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K.
NO

ME-K
AN

ÇEKİM
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1

Şelale
dış/gü
n

II. OP
TİLD TRV
GP

m.

KADRIN

İÇERİĞİ

VE

DİYALOGLAR

Yüksek kayalardan köpürerek yuvarlanan sular, havada çeşitli figürler
oluşturuyor ve küçücük bir gölete dökülüyor. Şelalenin fonu üzerinde
bir anne ile beş yaşındaki kızının sesleri yankılanıyor:
Anne
Rüyalar akan suya anlatılır ve yorumu Yusuf peygambere
mahsustur, kızım. Rüyanı şelaleye anlat.

ses ve
müzik

TEKNIK HUSUSLAR

Jenerik
müziği.
Şelale sesi...
Rüya anlatan
kadınların
anlaşılmayan
gürültüsü...

Crain.
Şelalenin kaynağından
gölete kadar tild. Rapid
çekilecek veya strob
yapılacak...
Göletin etrafında oturan
kadınlara tek tek PNR.
Son kadından Semra’nın
yüzüne kadar açılma.
Semranın konuşan
yüzünde jenerik
başlıyor...

Aynı

Durgun kamera...

Kız
Rüyamda allahı gördüm anne. Bembeyazdı ve yeni doğmuş
bir bebek
gibi çıplaktı. Sonra elimden tutup çekti. Sonra
pamuk gibi bulutların
arasından geçerek cennete uçtuk.
Göklerdeki cenneti gördüm anne. Her tarafta beyaz kanatlı
güvercinler uçuşuyordu... bir de baktım ki,
benim de o
güvercinler gibi beyaz kanatlarım varmış. Çok mutluydum
anne, çoook!..
Bu sırada şelalenin dibinde, suyun kayalara çarpıp dağıldığı küçük
göletin etrafında on onbeş kadar kadın, çeşitli jestlerle, bağıra
çağıra rüyalarını şelaleye anlatıyorlar. Ancak şelale gürültüsünden
hiç birinin ne dediği anlaşılmıyor...

2

Aynı

YP
(Göğüs
Plan)

Şelalenin dibindeki göletin kenarında bir kayaya oturan kadın hışımla
göğsünü açıp dövünüyor ve saçını başını yolarak öfkeyle rüyasını
anlatıyor...

3

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Rüya anlatan başka bir kadın... Bir öncekinin tersine yüzü sakin ama
çok üzgün...

Aynı

Durgun kamera...

4

Aynı

YP PNR
TİLD OP

Bir kadın yeni gelmiş olacak ki, gülümseyerek şelaleye bakıyor, sonra
durduğu yerde çömelerekneşeli bir şekilde rüyasını anlatmaya
başlıyor. biraz ötede iki kadın daha her biri değişik bir duyguyla
rüyasını şelaleye anlatıyor...

Aynı

I. kadın profilde. İki
kadına PNR.

5

Aynı

YP PNR
GP

Kadınlardan birisi de Semra. Semra, yüzünde acı bir gülümsemeyle
uzun rüyasını anlatmaya başlıyor, ama sesi işitilmiyor. Semra’nın
yüzünün fonunda jenerik akıyor... Semra rüyasını bitirdiğinde
şelalenin köpüren suları ekranı kaplıyor...

Sadece jenerik
müziği.

Semra’nın yüzünden
şelale sularına PNR.
Çerçevenin renkleri
devamlı değişim
içinde... Sonda netlik
bozuk...

J E N E R İ K
6

Sokak
dış/gü
n

GP PNR

Bir kentin taş parke eski bir sokağı. Günlük güneşlik bir hava.
Kimsesiz sokağa kar yağıyormuş gibi, beyaz kağıt parçaları
dökülüyor...

Piyano sesi...

Netlik düzelterek
başlıyor.
Üst rakurs. Hafif PNR.

7

Aynı

ÇY TRV

Aynı sokağın köşe duvarının ardından bir 30 yaşlarındaki Cemal’in
başı beliriyor. Cemal, korkulu gözlerle etrafını seçmeye çalışıyor...

Aynı

Şaryo, ray. Profilden
cepheye geçiş.

8

Aynı

GP

Üzerinde hiç giysisi olmayan Cemal, sokakta kimsenin olmadığından
emin olduktan sonra ayıp yerlerini elleriyle örtmeye çalışarak,
fırlıyor ve başka bir sokağa giriyor.

Aynı

Durgun kamera. Pofilden
bakış.

9

Aynı

GP

Bir avlu girişinden görünen Cemal, ürkek adımlarla okakta ilerliyor...

Aynı

F= 16mm. kadraja girip
çıkıy.

10

Aynı

GP TİLD
YP

Kağıt parçaları o sokakta da yağmaya devam ediyor. Dar bir sokağın
ağzında beliren Cemal, aynı ürkek adımlarla ilerliyor... Bir an
duruyor, etrafına bakınıyor ve bir şey görmüş gibi o yöne
odaklanıyor...

Aynı

Cemal kadraja giriyor.
Hafif üst rakurstan
Cemal’in baş hizasına
TİLD.

11

Aynı

GP TRV
OP

Cemal’in baktığı yönde eski bir binanın bodrumuna inen merdivenler
görülüyor. Cemal hızlı adımlarla yaklaşıyor ve merdivenleri inerek bir
dehlize giriyor. Bir an duraklayıp arkasına bakıyor ve görülmediğini
anlayınca dehlizde ilerliyor...

Aynı

Şaryo, ray. Cemal
kadraja giriyor.
Merdivenleri inerken
şaryo ile arkasına geçiş.

12

Dehliz
iç/gü
n

YP TRV

Cemal önünü görmeye çalışarak karanlık dehlizde bir süre ilerliyor...

Aynı

Geriye TRV. Omuz
kamerası

13

Tiyatr
o
salonu
iç/gü
n

GP PNR

Cemal karanlıkta açık bir kapıdan genişçe bir yere giriyor. Birkaç
adım atıp tam ortaya geldiği anda, kendisine yöneltilmiş projektörler
yanıyor. Cemal, bir eliyle ayıp yerini kapatırken diğeriyle kamaşan
gözlerini örtüyor. Bu sırada bir alkış tufanı kopuyor. Alkışlarla
birlikte, arada bir “Bravo!” nidaları işitiliyor. Cemal, durduğu yerde
serili beyaz bir çarşafın üzerine yığılıp büzülüyor, çarşafa sarınmaya
başlıyor.

Piyano sesi.
Alkış tufanı.

Cemal’in hareketini PNR
ile takip. Omuz
kamerası.

Cemal doğrulunca
kadraja giriyor, kamera
dönüp cepheye geçiyor
ve onu aynı planda
tutarak geriye kayıyor.
Omuz kamerası.

14

Aynı

GP YP
TİLD TRV

Sahne tarafından tiyatro salonunu dolduran ve ayakta alkış tutan
buyuük kalabalık görünüyor. Bu sırada çarşafa sarılı olarak doğrulan
Cemal, bir elini gözlerine siper ederek salona bakıyor, yavaşça ayağa
kalkıp alkış tutan kalabalığa yaklaşıyor ve gördüğü manzarayla
şaşkına dönüyor.

Aynı

15

Aynı

YP TRV

Cemali alkışlayan ve salonu tıklım tıklım dolduran insanların hepsi
kör. Kimse yaklaşan Cemal’i farketmeden alkışa ve “bravo”
nidalarına devam ediyorlar...

Aynı

Körlerin ilk sırasını YP ile
tarama. Omuz kamerası.

16

Aynı

YP(Göğü
s Plan)

Cemal, hayretle sahneden atlayıp kör izleyiciler arasından geçiyor ve
salonun arka tarafındaki kapıdan dışarıya çıkıyor. Körlerin alkış
sesleri zayıflamaya başlıyor.

Piyano
netleşiyor.
Alkış
zayıflıyor.

Cemal cepheden aynı
ölçekte tutulacak
şekilde TRV. Omuz
kamerası.

17

Resim
atölye
si
iç/gü
n

GP YP

Cemal çarşafa sarılı olduğu halde, kendi resim atölyesine giriyor.
Gördüğü rüyanın etkisinden yüzü allak bullak. Bu sırada, atölyenin
içinde bir piyano müziği yankılanıyor. Cemal bir an durup piyano
çalınan yere atölyenin iç tarafına bakıyor...

Piyano sesi
kuvvetli. Alkış
tamamen
bitiyor.

Cemal cepheden YP a
geliyor. Dikkat! 19.
Planla tek parça halinde
çekilecek.

Cemal’in bakışından kısa
TRV. Harekete kesmek
icab ederse...

18

Aynı

GP TRV
GP

Atölyenin dip tarafında piyanonun başına oturmuş genç bir kadın
piyano çalıyor.

Piyano sesi.

19

Aynı

YP TRV
YP

Cemal bir an duruyor, sonra ne yapacağının bilmeyen bir tavırla
dönüp duvara asılı eski resim tablolarına bakıyor.

Aynı

Cemal’in yana dönüşü ile
cepheye geçiş. 17 plan
ile tek parça çekilecek.

20

Aynı

OP TRV
YP

Duvara asılı resim tabloları. Şelale göletinin etrafında rüya anlatan
kadınlar, ney çalan yaşlı bir berber, stadyum inşaatında teskere
taşıyan iki işçi, duvara dayalı merdivenlere tırmanmış ve birbirini
hırpalayan birkaç adam, bir su değirmeni, bir çıkrıklı kuyudan su alan
kadınlar, tandır yakan bir kadın ve nihayet ahşap çerçeve içinde,
duvara çıkılan bir çiviye asılı, birbiriyle kırmızı kordela ile bağlı ve
bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşılan kirli beyaz renkli bir çift
kundura.

Aynı...

Kamera ilk resmi
çerçeveye sığdıracak
şekilde durgun
başlayacak, diğer
resimlerde gezinip
kundurada duracak.
Dikkat! 22 planla
çekilecek.

21

Aynı

YP

Cemal, duvara asılı kunduraya üzgün bir gülümseme ile bakıyor.

Aynı.

Cepheden.

22

Aynı

YP TRV
ÇY PNR

Çerçeve içinde kordelayla çiviye asılı kundura... Cemal’in eli uzanıp
kundurayı alıp yüzüne yaklaştırıyor, usulca öpüyor ve yanağına
dayayıp gözlerini kapatıyor, bir süre öylece kalıyor...

Aynı.

Hafif alt rakurs.
Kunduraya TRV.
Cemal’in eli kadraja
giriyor el ile yüzüne
PNR.

23

Aynı

ÇY PNR

Piyano çalan kadının elleri, klavyelerin üzerinde gezinerek piyanoyu
coşturuyor... Kadın bir ara yanında duran Cemal’e bakıp gülümsüyor
ve tekrar önüne bakıyor.

Aynı.

Eller profilde. Ellerden
kadının yüzüne ÇY PNR

24

Aynı

YP

Cemal bir eliyle gözünü oğuşturarak piyano çalan Nihal’e bakıyor, bir
şey söylemek için müzik cümlesini bitirmesini bekliyor.

Aynı.

Hafif alt rakurs...

25

Aynı

II. OP

Nihal, müzik cümlesini bitirip yanıbaşında dikilen Cemal’e bakıyor ve
onun ekşimiş suratını görünce gülerek soruyor:
Nihal
Ay, inanamıyorum! Ne oldu sana böyle?

Piyano sesi
bitiyor.
Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Kuyruklu piyanonun
kapak arasından çekim.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Hafif alt rakurs.

Cemal
Bu gece çok tuhaf bir rüya gördüm, Nihal...
Nihal neşeyle gülerek, Cemal’in diyeceğini ezbere biliyormuş gibi,
sevecen bir ses tonuyla karşılık veriyor:
Nihal
Ama rüyalar akan suya anlatılır veee... yorumu sadece
Yusuf peygambere mahsustur...

26

Aynı

YP

Cemal boynunu bükerek üzgün bir ses tonuyla Nihal’i onaylıyor:
Cemal
Doğru... Bir süreliğine gitmeyi düşünüyorum, Nihal...

27

Aynı

YP(Göğü
s Plan)
PNR

Cemal kulağının arkasını kaşırken, Nihal ayağa kalkarken soruyor:
Nihal
Nereye gideceksin? Serginin açılışı var, unuttun mu?
Cemal
Sergi yerin dibine batsın! Hiç umurumda değil... O iğrenç
yalakaların pohpohlamaları var ya? Canıma tak dedi. İstediğin
kadar berbat resim yap, bu ne kardeşim, böyle resim olur mu,
diyen bir allahın kulu yok!
Nihal, Cemal’e yaklaşıyor:
Nihal
Bitanem, iyi misin?

Aynı

Nihal, Cemal’in
amorsundan. Nihal’in
kalkıp yaklaşmasıyla
ikisinin profiline geçiş...
Kamera sabit, mizansen
değişikliği oyuncunun
hareketiyle
sağlanacak...

28

Aynı

YP(Omuz
Plan)
360º PNR

Cemal, üzgün bir ses tonuyla olumlu anlamda başını sallayarak:
Cemal
İyiyim... Hayır, iyi değilim! İkiyüzlü bir toplumda yaşayıp
nasıl iyi
olunur?
Bu sırada Nihal Cemal’e sarılıyor. Kendi etraflarında dönmeye
başlıyorlar. Cemal yakınmaya devam ediyor:
Cemal
Farkında mısın? Ben de ikiyüzlü oldum, Nihal... Yaptığım
resim içime sinmiyor. İstediğim resmi değil, istenileni
yapıyorum. Resimle yalan söylenir mi?
Nihal
Git canım... Sergiyi boşver, ben bi şekilde hallederim...

Birbirlerine
sarıldıkları
andan itibaren
hafiften
romantik bir
müzik
işitilecek.
Nihal’in dış
sesi bittiği
zaman müzik
kuvvetlenecek
...

Cemal
Eğer sanat, canlı bir duygunun dile getirilişi ise ve insan
bunda bile yalan söylemeyi becerebiliyorsa, o duygu nasıl bir
duygu? Vallahi,
kendimi özledim Nihal.
Nihal (dış ses)
Sakin ol, sus... git ve kendine kavuş... Şelalene rüyalarını
anlat, o seni herkesten çok anlayacak...

Nihal konuşmaya
başlayınca subjektif
kameraya geçiş. Kamera
PNR hareketi yapıp
kendi etrafında dönmeye
başlıyor. Cemal ve Nihal
kadrajdan çıkıyorlar.
Kamera hareketi sağdan
sola olacak.
Trenin gidişte çekilen
görüntüleriyle
kurgulanması için
hareket eden ana
kitlenin hareket yönüne
dikkat!!!
Ana kitle hareketi soldan
sağa

29

Deniz
dış/gü
n

GP TRV

Bir deniz kenarından geçerken trenden alınan görüntü...

Aynı müzik.

Ana kitle hareketi soldan
sağa

30

Bozkır
dış/g
ün

GP TRV

Uçcuz bucaksız bir bozkırın trenden görüntüsü...

Aynı müzik.

Hareket aynı yönde.

31

Dağ
dı/gü
n

GP TRV

Dağlık bir bölgenin trenden görüntüsü...

Aynı müzik.

Hareket aynı yönde.

32

Berbe
r
dış/gü
n

GP TRV

Büyük Cemal terkedilmiş havası veren berber dükkanının kapısına
yaklaşıp kapıyı aralıyor ve başını içeriye sokuyor ve kısa bir
beklemeden sonra içerde biri varmış gibi sesleniyor:
Cemal
Selim usta...

Müzik
kesiliyor.
Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Bir önceki
kardla hareket yönü ve
hızına dikkat.
Cemal kompozisyon
merkezindeyken kamera
hareketi duruyor...

33

Berbe
r
dış/gü
n

YP

Cemal berber dükkanının kapısını aralayıp başını içeriye sokuyor ve
içerde biri varmış gibi sesleniyor:
Cemal
Selim usta...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Cemal
kapıyı aralarken bir
önceki plan kesilerek
bununla kurgulanacak.
Bir önceki plan ile bakış
yönüne dikkat!!!
Kurgunun 9 prensibine
dikkat

Cemal fazla beklemeden dükkan kapısından içeriye giriyor...

34

Berbe
r
iç/gü
n

II. OP
PNR YP
PNR GP
TRV
II.OP

Cemal berber dükkanına girip etrafına bakınıyor. Dükkan, terkedilmiş
gibi tozlarla kaplı... Duvara asılı suluboya resimlerden birinin önünde
duran Cemal, tozunu üfürerek gülümsüyor ve başka resimlere ve
eşyalara baka baka, bir tur atıp berber koltuğunun onunde duruyor.
Aynaya bakıyor. Uzamış traşını eliyle kontrol ediyor, sonra
çenesinden inen eli, aynanın önünde duran traş malzemesini alıyor,
çömlek testiden bir tasa biraz su boşaltarak fırçayı sabunluyor ve onu
çenesine götürüp sakalını fırçalamaya başlıyor. Tam bu sırada
dükkanın önünden ney sesi gelmeye başlıyor. Cemal başını çevirip
dışarıya bakıyor ve traş fırçasını tutan eli çenesinde donuyor.
Cemal’in çocukluğunda olduğu gibi Kel Selim pencere kenarına
oturmuş hazin bir melodi çalıyor... Dışarısı 1960 yılının bir nisan
sabahı. Kel Selim ney
çalarken, dışarıda bir sürü insandan kimi kağıt oynuyor, kimi tavla...
Kimi de sadece oynayanları seyrediyor... Ama dükkanın içinde artık
dokuz yaşlarındaki Cemal var. Cemal, traş koltuğunda uyuklayan bir
ihtiyarın sakalını sabunluyor...

Atmosfer
sesi...
Ney müziği,
İsabelle’in
piyano ile
çaldığı
parçayla aynı.
Ney sesiyle
dışardaki ölü
yaşam
canlanıyor.

Şaryo, ray. Dükkana
girişle Cemal’i YP.da
takip (270º) sonra el
hareketlerini takip.
Müzik ile dışarıya PNR
Selim GP.da. geriye
kaydırma ile açılma ve
küçük Cemal...
Kamera 360º PNR yapana
kadar dışardaki durum
ve atmosfer
değiştirilecek...

