor. Civar masalardakiler kahkahadan kırılmakta. 

GARSON

N’oluyo be burada?

Y.

Ağbi n’olursun, şu herif... 

TANJU

Ne olmuş be fena mı ettik? Saati sormuştum sadece... Dövmeye kalktın nazik 

bir insanı. (Y.’nin saçlarını okşayarak) Çok fenasın yani. 

Bir yandan da yerden kalkıyorlar.

GARSON

Hadi Tanju uzatma be sen de. Aradığın laço bu kek değil, görmüyor musun?

Y. üzerindeki talaşları silkeleyerek yan masaya geçiyor, televizyondan maç seyredermiş gibi 

yapıyor, kötü şekilde öksürüyor ve hıçkırmadan ağlıyor.

TANJU

(yan masadan)

Çok ayıp ettin, barışalım mı? Hadi bak sana ne anlatacağım...
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Şükriye son derece şık bir kıyafetle ve makyajla, kapıdan giriyor. Y. birden karşısında 

Şükriye’yi görüyor.

ŞÜKRİYE

Yılmaz Bey, birini mi bekliyorsunuz?

Y.

...

ŞÜKRİYE

Yılmaz Bey iş görüşeceğiz. Hesabı ödeyip çıkalım, daha rahat bir ortamda 

serbestçe konuşuruz. Ne o, ne var, nedir bu hal?

Y.

Çıkalım, n’olur.

69 İÇ-LOKANTA-GECE

Şükriye Y.’nin elini tutarak gülüyor, bacaklarını iyice açmış, ha bire oturuşunu değiştiriyor. 

“Zeki Müren, Ömrüm Senin Olsun” şarkısı, yüksek sesle. Duvarda Atatürk resmi. 

ŞÜKRİYE

Ha ne diyorduk? Yarın çaycı Hasan amcan işe gelmeyecek. En üst katta 

yönetim kurulu odası vardır, sen servis yapacaksın. Özellikle saatleri not 

alarak, anlattıklarımı dinle ve anla.

Y.

(Not almaya hazırlanıyor)

...

ŞÜKRİYE
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Ocağı, sabah sen açacaksın. 8.50’de telefonla seni arayacak olan personel 

müdürü Mehmet Bey, çaycı amcanın işe gelemeyeceğini, servisi senin 

yapacağını söyleyecek. 10.00’da yönetim kurulu toplantısı var. 9.55’te Mehmet 

Bey gelecek ve seni toplantı odasına götürecek. Bak servis yaparken hiçbir 

konudan laf açma, soru sorulsa bile bir-iki kelimeden fazla konuşma. 

Y. şaşkın bakışlarla dinliyor. 

ŞÜKRİYE

Mehmet Bey sana serviste eşlik edecek, sen yalnızca Mehmet Bey’i takip et, 

ne derse yap. Yönetim odasında Mehmet Bey çaylardan herhangi birini içecek. 

İşte bu noktada çok dikkat etmen gerekiyor. Fincan tabaklarının yalnızca bir 

tanesine iki şeker bir yanda, tek şeker diğer yanda olacak şekilde koyacaksın. 

Diğer bütün tabaklarda üç şeker de yan yana olacak. İşte Mehmet Bey’in 

içeceği çay, o şekerlerin ayrı durduğu çay. Buraya kadar anladın mı?

Y.

Şükriye abla, çok önemli bir göreve benziyor bu?

ŞÜKRİYE

Evet Y. 

Birden Şükriye’nin dudakları, dudaklarına yapışır. Öpüşme. Şükriye aynı şekilde birden 

geriye çekilir.

ŞÜKRİYE

Tekrarlıyorum: Sabah ilk servisten sonra, fincanları hazırlıyorsun. Fincanların 

bir tanesinde şekerlerin ikisini bir yana, tekini bir yana koyuyorsun. 

Diğerlerinde şekerler bir arada olacak. Bu hazırlıklara tam 9.48’de başla. Saat 

9.52’de tepsi hazır olmalı. Unutma bir fincan farklı!

Y.
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Hepsi bu mu? Ama neden?

ŞÜKRİYE

Bir de şu var. (ufak bir cam tüp verir)

ŞÜKRİYE

Her fincana, evet istisnasız her fincana, bundan birer damla damlatacaksın. 