35

Berbe
r
dış/gü
n

YP TRV
PNR OP

Kel Selim kendinden geçmiş gibi neyini üflemeye devam ediyor... Bu
sırada ihtiyar adamın sakalını sabunlayan Cemal, Selim usta’ya
yaklaşıp ona sesleniyor:

Ney sesi
devam

Şaryo, ray.
Vinç ile Selim dükkanın
içinden çeyrek profilde
çekilecek. Selim’in
arkasında duran adamın
hareketi ile kamera
dışarıya çıkacak ve
yaklaşan Cemal’e PNR
yapacak. Selim ve Cemal
OP

Cemal
Tamam, Selim usta...
Cemal, bir süre ustasının müziğini dinliyor. Selim usta, müzik
cümlesini bitirdikten sonra ayağa kalmaya davranıyor.

36

De
v

Berbe
r
iç/gü
n

YP PNR
TRV OP

Traş koltuğunda oturan sakalı sabunlu ihtiyar çenesini sarkıtmış
uyukluyor. Bu sırada Kel Selim’in sesi işitiliyor:
Kel Selim (dış ses)
Ooof, of!.. Fransızı uğurladık, aradan on yıl geçmedi Sam
Amca’yı
diktiler başımıza...

Kel Selim dükkan kapısından içeriye girerken neyini yerine koyup
kendi kendine kavga ediyormuş gibi uyuklayan ihtiyarın başucunda
bağırıyor:
Kel Selim
Sen kimsin yaho?!
Kel Selim’in başnın ucunda bağırmasıyla irkilen ihtiyar, hiçbir şey
anlamayan gözlerle bakarken, Selim ustura alıp köseleye bir iki kez
sürdükten sonra traşa başlıyor:
Kel Selim
Fransız geldiğinde siyah askerler beyaz ekmek dağıttılar...
Sen ekmek almadın mı?
İhtiyar
Ne zaman?
İhtiyara eğilen Kel Selim, hiddetle:
Kel Selim
Nasıl ne zaman, bre deyyus?..

Atmosfer sesi

Şaryo, ray.
İhtiyarın aynadan
çekimi. Yaklaşan Kel
Selim’e PNR. Selim
usturayı bileyerek
adama eğiliyor ve traşa
başlıyor. İhtiyarın “ne
zaman” sorusuyla şaryo
ile OP na açılma...

37

Aynı

ÇY TİLD
TRV OP
YP

Kel Selim’in eli, ihtiyarın gırtlak derisini çekip usturayı oraya dayıyor
ve sorusunu yineliyor:
Kel Selim (dış ses)
Şimdi sen, Fransızlardan beyaz ekmek aldın mı, almadın
mı?

Atmosfer sesi.

Şaryo, ray.
İhtiyarın gırlağından Kel
Selim’in yüzüne TİLD.
Çekim dükkanın içinden
dışarıya doğru. İhtiyar
profilden, Selim
Cepheden.
İhtiyarın cevabı ile Selim
onun önüne geçiyor ve
aynı anda şaryo hareketi
ile kamera ihtiyarın
amorsuna geçiyor. Kel
Selim İhtiyarın sağına
geçmiş oluyor...

Atmosfer sesi.

Selim ‘in amorsundan
ustura ve ihtiyarın
traşolan yüzü.

Gırtlağına ustura dayalı ihtiyar, itiraz etmeye cesaret edemiyor:
İhtiyar
Sen öyle diyosan almışımdır, Selim usta...
Kel Selim adamın arkasından önüne geçiyor ve artık sakin ama
yakınan bir sesle anlatmaya başlıyor:
Kel Selim
Aldın elbette, gavvat! Millet bir ekmek almak için birbirini
ezdi, işgal
kuvvetlerine sen kimsin diyen bir allahın kulu
çıkmadı. Ama aç insan
ne yapsın?.. Bu Sam Amca da üç
kuruşa beyaz un, süt tozu ve pamuk
yağı dağıttı... Onbinleri
Kore’ye götürdü, Yacuc-u Macuc kavmiyle
savaştırdı...

38

Aynı

ÇY

Kel Selim, ihtiyara eğilmiş usturayı onun çenesinde gezdirirken
konuşmaya devam ediyor:
Kel Selim
...Onbinleri Kore’ye götürdü, Yacuc-u Macuc’a karşı
savaştırdı...

39

Aynı

YP Tild
(Göğüs
Plan)

Kel Selim bir an doğruluyor, usturanın sabununu avcuna siliyor ve
Cemal’e sevecen bir ses tonuyla soruyor:
Kel Selim
Sen o lanet Amerikan sütünü içiyor musun, Cemal?

Atmosfer sesi

Selim’in doğrulması ile
yükseldiği ölçüde TİLD.

40

Aynı

YP

Cemal yaptığı resimden başını kaldırıyor ve gülümseyerek Kel Selim’e
karşılık veriyor:
Cemal
Cık...

Atmosfer sesi

Sabit kamera. Selim’in
bakış açısından.

41

Aynı

OP TRV

Kel Selim ihtiyarın arkasına dönüp traş ederken Cemal’e öğütler
yağdırıyor:

Atmosfer sesi

Şaryo,ray.
Kamera Cemal’in
gözünden.
Ihtiyarın amorsundan
Selim.
Selim ellerini boğazına
sokarken Cemal’e
yaklaşıyor, ve geri
döndüğünde tekrar
ihtiyarın soluna geçiyor.
Kamera, Selim’in
hareketiyle traş olan
ihtiyarın ensesinin
etrafında dolanıyor.
(ihtiyarın sağından
soluna doğru.

Kel Selim
Aferin... O ne idüğü belirsiz sütü sakın içme! Yok ille de
içirmeye
kalkışırlarsa, içiyormuş gibi yap, ama içme. Kazara
içersen dahi, bir
köşeye git, şu iki parmağını boğazına sok...
Ve Kel Selim, Cemal’e ne yapacağını göstermek için iki parmağını
kendi boğazına sokuyor ve bir an kusacakmış gibi ıkındıktan sonra
devam ediyor:
Kel Selim
Ve onu kusmaya bak. Hay allah essahten kusuyordum
yaho...

42

Aynı

OP

Cemal, Kel Selim’in parmaklarını kendi boğazına sokup ıkınmasıyla
neşeli bir şekilde gülüyor. Bu arada Kel Selim’in sesi işitiliyor:

Atmosfer sesi

Sabit kamera. Selim’in
bakış açısından.

Atmosfer sesi
Plan sonunda
bıçak bileme
sesi.

Aynanın yansıyan
görüntüsünden çekim.
Kel selim ihtiyarın
solunda.
Falakaya yatırırlar
lafıyla zahiri Selim’e
PNR. Kapı aralığında
Callud beliriyor.
DİKKAT!!! Planın
sonunda
Selim kadrajın sağına
geçiyor. (ihtiyarın sağ
tarafına)

Bıçak bileme
sesi

Şaryo, ray.
Selim’in gözünden.

Kel Selim (dış ses)
Sam Amca bu milletin kara kaşı, kara gözü için mi süt
gönderiyor, dersin?

43

Aynı

YP(Göğü
s Plan)
PNR

Kel Selim, ihtiyarın sakalını traş ederken, diğer taraftan kavga
ediyormuş gibi, monologuna devam ediyor:
Kel Selim
Ne münasebet! Eşek sütünü kurutup öğütüyorlar, sonra da
yardım diye gönderip okullarda zorla yavrularımıza içiriyorlar. Hı
hı
hı... Canın tatlıysa içme... Anında falakaya yatırırlar...
Eşek sütü içen noolur?
Callud
Eşşek olur elbet!..

44

Berbe
r önü
dış/gü
n

II. OP
TRV OP

Kel Selim’in komşusu kasap Callud, berber dükkanının girişinde durup
bir taraftan kocaman bıçağını biliyor, diğer taraftan soru ona
sorulmuş gibi alaycı bir tavırla cevap veriyor:
Callud
Eşek olur elbet... At sütü karıştırmışlarsa katır olur...

45

Berbe
r
iç/gü
n

YP

46

Berbe
r
aynı

YP

47

Berbe
r aynı

OP(diz)
PNR YP

Kel Selim, bir an doğrulup bıçak bileyen Callud’a gülümseyerek
bakıyor:

Bıçak bileme
ve atmosfer
sesi.

Sabit kamera.
İhtiyarın amorsundan.
Ihtiyar solda, Selim
sağda.

Kapıda duran Callud, sadistçe bir gülümsemeyle, Kel Selim’i provake
edercesine bıçağını biliyor:
Callud
I ıh gerekmiyor, gerekmiyor..

Bıçak bileme
sesi şiddetli

Sabit kamera. Selim’in
gözünden.

Kel Selim, istem dışı bir hareketle usturasını biledikten sonra traşa
devam ediyor:

Atmosfer sesi.

Dükkanın dibinden
çekim. Selim’in
Tencereye gelişini PNR
ile takip ve YP a geçiş.
Kameranın önünden
geçip yüzünü dışarıya
dönecek. (Kadrajın
sağından soluna)
(suyun sıcaklığını kontrol
vs.)

Kel Selim
Bir insanın eşşek olması için illa dört ayak üzerinde
yürüyüp sırtına
palan vurmak gerekmiyor ciğerim!..

Kel Selim
Sam Amca işini bilir... Okulları eşek fabrikasına çevirdiler
allah vekil! Her mahalle bir haraya kavuşsun da asıl tepinmeyi o
zaman gör!
Selim traşını bitiriyor, aynanın önünden bakır tası alıyor, dükkanın
dibine gidip gaz ocağının üzerindeki tencereye daldırıyor ve bir tas
sıcak su alıyor.

48

Berbe
r
iç/gü
n
Kasap
önü
dış/gü
n

II.OP
PNR GP

Selim ihtiyarın yanına gelip yüzünü yıkamaya başlıyor. Bu sırada
dükkanının önüne dönen Callud’un sesi işitiliyor:
Callud (dış ses)
Eeeyy millet! Eeey ahaliii!...

Atmosfer sesi

Kamera dışarda,
pencerenin önünde.
Cemal’in amorsundan
Selim. Cemal kadrajın
solunda, Selim ise en
sağında olacak.
(kompozisyona göre
kurgu prensibi)
Callud’un bağırmasıyla
Callud’a PNR.

Atmosfer
sesi...
Gülüşme
sesleri.

Kamera içerde, masanın
arkasında. Cemal solda,
ihtiyar ortada, Selim
sağda. Selim’in
hareketini PNR ile takip.
Selim başını dışarıya
uzatırken Cemal’in
soluna geçiyor, ihtiyar
kadraj dışı kalıyor. Selim
tekrar dönüp resime
bakığında kadrajın
sağına geçiyor...

Selim de, Pencerenin önünde resim yapan Cemal de, Callud’un
sesiyle dışarıya bakıyorlar. Callud kocaman bıçağıyla et kıyarken
bağırmaya devam ediyor:
Callud
Et yiyin, yetimin, miskinin hakkını yemeyiiin!..
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Berbe
r
iç/gü
n

OP PNR

Ihtiyarın yüzünü kurulayan Kel Selim, Cemal’in yanına yaklaşıyor ve
pencereden başını uzatarak Callud’a karşılık veriyor:
Kel Selim
Callud yetimlerin hakkını yemez, ama yetim analarını çok
sever...
Selim’in bu lafı üzerine dışardan gülüşmeler işitiliyor. Bu sırada
Selim, Cemal’in yaptığı resme bakarak gülümsüyor ve sevecen bir ses
tonuyla çocuğa sesleniyor:
Kel Selim
Bak şuraya bir eşek resmi yap ki, yirmi yıl sonra bu ülkeyi
eşeklerin
dolduracağı anlaşılsın...

50

Berbe
r
iç/gü
n

YP

Cemal başını kaldırıp Selim’in yüzüne bakıyor ve neşeli bir şekilde
gülerek tekrar resmine dönüyor...

Atmasfer
sesi...

Sabit kamera. Cemal
cepheden, bakış soldan
sağa..

51

Aynı

YP TRV
OP PNR
GP

Kel Selim ihtiyarın yanaklarındaki kılları bir iplikle alırken ipliği
tuttuğu dişlerinin arasından mırıldanıyor:
Kel Selim
Deyyusların kasabı! Yetimleri düşünmekten gözüne uyku
girmiyordur.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Selim ipliği bıraktığında
geri TRV OP a geçiş.
Kolonya sürüp
yelpazeledikten sonra
adam kalkıyor, ücretini
verip çıkıyor. Arkasından
PNR ile GP a geçiş. Selim
dışarıya çıkıp sabunlu
kağıtları çöp

Selim ipliği bırakıp ihtiyarın yüzüne kolonya sürüyor ve bir havluyla
yelpazeliyor. Ihtiyar kalkmaya davranıyor:
İhtiyar
Eline sağlık Selim usta...
De
v

İhtiyar adam traş koltuğundan kalkarken elini kuşağındaki para
kesesine uzatıyor ve kesesinden elli kuruş çıkararak Selim’in eline
tutuşturuyor.
Kel Selim
Allah bin bereket versin, sıhhatler olsun...
İhtiyar dışarıya çıkarken Kel Selim aldığı parayı üç kez öpüpbaşına
koyuyor ve ihtiyarın yüzünü yıkadığı suyu dökmek için dışarıya
çıkıyor.

Kutusuna atıyor.
Sami’nin bağırmasıyla
Selim Sesin geldiği yöne
bakıyor.
Planın sonunda Selim’in
bakışı sağdan sola.

52

Berbe
r
dış/gü
n

YP

53

Kemer GP – YP
dış/gü
n

Selim tenekeye kirli suyu dökerken sarhoş Sami’nin bağırtısı işitiliyor,
Selim o yöne bakıyor:
Sami (Dış ses)
Dur! Öldürecem ulan! Dur dedim...

Atmosfer sesi.

Dükkanın önünden,
cepheden çekim.
Selim’in bakışı sağdan
sola.

Bir su kemerinin ardından arkasında uçuşan uzun ve hafif bir fistan
giysili Nergis’i elinde satırla kocası Sami kovalarken ağzına geleni
söylüyor:

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Sabit kamera.
F = 85 mm.
Koşup YP a gelecek ve
uzun süre aynı planda
kalacaklar...
Hareket yönü soldan
sağa.

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Sabit kamera.
Selim kendi hareketiyle
YP a gelecek.
Selim’in bakış yönü
sağdan sola.

Sami
Parça parça edecem ulaaan! Parçalarını itlere yedirmesem
bana da
Sami demesinler!..

54

Berbe
r
dış/gü
n

OP – YP

Kel Selim, karısını kovalayan Sami’ye bir an baktıktan sonra kirli suyu
döküp birkaç adım ileriye atıyor ve kendi kendine konuşur gibi
mırıldanıyor:
Sami (dış ses)
Bana da Sami demesinler!..
Kel Selim
Cık, cık, cık... Şu işe bak, bir taraftan eşek sütü, diğer
taraftan da aslan sütü... Eeeh, eh!..
Sami (dış ses)
Dur bre kodoşların bacısı, dur!..

55

Han
dış/gü
n

GP TRV
PNR

De
v

Hanın avlusuna giren Nergis, avludaki beyaz kubbeli yatırın etrafında
dönmeye başlıyor. Sami elindeki satırı havada sallayarak yatırın
etrafında kovalamaca

Atmosfer
sesi...

başlıyor. Tütsü tüttürerek yatırın etrafını dolaşan biri kadın biri erkek
iki ihtiyar,
Sami ile çarpışmamak için yatırın duvarına yapışıyorlar. Sami
bağırıyor:
Sami
Kesecem ulan! Doğrayacam ulan!

Kemerin altından çıkan
Sami, kubbenin
etrafında dönmeye
başlayınca berber
dükkanına doğru TRV ve
PNR.
Sami ve Nergis bir tur
atıp kubbeyi öpecekler.
Sami sağda, Nergis
solda.

Sami ile Nergis, nedense yatırın etrafında döndüklerini farkedip aynı
anda bir an duruyorlar ve duvarın oyuklarında tüten
buhurdanlıklardan yüzlerine biraz duman yelpazeleyip yatırın
duvarını üç kez alınlarını dayadıktan sonra tekrar kovalamaca
başlıyor.
56

Han
dış/gü
n

OP TRV

Yatırın duvarını öptükten sonra, kovalamaca başlıyor. Fakat Nergis
yanlışlıkla kocasına doğru koşuyor. Yatırın duvarının dibinde yüzyüze
geldikleri sırada Nergis çığlık atarak ters yönde koşuyor. Sami
arkasından bağırarak kovalıyor:
Sami
Yakaladım! Dur! Nereye? Dur dedim ulan!...
Nergis yatırın öbür tarafından çıkarak uzaklaşıyor.

Şaryo, ray.
Kilimcinin önünden
çekim.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Kubbe kenarını sağda
tutarak Nergis’in
kameraya gelişi OP da.
Bir an saklanıp dönen
Sami ile çarpışma.
Nergis kurtulup hanın
diğer kapısına koşuyor.
İkisi kadrajdan
çıkıyorlar. Kurguda Sami
üzerinde kesilebilir.
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O.avl
u
dış/gü
n

OP TRV
PNR GP
OP

Nergis önde Sami birkaç metre arkada satırı elinde sallayarak
bağırıyor:
Sami
Nereye ulan, nereye?! Dur dedim sana, dur! Öldürecem
ulan!
Sami ve Nergis geçer geçmez, fonda Yusuf usta ile kardeşi
Süleyman’ın ortak avlusunun tam ortasında bir duvar ören iki işçi
görülüyor. İki işçi çektikleri ipin arasını taşlarla örerken birden Yusuf
usta kucağında küçük kızı ile çıkageliyor ve olanca sesiyle bağırıyor:
Yusuf Usta
Nooluyo burda yaho? Bu ne böyle?!
Duvar ören işçilerden biri ayağa kalkıp durumu izah etmeye çalışıyor:
İşçi
Avluyu ayıracakmışsınız, Süleyman çağırdı...
Yusuf usta hırsla gelip çekilen ipleri koparıyor ve örülen birkaç taşı
alıp fırlatmaya başlıyor.

1 mayıs
kavgasında fon
olarak
kullanılacak
komik müzik.
Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Nergis’in koşusuyla onu
aynı ölçekte tutacak
şekilde geri kaydırma.
Sami’nin kadrajdan
çıkışıyla PNR ve Yusuf
Usta’yı yakalama ve
onun hareketini takip...
Derin mizansen.
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Aynı

GP TRV
PNR

Yusuf Usta örülü taşları söküp fırlatırken, Süleyman kapısından
dışarıya çıkıyor ve koşar adımlarla Yusuf ustaya yaklaşıp bağırıyor:
Süleyman
Bu duvar istesen de istemesen de örülecek! Anladın mı?!

Atmosfer
sesi...
Fon müziği
hafif.

Şaryo, ray.
Önce kadrajda sadece
Süleyman var. Onun
yaklaşmasıyla geriye TRV
ve iki kardeşi alacak
şekilde geri kaydırma
esnasında PNR.

Yusuf Usta
O duvar örülecekse, evimin ortasında mı öreceksin, zındık?

Süleyman
Avlun başını yesin, rahmetli babam buradan bölmüştü...
Yusuf Usta
Tapu denilen bir şey var ahmak! Duvarını da nereye
öreceğini öğren!
Yusuf Usta bunları söylerken örülü taşları sökmeye devam ediyor.
Süleyman onu engellemek için yaklaşıp Yusuf ustayı hafifçe itiyor.

59

Aynı

YP

Semra, tedirgin bir şekilde elini yanağına dayayarak Cemile’den yana
bakıyor.

Aynı

Sabit. Bakış yönü sağdan
sola.
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Aynı

YP

Cemile’de, Semra’dan yana bakıyor ve karışmaması anlamına gelen
bir jest yapıyor.

Aynı

Sabit. Bakış yönü soldan
sağa.
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Aynı

OP TİLD
PNR GP

Çömelmiş halde bir taşı sökmeye çalışan Yusuf usta kıç üstü düşünce
fırlayıp kardeşine saldırıyor. İki kardeş birbirine giriyor. İşçiler araya
giriyorlar, her taraftan bir ses çıkıyor, kadınlar bağrışıyor:
Yusuf usta
Bana el kaldırıyorsun ha, deyyus! Şimdi sana gösteririm
büyüğüne el kaldırmayı!..
1. İşçi
Yapmayın yaho, hatırım için.
2. İşçi
Süleyman! Kendine gel, Süleyman!..

Atmosfer sesi.. Yusuf Usta OP da ayağa
Fon müziği.
kalkarken onun
hareketiyle Tild ve
hareketini takiben PNR,
hepsi genel planda...

Usuf Usta
Terbiyesiz, namussuz! Halk Partisi mi öğretti, abine el
kaldırmayı?!
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Aynı

YP (göğ)

Süleyman partisine laf söyletmiyor:
Süleyman
Sen Halk Partisi’nin adını ağzına alma, dönek...

Atmosfer
sesi...
Fon müziği.

Sabit kamera.
Bakış soldan sağa...

63

Aynı

OP (bel)

Yusuf Usta onu tutmaya çalışan iki kişi arasından kurtulmaya
çalışırken bağırıyor:

Atmosfer
sesi...
Fon müziği.

Sabit kamera.
Yusuf Usta’nın bakış
yönü sağdan sola.

Yusuf Usta
Ben miyim ulan dönek? Nankör herif! Su içtikten sonra
kuyuya taş atmak buna denir işte...
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Aynı

GP TİLD

Süleyman artık sakin abisine laf yetiştiriyor:
Süleyman
Bana nankör diyene bakın, ha ha ha... Demokrat parti
fazladan iki kemik atınca...

Atmosfer
sesi...
Fon müziği.

Küçük vinç. Üst rakurs.
Bütün avluyu görecek
şekilde uzak
parsbektiften GP ve
Yusuf Ustanın
oturmasıyla alt rakursa
geçiş.

Atmosfer
sesi...

Küçük vinç. Alt
rakurstan orta rakursa
tild... Yusuf Usta’nın
bakış yönü sağdan sola.

Süleyman duvarın dibinde serili hasır parçasına oturup sırtını duvara
yaslıyor. Yusuf Usta da biraz sakinleşerek bir sigara yakıyor ve
havuzun yanında duran bir sandelyeye oturuyor.
Yusuf Usta
Kemik sana atılır, it! Bundan sonra benim böyle bir
kardeşim yok!
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Aynı

II. OP
TİLD YP

Yusuf Usta sakin bir şekilde söyleniyor:
Yusuf Usta
Memleketi diktatörlükle idare edecekler ağzına
tükürdüğümün
Komünistleri... Demokrasi yaramaz ki bunlara...

66

Aynı

YP TRV
II. GP

Süleyman karısının uzattığı bir tas suyu elinde tutarak abisine karşılık
veriyor:
Süleyman
Demokrasi değil demir kürsü, demir kürsü!.. Amerikan
uşakları! İki tas eşek sütü için binlerce insanı Kore’de
öldürttüler... Vatan için şehit
olunur, onu anladık... Bize ne
ulan Kaf Dağı’nın ötesindeki Yacuc-u
Macuc kavminden?..
Bu sırada, eşinin yanında çömelen Cemile, onu sakinleştirmek için
ağzını açıyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Süleyman’ın tası
serpmesiyle çerçeve
sağından, sola doğru TRV
derin mizansende Yusuf
Usta görünecek
şekilde...
Şaryo hareketi ile OP a
gelen Süleyman Karısını
döverken kendi
hareketiyle GP a
uzaklaşıyor...

De
v

Cemile
Süleyman... yeter artık, Süleyman... Yarın söylediklerinden
pişmanlık
duyarsın, hem ele karşı ayıp...

DİKKAT!!!
Bu planın sonunda
Süleyman’ın bakış yönü
soldan sağa gelecek
şekilde olmalı...

Karısının bu sözleri Süleymanı çileden çıkarmaya yetiyor. Elinde
tuttuğu bakır tası hırsla karısının yüzüne serperek sille tokat ona
girişiyor. Ortalık bir anda karışıyor:
Süleyman
Sen mi öğreteceksin ayıbı ulan, deyyusların bacısı! Kör
gözüne
sıçtığımın kızı, sen de mi başıma demokrat
kesildin?!..
Işçiler koşarak süleymanı tutup zorla karısını elinden alıyorlar...
süleyman sinirli bir şekilde solurken çerçeve dışından gelen bir sesle
başını yukarıya çevirip gülümsüyor.
Şehra (dış ses)
Amcaaa!
Şehra
67

68

Balko
n
dış/gü
n

II. OP

O.avl
u
dış/gü
n

YP

Amcaaa!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Alt rakurs.
Bakış yönü sağdan sola.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Üst
rakurs.
Bakış yönü soldan sağa.

Balkonun tahta korkuluklarının arkasında duran Şehra, serçe
parmağının ucunu öpüyor ve amcasına doğru üfürerek göz kırpıyor.

Süleyman, yeğeninin bu jesti ile, balkondaki sevgilisine bakan bir
delikanlı gibi gülümseyip bakıyor ve aynı şekilde serçe parmağının
ucunu öperek göz kırpıyor...
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Aynı

II. OP

Kızının jestinden rahatsız olan Yusuf Usta, eğilip yerdeki terlik tekini
kaptığı gibi hırsla kızına fırlatıyor.

Atmosfer
sesi...

Hafif üst rakurs. Yusuf
eğilmişken start. Bakış
sağdan sola.
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Aynı

YP

Süleyman, abisinin bu tepkisine kızıyor, dişlerini gıcırdatıp ona
bakıyor.

Aynı...

Cephe. Bakış yönü
soldan sağa...
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Kasap

ÇY PNR
OP - YP

Kasap Callud kocaman bıçağıyla et kıyıyor. Bu sırada müşterisi
olmayan Kel Selim, dükkanından dışarıya çıkıyor ve sıkıntıdan
usturasını kösele üzerine sürte sürte bileyerek Callud’un dükkanının
önüne gelip duruyor. Hiç ağzını açmadan usturasını bilemeye devam
ediyor.

Bıçak efekti...

Cepheden çekim.
Selim’e PNR OP. Selim
kendi hareketiyle YP a
(göğ) geliyor.

YP (göğ)

Kasap Callud, Selim’i farkeder etmez, kıyma işini bırakıp yüzünde
sadistçe bir gülümsemeyle, kocaman bıçağını biley çeliğine sürterek
bilemeye başlıyor.

Biley sesi...
Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Çekim
dışardan. Bakış soldan
sağa.

dış/gü
n

72

Kasap
iç/gü
n

73

Kasap
dış/gü
n

YP (göğ)

Kel Selim de Callud’un karşısında, usturasını biledikten sonra
tırnağında deniyor.

Bileme sesi...

Sabit kamera. Çekim
içerden.
Bakış sağdan sola.

74

Kasap

OP (bel)

Callud, kocaman bıçağını bir iki kez daha çeliğe sürttükten sonra,
kocaman bir kemik parçası alıp önündeki tezgaha koyuyor ve bir
darbede iki parçaya ayırıyor.

Biley ve darbe
sesi...

Sabit kamera. Çekim
dışardan. Bakış soldan
sağa.

iç/gü
n

75

Aynı

ÇY

Kasabın bıçağı kemiğe değdiği yerde onu iki parçaya ayırıyor.

Darbe sesi.

Sabit kamera.
(cepheden)

76

Kasap
dış/gü
n

YP

Usturayı tırnağında deneyen Kel Selim, Callud’un darbesiyle hafiften
irkiliyor ve gözlerini onun gözlerine dikiyor:
Kel Selim
Bakıyom da, traşın uzamış Callud. Hazır müşteri yokken,
şöyle komşu komşuya seni güzelce bir traş etsem...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Selim’in bakışı sağdan
sola.

77

Kasap
iç/dış
gün

YP (göğ)
TRV PNR
OP

Callud, eliyle bir an traşını kontrol ediyor, jeton düşünce de sadistçe
bir gülümseme ile Selim’e karşılık veriyor:
Callud
Yoo... yemezler. Sakal bırakacam...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Callud’un “sakal
bırakacam” lafı ile saryo
üzerinde geri TRV ve
hafif sağa PNR
yapılacak. Bu sırada
Selim ve Teke kadraja
girecekler. Kadrajın
sonunda Selim amorsta,
Teke profilde
görünecek...
Üçlü kurgu
kompozisyonu,
Callud solda, Teke
ortada ve Selim sağ
tarafta olacak...

Selim
Sen bilirsin...
Bu sırada Teke lakaplı ufak tefek bir adam yaklaşıp selam veriyor:
Teke
Selamün aleyküm. İki kilo kuşbaşı kes, Callud. İyisinden...
Callud, Teke’nin sipariş ettiği eti kesmek için bıçağını biraz bileyip
eti keserken coşkuyla bağırmaya başlıyor:
Callud
Sen emret yeterki! Allaaah! Kuşbaşına bak kuşbaşınaaa!..
Bu et çiğ çiğ yenmez mi be?!

78

Aynı

OP PNR

Kel Selim, Callud’u unutup Teke ile ilgilenmeye başlıyor:
Kel Selim
Ağana mı alıyon, teke?..
Teke
Bizim et yemeye hakkımız yok mu, Selim Usta?
Kel Selim biraz şaşkın, soruyor:
Kel Selim
Ha?! Hak mı dedin? Aferin yaho!.. Demek bazı şeylerde
hakkın
olduğunu öğrenmişsin... Ağan olacak o demokrat
kodoşu, bugün et aldı
mı, dersin?
Teke
Bilmem, almıştır belki de...
Kel Selim
Ne kadar aldı, acaba?

Atmosfer
sesi...

Planın sonunda
Callud’un hareketiyle
sağa doğru hafif PNR
Callud planın sonunda
eti tartarken kadrajın
sağ köşesinde yarı
amorsta. Selim’in “ne
kadar aldı” sorusuyla
başını Selimden yana
(çerçeve soluna)
dönüyor.
(II. çekim sahasına geçiş)

Callud, eti tartarken cevap veriyor:
Callud
250 gram!..

79

Kasap
dış/gü
n

YP

Selim kendinden emin bir tonla bakışını Callud’a çeviriyor:
Kel Selim
200...

Atmosfer sesi.. Selim önce sağdan sola
sonra soldan sağa
bakıyor.

80

Kasap
iç/dış
gün

YP TRV
OP

Callud, teraziden aldığı eti bir gazete parçasına sarıp dışarıya çıkıyor
ve eti Teke’ye uzatırken kendinden emin bir tonla:
Callud
Onu ben tarttım, Selim Usta... 250!..

Atmosfer
sesi...

Şaryo, kavis ray.
Callud eti gazeteye sarıp
dışarıya çıkıyor. (Bakış
yönü sağdan sola) Onun
hareketini takiben şaryo
ile geriye TRV. Eti
Teke’ye verirken üçü OP
da görünüyorlar.
(III. Çekim sahasına
geçiş)
Teke sağda, Callud
ortada ve Selim Solda...

Atmosfer
sesi...

III. Çekim Sahası.
Selim’in amorsundan...
Teke, Callud’un
arkasından kadrajdan
çıkıyor.

Selim kızgın bir tavırla kavga ediyormuş gibi karşılık veriyor:
Kel Selim
İstediğin kadar tart! Ben o kodoşun ruhunun kaç gram
ettiğini
bilirim... 50 gram taze fasülye, 50 gram çiğ köfte
için! 100 gram da yarına, eder 200...

81

Kasap
dış/gü
n

YP

Callud ağzına bir sigara yerleştirip ateş ararken Selim’e soruyor:
Callud
Hadi hatırın için 200... Eee ne olmuş yani?

82

Kahve
dış/gü
n

OP TRV
PNR

Kel Selim, bağıra bağıra anlatıyor:
Kel Selim
Teke ne kadar aldı? İkki kilo! Etin kilosu kaça?
Callud
Dört lira... Zühtü, ateş versene!

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...
Kahvecinin
sipariş
bağırışları.

Şaryo, ray.
Çekim Callud’un
amorsundan Callud
sağda, Selim solda.
Ikisi yan yana kahveye
doğru yürürken geri TRV.
Callud’un “ateş
versene” repliği ile
Callud Zühtü’ye
yaklaşıyor. Selim de
arkasından yetişerek
kahvenin önüne
geliyorlar. Kahvenin
önüne geldiklerinde
PNR.
F = 18 mm.
Derin mizansen.

Aynı.

Sabit kamera. Hafif alt
rakurs.
Selim cepheden. Bakış
yönü sağdan sola.

Kel Selim
Geçen hafta kaçtı?
Kahveci Zühtü yaklaşıp Callud’un sigarasını yakarken kahvede oturan
birkaç kişi hiç istiflerini bozmadan koro halinde Selim’in sorusunu
yanıtlıyorlar:
Kahvedekiler
İkki buçuk!..
Kel Selim
Et zamlanınca 200 gram alana bir şey olur mu?
Kahvedekiler
Olmaaaz!...
83

Aynı

YP

Selim devam ediyor:
Kel Selim
Pekiii... Teke’ye sor bakalım et niye zamlandı? Bilmez.
Ama Sam
Amca’sı ona eşek sütü, domuz salamı ve un
gönderdiğinde, senin o
Maraşal yardımına ihtiyacım yok
demedi... Niye?

84

Aynı

YP (göğ)
TRV

Selim’i kahvedekiler yanıtlıyor:
Atmosfer sesi.
Kahvedekiler
Gülüşmeler.
Niye?..
Kahve efekti...
Kel Selim
Kimse o bolluğu bir gün burnumuzdan getireceklerini aklına
getirmedi
de ondan!

85

Aynı

GP

Selim aynı azarlayıcı tonla anlatıyor:
Kel Selim
Senelerdir eken yok, biçen yok! Ekmek elden, su gölden.
Ekse neye
yarar... Eee et bol, pamuk yağı da... Yem etten
pahalı. Hayvanı üç ay
beslesen satılacağı parayı yiyor. Bu
yüzden doğuda binlerce hayvan ölüme terkedilmedi mi? Sam
amca nereden ısıracağını biliiir!..
Bu sırada okul önlüğü ile Cemal çıkageliyor. Selim, çocuğu görür
görmez tatlı bir dille soruyor:
Kel Selim
Geldin mi, oğlum?

Şaryo, kavis ray.
Selim konuşurken sağdan
sola TRV. Hareket
kahvedekilerin
sorusundan sonra
başlıyor.
Selim planın başında
önceki planın sorusunu
soruyor.

Atmosfer
Sabit kamera. Üst
sesi...
rakurs.
Kahve efekti... Çekim ocakçının
önünden merdiven
sahanlığından. Kadrajın
sonunda Selim, Cemal’e
dönüyor. Plan sonunda
Selim’in bakışı soldan
sağa.

86

Aynı

OP TRV

Kel Selim, Cemal’in başını okşayarak:
Kel Selim
Hadi önlüğünü çıkar, testiyi al. Bir damla suyumuz kalmadı.
Bugün Mikdat Çavuş’un traş günü... Şimdi damlayıverir, onun
usturasını
bilemem lazım...
Cemal
Daha geçen biledin ya, usta...

Atmosfer sesi. Şaryo, kavis ray.
Kahve efekti... Cemal’in arkasından
soldan sağa TRV. Planın
sonunda dükkana gitmek
için adım atıyorlar.
Yürürlerken ikisinin
bakış yönü soldan sağa.
Planın başında Selim’in
dönüş hareketi tekrar
alınacak

87

Berbe
r
dış/iç
gün

GP - OP
PNR YP

Kel Selim, Cemal ile birlikte berber dükkanının önüne gelirken Selim
sevecen bir ses tonuyla açıklıyor:
Kel Selim
Deyyusun sakalı iğne gibi. Her traştan sonra usturasını
bilemek lazım.
Hadi, sen git testiyi doldur.
Mikdat çavuş (dış ses)
Selamün aleyküm!
Kel Selim
Ve aleyküm selaaam, Mikdat Çavuş...

Atmosfer
sesi...

Çekim berber dükkanının
içinden. Bir önceki
planın dönme
hareketiyle başlayacak.
Selim ile Cemal,
pencereden genel
planda görünüyorlar.
Sonunda Cemal
kadrajdan çıkıyor, Selim
sese dönüyor.
Hareket yönü soldan
sağa.

88

Berbe
r
iç/gü
n

OP – GP

Mikdat çavuş içeriye girip traş koltuğuna otururken, Selim onun
göğsüne havlu atıyor. Bu arada önlüğünü çıkaran Cemal, testi ile
dükkandan çıkıyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera, derin
mizansen.
Planın sonunda Cemal
kadrajdan çıkıyor...

Kel Selim
İti an, çomağı hazırla... şimdi senden söz ediyordum.

89

Aynı

OP

Mikdat çavuş, esprili bir tonla:
Mikdat Çavuş
Ben de, deyyuslardan söz ettiğini işitmiştim, Selim...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Aynanın önünden
çekim...