Çay ocağındaki kameradan saklanma, seni biz gözetliyor olacağız. Yönetim 

kurulunun baş ağrısı ilacı bu. Sakın dediklerimden başka bir şey yapma. Bu da 

sana şirketimizin bir hediyesi. 

(Y.’nin koluna şık bir saat takar.)

ŞÜKRİYE

Sadece damlayı damlatacağın esnada, ocağı içeriden kilitle. Bu iş 30 saniye 

kadar sürecektir. Uygulayacağın sırayla, anladıklarını anlat.

Kesme

Müzik ve pozisyon atlayacak

Y. 

...toplantı odasında tepsiyi masanın boş bir yerine koyuyorum. Mehmet Bey 

işaretli çayı içiyor. Sonra servis yapıyorum. Sonra?

ŞÜKRİYE

Mehmet Bey’le aşağıya inip, işine devam ediyorsun.

Y.

Hepsinde ilaç varsa, neden Mehmet Bey’inki işare...

Şükriye yeniden öper. 

70 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE
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Suyu akmayan musluk. Odada gezinti, saat 01.21. Porno dergiler, çay bardakları, şeker. Sonra 

Y. masasının başında, önünde cam tüp. Su borularından sesler gelir.

71 İÇ-BANYO-Y.’NİN EVİ-GECE

Banyoya koşar, musluklardan akan kıvamlı ve koyu sıvıyı, pet şişelere doldurmaya başlar.

Kesme

Pet şişelerle banyo. Müzik “Mecnunum Leyla’mı gördüm, Esin Afşar Caz yorumu.”

72 İÇ-OTURMA ODASI-Y.’NİN EVİ-GECE

Saat 03.21. Y. bir kağıdı katlıyor, zarflıyor. Bu işleri yaparken mektup kendi sesiyle 

okunuyor:

Değerli Polis Abilerim,

Ben Y., ABC Holding elemanı. Olayların aslı şöyledir:

Holding patronlarını zehirlemekle görevlendirildim. Cam tüpten herkesin çayına,  

hatta Müdür Mehmet abininkine bile damla damlatacakmışım. 

Fakat ben hepsini kurtaracak bir plan hazırladım, lakin yine de siz bunları okurken  

hayatta olmayabilirim. Beni görevlendiren Asalet AŞ’den Alp abidir, ondan başka da  

suçlu yoktur.

İmza: Y. Başkurt.

Insert 5

73 İÇ-TELEFON-ATATÜRK HAVAALANI-GÜNDÜZ

Uçuş panosu. Anonslar. Saat 06.00. Kartlı telefon. Konuşan kişi görüntüde.

NECİP BEY

Durum nedir Alp?

ALP BEY’İN SESİ

Görev verildi Necip Bey. Çay dağıtımında...
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NECİP BEY

Bir aksaklık olmaz değil mi?

ALP BEY’İN SESİ

Siz planladınız, ne zaman yanılmışsınızdır ki? Beni 10.30’da arayın, inşallah 

olumlu rapor vereyim.

NECİP BEY

10.40’da arayacağım, kesin sonuç istiyorum.

Necip Bey kapatıp, yeni bir numara çeviriyor: Konuşan kişi görüntüde.

NECİP BEY’İN SESİ

Zamanını bildiriyorum.

PROKATİL

Evet efendim.

NECİP BEY’İN SESİ

Saat 10.41’de Alp, odasında benimle telefonda konuşuyor olacak. Kapıyı 

Şükriye’nin şifresiyle tıklatarak içeriye gir, Alp hiçbir şeyden kuşkulanmasın. 

İşi bitirdikten sonra odadan çıkarken, kapısını dışarıdan kilitle.

PROKATİL

Anlaşıldı efendim.

Anons. “Bükreş yolcuları için son çağrı.”

74 DIŞ-POSTANE-GÜNDÜZ 

Y. zarfı postaya atıyor.
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75 İÇ-ÇAY OCAĞI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

Saat 8.50. Radyodaki ses: “Milli takım tarih yazdı...” Y. yeri paspaslamakta. Telefon çalar.