Kel Selim
Valla haklısın. Memleketi deyyuslar istila etti yaho!..
Selim’in bu lafı üzerine ikisi de gülüyorlar. Selim, Mikdat’ın yüzünü
sabunluyor...

90

Kahve
dış/gü
n

GP TRV
PNR OP

Haydar, açık kahvenin müşterileri arasında masadan masaya dolaşıp
kulaklarına bir şeyler fısıldadıktan sonra tek başına bir masaya ilişiyor
ve sinsice bekliyor.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Haydar’ı TRV
ile takip. Bakışı sağdan
sola.

91

Aynı

GP TRV

Yatır kubbesinin arkasında, Cemal’in amcası Süleyman’ın kahveye
geldiği görülüyor. Süleyman açık kahvenin önünde durup selam
veriyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Süleyman’ın
kahvenin önünden
geçişiyle hareketini
takiben TRV.
Ön planda kahvede
oturanlar. Süleyman’nın
bakış yönü sağdan sola,
Haydar soldan sağa. F =
18 mm.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çok hafif alt rakurs.

Süleyman
Selamün aleyküm.
Ama kahvede oturanlardan hiç biri istifini bozmuyor, selamına
karşılık vermiyor.

92

Aynı

YP

Süleyman, kahvedekileri bir süre acı bir gülümsemeyle süzdükten
sonra kızgın bir şekilde onlara karşı tükürüyor.

93

Aynı

GP PNR
YP

Bunun üzerine oturanların hepsi birden selama karşılık veriyor.
Süleyman, Haydar’den gözünü ayırmadan onun oturduğu masaya
geçip karşısına oturuyor. Tam bu sırada kahveci onların yanına gelip
Haydar’ın önüne bir kahve fincanı koyarken Süleyman’a soruyor:
Kahveci
Orta şekerli mi, Süleyman?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Süleyman kadrajın
sağından girip masaya
oturuyor.
Planın sonunda,
Süleyman Haydar’ın
amorsundan görünürken
garson kahve getirip
onların önüne koyuyor.
F = 18 mm.

Süleyman
İstemez...
Haydar
Buyur kahvemi iç, abi... Afiyet olsun.

De
v

Haydar, bunu söylerken kahve fincanını hafifçe Süleyman’ın önüne
itiyor. Süleyman önüne gelen fincana eğilip içine tükürüyor ve aynı
şekilde Haydar’nin önüne itiyor, hemen ardından da göz kırparak “iç
bakalım” anlamına gelen bir jest yapıyor.

94

Aynı

YP

Haydar, Süleyman’a miskin miskin bakarak çaresiz kahve fincanını
dudaklarına götürüyor. Bu sırada açık kahvede bir gülüşme furyası
başlıyor...

Gülüşmeler...

Sabit kamera.
Çekim Süleyman’ın
amorsundan.

95

Şelale
dış/gü
n

YP TİLD
PNR

Şelalenin fonunda bir kadın eli, tahta bir tokaçla el dokuma ıslak bir
kilimi dövüyor. Yüzüne bakıldığı zaman bu elin sahibinin Cemal’in
annesi Semra olduğu anlaşılıyor. Semra bir an ara verip başını
çeviriyor ve bir an tedirgin bir şekilde yan tarafa baktıktan sonra
rahatlamış gibi gülümsüyor.

Şelale ve
çamaşır dövme
sesleri...

Semra’nın elinden
yüzüne TİLD ve PNR.
Semra planın sonunda
arkasına (kadrajın
soluna) bakıyor...

96

Aynı

YP TRV

Şehra, annesine sırtı dönük, on-onbeş metre ilerde çömelmiş kendi
kendine oynuyor. Bu sırada bir ses işitiliyor:
Dış ses
Ssss!..
Şehra işittiği sesten irkilip etrafına bakınıyor...

Şelale sesi...

Şaryo, ray.
Kadrajın solundan sağına
kısa
TRV. Fonda anne ve
çamaşır yıkayan iki üç
kadın.

97

Aynı

II. OP
TRV YP

Cemal, çalılıklarının arkasından çıkarak testiyi yere bırakıyor ve
kendisine sırtı dönük olan kardeşini korkutmak için sessizce ona
yaklaşıyor. Biraz yaklaştıktan sonra bağırıyor:
Cemal
Ssss, aouuu!..

Şelale sesi...

Şaryo, ray.
Planın başında Cemal
tek başına kadrajda.
TRV ile Şehra yakın
planda kadraja giriyor...

Şelale sesi...

Ön planda Semra.
Arkasında kardeşini
yakalayan Cemal
görünüyor.

Şehra, Cemal’in bağırmasından korkarak feryat ediyor ve ayağa
kalkıp annesine sığınmak için koşmaya davranıyor...
Şehra
Anneee!..

98

Aynı

OP

Semra kızının feryadını duyunce endişeyle dönüp geriye bakıyor:
Semra
Ne oldu, kızım? Bismillah... Korkma, Cemal bu...

99

Aynı

GP

Bağıranın abisi olduğunu anlayan Şehra, sakinleşip ona sitem ediyor:
Şehra
Beni korkuttun, eşşeeek!

Şelale ve
atmosfer
sesi...

Çoçuklar içten kameraya
dönüp yürüyorlar ve
çalılıkların arasında
kadrajdan çıkıyorlar.

Cemal kardeşini kolundan çekiyor:
Cemal
Gel sana bir şey gösterecem, ama kimseye söylemeyecen,
tamam mı?
Şehra
Tamam...
El ele tutuşan iki kardeş, patika yolda ilerleyip çalılıklar arasında
kayboluyorlar.

100

Mağar
a önü
dış/gü
n

GP OP
TRV GP

İki kardeş el ele patika yolda yürüyüp küçük bir mağaranın önüne
geliyorlar. Küçük mağaranın önünde bir an bekledikten sonra Cemal
önde, Şehra arkada dar bir oyukta yürümeye devam ediyorlar.

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

Şaryo, ray. Önce
kameraya yürüyor, sonra
kameradan
uzaklaşıyorlar.

101

Aynı

GP

Cemal önde, Şehra arkada dar oyukta yürümeye devam ediyorlar.

Aynı

Kameraya döğru, üst
rakurs.

102

Mağar
a
iç/gü
n

II. OP
PNR OP

Cemal, arkasından Şehra, tilki oyuğu gibi bir oyuktan aşağıya
süzülüyorlar. Mağara içinde küçük ve karanlık bir bölmeye
geldiklerinde Cemal kardeşine sesleniyor:

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

Mini panther.
Planın başı hafif alt
rakurs. Çocuklar oyuktan
düzlüğe indiğinde geri
doğru TRV ve aynı anda
PNR.
Kibrit sönünce karanlık
basıyor.

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

Kibritle karanlık
aydınlanıyor
El hareketi ile PNR ve YP
a geçiş...

Cemal
Dikkat et, çukurlara düşme.
Şehra
Abi... Çok karanlık, bir şey göremiyorum...
Cemal, cebinden kibrit çıkarıp bir çöp yakıyor ve bir şey arıyormuş
gibi etrafına bakınırken kardeşine sesleniyor:
Cemal
Az bekle, şimdi göreceksin...
Cemal mağaranın oyuklarından birinden lastik parçaları çıkarıp
onlardan birini yakmaya çalışırken kibrit sönüyor.
103

Aynı

ÇY PNR
YP

Cemal’in elleri yeni bir kibrit çöpü yakıyor. Cemal lastik parçalarının
ucunu tutuşturup birini kardeşine uzatıyor:
Cemal
Tut şunu...

104

Aynı

GP Uz.
PRSB –
GP

Mağaranın derinliklerinde meşale gibi iki ışığın yaklaştığı görülüyor.
Bu arada Cemal kardeşine sesleniyor:
Cemal
Bak şimdi... Mağarada biri var, ne dersem o da aynısını
söyluyor. Uuu!

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

İki kardeş birkaç adım
atıp GP uzak
persbektiften GP yakın
persbektife gelip
duruyorlar. Bakış ve
hareket yönü soldan
sağa...

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

Sabit kamera. Şehra ön
planda. Bakışı soldan
sağa.

Bir an sonra Cemal’in “uuu” sesi, mağaranın dibine çarpıp
yankılanıyor. Cemal tekrar bağırıyor:
Cemal
Selim ustaaa!..
Yankı
Selim ustaaa!
Cemal
Hah, hah, hah...
Yankı
Hah, hah, hah...

105

Aynı

YP (göğ)

Şehra elde edilen efektten neşeli bir şekilde gülüyor, sonra da
kendişi bağırıyor:
Şehra
Ulaaan, eşşeeek!..
Yankı
Laaan, şşeeek!..

106

Aynı

YP
(Omuz
Plan)
TRV

Cemal, kardeşinin bu davranışına kızıp onu korkutuyor:
Cemal
Şşşt, böyle deme... Mağaradaki adam kızıp seni alırsa hiç
karışmam...

Atmosfer
sesi...
Uzak su
şırıltısı.

Şaryo, ray.
Cemal’in yüzünden
Şehra’nın yüzüne TRV.
Cemal’in bakış yönü
sağdan sola, hareketi ise
soldan sağa. Şehra bakış
ve hareket yönü soldan
sağa.

Atmosfer
sesi...
Çok uzak su
hışırtısı...
Planın sonunda
kuvvetli kanat
çırpma sesleri.

Şaryo, ray.
Onları profilde tutacak
şekilde TRV. Hareket
soldan sağa.
Kanat çırpma sesleriyle,
şaryo bir adım öne
geçecek.
DİKKAT!!!
Planın sonunda
çocukların yüzü kısmen
gün ışığıyla aydınlanıyor.

Kanat çırpma
ssesi kuveetli,
plan sonunda
hafifliyor.

Alt rakurs.
Güvercinlerden Apollon
heykeline tild. Plan
sonunda güvercinler
kadrajdan çıkıyor...

Şehra, Cemalin sözlerinden korkup nefes kesiyor.

107

Mağar
a
Apollo
sunağı
iç/gü
n

OP TRV

Cemal yarım adım önde, hiç ses çıkarmamaya çalışarak kardeşiyle
birlikte mağarada yavaşça ilerliyorlar. Cemal fısıltılı bir sesle:
Cemal
Bak şimdi ne göreceksin...
Cemal henüz lafını bitirmişti ki, kanat çırpma sesleri ortalığı
gürültüye boğuyor. İki kardeş irkiliyorlar. Şehra korkudan bağırıyor:
Şehra
Anneee!..

108

Aynı

GP TİLD
GP (boy)

Mağaranın duvarlarında kuluçkaya yatmış birkaç güvercin, kanat
çırpıp iki küçük delikten dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. İki ışık
hüzmesinin mağaraya düştüğü küçük pencerelerin arasında kalan alt
tarafta, tanrı Apollon’un muhteşem mermer heykeli duruyor.

109

Aynı

GP TİLD
YP
(Omuz
Plan)

Apollon’un bacağının arkasından iki kardeş görünüyorlar. Cemal
korkan kardeşini sakinleştirmeye çalışıyor:
Cemal
Amma da korkaksın... Güvercinler seni yemez...

Fon olarak
ensrümental
Yunan müziği
verilebilir.

Hafif üst rakurs
Ön planda heykelin sırtı.

Fon müziği...

Apollon’un başından
ayaklarına kadar TİLD.

Cemal kızkardeşini kolundan çekip heykele yaklaşıyor.
Cemal
Bak... Eski insanların tanrısı bu... Dokun ona, korkma...

İki kardeş yaklaşarak OP
a gelirlerken kamera
aşağıya tild hareketiyle
onların bakış açısına
kadar iniyor.

Şehra biraz çekingen elini mermere uzatırken iç çekiyor:
Şehra
İihh! Yani bu allah mı?
Cemal
Evet ama bizim değil, eski insanların...
Şehra
Peki bizimki nerede?
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Aynı

YP TİLD

Kamera Apollon heykelini baştan aşağıya kadar süzerken fonda
Cemal’in sesi işitiliyor:
Cemal (dış ses)
Bilmem, gökyüzünde belki... Bir gün ben de böyle taştan
insanlar
yepeceğım ve onlar tıpkı bunun gibi hiç
ölmeyecekler...
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Aynı

YP

Cemal’in sözlerinden etkilenen Şehra, ona hayranlıkla bakarak
samimi bir sesle konuşuyor:
Şehra
Abi, gel seninle evlenelim...

Fon müziği...

Şehra YP da, cepheye
bakarken, başını soldan
sağa çevirerek
konuşuyor.
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Aynı

YP

Cemal, kardeşine bakıp “şu işe bak” anlamında başını iki yana
sallıyor. (cık cık cık)

Fon müziği...

Cephe. Bakış sağdan
sola...
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Aynı

GP

Şehraabisine bakarak konuşmaya devam ediyor:

Fon müziği...

İki kardeş Apollon ile
karşı karşıya profilde.

Şehra
Sana yardım ederim, sen de bana ayakkabı alırsın...
Babamın hiç alacağı yok...
Cemal
Deli, sen kardeşimsin! Kardeşler evlenemez ki...
Şehra birden bire kıkır kıkır gülünce Cemal soruyor:
Cemal
Niye gülüyorsun, aptal?
Şehra işaret parmağıyla heykeli işaret ediyor...
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Aynı

YP TRV
TİLD OP

Cemal, kardeşinin işaret ettiği yere bakıyor. Birazdan iki kardeş
arasından Apollon heykelinin bel kısmı görünüyor. Kardeşinin
heykelin kırılmış uzvunu gösterdiğini anlayan Cemal, onu azarlıyor:
Cemal
Döverim haaa... Terbiyesiz olma... Hadi gidelim artık...

Fon müziği
sonu...

Şaryo, ray. Şehra solda,
heykel sağda, Cemal
ortada. TRV ile heykel
ikisinin arasından
görünecek. Gitmek için
döndüklerinde yukarıya
TİLD ve heykelin başı...
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Şelale
dış/gü
n

GP PNR
OP

Çamaşır yıkayan kasabalı iki – üç genç kadın şellalenin altında
birbirlerine su serperek oynaşıyorlar. Şelaleden sırılsıklam olmuş
genç kadınların çığlıkları ve gülüşmeleri arasından Semra’nın sesi
işitiliyor:

Şelale sesi.
Gülüşmeler,
çığlıklar...

Şelale altındaki
kadınlardan Semra’ya
PNR.
“cin gibi olmuşsun”
cümlesinden sonra PNR.
Semra kadraja girdiğinde
kızının yüzünü yıkıyor
olacak.

Semra (dış ses)
İiihh! Bu ne? Seni gidi küçük oruspu... Bak nasıl cin gibi
olmuşsun...
Semra, yanına gelip çömelen kızının elini yüzünü yıkamaya çalışırken
bir yandan da onu azarlıyor:
Semra
O isi nerden buldun, a? Ateş yaktınız allah bilir... Kızım,
ateşle oynayan altına çiş yapar, hem tutuşur yanarsın allah
korusun. Oynama bir daha...
Şehra
Anne...
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Aynı

ÇY

Şehra annasine seslendikten sonra bir an susuyor sonra sakin bir
sesle:
Şehra

Şelale sesi.
Gülüşmeler,
çığlıklar
uzaktan.

Sabit kamera.
Bakış sağdan sola.

Şelale sesi...
Gülüşmeler ve
çığlıklar
hafifliyor...

Ön planda kadrajın en
sağında bir kadın ve
biraz uzakta şehra
annesiyle görünüyor.
Semra’nın bakış yonü
soldan sağa.
Şehra planın sonunda
ayağa kalkıp kadrajın
solundan çıkıyor...

Şelale sesi
daha hafif...

Şehra kadrajın sağından
kadraja giriyor. Cemal
geriye bakıp onu
bekliyor, biraz sonra
beraberce yürüyorlar...

Ben allahı gördüm...
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Aynı

II. OP

İnce fistanı vücuduna yapışmış olan ve şelalenin altında duş alan
kasabalı bir genç kadının arkasında, Semra’nın kızını temizlediği
görülüyor.
Semra
Öyle mi, yavrum? Öyle mi, anasının kuzusu? Hadi sen doğru
eve git,
ıslandın, hastalanırsın şimdi... Bak abin gidiyor, koş
ona yetiş...
Şehra ayağa kalkıp abisinin peşinden koşuyor...
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Aynı

UP – GP

Biraz uzakta, elinde testi ile Cemal’in bir yokuşu tırmandığı
görülüyor. Onun peşinden koşan Şehra abisine sesleniyor:
Şehra
Aaabiii!..
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Su
değ.
dış/re
j.

GP TRV
YP

İki kardeş bir su yatağının içinde yürüyerek su değirmeninin çarkının
yanından geçerken Cemal bir an durup dönmeyen çarka bakıyor:

Akan su
şırıltısı...

Şaryo, ray.
Su yatağında yürürken
çarka yaklaştıklarında
TRV ve onları
değirmenin kapısının
önünde yakalama.
II. varyant
Görüntüde çark var. İkisi
de kadraja giriyorlar ve
kapıya yöneldikleri
zaman TRV ve kapının
önünde yakalama...

Cemal
Bugün erken gitmişler... Dur içeriye bir göz atalım...
Cemal, testisini omuzundan indirip duvarın dibine yerleştiriyor ve
kilitli olmayan değirmen kapısını aralayıp içeriye göz atıyor. Şehra
meraklı bir ses tonuyla abisine sesleniyor:
Şehra
Abi... Ben de görmek istiyorum...
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Su
değ.
iç/rej
.

OP PNR
II.OP

Önce Cemal, peşinden de Şehra değirmene girip değirmen taşlarının
önünde durup hayranlıkla onları seyrediyorlar.

Su şırıltısı...

Cemal sağda, Şehra
solda.
Değirmen ikisinin
arasında.
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Aynı

YP TRV
PNR YP

Cemal biraz değirmeni seyrettikten sonra, kardeşinin tepkisini almak
için başını ondan yana çeviriyor. Şehra, mutlu bir şekilde gülerek
abisine bakıyor:

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Önce Cemal kadrajda.
Bakışı soldan sağa.
Kardeşine bakmasıyla
TRV ve aynı anda
kardeşine PNR.