MEHMET BEY

Alo? Günaydın Yılmaz, ben personelden Mehmet.

Y.

Buyurun efendim.

MEHMET BEY

Bugün Hasan amca rahatsızlanmış, gelemeyecekmiş. Yönetim kurulu 

toplantısında servisi senin yapman gerekiyor. Amcadan görmüşsündür, onların 

ayrı fincanları var. 9.55’te her şey hazır olsun. Seni, yukarıya ben çıkaracağım. 

Bir Türk kahvesi, dört fincan da çay. Anlaşıldı?

Y.

Anladım efendim, not aldım. Amca nasılmış?

MEHMET BEY

İyiymiş, iyiymiş. Ben seni 9.55’te alacağım.

Telefon kapanır. 

Kesme

Saat 9.48. Y. yönetim kuruluna çıkacak tepsiyi hazırlamaya başlamış. Çay fincanlarının 

birini, iki şeker bir şekerden uzak duracak şekilde itinayla düzenliyor. Bir yandan da Türk 

kahvesi... 9.52. Kahve hala hazır değil. Eli ayağına dolaşmış. Kapıyı kilitler ve tepsideki tüm 

fincanlara, henüz boşken, cam şişeden birer damla damlatır. Tavandaki kamera. Sonra 

monitör, sonra da monitörden gözleyen güvenlikçi. Güvenlikçi SMS çekiyor. “OK”

76 İÇ-TOPLANTI ODASI ÖNÜ-HOLDİNG-GÜNDÜZ
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Bir kapıdan girerken, Y.’nin ve Mehmet Bey’in üzerleri didik didik aranıyor. Sonra bir 

kapıdan daha giriyorlar.

77 İÇ-TOPLANTI ODASI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

3 adam, büyük bir masanın etrafında oturuyorlar. Kız dolaşıyor. Duvarda Atatürk resmi. 

Mehmet Bey’in iki eli de ceketinin zaten kapalı düğmelerinde, odada pek eşya yok. Masada 

bazı kağıtlar ve ortadan katlanmış koca bir Türkiye haritası dışında, çalışma belirtisi 

görülmüyor. Y. ve Mehmet Bey, konuşmalar süresince, hazır olda beklerler.

YAŞLI KEL

O yörede bugüne kadar, kim, ne üniversitesi kurmuş evladım? (Masayı 

yumrukluyor.) Biz mi kaldık o cehennemin dibindeki yere eğitim götürecek? 

Bu yoklukta bilhassa... 

YAŞLI KELİN KIZI

Bu yıl sektörde bottleneck var diye, we cannot just sit and watch yani baba. 

Her tarafa yol iyi eğitimden geçer. Yani demek istiyorum Avrupa Topluluğu ve 

free-market economy...

YAŞLI KEL

Kızım, o bölgeye yatırım yapmayın diyorlar. Sen eceline mi susadın? Başlatma 

Avrupa hikayelerine şimdi, dün bir telefon aldım.

(yere bir kalem patlatır) 

BEYAZ SAÇLI

(Yaşlı kele hitaben, Yahudi şiveli) 

O telefonlardan ben her gün alıyorum, fazla ciddiye alma. Hem orası da 

Türkiye değil mi? Haydi açalım şu üniversiteyi oraya, belki de hayırlı bir iş 

olur. Televizyon kanalını da kurarız.

YAĞ TULUMU

Sayfa 67/83



Çırak | Sena ryo  |  Armağan  Tekdöner

Yapalım be, ilk biz başlatalım. Beni de aradılar ama pabuç bırakmayalım. Hem 

arsa fiyatı müsait aslında. 

YAŞLI KELİN KIZI

Bize yetkililer yardımcı olacaktır. Ödediğimiz vergileri bir düşün... 

YAŞLI KEL

Kabahat bende zaten. Yazıklar olsun yaptığın doktoralara. Vatanperver ol 

biraz, senden üniversite mi isteyen var? Silah fabrikası açsak neyse, herifler 

eğitim falan istemiyor işte.

BEYAZ SAÇLI

(Mehmet Bey’e hitaben) 

Gel bakalım Mehmet. Demek bizim emektar Hasan Usta hasta?

MEHMET BEY

Evet efendim. Bugünlük çayları Yılmaz getirdi. Üç aydır bizde çalışıyor. 

Yılmaz, tepsiyi şuraya bırak.

Y. gösterilen yere tepsiyi bırakır.

YAĞ TULUMU

(Beyaz saçlıya hitaben) 

Bu yenisi efendi bir çocuğa benziyor abi.

Mehmet Bey, herhangi bir çayı alıyormuşçasına, önceden gözüne kestirdiği işaretli çayı alır 

ve içmeye başlar. Çaylarda dolaşım. Mehmet Bey çayını hızla içip, fincanı masaya koyar.

MEHMET BEY

Yılmaz servisi yap. 

geçmişe dönüş sinyali
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Geçmişe Dönüş:

Ajda ve Pezo’nun cesetleri. 

dönüşten çıkış sinyali

Dönüşten Çıkış:

Sadece tepsi. Y.’nin elleri tepsiyi alır ve beceriksizce bir hareketle kayan ayaklarından sonra, 

çaylar, kahveler etrafa saçılır, kimilerinin de üstüne gelir. 

Bir Türk ezgisinin caz yorumu.

Genel plan, herkes sakin. Aralarındaki tartışmaya devam etmektedirler.

MEHMET BEY

Özür dilerim efendim, bağışlayın efendim...

Adamlar başlarını bile çevirip bakmazlar, aralarındaki tartışma devam eder.

YAŞLI KELİN KIZI

Action zamanı baba, action! Orada açılacak bilimsel bir kurum, memleketin 

yararına olacaktır.

MEHMET BEY 

(fısıltıyla, Y.’ye hitaben)

Yılmaz çıkıyoruz, benimle gel. 

78 İÇ-ÇAY OCAĞI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

10.12. Y. apar topar giyiniyor. 

79 İÇ-MEHMET BEY’İN ODASI-HOLDİNG-GÜNDÜZ

SMS yazmaya çalışan Mehmet Bey’in, birden zehir nedeniyle yerde çırpınmaya başlaması ve 

ölümü.
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80 İÇ-ALP BEY’İN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Saat 10.40. Bayrak dalgalanmakta. Alp Bey odada volta atıyor, kapıyı içeriden kilitliyor. 

Telefon. Alp Bey bir an duralar, sonra kararlı adımlarla ilerleyerek açar. İlk konuşan Necip 

Bey olur. 

NECİP BEY’İN SESİ

Evet Alp?

ALP BEY

(Bir an sustuktan sonra)

Harekat başarısız efendim.

NECİP BEY’İN SESİ

Anlıyorum Alp. Sorun değil. Y. ne oldu?

ALP BEY

Ortada yok...

NECİP BEY’İN SESİ

Aynı gemideyiz Alp, takma kafana.

ALP BEY

Bir bilseniz... Yani şey olmuş... Tam da anlayamadık ama güvenlikteki 

adamımız dedi ki...

NECİP BEY’İN SESİ

Boş ver Alp, olan olmuş belli ki, önemseme. Bazı aksaklıklar her işte olabilir. 

Bu konu üzerinde en kısa zamanda beraber çalışmamız gerek.

Kapıda şifreli bir tık-tık sesi. 

Kesme

Sayfa 70/83



Çırak | Sena ryo  |  Armağan  Tekdöner

Görüntüde Necip Bey. Deniz kenarında cep telefonuyla.

ALP BEY’İN SESİ

Şükriye’nin şifresi, kapıda sanırım.

NECİP BEY

Sen kapıyı aç, bekliyorum.

(telefonda paldır-küldür bir ses, dört el susturuculu tabanca sesleri)

Necip Bey dinlemeye devam ediyor.

Kesme

Alp Bey’in ofis, Alp Bey yığılmış, başında Prokatil. Prokatil Alp Bey’in elinden düşmüş 

telefonu alıyor.

PROKATİL

Tamamdır. 

Kesme

81 DIŞ-BİR KAFE-YABANCI MEMLEKET-GÜNDÜZ

Görüntüde Necip Bey, kulağında cep telefonu, masada kahvaltı. Çatal bıçak sesleri.