Şehra
Hi, hi, hi... Değirmen...
Bu sırada şehra bakışını yere indiriyor ve o anda kötü bir şey görmüş
gibi iç çekiyor:
Şehra
İiihh!... Şuraya bak Cemal...
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Aynı

GP TİLD

Değirmen aksamının bir köşesinin arkasında görünen iki kardeş aynı
anda önlerine, yere bakıyorlar.
Şehra
Yere buğday dökülmüş... Toplayıp bahçemize ekelim...
Bir iki adım yaklaşıp çömeliyor ve buğdayı toplamaya başlıyorlar.
Cemal
Onu dilencilere verelim, daha iyi...

Su şırıltısı...

Super Panther.
Çocuklar bir adım atım
çömeldiklerinde, kamera
yukarıya tild yapıyor.
Planın sonu kuşbakışı...
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Aynı

ÇY TİLD
YP

Çocukların elleri yerden buğday toplarken onların sesleri işitiliyor:
Şehra (dış ses)
Ama bu un değil ki, onlar un dilenirler...
Cemal (dış ses)
Sen ne anlarsın, öğütürsek un olur işte...
Bu sırada yanyana çömelen iki kardeşin yüzleri görünüyor. Şehra
merakla soruyor:
Şehra
Değirmeni nasıl döndüreceksin, Cemal?
Cemal
Ben mi döndürecem? Su döndürecek...
Şehra
Yani su insanlardan daha mı güçlü?..
Avuçlarını buğdayla dolduran Cemal ayağa kalkıyor...

Su şırıltısı...

Çocukların ellerinden
yüzlerine tild.
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Aynı

GP (boy)
TRV PNR
TİLD GP

Cemal elindeki buğdayları değirmenin hunisine boşaltırken kardeşini
yanıtlıyor:

Su şırıltısı...

Şaryo. Super Panther.
Çocuklar değirmen
aksamının arkasında
görünüyorlar. Cemal,
kalkıştan itibaren
alınacak. Değirmene
yaklaşırken,
değirmenden onlara
doğru TRV ve aynı
zamanda PNR. Cemal
değirmen hunisine
çıkarken kamera onunla
birlikte yükselecek...

Su şırıltısı...

Hafif üst rakurs.
Şehra yukarıya (sağdan
sola) bakıyor.

Cemal
Elbette daha güçlü! Yoksa rüyalarımızı şelaleye anlatır
mıydık?
Şehra da abisine yaklaşıp topladığı buğdayları ona veriyor. Cemal
onları da huniye boşaltırken şehra soruyor:
Şehra
Peki, babamdan da mı, güçlü?
Cemal
Evet...
Şehra
Atatürk’ten de, güçlü mü?

De
v

Cemal, kardeşinin bu sorusuna biraz sinirli bir tonla cevap veriyor:
Cemal
Bütün insanlardan güçlü, dedik ya!..
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Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Şehra, abisinin sinirli tonuna aldırmadan yukarıya bakıp sormaya
devam ediyor:
Şehra
Ya allahtan? Su allahtan güçlü mü?

126

Aynı

YP (göğ.)
TRV PNR
GP

Cemal, kardeşinin bu saflığına olgun bir insan gibi gülüp başını iki
yana sallıyor:

Su şırıltısı...

Şaryo, vinç veya
Panther.
Çekim değirmen
hunisinin üzerinden.
Cemal cepheden, bakış
yönü soldan sağa...
Cemal huninin yanından
atlarken şaryo ile onu
takip kapıdan çıkana
kadar.

Cemal
Cık, cık, cık... Töbe, töbe...
Cemal değirmenin hunisinin yanından atlayıp dışarıya çıkarken
kardeşine dönüyor:
Cemal
Şimdi sen bir kenarda bekle, ben gidip değirmenin suyunu
açacam...
Cemal, değirmenin aralık kapısından dışarıya fırlıyor...
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Kayna
k
Dış/re
j.

GP PNR

Ağaç yaprakları arasından Cemal’in su kaynağına doğru tırmandığı
görülüyor. Yaşlı bir ceviz ağacının yanından geçerken bir an durup
ağaca dayanıyor ve gideceği yönü kestirmeye çalışıyor...

Su şırıltısı...

Üst rakurs. Çekim
yaprakların üstünden.
PNR. Cemal cevize
dokununca plan
bitiyor...
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Aynı

OP

Cemal soluk soluğa gelip ceviz ayağına elini dayayıp değirmenin su
kaynağına bakıyor...

Su şırıltısı...

Hareket ve bakış yönü
soldan sağa. Önceki
planda da...

129

Aynı

OP TRV

Değirmen suyunun kaynağı kapalı. Cemal su havuzunun kenarından
suyu zapteden kapağın önüne atlıyor ve vakit kaybetmedin kapağı
oynatarak değirmenin suyunu açıyor. Açılan kapaktan fışkıran sular,
değirmen çarkını çalıştıran kanalda akmaya başlıyor.

Su açıldığında
su sesi...

Şaryo, ray.
Cemal duvardan
atlayarak kadraja
giriyor. Kapağı açarken
TRV.

130

Su
değ.
Dış/re
j.

YP TRV
GP (boy)

Su kapağının açılmasıyla, değirmeni çeviren ahşap yapılı çark
melodik gıcırtılar çıkararak dönmeye başlıyor...

Çark gıcırtısı,
su sesi...

Şaryo, ray. Çarkın
kenarından yüzeyine
TRV.
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Su
değ.
iç/rej
.

OP TRV
GP

Çarkın dönmesiyle değirmen taşları da melankolik bir gürültüyle
dönmeye başlıyor. Bu sırada değirmene giren Cemal, değirmen
taşlarına yaklaşırken kardeşi mutlu bir ses tonuyla ona sesleniyor:
Şehra
Abiii... Bak!

Değirmen sesi.
Uzak su
şırıltısı.

Şaryo, ray.
OP da dönen taşları TRV
ile dolanıp değirmen
aksamının arkasından iki
kardeş GP da görünüyor.
Cemal kapının girişinden
alınacak. Cemal
çömelince kardeşi
yanına gelip o da
çömelecek...
Bakış yönleri soldan
sağa...

Cemal hiç sesini çıkarmadan, işgüzarlıkla yaklaşıp değirmen taşlarının
önünde çömeliyor ve çıkacak unu beklerken kardeşi de yanına çöküp
dönen taşları büyük bir mutlulukla seyretmeye koyuluyor.
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Aynı

YP

Şehra, abisinin yanına sokulup o da çömeliyor. Cemal’in yüzündeki
mutlu ifade, yavaşça bir tedirginliğe dönüşüyor. Cemal kardeşine
dönüp sakin bir sesle:
Cemal
Şehra, boku yedik...
Şehra
Ne oldu, Cemal? Un olmadı mı?

Değirmen sesi.
Uzak su
şırıltısı.

Sabit kamera.
Şehra kadraja soldan
girip abisinin yanına
çömeliyor.
Planın sonunda Şehra
burnunu tıkayarak
konuşuyor.

Cemal kardeşine cevap vermeden tekrar boşa dönen değirmen
taşlarına bakıyor...
Değirmen taşları tahılsız dönüp birbirini aşındırırken kötü koku
çıkarmaya başlıyor.
Şehra gülerek burnunu tıkıyor:
Şehra
Üfff... Ne yaptın?
Cemal
Taşlar koku çıkarıyor, aptal...
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Aynı

OP

Değirmen taşları aynı tempoyla dönmeye devam ediyor...

Değirmen
sesi...

Sabit kamera.
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Aynı

OP TİLD
GP

Değirmen hunisi boş, değirmen taşlarının dönmesiyle hafifçe
sallanıyor. Cemal kızkardeşinin elinden çekerek kapıya yöneliyor:

Değirmen sesi.
Hafif su
şırıltısı.

Küçük vinç. Üst rakurs.
Huninin tepe
görüntüsünden tild.
Çocuklar hafif kuşbakışı.
Plan kapının
kapanmasıyla bitecek.

Cemal
Hadi gidiyoruz... Sen burada bekle, ben suyu
kapatacağım...

De
v

Şehra hiç ses etmeden Cemal ile birlikte değirmen kapısından
dışarıya çıkıyorlar
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Su
değ.
dış/re
j.

OP TRV
PNR GP

Cemal değirmenden çıkıp hafifçe akan olukta koşuyor.

Su çarkının
gıcırtıları...

Şaryo ray. Değirmenden
çıkışı TRV ve PNR ile
takip.
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Kayna
k
Dış/re
j.

GP TİLD
PNR OP

Cemal su kaynağının havuz kenarından koşarak geçip kapağın olduğu
yere atlıyor ve suyu kesmeye çalışıyor. Ancak basınçlı suyu kesmeye
gücü yetmediğinden kapağın kazığını bir taş alarak çakmak isterken,
kapağı tutan kazık olduğu gibi yerinden çıkıyor. Cemal, her şeyi
olduğu gibi bırakarak oradan uzaklaşıyor...

Su şırıltısı...

Küçük vinç.
Cemal’in atlamasıyla tild
(üst rakurstan alt
rakursa geçiş) kazığı
suda takiben PNR.
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Su
değ.
Dış/re
j.

GP PNR
TRV GP

Şehra değirmen çarkının yanında Cemal’i beklerken, Cemal su
yatağının içinde beliriyor. Varır varmaz testiyi kapıp telaşlı bir
şekilde kardeşine sesleniyor:

Çarkın
gıcırtısı.
Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Şehra kendi hareketiyle
kadraja giriyor. Cemal
uzaktan su yatağında
gelirken görülüyor. TRV
ile ikisi çarkın
önündeler. Planın
sonunda kadrajdan
çıkıyorlar. Dönen çark
kalıyor...

Cemal
Değirmene geldiğimizi kimseye söylemek yok, tamam mı?
Şehra
Tamam...
Cemal su testisini alarak kardeşiyle oradan ayrılıyor. Çark dönmeye
devam ediyor.
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Otel
Dış/re
j.

GP

Bir zamanlar Fransız hükümet binası olan Defne Oteli’nin arka
bahçesinde bulunan kümesten çıkan Topal Habip, yere gömülü küçük
bir havuzun başında tavuk yolan
iki çocuğun yanından geçerek bir çınar kütüğünün yanına geliyor ve
kümesten aldığı tavukların kafasını keserek onları çocukların
bulunduğu tarafa atıyor...

Tavuk
cıyaklamaları..
.

Şaryo, ray. Habip’in
hareketini takip...
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Aynı

YP

Taş örme bir duvarın arkasından önce Cemal’in, sonra Şehra’nın
kafaları uzanıyor. İki kardeş tavukların kafasını baltayla kesen Topal
Habip’e bakıyorlar.

Tavuk cıyak...
Uzaktan Ch.
Azn.

Sabit kamera.
Bakışlar soldan sağa.
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Aynı

GP TRV
PNR OP

Başları kesilen birkaç tavuk küçük su havuzunun yanında sıçrayıp yere
düşüyorlar. Çocuklardan biri elindeki tavuğun tüylerini yolmuş olacak
ki, sıçrayan tavuklardan birini yakalayıp onu yolmaya başlıyor...

Uzaktan
Charles
Aznavour
müziği.

Şaryo, ray. Habip
çocukların arkasında.
TRV ve tavuk yolan
çocuklara PNR.
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Aynı

YP

Şehra, tavuklara acımışçasına yüzünü buruşturup Cemal’e soruyor:
Şehra
Cemal, tavukların başı kesilince acımaz mı?

Uzaktan
Aznavour
müziği.

Sabit kamera...
Çekim cepheden, bakış
yönü soldan sağa...

Aznavour
müziği.

Sabit kemera. F = 18
mm.
Nergis sağdan girip
soldan kadrajdan
çıkıyor. Sami GP (boy)
da satırı fırlatıyor. Uzak
fonda Topal Habip ve
tavuk yolan çocuklar.
Kamera merdiven
sahanlığında. Koşu
kameraya doğru ve
sonda sağdan sola. Satır
kadr solundan çıkıyor...

Cemal, kardeşi etkilenmesin diye eliyle onun gözlerini kapatıyor:
Cemal
Sen bakma...
Tam bu sırada uzaktan karısını kovalayan Sami’nin küfürleri işitiliyor:
Sami (dış ses)
Kafanı koparacam ulan!...
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Aynı

GP

Nergis otelin arka bahçesindeki havuzun etrafında bir tur attıktan
sonra, otelin önünde bulunan çıkış merdivenlerine koşuyor. Elindeki
satırı havada sallayarak onu kovalayan Sami bağırıyor:
Sami
Kaç bakalım nereye kaçacaksın! Parçalarını itlere
yedirecem ulan!.. Dur, cümle alem deyyuslarının bacısı! Dur
diyorum sana, Halep
fahişesi!
Nergis merdivenlerden çıkarken, ona yetişemiyeceğini anlayan Sami,
elindeki satırı karısının peşinden fırlatıyor...
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Yol
dış/sa
b.

YP PNR
GP

Sami’nin fırlattığı satır yaşlı bir defne ağacına saplanıyor. Bunun
üzerine ağacın yanında duran üç kişi birden çığlık atıyorlar. Sami
ağaca saplanan satırı alırken bağırmaya devam ediyor:
Sami
Ben sana gösteririm deyyusun kızı!..
Sami satırı alıp biri kadın üç kişinin yanından geçiyor ve birkaç metre
ilerde koşan karısının peşine takılıyor. Yolda arabasını iteleyerek
gelen seyyar satıcı Haydar, Sami’nin arkasından söyleniyor:

De
v

Haydar
Hoop Hooop!... Allah akıl vere, allah!..
Yemin eden adam
...ne gördüm, ne işittim, ne de bundan haberim var...

Satırın ağaca
saplanma sesi
.
Kadın çığlığı...
Uzaktan
Sami’nin
bağırtıları.

YP da satır kadrajın
sağından gelip ağaca
saplanıyor. Sami aynı
yerden kadraja girip onu
alıyor. Sami ile PNR
kadraja üç kişi, uzaktan
gelen haydar ile uzakta
kaçan Nergis giriyorlar.
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Aynı

II. OP –
OP

Haydar defne ağacının yanında duran üç kişiden kadının elinde
havluya sarılı bir Kur’an ve bir kişinin de Kur’an’a el basarak yemin
ettiğini görünce merakla onlara yaklaşıyor.
Haydar
Selamün aleyküm.
Üçü birden
Ve aleyküm selam...
Haydar
Böyle bir adamı evlendirmek delilik değil mi, şimdi?..

Atmosfer
sesi...

Hamdi
Ne yaparsın, adam aşkından delirmişti de akıllanır diye
evlendirdiler...

Şaryo, ray.
Haydar II.OP da
arabasıyla gelip kadrajın
solundan sağına
çarkediyor. Şaryo
Haydar’ı OP da takip
ediyor. Kadraja yemin
edenleri alıyor. Haydar
kadrajın solunda, hamdi
sağında...
Üçlü kurgu
kompozisyonu, çekimler
I. Sahadan.

Haydar
Bak işte, tam akıllanmış...
Kadının elinde Kur’an görünce de:
Haydar
Hayırdır inşallah?..
Yeminci kadın
Kim yaptı bilmiyoruz, kimsenin bizden zerre kadar alacağı
yok. Ekmeğimizi yemeyen kaldı mı, Haydar abi? Kusura bakma
allaysen...

145

Aynı

YP (göğ.)

Haydar çok anlayışlı bir adam tavrıyla karşılık veriyor:
Haydar
Zarar yok yaho! Söyle, neye yemin edyim?

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çekim Hamdi’nin
amorsundan. Üçlü kurgu
kompozisyonuna
dikkat!!!

146

Aynı

YP (göğ.)

Hamdi, durumu kısaca özetliyor:
Hamdi
Sorma! Biri değirmenin suyunu açmış, taşlar sabaha kadar
tahılsız
birbirini eritmişler...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Hamdi YP da, bakış
sağdan sola...

147

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Bu açıklamayla birden Haydar’ın yüz ifadesi değişiyor, sinirli bir hal
alıyor. Haydar şaşkın bir ses tonuyla:
Haydar
Yok yaho! Allah, allah...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Haydar’ın bakışı soldan
sağa.

148

Aynı

II. OP
TİLD GP

Haydar, hemen ardından Kur’an’ın sarılı olduğu havluya el basarak
yemin faslına başlıyor:
Haydar
Uzaktan yakından bir alakam, haberim varsa, kim olduğunu
biliyorsam, allah bacamı tıkasın, tüten ocağımı
söndürsün...

Atmosfer
sesi...

Super Panther veya vinç.

Haydar, kendine beddua etmeye başlayınca sesini yükseltiyor, sinirli
bir şekilde göğsünü yumruklamaya başlıyor...

Haydar el basarken II.
OP da tepeden kuşbakışı
çekim. Tild ve GP a
geçiş.
I. kurgu sahası
korunacak...
DİKKAT! Panther yoksa
kuran üzerinde elden YP
başlanacak.

149

Aynı

YP (göğ.)
PNR
II.OP
TRV GP

Haydar’ın bu tavrıyla dehşet içinde kalan Hamdi, Haydar’ı
sakinleştirmeye çalışıyor:
Hamdi
Dur yaho! Dellendin mi, Haydar?
Eyüp
Ne yapıyon ya? Kendine gel! Tamam, tamam sana inandılar.
Dur, dur!
Haydar nefes almamacasına dövünüp kendine beddualar okuyor,
ellerini ısırıyor, elbiselerini yırtıyor...
Haydar
Ulan, allah canımı alsın! Gözlerim önüme aksın! Ulan
değirmen kadar
başıma taş yağsın!.. Alın terimi yemek kısmet
olmasın... Daha nasıl
yemin edyim ulan?! İnandın mı?
İnandın mı, ha?..
Hamdi, Eyüp ile Haydar’ın elini kolunu tutup kendini hırpalamasını
engellemeye çalışırken defne ağacının altında itişe kakışa onu
arabasının yanına götürüyorlar.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Hamdi’nin hareketiyle
PNR OP a çıkış ve II.
Kurgu sahası başlıyor.
Hamdi kadrajın soluna
geçiyor Haydar ortada.
TRV ile Haydar’ı
arabasına götüren
Eyüp’ü takip GP a ve
ikili kompozisyona
geçiş... Eyüp ve Haydar
kadrajın sağından soluna
gidip çeyrek amorsa
geçiyorlar...
DİKKAT!!!
Fonda gelen geçen bir
iki adam ve okula giden
birkaç siyah önlüklü
öğrenci gelip geçebilir...