NECİP BEY

(Sadece kendi sesi)

Harekat başarısız efendim. 

...

Tabii efendim. Asalet’i derhal bitirelim.

...

Çok üzgünüm, bu konuyu yeniden ele alacağım ve muhakkak 

çözümleyeceğim, sakın merak etmesinler.
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...

Bir şans daha verdiğiniz için teşekkür ederim.

Sinirli jestler, kahve yudumluyor. 

NECİP BEY

(Dişlerinin arasından)

Aynı gemide olduğumuzu hatırlatmama gerek olmadığını biliyorum efendim.

...

Sayın başkanın kuzeni olduğuma, elbette ki daima şükretmişimdir. Hem sayın 

başkan da sizin çalışmalarınızı takdir etmektedir, kendilerine sizden övgüyle 

söz etmeye devam edeceğim. 

...

İyi çalışmalar.

Sinirle telefonu kapatıyor. Yanındaki yabancı kadına hitaben:

NECİP BEY

Ulan bunların hangisi koruma, hangisi bakan, insan anlayamıyor bazen... 

Türkçe konuşmayı bile bir türlü öğrenemediler...  Amma da tükürük 

sıçratmıştır yine.... 

YABANCI KADIN

Problem var?

NECİP BEY 

Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bizim bakanlardan hem daha akıllısın, hem 

de Türkçe’yi daha iyi konuşuyorsun. 

Öpüşürler.
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82 İÇ-RESEPSİYON-OTEL-GECE

Salaş bir otele giren Y.’nin gözünden çekim. Resepsiyona yaklaşıyor. Sadece mekan sesleri. 

Y.

Bir hafta daha kalacağım, ücreti peşin ödemek istiyorum. 

Resepsiyoncuya para veriyor.

83 İÇ-ODA-OTEL-GECE

Y. odasında, telefonu tuşluyor. Foşurtulu bir bant kaydı:

“Sayın abonemiz. Aradığınız numara yanlıştır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz.”

Kontrol edip tekrar dener ve aynı kayıt. Y.’nin yüzü. 

Kesme

Y. yatakta yatıyor.

Hayal:

Şükriye ile evliliklerinin beşinci yıldönümü. Şükriye hamile ve Y. onun göbeğini okşuyor.

84 DIŞ-BİNA-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Bir binanın tam önünde Y. kafayı kaldırmış, binayı inceliyor. Bulutlar geçiyor, bina kararıyor, 

aydınlanıyor. İçeriden çalışan makinelerin sesi geliyor. Kapsında tabela:

Çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. KompleGüven Sigorta.

85 İÇ-TADİLAT-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Bir toz bulutu kaplamış, kum, tuğla yığınları. Bir takım inşaat işleri yapılıyor. İki inşaat işçisi 

kendi aralarında Kürtçe konuşuyor. Türkçe altyazı.

AMELE FIRAT

Ulan şu mimara bir atlasak...

AMELE ROJEN
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Lan Fırat, polis de bize atlar sonra.

AMELE FIRAT

Ne bilecekler biz yapmışız?

AMELE ROJEN

Oğlum senin DNA testlerinden haberin yok galiba.

AMELE FIRAT

Çekmekten öldüm bugün Rojen.

AMELE ROJEN

Başını derde sokacaksın, şurada fıstık gibi rahat hayatımız var, ne istiyorsun 

daha?

86 DIŞ-TAŞ KIRMA-GÜNDÜZ

1.Kör güneydoğu kıyafetinde. Elinde baltayla bir takım taşları kırıyor, aralarından francala 

buluyor. Terini kuruladıktan sonra konuşuyor. (Kürtçe konuşuyor. Türkçe altyazı.)

1.KÖR

Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoksa bile, siz siz olun, 

zincirlerinizi koruyun. Zincir de bir şeydir.

87 İÇ-TADİLAT-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Y. Rojen’i durdurup soruyor.

Y.

Usta burası neresi?

AMELE ROJEN

Sen kimi arardın koç?
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Y.

Ben Alp Bey’in yardımcısıyım, kendileri nerede?

AMELE ROJEN

Öyle birisi yoktur, yukarıda mimar Selma hanım vardır.

Y.

Sağ ol emmi. Ne taraftan?

AMELE ROJEN

Nah şuradan devam et...

Y. yürüyor.

Hayal:

Şükriye cam masada.

88 İÇ-MİMARIN ODASI-ASALET AŞ-GÜNDÜZ

Hayaldeki pozun aynısı ama orada oturan mimar Selma. Şükriye’nin masası, çizimler, T-

cetvel, çeşitli aletler. Önce Y.’nin sesi gelecek.

Y.

Alp Bey’i aramıştım?

MİMAR SELMA

Sen nereyi aradın?

Y. görünüyor.

Y.

Asalet Pazar Araştırma AŞ.
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MİMAR SELMA

Burayı bir ay önce Komplegüven Sigorta aldı, dediğin şirketi duymadım.

Y.

Pekiyi Şükriye hanım diye bir... 

MİMAR SELMA

Sanırım yanlış gelmişsin, kusura bakma benim işim var biraz, çıkarken kapıyı 

çekebilir misin?

89 DIŞ-ANA CADDE-BEYOĞLU-GECE

Araba üstü ışık tam perde. Polis arabası hareketleniyor ve uzaklaşıyor, (Müzik “Şimdi 

Uzaklardasın, Zeki Müren”) Tinerciler tekmeleşerek dileniyor, kalabalık, müzik hafifledikçe, 

polis arabalarının anonsları duyulmaya başlıyor. Çiçek Pasajı, gece. Y. elinde kestane, etrafa 

bakınıyor. 

90 İÇ-NECİP BEY’İN EVİ-GECE

Necip Bey ve Mimar Selma televizyonun karşısındaki koltuklarda yiyişiyorlar. Necip Bey 

doğrularak eline uzaktan kumandayı alıyor. 

NECİP BEY

Sana bir sürprizim var, bugün beyaz sayfa açtık. Şimdi haberlerde çıkacak, tüm 

mesele kökten çözüldü. İşe, artık seninle devam edeceğiz. Dinle bak.

Necip Bey televizyonu açıyor, iki tane RTÜK tarafından kapatılmış kanal geçiyor. TRT1 

çıkıyor. Haberler görünüyor. 

TRT1 SPİKERİ

İyi akşamlar sayın seyirciler. Beyaz Sayfa operasyonunda, Asalet AŞ adlı 

paravan şirket bünyesinde yıkıcı ve bölücü faaliyetler yürüten yasadışı örgüte, 

baskın düzenlendi. Ayrıntıları muhabirimizden alıyoruz. Müge.
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MUHABİR MÜGE

(elinde mikrofonla, açık havada)

Güvenlik güçleri, Asalet AŞ binasını kuşattıktan sonra, içeride bulunduğu 

belirlenen örgütün kana susamış lideri Necip Beyoğlu’ya “teslim ol!” 

çağrısında bulundu. 

(Müge metni okuyor, görüntüde operasyonun resmi çekimi)

Görüntü:

Bir gecekondu. Asalet AŞ tabelası var. Birkaç yerde konuşlanmış güvenlik güçleri. Komutan 

elinde megafonla, “Etrafınız sarıldı, kaçamazsınız! Adalete teslim olun!” diyor. Bunun 

üzerine gecekondunun bir penceresinden ateş açılıyor. Anons yineleniyor. Tekrar ateş 

açılıyor. Bunun üzerine, güvenlik güçlerinden üç tanesi kapıyı kırarak içeriye giriyor. Şaki 

ateş açıyor, güvenlik güçleri de karşı ateş açıyor ve adam yaralanıyor. Adamı tutup sedye ile 

dışarıya taşıyorlar. Halk linç etmek için sedyeye yaklaşmaya çalışıyor. Sonra kamera evin 

içinde dolaşmaya başlıyor. Duvarlarda afişler, etrafta dinamit lokumları, çeşitli kitaplar.

Kesme

Tutuklanmışların görüntüsü ve masada silah sergisi. Çeşitli kitaplar. Masanın arkasında 

Asalet AŞ bodrum kattaki kişiler, sol yumruklarını havaya kaldırmış.

Kesme

Şükriye, Prokatil ve Y.’nin fotoğrafları.