150

Aynı

GP – OP

Eyüp, seyyar satıcı Haydar’ı uzaklaştırırken şaşkın bir vaziyette
yollarına devam eden değirmen sahibi Hamdi kendi kendine
söyleniyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. F = 18
mm.
Derin mizansen.
Haydar uzaklaşırken
Hamdi onun tersi yönde,
kameraya doğru geliyor.
Hareket yönleri soldan
sağa. OP da eğilip
soruyor. Cemal arkası
dönük sağdan kadraja
girebilir...

Hamdi
Allah, allaaah... Bu da deli yaho... Töbe, töbe...
Bu kez Hamdi, yoldan geçip okuuluna giden Cemal’i görüyor ve
sevecen bir edayla soruyor:
Hamdi
Merhaba Cemal, belki de değirmenin suyunu sen açmışsın,
sen de
yemin etmek ister misin?

151

Aynı

YP

Cemal neye uğradığını şaşırmış bir vaziyette başını yukarıya kaldırıp
“hayır” anlamında bir ses çıkarıyor:
Cemal
Çık...
Hamdi
Peki, öyle olsun...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

152

Okul
iç/gü
n

ÇY

Havalanan kalınca bir sopa, siyah önlük giysili bir ele iniyor. Sopayı
yiyen el hemen yumulup kadrajdan çıkıyor.
Müdür (dış ses)
Uzat bakalım, ötekini uzat!..

Okul efekti...

Sabit kamera.
Eller sağdan sola
uzanacak...

çok geçmeden aynı öğrenciye ait olan ikinci el uzanıyor ve sopa bu
kez ikinci ele iniyor.

153

Aynı

YP (göğ.)

Delici bakışlarla öğrenciye bakan okul müdürü Aziz hoca, sopayı
elinde şaplatarak yapmacık yumuşak bir sesle:
Müdür
Hem yalan söyle, hem de yemin et ha!.. Domuzun evladı!..

Okul efekti...
çocuk
sızlanmaları...

Sabit kamera.
Müdür hafif yan
cepheden, bakış soldan
sağa...

154

Aynı

OP TRV
PNR

Süt içmeyi reddeden öğrenciler, süt kazanının önünde sıra olmuş, her
biri ellerini sopaya hazır uzatırken, en önde olan ve biraz önce sopayı
yiyen iri kıyım öğrenci,

Okul efekti...

Şaryo, ray.
Çocuklar, sağdan sola...

De
v

müdüre nefret ve korkuyla bakarak titreyen bir ses tonuyla ısrar
ediyor:
İri öğrenci
Yalan değil, öğretmeniiim!
Müdür iri öğrenciyi bir şamarla, dışarıya açılan kapıya çıkarıyor:
Müdür
Sus lan, kerhaneci!
Iri kıyım öğrenciden sonra sırası gelen narin bir kız öğrenci, utangaç
bir sesle müdüre sesleniyor:
Kız öğrenci
Ben sabahleyin evde süt içmiştim, öğretmenim...
Müdür yumuşak bir ses tonuyla:
Müdür
Öyle mi? Aferin kızım...
Kız öğrenci sıradan ayrılıp dışarıya çıkıyor, ve acıdan kıvranan
çocuklara karışıyor.

Müdür amorstan soldan
sağa.
İri öğrenci tokadı
yedikten sonra gelen kız
öğrencinin repliği ile
şaryo sağa doğru
çocukların bulunduğu
yere hareket edip sola,
müdüre PNR yapıyor.
Planın sonunda
öğrenciler amorstan.

155

Okul
terası
dış/gü
n

OP (bel)

Iri kıyım öğrenci ellerini üflerken yanına gülerek yaklaşan bir çocuga
şaplak atıyor.
Müdür (dış ses)
Aç elini gavvat! Kerhanede doğan!..

Aynı

Sabit kamera. Atatürk
büstü önünden Müdüre
doğru çekim

156

Okul
iç/gü
n

YP

Bu sırada müdür, elindeki sopayı sırası gelen öğrenciye göre
değiştiriyor...

Aynı

Orta rakurs. Müdürün
elleri.

157

aynı

OP

Müdür, ellerini uzatan bir öğrenciye sopa attıktan çonra kulağından
çekip dışarıya fırlatıyor. Sopayı yiyen çocuk feryadı basıyor.

Aynı

Müdür profilden, çocuk
cepheden.

158

Aynı

YP PNR
OP

Cemal korkuyla yandaki raftan madeni bir bardak alarak onu kokluyor
ve yüzünü buruşturduktan sonra süt kazanına doğru uzatıyor.
Müstahdem bardağı kepçeyle dolduruyor. Cemal müdüre bakıyor:
Müdür
İçsene! Neden içmiyorsun?
Cemal
Sıcak öğretmenim...

Aynı

Bir önceki planın sonuyla
başlanacak. (kulak
çekme) Cemalin
ilerleyişi ile TRV.
Cemal’in bakışıyla
müdüre PNR. Planın
sonunda müdür süt
bardağını ellemek için
elini uzatıyor.

159

Aynı

Ayrıntı

Müdürün parmağı süt bardağının içine dalıyor...

Aynı

El kadrajın solundan
giriyor.

160

Aynı

OP
(göğ.)

Müdür
Soğuk lan, ılık bile değil! Numara yok, karışmam yoksa...
Cemal işten sıyrılamayacağını anlayınca çaresiz burnunu tıkayarak
bardağı dikiyor.

Okul efekti...

161

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Cemal bardağı ağzına götürüp içmeye çalışsa da bir türlü yutamıyor.
Soluk alırken süt soluk borusuna kaçıyor ve Cemal etrafa süt saçarak
öksürmeye başlıyor...

Okul efekti...

Sabit kamera. Bakış
sağdan sola...

162

Aynı

II. OP
TRV PNR
ÇY

Cemal’in öksürmesini kasıtlı niteleyen müdür, Cemal’in kulağını
yakalayıp çekiyor ve dişlerinin arasından çıkan bir sesle:
Müdür
Numara yok demedim mi, eşek sıpası?! Aç bakim, aç aç
aç!..

Okul efekti...
Cemal’in
feryadı ve
şelale
gürültüsü...

Şaryo, ray.
II. OP dan ÇY a TRV.
Planın sonunda Cemal’in
yüzüne PNR
(flulaştırmak mümkün)

Cemal öksürmekten elini açamıyor. Bunu bir ayak direme şeklinde
algılayan müdür, çocuğu rastgele dövmeye başlıyor, boğazından
tutup kaldırıyor. Cemal’in feryadı ortalığı gürültüye boğarken, sanki
onun belleğinde şelalenin sesi canlanıyor...

163

Şelale
dış/gü
n

OP TİLD
GP

Şelalenin suları köpürerek yüksek kayalıklardan yuvarlanıyor.
Şelalenin döküldüğü küçük göletin etrafında aşçı kıyafetiyle okul
müdürü, kepçeyi kazana daldırarak sıraya girmiş öğrencilerir metal
bardaklarını ne olduğu belli olmayan bir sıvıyla dolduruyor. Sıra
Cemal’e gelince, cemal bardağını müdüre uzatıyor. Müdür kepçeyi
kazana daldırıp bir tur karıştırdıktan sonra Cemal’in bardağını
dolduruyor...

Şelale sesi...

Swiss veya Pegasus...
OP da şelalenin
kaynağından öğrencilere
kadar tild ve PNR.
öğrenciler sağdan sola...

164

Aynı

ÇY PNR
YP

Cemal’in eli, kazanın üzerinde metalik bardağı tutuyor. Ne olduğu
belli olmayan sıvıyla dolu kepçe metalik bardağa boşalıyor... kepçeyi
tutan elin sahibi müdür, sadistçe bir gülümsemeyle Cemal’e
bakıyor...

Şelale sesi...

ÇY dan müdürün elini
takiben YP yüzüne PNR.

165

Aynı

YP

Cemal bir müdürün yüzüne yukarıya bakıyor, bir de elinde tuttuğu
madeni bardağın içine...

Şelale sesi...

Sabit kamera, hafif üst
rakurs.

166

Aynı

ÇY TİLD
Ayrıntı

Cemal’in elinin tuttuğu metalik bardağın içindeki acayip sıvıda çeşitli
böcekler, sülükler, solucanlar yüzüyor. Cemal’in eli bardağı ağzına
götürüyor ve içmeden burnunun dibinde donuyor. Cemal’in yüzü
ağlıyormuş gibi kasılıyor o anda uzaktan Cemal’in sesi yankılanıyor...
Cemal
Anneee!..

Şelale sesi
planın sonuna
doğru
kesiliyor,
Cemal’in
feryadı ve
ağlama sesi...

Panther veya vinç.
Cemal’in elini tild ile
yüzüne kadar takip.
Cemal yüzünü kameraya
dönecek. Ekranda
sadece gözleri...

167

Oda
iç/gec
e

ÇY PNR
OP

Semra’nın eli, fitili kısık gaz lambasına uzanıyor ve onu biraz açıyor.
Sonra lambayı alıyor, acele ile Cemal’in yatağına gelip lambayı bir
iskemleye koyuyor:

Gece efekti...
Ocak
çekirgeleri
sesi...

Semra’nın eli kadraja
giriyor ve onun gidişiyle
hareketini takiben PNR.
Yatağın yanına
geldiğinde OP. Semra
sağdan sola... Semra’nın
testiyi almasıyla
kesme...
(Kurgunun 9. Prensibi)

Gece efekti...
Ocak
çekirgeleri.

Su boşaltan el tası
alırken elin hareketini
Cemal’in yüzü kadraja
girene kadar takip...
El, kadrajın sağından
soluna uzanıyor.
Cemal’in bakış yönü
soldan sağa...

Semra
Korkma oğlum, bismillah... Bak yanındayım yavrum...
Semra, duvarın dibinde duran testiden bakır bir tasa su dolduruyor.

168

Aynı

YP PNR

Semra’nın eli, doldurduğu tası alıp Cemal’in ağzına götürüyor. Cemal
ağlayıp su içmeyi reddediyor:
Cemal
İçinde böcek var, anneee!
Semra (dış ses)
Kabus görüyorsun, oğlum... Bismillah...

169

Aynı

OP PNR

Semra, oğlunu su içmeye ikna etmeye çalışıyor:
Semra
Hadi bir yudum iç anasının kuzusu, hadi akıllı oğlum
benim...

Gece efekti...
Ocak
çekirgeleri.

Cemal soldan sağa,
Semra sağdan sola.
Planın sonunda Semra
soldan sağa dönüyor PNR
ve Şehra’nın ayaklarını
elleyince hareket
üzerine kesme....

Gece efekti.
Ocak
çekirgeleri.

YP da hafif PNR
Semra’nın hareketini
takip...

Gece efekti
sonu.

Sabit kamera...

Cemal bilinçsiz bir şekilde tastan bir yudum alıp tekrar yatağına
uzanıyor. Semra tasta kalan suyu odanın içinde serpip tası testinin
ağzına kapatıyor ve çocukların üzerini örttükten sonra gitmeye için
dönüyor. Aynı yatakta uyuyan Şehra’nın ayaklarının yorganın altından
sarktığını görünce onları elliyor...

170

Aynı

YP PNR

Semra’nın eli Şehra’nın ayağını elliyor, onu bir yandan hafifçe
kaldırıp bir yandan da üzerine eğilirken mırıldanıyor:
Semra
Buz gibi olmuş.... canım benim...
Semra kızının ayaklarını usulca öpüyor ve sevecen bir gülümsemeyle
uyuyan kızına bakıyor...

171

Aynı

YP

Şehra hiçbir şeyden habersiz, alnında ter damlacıkları ile derin
uykusunda uyuyor...

172

Yatır
iç/gü
n

YP TİLD –
OP TRV
GP – YP

Bir yatırın içi... Semra’nın sessizce bir şeyler mırıldanan yüzünün
önünde duman tüterken, başını eğip yatırın sandukasını üç kez öpüp
alnını dayıyor ve sandukanın etrafında elinde buhurdanlıkla dönmeye
başlıyor. Semra sandukanın arkasına geçince, öbür tarafta elinde bir
buhurdanlıkla Cemal’in de döndüğü görülüyor. Cemal diğer taraftan
sandukanın yakın ucuna geldiğinde, eğilip sandukayı öpüyor...

Yatır içi
efekti...
Mırıldanmalar.
..

Şaryo, ray. Semra’nın
baş hareketi ile tild.
Sandukanın arkasına
geçince sandukanın
diğer tarafına TRV ve
Cemal YP da sandukayı
öpüyor...

173

Aynı

GP PNR
YP

Bu sırada yatırın kapısından içeriye uzun sakallı bir şeyh giriyor.
Semra şeyhin elini öptükten sonra rica ediyor:
Semra
Şeyh efendi, oğlum geceleri kabus görüyor, birkaç kelime
okusanız...

Yatır içi
efekti...

Alt rakurs. Sandukanın
arkasından kapıdan giren
şeyh GP. Onun
hareketiyle hafif PNR ve
YP. Şeyh, sağdan sola
geliyor...

Şeyh
Okuruz, okuruz... Müsterih ol, kadın...
Şeyhin gözü yatırın bir köşesinde oğluyla oturan bir kadına ilişip
onlara yaklaşıyor:
Şeyh
Bu yavrucağı niye böyle, kesilecek bir öğlak gibi
bağlamışsın, kadın?

174

Aynı

OP TİLD

Yanında pastırma gibi bağlanmış 6-7 yaşlarında çocuğu olan kadın
hemen atılıp önünde dikilen şeyhin elini öperken, şeyh sert bir tonla
emir veriyor:
Şeyh
Hemen çöz onu, bu mubarek yerde çarpılırsın!..
Kadın şeyhe yakınıyor:
Kadın
Bağlamasaydım, buraya getirmem imkansızdı şeyh efendi.
Yedi mahalleye zararı dokundu, dayakla uslanmıyor. Şu haline
bakın...
Kadın şeyhe mazeretini bildirir bildirmez oğlunu çözmeye başlıyor.
Çocuk henüz iplerinden tam kurtulmadan ayağa fırlayıp kaçmaya
çalışınca silleyi yiyor. Bu arada şeyhin kalın sesi işitiliyor:
Şeyh
Vurma kadın! Vah zavallı vah! İçine habis bir cin yerleşmiş,
ruhunu
tamamen teslim
almış...

Yatır içi
efekti...

Super panther. Üst
rakurstan alt rakursa
tild. Tild şeyhin
repliğiyle başlıyor. Kadın
el öperken onun hizasına
geliyor.

175

Aynı

YP (göğ)
TİLD PNR
OP

Şeyh çocuğu yoklamak için yere çöküyor:

Yatır içi
efekti...

Şeyh besmele çektikten
sonra oturuyor ve biraz
yaklaşmış oluyor.
Oturma ile tild. Şeyhin
amorsundan azgın
çocuk...

Yatır içi
efekti...

Şaryo, ray.
GP dan OP a kadar çok
yavaş TRV... Kamera
oturanların bakış
hizasında olacak...

Şeyh
Bismillahirrahmanirrahim... Adın ne, senin çocuk?
Çocuk üst dişlerini alt dudağının üzerine bindirip gözlerini şaşı
yaparak aynı soruyla
şeyhe karşılık veriyor:
Azgın çocuk
Adın ne senin çocuk!..
Kadın hemen oğlunun ağzına tokadı yapıştırınca şeyh tekrar sert bir
sesle uyarıyor:
Şeyh
Vurma dedim, kadın! Bu mübarek yerde kötülüğe mahal
yoktur...

176

Aynı

GP TRV
OP

Şeyh, çocuklu annenin karşısında oturup cebinden küçük ebatlı bir
kitap çıkarırken mırıltılı bir sesle söyleniyor:
Şeyh
Merak etme, allahın izniyle ondan kurtulunca kuzu gibi
olacak...
Şeyh çocuğun başı üzerinde küçük kitapçığı gezdirerek mırıldanmaya
başlıyor...

177

Aynı

ÇY

Çok geçmeden şeyh, çocuğa doğru eğilerek hafiften tükürüp
üfürüyor. Bunun üzerine çocuk olanca sesiyle bağırıyor:

Yatır içi
efekti...

Sabit kamera. Alt rakurs.
Çocuğun amorsundan
çekim.
Şeyh sağdan sola, çocuk
soldan sağa...

Yatır içi
efekti...

Sabit kamera, hafif üst
rakurs.
Çekim şeyhin
amorsundan...

Azgın çocuk
Tükürme laaaan!..

178

Aynı

YP

Çocuk bağırmaya devam ediyor:
Azgın çocuk
Anneeeyyy! Yüzüme tükürüyoooo!..
Anne çocuğunu teskin etmek için sarsarken, çocuk bir elini kurtarıyor
ve başının üzerinde sarkan kocaman sakaldan bir tutam saç
yoluveriyor ve sadistçe gülerek onu havaya üflüyor. Bunu gören anne
çocuğu rastgele tokatlamaya başlıyor.

179

Aynı

OP TİLD
PNR
II.OP

Kadın çocuğu tokatladıktan sonra ellerini sıkı sıkıya tutmaya
çalışırken, şeyh tekrar onu uyarmayı ihmal etmiyor:
Şeyh
Vurma kızım, sabret... Şimdi kuzu gibi olacak, allahın
izniyle...

Yatır içi
efekti...

Super panther. Çekim
şeyhin hizasındayken
şeyhin repliği biter
bitmez kamera yükselip
Cemal ile annesine PNR
yapıyor. Cemal kadraja
girer girmez annesine
bakıyor ve repliğini
söylüyor...

Yatır içi
efekti...

Sabit kamera.
Kadrajın sağında
sandukanın bir ucu
görünecek şekilde GP.

Şeyh mırıldanmaya devam ediyor. Semra, Cemal ile sandukanın
yanında, yatır kapısının önünde ayakta bekliyorlar. Çocukla şeyhin
mücadelesinden memnun olan Cemal kendini tutamayıp gülüyor:
Cemal
Anne, şeyhin sakalı gitti...
Gülmemek için kendini zor tutan Semra bir eliyle ağzını örterek
oğluna sesleniyor:
Semra
Sus oğlum, günah...

180

Aynı

GP

Şeyh bir miktar mırıldanıp sıra üfürmeye gelince, aynı şekilde çocuğa
eğiliyor ve “tüf, tüf, tüf” der demez çocuk haykırıyor:
Azgın çocuk
Hayvaaaan! Tükürme laaan!.. Aneeeyyy!..
Tekrar anneyle çocuk arasında aynı mücadele başlıyor. Şeyh,
mırıldanmaya devam ederken, azgın çocuk bir elini kurtardıkça
şeyhin sakalından bir tutam yoluyor...