MUHABİR MÜGE’NİN SESİ

Güvenlik güçlerinin defalarca yinelediği teslim ol çağrısına ateşle karşılık 

veren şakilerden bazıları, ambulansa bindirilirken hayatını kaybetti. 

Şimdi hücre evden görüntüleri akrana getiriyoruz. 
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Çeşitli bombalama ve suikast eylemleri düzenlediklerini belirten örgüt 

elemanları, Holdingdeki zehirleme girişiminin de kendi eylemleri olduğunu 

itiraf ettiler. 

Üç tane firari örgüt üyesinin ise kimlikleri tespit edildi. Bu kişileri duyan veya 

gören olursa...

Selma donakalmış, Ekranda Şükriye, Y. ve Prokatil’in fotoları. Necip televizyonu kesiyor. 

MİMAR SELMA

(Ayakta, şaşkın.)

Aman Tanrım! Bütün bunlar ne demek oluyor? 

NECİP BEY

(Viskiden yudum alıyor)

Asalet AŞ fazla deşifre olmuştu, bu işe bahar temizliği de istersen. Artık 

KompleGüven Sigorta var.

MİMAR SELMA

Korkuyorum...

NECİP BEY

Korkma, hepimiz aynı gemideyiz, gelsene biraz şöyle.

(Selma Necip’in yanına oturuyor.)

NECİP BEY

İlgili bakanla görüştüm, beyaz bir sayfa açmak gerekiyordu. Biliyorsun, 

holding işi sarpa sardı zaten. Kısaca anlatmak gerekirse...

(görüntü, dışarıdan)
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Bir gecekonduyu kuşatmış güvenlik güçleri. Komutan elinde megafonla, “Etrafınız sarıldı, 

kaçamazsınız! Adalete teslim olun!” diyor. 

(görüntü, içeriden)

Gecekondunun bir odasının içi. Buradan bir polis ateş açıyor. Anons polisin oradan tekrar 

duyuluyor. Polis tekrar ateş açıyor. Bunun üzerine, güvenlik güçlerinden üç tanesi, bir kapıyı 

kırarak içeriye giriyor. İçeride kimisi yerde vurulmuş, kimisi teslim olmuş adamlar. Vurulmuş 

bir adamı sedyeye yatırarak dışarıya taşıyorlar. Sonra duvarlara afişler asıyorlar, etrafa 

molotof kokteyli yapım malzemesi, çeşitli kitaplar koyuyorlar.

Kesme

(görüntü, tutuklanmışlar bir odada, perişan durumdalar)

POLİS 2

İyice anladınız mı? Sol yumruklar havada olsun. 

Kesme

Tutuklanmışların görüntüsü, masada kitap ve silah sergisi. Asalet AŞ kadro, sol yumruklarını 

havaya kaldırmış.

91 İÇ-ÜST KAT-LOKANTA-GECE

Y. bir lokantanın kapısından giriyor. İçerisi boş, alt kattan televizyon sesi gelmekte. Kısa bir 

süre bekliyor, televizyonda haberlerin sonu. Girdiği andan beri aşağıdan gelen ses:

MUHABİR MÜGE’NİN SESİ

Şimdi hücre evden görüntüleri akrana getiriyoruz. 

Çeşitli bombalama ve suikast eylemleri düzenlediklerini belirten örgüt 

elemanları, Holdingdeki zehirleme girişiminin de kendi eylemleri olduğunu 

itiraf ettiler. Üç tane firari örgüt üyesinin ise kimlikleri tespit edildi. Bu kişileri 

duyan veya gören olursa... 

Sayfa 79/83



Çırak | Sena ryo  |  Armağan  Tekdöner

Y.

Kimse yok mu?

Prokatil’e hitap eden Şükriye’nin aşağıdan sesini duyuyor.

ŞÜKRİYE

Olamaz böyle bir şey!

Görüntü alt kata geçiyor. Şükriye ve Yeni Çocuk bir masada oturmakta, Prokatil ayakta 

televizyon seyrediyorlar.

ŞÜKRİYE

(Yeni çocuğa hitaben)

Sen şimdilik evine dön.

YENİ ÇOCUK

Neden abla? Ne oldu?