181

Aynı

YP (göğ)

Cemal sandukanın yanında, sırtı kapıya dönük olanlara neşeli bir
şekilde gülüyor...

Yatır içi
efekti...

Sabit kamera. Sağdan
sola.

182

Aynı

YP TİLD
TRV GP
PNR

Şeyh kocaman sakalıyla çocuğun üzerine eğilmiş hafiften tükürüp
üfürüyor. Çocuk ağlamaklı bir sesle:
Azgın çocuk
Tükürüyooo yaaa!.. Eeee...

Yatır içi
efekti...
Kavga gürültü
sesleri...

Super panther veya vinç.

Anne bir yandan çocuğun ellerini zaptetmeye çalışırken, fırsat
buldukça tokatlıyor. Bu karmaşada ne yapacağını şaşıran şeyh, sakin
olmaya çalışarak kadını tekrar uyarıyor:

Orta rakurs. Şeyhin sakal
hizası. Çekim annenin
amorsundan... çocuğun
sakalı yakalamasıyla
şeyh ayağa kalkıyor.
Kamera onunla
Kalkarken geriye, GP a
kadar TRV başlıyor.

De
v

Şeyh
Sakin ol, kadın! Vurma... Şimdi kuzu gibi olacak....

Planın sonu hafif üst
rakurs.
Planın sonunda Semra
çıkarken kapıya doğru
PNR...

Şeyh “allahın izniyle” demeye fırsat bulamadan, çocuk iki elini de
annesinin elinden kurtararak bir panter çevikliğiyle saldırıyor ve
şeyhin uzun sakalını yakalıyor. O ana kadar sabreden şeyh, çileden
çıkıp azgın çocuğu öldüresiye dövmeye başlıyor:
Şeyh
Ah seni şeytanın doğurduğu! Piç kurusu, yezidin dölü...
Oğlunun kıyasıya dövülmesine dayanamayan anne, feryat ederek
şeyhe saldırıyor:
Anne
Amaneeeyy!.. Yavrumu öldürdü deyyusların şeyhi! Bırak
çocuğu sakalı
kopasıcaaa!
Gürültü üzerine dışarıdan gelen bir iki kişi şeyhin sakalını çocuğun
pençelerinden kurtarmaya çalışırlarken Semra, Cemal’i elinden
çekip dışarıya çıkıyor...
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Yatır
dış/gü
n

GP PNR
GP

Cemal annesiyle birlikte yatır kubbesinin önünden geçip bir
merdiveni iniyorlar. Cemal “tükürme laaa” diye söylenip gülmeye
devam ediyor... Yatırın yanındaki sokakta birkaç çocuğun birlikte
koştuğu 56 model beyaz bir araba geçiyor...

Uzaktan kavga
gürültü
sesleri.

Alt rakurs.
Merdivenlerden inen
Semra ve Cemal’den
arabaya PNR.

184

Arazi
dış/gü
n

GP (boy)
PNR OP

Otuz-otuzbeş kişilik bir kasaba kalabalığı isteksiz bir şekilde alkış
tutuyor... Bu sırada kalabalığa yaklaşan mahalle muhtarı, alkışlardan
memnun olmamış olacak ki, kalabalığı azarlıyor:
Muhtar
Bu ne yaho! Gelenler mühim kişiler, daha kuvvetli, daha
kuvvetli!..

Alkış sesleri...

Muhtar kadraja sonradan
giriyor.

Bu sırada kalabalıktan biri bağırıyor:
Kalabalıktan biri
Geliyorlar, geliyorlar!..
Muhtar geriye bakıyor ve alkış tutarak siz de alkışlayın anlamında
kalabalığa başıyla bir işaret yapıyor. Kalabalık canlı bir şekilde
alkışlamaya başlıyor. Ne var ki, bir an sonra muhtarın yüz ifadesi
değişiyor.

185

Aynı

GP

Kırac araziye gelen yolun kenarında serbest bırakılmış iki eşek
otlanıyor. Eşeklerden biri bir şey sezmiş olacak ki anırmaya
başlıyor...

Anırma sesi...
Alkışa
devam...

Sabit kamera.
Eşekler soldan sağa...

186

Aynı

OP

Buna rağmen alkışlar dineceği yerde şiddetleniyor. Muhtar, sinirli bir
ses tonuyla kalabalığı azarlıyor:
Muhtar
Ayıp, ayıp! Size bi bok yaramaz... Şakanın sırası mı şimdi?..

Alkış sesleri...
Anırma sesi...
Oto motor
sesi...

Muhtar’ın sırtı kameraya
dönük. Muhtarın bakış
yönü soldan sağa.
Kalabalık sağdan sola...

Ne var ki muhtar henüz lafını bitirmişti ki, arkasından bir otomobil
hışırtısı işitip tekrar geriye bakıyor ve şapkasını çıkararak kuvvetle
alkış tutuyor...

187

Aynı

GP U
prsb
GP Y
prsb
TRV PNR

Stabilize yolda, biri 56 model Chevrolet, diğeri askeri Jeep olmak
üzere iki araç yaklaşıp kalabalığın hemen önünde duruveriyor.
Araçlar henüz tam durmamıştı ki, muhtar kapı açmaya yetişmeden
kapılar açılıp iyi giysili adamlar çıkıyorlar. Muhtar hemen atılıyor:
Muhtar
Efendim hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz...

Alkış sesleri...
Selamlaşma
uğultusu...

Şaryo, ray. Araçlar
soldan sağa.
Durduklarında aracın
önünden soldan sağa
TRV. Adamlar araçlardan
çıkarken Muhtar sağdan
kadraja giriyor ve
adamların kalabalığa
yaklaşmasıyla onların
hareketini takiben PNR.

Milletvekilinin
konuşmaya
başlamasıyla
uğultu
kesiliyor.
Geçici alkış...

Şaryo, kavis ray.
Milletvekili ve adamları
solda kasabalılar sağda
olmak üzere OP da
çekim başlıyor. Aynı
ölçekte kasabalıların
arkasını dolanacak
şekilde TRV.
Planın sonunda
Milletvekili hafif soldan
sağa, kalabalık sağdan
sola...

Araçlardan çıkan bir milletvekili, belediye başkanı Münir ağa,
amerikan kılıklı bir vatandaş, kasaba karakolunun başçavuşu, Yusuf
usta ve bir iki kişi daha kalabalığa doğru yürüyüyorlar. el sıkmalar, el
öpmeler bfaslı başlıyor...

188

Aynı

OP TRV

Milletvekili hiç vakit kaybetmeden kalabalığın karşısına geçip
cebinden bir kağıt çıkarıyor ve hitabına başlıyor:
Milletvekili
Pek kıymetli ve muhterem hemşerilerim... Bugün çok
mühim bir
müessesenin temelini atmak için toplanmış
bulunuyoruz...
Milletvekili soluk almak için kısa bir ara verince alkış başlıyor.
Milletvekili ellerini havaya kaldırıp alkışı kesiyor ve hitabına devam
ediyor:
Milletvekili
Allahın, Amerika’nın ve pek muhterem başvekilimizin
sayesinde, aziz
vatanımızın her köşesinde olduğu gibi, artık
kasabamız da fabrikalara, yollara kavuşacak, hiçbir vatan
evladımız işsiz kalmayacaktır...

189

Aynı

OP PNR

Milletvekili biraz nefeslenmek için durduğunda, Muhtar kuvvetli bir
şekilde alkışlayarak başını kasabalılara çeviriyor ve “siz de alkışlayın”
anlamında, sert bir şekilde başını olumlu sallıyor. Kasabalıların alkış
tufanı başlıyor...

Alkışlar...

OP da sağdan sola doğru
çok hafif PNR Muhtar
kare dışı oluyor. Bakışlar
sağdan sola...

190

Aynı

YP (göğ)
PNR

Milletvekili sağında ve solundakilere mağrur bir gülümsemeyle
baktıktan sonra ses düzeltiyor ve ellerini havaya kaldırarak alkışları
tekrar susturuyor:

Alkışlar
kesiliyor.

Sabit kamera.
Çekim cepheden. Bakış
yönü soldan sağa.
Milletvekili ve sağında
solundaki adamlar
kadrajda. Amerikalıyı
işaret edince hafif PNR.

Milletvekili
Sağolun, varolun!.. Muhterem kardeşlerim! Şu gördüğünüz
baş
mühendis, bay mister Johnson, siz kıymetli hemşerilerime
fabrika inşa etmek için taaa Amerika’dan buraya küdum
etmiştir... Efendiler!...

191

Aynı

GP TRV
TİLD OP

Milletvekili aynı hararetli hitabına devam ediyor:
Milletvekili
Efendiler! Şunu katiyetle biliniz ki, arkamızda amerikalı
dostlarımız olduğu müddetçe sırtımız yere gelmeyecektir, evvel
allah!..
Milletvekilinin lafı tekrar alkışlarla kesiliyor, fakat acelesi olduğu
anlaşılan vekil yine alkışları susturuyor:
Milletvekili
Başlattığımız bu sanayi hamlesiyle, aziz vatanımızı küçük
bir Amerika haline getireceğiz!.. şimdi fabrikamızın ilk kazığını
çakıyorum, cümlemize hayırlı olsun!..

Alkışlar...
Planın sonunda
alkış daha
kuvvetli ve
alkış dindiği
zaman
mırıldanmalar.
..

Super panther, ray.
Kalabalığın arkasından
üst rakurstan çekim.
Alkış başladığı zaman
TRV başlıyor.
Milletvekilinin yanına
vardığı zaman hafif
alçalıyor...
Plan başında
milletvekilinin bakışı
soldan sağa...
Planın sonunda Yusuf
usta kadrajın sağ alt
tarafından kadraja
giriyor...

Mırıldanmalar.
..

Kazık kadrajın solundan
kadraja giriyor, Yusuf
onu milletvekiline
uzatıyor. Milletvekili onu
alıyor.
Yusuf’un bakışı sağdan
sola, milletvekilinin
soldan sağa.

Milletvekili lafını bitirir bitirmez kuvvetli bir alkış başlıyor.
Milletvekili alkış dinmeden mühendise dönüp bir şeyler fısıldaştıktan
sonra, amerikalı kılıklı bir harita açıp bir yerleri işaret etmeye
başlıyor. Bu sırada Yusuf usta onlara aklaşıyor...

192

Aynı

YP

Milletvekilinin yanına sokulan Yusuf usta, hemen dönüp emir veren
bir ses tonuyla bağırıyor:
Yusuf usta
Kazıkları getirin çabuk!..
Vatandaşın biri hemen bir kazık yetiştiriyor. Yusuf usta kazığı alıyor
ve onu dikine tutup milletvekiline veriyor. Kazığı alanmilletvekili onu
çakacağı yere gidiyor...

193

Aynı

GP – OP

Kazığı alan milletvekili düzeltilmiş kıraç arazinin kenarına gidip
muhtarın uzattığı çekiçle kazığı otomobilin hemen önünde toprağa
çakıyor. Tekrar bir alkış tufanı kopuyor.

Mırıldanmalar.
..
Alkış furyası...

Sabit kamera, derin
mizansen. Milletvekili
kameranın önüe gelip
kazığı çakıyor. Halk
sağdan sola, MV soldan
sağa.

194

Aynı

ÇY TİLD
GP PNR
GP PNR
II.OP –
YP

Yusuf ustanın elleri yere çakılan kazığın ucuna inşaat ipinin ucunu
bağlıyor ve yere sarkıttığı ip topağını çözerek kazıktan uzaklaşıyor.
Yusuf usta diğer tarafta bağlanan kazığa ipin öbür ucunu bağlarken
otomobillerin motor sesleri işitiliyor...
Sola bakıldığında otomobillerin kıraç arazide dönüş yaparak geldikleri
kaçak yoldan gittikleri görülüyor. Kasaba halkı araçlar kaybolana
kadar milletvekili ve tayfasına alkış tutuyorlar...
Tekrar sağa dönüldüğünde ise, biraz önceki kalabalıktan sadece
muhtarla birininde kazma birinde kürek olan iki işçi ve muhtarın
bir-iki azasının kaldığı anlaşılıyor. Muhtar kazmalı kürekli işçilere
sesleniyor:

Mırıldanmalar.
..Otoların
motor
sesleri...
Alkış sesleri...

Kazık çakılırken hafif üst
rakurs. Yusuf ustanın
geri gitmesiyle yukarı
tild.
Motor sesleriyle sola
PNR. arabalar geçerken
herkes kameraya sırtı
dönük arabalara el
sallıyor. Arabalar
kaybolunca tekrar sağa
PNR ve muhtarla
işçilerden başka kimse
yok. Muhtar kadrajın
sağından gidince onu
PNR ile takip. Muhtarın
gittiği yolda Nergis ve
onu kovalayan Sami
geliyor. Nergis
kameranın önünde
kadrajın sağından
çıkıyor, Sami YP a
gelince plan bitiyor...

Muhtar
Burada azıcık oyalanın, akşama gelir benden yevmiyenizi
alırsınız...
İşçiler karşılık vermiyor. Kazmalı işçi ellerini tükürükleyerek kazmayı
havalandırıp toprağa saplıyor. Muhtar iki adamıyla birlikte oradan
uzaklaşırken Sami’nin karısını satırla kovaladığı görülüyor:
Sami
Dur ulan! Dur dedim deyyusların bacısı!.. Ulan dünyanın
öbür ucuna gitsen de kurtulamayacaksın... Dur ulan Halep
fahişesinin doğurduğu...

195

Kahve

OP – YP
PNR OP

dış/gü
n

Nergis, berber dükkanının bulunduğu meydanda görülüyor.
Arkasından satırla gelen Sami bildik küfürleri sıralıyor:
Sami
Dur ulaaan! Dur da köpekler ziyafet çeksin! Dur dedim,
öldürecem!

Atmosfer
sesi...

F = 85 mm. Nergis bir
süre aynı ölçekte
koştuktan sonra
kameranın solundan
çıkacak. Sami’nin
geçişiyle sola PNR ve
Sami kadrajı boşaltınca
fonda olan Haydar ile bir
gariban adam
görünecek...
Gariban amorstan ve
soldan sağa. Haydar,
sağdan sola...

Atmosfer sesi.
Gülüşmeler...

Sabit kamera.
Haydar’ın amorsundan.

Nergis, Sami’yi peşinde koşturmaktan memnun bir ifadeyle açık hava
kahvesinin önünden geçip gidiyor. Peşinden giden Sami geçip
gittiğinde, fonda kahvede bir masanın arkasında oturan Haydar,
gariban bir adama oyun oynuyor.
Amorstan görünen adamın gözleri kapalı, işaret parmağını Haydar’ın
tuttuğu bir işarete değdirmeye çalışıyor. Ne var ki, parmak
yaklaşınca, Haydar işareti alıp yerine açık ağzını sürüyor. Gariban
vatandaş parmağını Haydar’ın ağzına sokuyor. Haydar parmağı
ısırıyor...

196

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Gözleri kapalı adam parmağını Haydar’ın ağzına sokup parmağı
ısırılınca, elektrik çarpmış gibi, yumulu gözleri faltaşı gibi açılıyor.

197

Aynı

YP (göğ)
PNR TİLD
PNR GP

Haydar yaptığından müthiş derecede keyif almış katıla katıla gülüyor.
Bu sırada yanında duran bir adam farkedince başını ona çevirip
yukarıya bakıyor ve anında gülüşü dudaklarında donuyor. Süleyman,
sadistçe bir gülümsemeyle tepeden Haydar’a bakıyor. Nihayet
Süleyman başını kahveci Zühtü’den yana çevirip bağırıyor:
Süleyman
Haydar’ye bi orta şekerli getir, Zühtü!
Zühtü
Bir orta şekerliiiiee!
Haydar siparişten memnun olmamış gibi gitmek için ayağa kalkıyor.
Ne var ki Süleyman onun omuzunu bastırarak tekrar oturmasını
sağlıyor:
Süleyman
Yooo... olmaz! Kahveni içmeden, mümkün değil
bırakmam...
Bu sırada, Haydar’ın arkasında Yusuf ustanın berber dükkanına girdiği
görüyülor...

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Haydar’ın yukarıya
bakışıyla sola hafif PNR
ve TİLD. Süleyman
kahveyi ısmarladıktan
sonra Haydar kalkarak
tekrar kadraja giriyor.
Tekrar otururlarken
Fonda Yusuf usta...
Yusuf ustaya PNR ve
kadrajda berber
dükkanı...

198

Berbe
r
iç/gü
n

GP PNR
OP

Yusuf usta berber dükkanına girerken pencereden kafasını sokan
Callud, Kel Selim ile laf kavgası yapıyorlar. İçerdeki masada iki
ihtiyar domino oynuyorlar:

Atmosfer
sesi...

Yusuf usta traş
koltuğuna oturuyor PNR
OP. Selim kadrajın
solundan sağına geçiyor
ve Yusuf’un göğsüne
havlu atarken Yusuf usta
ona bakıyor. Selim’in
bakışı sağdan sola,
Yusuf’un soldan sağ
yukarıya...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Dükkan
içinden çekim. Callud’un
bakışı soldan sağa...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çekim Yusuf’un
amorsundan. Selim
sağdan sola...

Kel Selim
Sen git yumurtladığın yerde gıdıkla, burada çene yapma...
Yusuf usta
Selamün aleyküm...
Hep birden
Aleyküm selam...
Yusuf usta traş koltuğuna oturur oturmaz, Kel Selim öbür tarafına
geçerek göğsüne havlu atıyor.
Yusuf usta
Hayırdır inşallah, yine kapışmışsınız...
199

Aynı

YP(Omuz
Plan)

Pencereden kafasını içeriye sokan Callud, Yusuf ustaya dert yanıyor:
Callud
Sorma bre usta! Selam versen borçlu çıkıyon, elini versen
kolunu
kaptırıyon yani... Saygımızdan susuyok amma...

200

Aynı

YP (göğ)

Kel Selim, Yusuf ustanın yüzünü sabunlarken kavga eder gibi sinirli
bir tonla Callud’a karşılık veriyor:
Kel Selim
Senin konuşmaya hakkın yok yaho! Biz Yemen çöllerinde
ecelle cebelleşirken baca faresi baban neredeydi, ha?
Seferberliğe gitmemek
için Osmanlı’ya kaç altın saydı?