ŞÜKRİYE

Uzatma, fırla şuradan, haydi.

Şükriye ayağa kalkıp, Yeni Çocuğun yakasından tutup, ayağa kaldırıyor. Masada bir cins 

saate bağlı plastik patlayıcı var. Yeni çocuk merdivenden çıkarken Y. ile karşılaşıyor.

Y.

(normal sesle)

Şükriye, seninle konuşmamız gerek, artık seni bu rezaletten kurtaracağım. Seni 

seviyorum.

Şükriye ve Prokatil şaşkınlıkla Y.’ye bakakalıyorlar.

Kesme
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Üçü bir masada oturmuş.

PROKATİL

(Nefes nefese)

Abla, biz de aranıyormuşuz işte, gördük televizyonda. Yalnız basılan bina 

bizimki değildi sanki...

ŞÜKRİYE

Sen merak etme, bize kimse bir şey yapamaz. Necip her şeyi düşünmüştür, 

baksana bizim bina değil işte.

Y.

Kimse bize bir şey yapamaz değil mi abla?

(Veda) fon müziği olarak başlar. Şükriye aceleyle mesaj yazar: 

“Necip ne oldu?” 

Mesajı gönderir, gitmediği uyarısı çıkar. 

92 İÇ-NECİP BEY’İN EVİ-GECE

Necip Bey CD’yi çalıştırıyor. (Chant Byzantine) Mekan müziği olarak başlıyor, mekan sesleri 

var. Öpüşmeye başladıklarına mekan sesleri kesiliyor, müzik fon müziğine dönüşüyor. Necip 

Selma’nın ayaklarını emmekle meşgul. Bir süre erotizm.

(23. sahneyle tıpatıp aynı çekilecek.)

93 İÇ-ALT KAT-LOKANTA-GECE

Üçü hala aynı masadalar. Şükriye’nin elinde cep telefonu.

ŞÜKRİYE

Necip göndermeye çalıştığım mesajları almıyor bir türlü. 
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Y.

Kaçsak mı abla?

PROKATİL

Gökte Allah var. Ne yaptıysak vatan için yapmadık mı? Ne var korkacak 

oğlum, birazdan Necip Bey bizi arayacaktır. Ne işlerden sıyırttık. 

Birden yukarıdan gürültüler gelir.

PROKATİL

(yerinden fırlar)

Yukarıda bir şeyler oluyor. Bir bakayım.

Y. ve Şükriye görüntüde. Şükriye ve Y. bir an bakışıp, masadan fırlıyorlar. 

Kesme

Üst kat. Prokatil ağır çekimde mevzi alırken, tabancasını çıkarmaktadır. 

POLİS ŞEFİ’NİN SESİ

Kıpırdama!

Kesme

Alt kat. Şükriye ve Y. bir yerlere saklanmaya çalışıyorlar. Y. Şükriye’nin önüne siper oluyor.

POLİS ŞEFİ’NİN SESİ

Ateş!

(yansımalı) 

Y.

Korkma abla.

Kararma

Sayfa 82/83



Çırak | Sena ryo  |  Armağan  Tekdöner

Gürleyen makineli sesleri, Şükriye’nin haykırışları. Merdivenden inen ayak sesleri, yeniden 

makineli sesleri, devrilen kırılan eşya sesleri çok yüksek. Aniden ses düşüyor, silahlar ve 

kırılmalar susuyor. Telsiz sesleri.

94 DIŞ-SİMİT SOKAĞI-GÜNDÜZ

(karanlıkta değneklerin çıt-çıt sesleri, aydınlanma) 

Körlerin ayakları ve değnekleri. Biri perdenin solundan, diğeri sağından giriyor. Değnekleri 

çarpışıyor: ikisi karşılaşıyorlar. Yüzleri görüntüde. Gözlükleri çıkartıyorlar. Ortada duvara 

dayalı mantarlı iki hedef ve yerde duran iki tüfek var. 1.Kör de yere eğilip tüfekleri alıyor, 

ardı ardına ateş ederek hedefi ortadan vuruyorlar, mantarlar patlıyor. 

Müzik “Huysuz ve Tatlı kadın”

Filmde çalışanlar
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