201

Aynı

OP PNR

Callud, Selim’i çileden çıkarmak için:
Callud
Eee... Ne olmuş yani? Varmış ki, saymış...

202

Aynı

GP

Bu söz Selim’e yetiyor. Biraz yaklaşarak:
Kel Selim
Var mıymış? Sen babana neden baca faresi dendiğini biliyor
musun?
Allah vekil, bacasından girip soymadık ev kalmadı da
ondan...

203

Aynı

YP PNR

Yusuf usta, bu laf üzerine kahkaha atıyor. Arkadan diğerlerinin de
gülüşü işitiliyor. Yusuf usta, Selim’e dönerek:
Yusuf usta
Alemsin valla Selim usta... Hay allah çoktandır böyle
gülmemiştim...
Kel Selim hafiften doğrulup anlattığına kendisi de gülerek devam
ediyor:
Kel Selim
Hatta bir gün sarhoşken kendi evine gelmiş, tanıyamamış.
Bacasından daldığı gibi, soyup soğana çevirmiş... Ancak ertesi
gün anlamış kendi evini soyduğunu...

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Sabit kamera. Üçünün
bakışı soldan sağa.
Planın sonunda Selim
sağdan kadraja giriyor.
O sırada ona hafifçe
PNR.

Atmosfer
sesi...
Arada bir kısa
gülüşmeler...

Sabit kamera, derin
mizansen.
Callud’un amorsundan
çekim.
Callud soldan sağa.
Selim yaklaşmışken ilk
sorusundan sonra yerine
dönüyor.

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Super Panther...
Planın sonunda Selim
kadrajın sağından girip
soluna geliyor. Selim’in
hareketiyle sola TRV.
Fonda arkadakiler
görünecek şekilde...

204

Aynı

YP (göğ)

Callud gülüyor. İçeride oturan adamlardan biri ona “devam et”
anlamında başını hızlı hızlı sallayarak göz kırpıyor. Callud, yapmacık
kızgın bir tavırla:

Atmosfer
sesi...

Sabit Kamera.
İçerdeki ihtiyar ÇY da
profilde. Bakışlar soldan
sağa...

Atmosfer
sesi...

Çekim aynanın yerinden.
Selim’in hareketini
takiben soldan sağa PNR.

Callud
Fabrika yapılıyor dedik, söylediği lafa bak! Bunun onla ne
alakası
var
allaysen?

205

Aynı

YP PNR

Kel Selim Usturayı bir iki kez köseleye vurduktan sonra bir yandan
traşa başlıyor, diğer yandan laf yetiştiriyor:
Kel Selim
Bak, hala fabrika diyor deyyus! Fabrika mabrika yaptıkları
yok, kerneb kafa!.. On seneden beri kazık çakmadık arazi
kalmadı. Birinde
fabrika yapıldı mı?
Callud (fonda)
Yapılmadı diyelim, eee?..
Kel Selim
Niye çakıldı o zaman bunca kazık? Gariban vatandaşı
oturtmak için
elbet! Sen söyle Yusuf usta...
Yusuf usta
Yooo... dur bi dakka... Boğazıma ustura daya, ondan sonra
konuş de...

206

Aynı

YP
(Omuz
Plan)
PNR TRV
GP

Kel selim traşa ara verip doğruluyor:
Kel Selim
Doğru söz usturadan daha keskindir...
Yusuf usta
Ha deyince fabrika olmuyor ki, kardeşim. Şu stadyum bitsin
allah kerim. O zaman gör fabrikayı. Biz gaz yağına su katıp
vatandaşa
satmıyoruz, ustacım...
Kel Selim
Yazık, yazık!.. Sen vicdan sahibi adamsın... Birinin yaptığı
haksızlık,
ötekinin zulmünü meşru kılar mı, yani? Hem şu
stadyon da neyin nesi?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Selim’den
Yusuf’a PNR. Yusuf’un
konuşurken Selim öbür
yanına geçiyor. Bu
sırada TRV ile geri
açılma. Planın sonunda
Selim kedrajın en
sağında ve sola
bakıyor...

Domino oynayan ihtiyarlardan biri yanıtlıyor:
İhtiyar
Kel kafaya şimşir tarak...
De
v

Yusuf usta
Öyle deme, baba...
Bu sırada pencerede duran Callud, bir müşterisinin gelmesi üzerine
Yusuf ustaya sesleniyor:
Callud
Sıhhatler olsun Yusuf usta! Dikkat et boğazını kesmesin...

Callud fonda görünüyor.
Yanına biri yaklaşırken
bağırıp gidiyor...

207

Aynı

OP PNR

Yusuf usta, Callud’un bağırmasıyla o tarafa bakıp karşılık veriyor:

Atmosfer
sesi...

Yusuf usta, Callud
tarafına yani kadrajın
sağına bakıyor. Başını
öbür yana çevirmeden
Selim de kadrajın sağına
geliyor...
Selim’in sağa gelişiyle
sağa hafif PNR.
Selim, Yusuf ustanın
gırtlağını traş ederken
Yusuf başını yukarıya
kaldırıyor.

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Çekim Yusuf ustanın
başının üzerinden. Yusuf
usta ilk repliğini
söyledikten sonra TİLD
ve PNR.

Yusuf usta
Eyvallah, sağol ciğerim!..
Selim, Yusuf ustanın öbür tarafına geçiyor. Yusuf usta devam ediyor:
Yusuf usta
Sen iki cihan harbi yaşamış adamsın, ustacım... Dünyayı
fethedenler, bu işi topla, tüfekle yapmıyor artık...
Kel Selim
Öyle ya... Eşek sütü ve domuz salamıyla...
Yusuf usta
Bak bak... Yine eşek sütü uhabbeti... fetihler artık sporla
yapılıyor
Selim usta... Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur...
Kel Selim
Yok yaho? Sam Amca bunun için mi, Japonların bahçesine
incir dikti? Ya bizim gariban memetçik? Yacuc-u macucla top
oynamaya mı gitti taa Kore’ye kadar?

208

Aynı

YP TİLD
TRV
II.OP

Kel Selim, Yusuf ustanın gırtlağını traş etmeye başlayınca, Yusuf usta
boynunu gerip yukarıya bakıyor:
Yusuf Usta
O başka, ustacım! Amerika komünistlerin dünyayı istila
etmemesi için
insani vazifesini yaptı. Biz onlardan daha iyi
mi bilecez?..

De
v

Kel Selim
Haşa... biz ancak haddimizi biliriz!
Yusuf usta
Ne yani, Selim usta? Çocuklarımız doğar doğmaz onları
devlet alsa da
büyüdüklerinde analarını, bacılarını
tanımasalar, hepsi aynı
karavanayı yese, hepsi aynı çulları
giyse, daha mı iyi?..

209

Aynı

YP

Kel Selim, ciddi olup olmadığını anlamak için, bir an sessizce Yusuf
ustanın yüzüne bakıyor:
Kel Selim
Bre dinine imanına, sen söylediklerine inanıyor musun?

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

210

Aynı

OP

Yusuf usta Selim’e dik dik bakıyor:
Yusuf usta
Neden inanmayacakmışım? Gazeteler bolşeviklere iftira mı
atıyor?

Atmosfer
sesi...

Selim havluyu kamera
objektifinin önünde
çırpıyor.

Atmosfer
sesi...

Derin mizansen.
İki plandaki havlu çırpma
birbiriyle kurgulanacak.
Selim’in hareketini PNR
ile takip...

Kel Selim
Tövbe sümme tövbe! Sam Amca’nın gazeteleri iftira atar mı
yaho?
Yusuf usta
Radyolar da söylüyor. Radyolar yalan söyler mi peki?
Kel Selim
Haklısın... Radyolar yalan söylemez, ama hepsi değil...
bazıları.
Selim usta traşı bitirince Yusuf ustanın göğsundeki havluyu alıp
havada bir iki kez çırpıyor.

211

Berbe
r
iç/akş
.

YP – GP

Akşama doğru, artık dükkanın boş olduğu bir saatte, Kel Selim
elindeki havluyu çırptıktan sonra katlayıp dolaba koyarken, Cemal da
dükkanın temizliğini yapıyor.
Cemal
Dükkanı süpüreyim mi, usta?
Kel Selim dolaptan aldığı rakı şişesini masaya koyarken Cemal’e
karşılık veriyor:

De
v
toz

Kel Selim
İstiyorsan süpür, yavrum... Yalnız bir iki damla su serp te
kalkmasın...
Cemal
Zaten öyle yapacaktım...

Cemal bakır bir tastan yere su serperken Kel Selim radyonun önüne
geliyor ve cep saatini çıkarıp bakıyor...

212

Aynı

ÇY PNR
YP

Kel Selim’in eli, yeleğinin cebinden çıkardığı cep saatini baktıktan
sonra kapatıp tekrar cebine koyuyor ve bu kez radyonun düğmesini
çevirip açıyor. Kısa bir dalga arayışından sonra, hafif parazitli bir
şekilde Kremlin saatinin vuruşlarından sonra hafif aksanlı bir erkek
sesi işitiliyor:
Radyo
Burası Moskova’nın Sesi Radyosu. Saat 18.00. Akşam
haberlerini veriyoruz....
Kel Selim radyoya iyice yaklaşarak mutlu bir yüz ifadesiyle haberleri
dinlemeye koyuluyor. Radyodan gelen ses zorlukla işitiliyor, bir
kaybolup bir beliriyor...

Süpürme sesi,
takırtılar...

Selim’in el hareketini
takip.
Fonda Cemal bir görünüp
bir kayboluyor...

213

Berbe
r
dış/gü
n

GP

Açık hava kahvesinde, Zühtü hasır iskemleleri toplayıp bir yere
yığarken, Cemal dükkandan dışarı çıkıp süprüntüyü çöp tenekesine
boşaltıyor. Cemal tam içeriye girmişti ki, pencerede görünen Kel
Selim olanca sesiyle bağırıyor:

Atmosfer
sesi...
Uzaktan
cızırtılı radyo
sesi.

Ön planda Zühtü, arka
planda Cemal ve Kel
Selim...

Atmosfer
sesi...
Radyodan
cızırtılı bir
müzik sesi...
(ney)

Çekim içerden. Kel
Selim ön planda.
Cemal’in gidişiyle geriye
TRV.

Kel Selim
Akın var, güneşe akın! Güneşi zaptedeceğiz, güneşin zaptı
yakın...
Başaracaklar oğlum Cemal, fezayı fethedecekler...

214

Berbe
r
iç/gü
n

II.GP
PNR TRV
OP

Cemal neşeli, biraz da tuhaf bakıyor ustasına. Kel Selim coşkuyla ona
sesleniyor:
Kel Selim
Git, kendine bir gazoz al! Çabuk, Zühtü kapatmadan...
Ve pencereden Zühtü’ye bağırıyor:
Kel Selim
Zühtüüü! Cemal’e bir gazoz ver, Zühtü!

De
v

Cemal, gazozunu almak üzere tekrar dışarıya çıkıyor. Kel selim
rakısını hazırlarken Cemal geri geliyor. Kel selim rakı tasını
kaldırıyor:
Kel Selim
Hadi, Layka’nın şerefine...

215

Aynı

ÇY

Tas ile gazoz şişesi tokuşuyorlar. Bu sırada radyoda hafiften bir ney
sesi işitiliyor...

Aynı.

Sabit amera.

216

Aynı

YP (göğ)

Kel Selim oturduğu yerde rakı tasını, Cemal da gazoz şişesini
dikiyor... Cemal bir yudum aldıktan sonra, o da ustasının karşısındaki
iskemleye oturarak merakla soruyor:
Cemal
Usta, kim bu?

Aynı.

Selim küçük üst
pencerenin önünde.
Cemal sırtını dışarıya
vererek büyük
pencerenin önüne
oturuyor.

217

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Kel Selim anlayamadan soruyor:
Kel Selim
Kim, kim?

Aynı

Sabit kamera.

218

Aynı

OP

Karşı karşıya oturuyorlar.

Aynı.

Sabit kamera. Çok hafif
alt rakurs.
Çekim traş koltuğu
yönünden.

Cemal
Hani şu şerefine içtiğimiz...
Kel Selim
Haaa, Layka... O bir kahraman... Fezayı fetheden bir
Sovyet köpeği,
oğlum Cemal.
Cemal anlamamış bir tonla soruyor:
Cemal
Selim usta, yani Layka uçak sürebiliyor mu?
Kel Selim
Uçak değil oğlum, roket...
İkisi de birer yudum daha alıyorlar. Cemal sorularına devam ediyor:
Cemal
Yani roket işte, her neyse... O mu sürüyor?..
219

Aynı

YP (göğ)

Kel selim rakısından bir yudum alıp bir domates parçasını ağzına
attıktan sonra Cemal’i yanıtlıyor:
Kel Selim
Layka sürmüyor ki, oğlum... Roket top mermisi gibi bir
şey... Onu
bindiriyorlar ve yerden ateşleyerek fırlatıyorlar...

Aynı.

Sabit kamera.
Cemal’in bakış açısından
çekim. Hafif alt rakurs.

220

Aynı

YP

Cemal, aynı merakla soruyor:
Cemal
Peki, niye insan bindirmiyorlar?..

Aynı.

Sabit kamera.
Selim’in bakış açısından.

221

Aynı

YP TRV
II.OP
PNR

Selim memnuniyetle anlatıyor:
Kel Selim
Bundan sonra insan gidecek, oğlum Cemal. Artık yeni bir
çağ başladı. Ah şimdi senin yaşında bir çocuk olmayı ne kadar
isterdim...

Aynı.

Şaryo, ray.
Selim, fonda Cemal
görünür şekilde yarı
profilden.
Selim’in aynaya adar
gidişini YP da TRV ile
takip. Dönüşü PNR ile
takip. Planın sonunda
Selim sağda, Cemal
solda oldu.

Selim ayağa kalkıp aynanın önüne gidiyor ve çekmeceden gazeteden
kesilmiş bir resim çıkarıp Cemal’e gösteriyor:
Kel Selim
Bak! Kim bu, biliyor musun?

222

Aynı

YP (göğ)

Cemal kaşlarını kaldırıp “cık” diye bir ses çıkarıyor...

Aynı

Bakışı kadrajın üst
sağına.

223

Aynı

YP PNR
II.OP

Kel selim, Cemal’e eğilerek sır verircesine çocuğa sesleniyor:

Aynı.

Selim kadrajın üst
sağından Cemal’e
eğilmiş. Selim ‘in
profilinden Cemal. Selim
resmi yerine götürürken
onu PNR ile takip...

Kel Selim
Stalin bu, oğlum Cemal. Jozef Stalin! Pos bıyıklı koçum
benim...
Kel Selim bunu söyledikten sonra doğrulup fotoğraftaki adamın
bıyıklarını öpüyor ve onu tekrar çekmeceye götürürken Cemal’e
dönüyor:
Kel Selim
Bunu gösterdiğimi kimseye söyleme ama...

224

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Cemal “söylemem” anlamında başını sallıyor. Sonra da yerine dönen
Kel Selim’den gözlerini ayırmadan soruyor:
Kel Selim
Komünist ne demek, Selim usta?

Aynı

Cemal önce kadrajın
sağına, ve Selim’in
hareketini takip
ediyormuşçasına en
soluna başını yavaşça
çeviriyor.

225

Aynı

YP

Kel Selim, yerine otururken bu soru karşısında şaşırıp bocalıyor.

Aynı.

Sabit kamera.
Selim, Cemal’in bakış
açısından.
Selim’in bakışı soldan
sağa.

Kel Selim
Komünist mi?..
Kel Selim rakı tasından bir yudum alarak çocuğa açıklamaya çalışıyor:
Kel Selim
Nasıl anlatsam acaba. O da bir insan, oğlum. Aynı bizim gibi
bir insan.

226

Aynı

YP TRV
OP PNR
GP

Cemal, Selim’in bu açıklamasından biraz cesaret alarak bir daha
soruyor:

Aynı.

Şaryo, ray.
YP da Cemal’den Kel
Selim’e hızlı PNR. Selim
“ah, ah” dedikten sonra
TRV ile ikisi kadraja
girecek kadar açılma.
Cemal dükkandan
çıkarken PNR ile onu
takip. Plan penereden
Cemal’in kadrajdan
çıkışını almasıyla
bitecek.

Ney sesi çok
güçlü...

Radyodan aşağıya TİLD
ve Selim’e PNR.

Cemal
Sen komünist misin, usta?
Selim hüzünleşiyor, derin bir iç çekerek çocuğa cevap veriyor:
Kel Selim
Ben mi?.. Aaah ah!.. Ben bir talebeyim, oğlum Cemal. Tıpkı
senin gibi
öğrenmeye çalışan bir talebe... Hadi yavrum, hadi
evladım, sen artık eve git. Seni merak etmesinler...
Cemal gazozunda kalan son yudumu da içerek çantasını alıyor:
Cemal
İyi akşamlar, Selim usta...
Kel Slelim
İyi akşamlar, oğlum Cemal...
Cemal dükkandan çıkıp uzaklaşırken radyoda çalınan ney sesi daha
kuvvetli ve daha net gelmeye başlıyor.

227

Aynı

YP TİLD
PNR YP

Rafta duran radyodan bir ney sesi geliyor. Radyo rafının altında
oturan Kel Selim’in kendisi de neyini üflüyor. Belki de radyodan hiç
ses gelmiyor. Selim’in önünde açılan bohçada, 5-6 yaşlarında bir
çocuğa ait bir iskeletin kemikleri duruyor. Selim yaşlı gözlerle ney
çalmaya devam ediyor...

228

O.
avlu
(Yusuf
)
dış/ak
ş.

GP PNR
GP

Saptan örülü bir sofra ile içerden çıkan Semra, onu gazete okuyan
Yusuf ustanın önüne koyup Nazlı’ya bağırıyor:
Semra
Nazlııı! Hadi kızım, hadi... İçerden testiyi al, çabuk...

Ney sesi
yavaşça
kayboluyor.
Ocak
çekirgeleri.
Uzaktan
kurbağa
ötüşleri.

Semranın hareketini PNR
ile takip. Semra avlu
kemerinin altından çıkıp
Yusuf ustanın önünde
sap tepsisini yere
koyuyor...

229

Aynı

YP TRV

Nazlı, ocakların önünde, babasının dürbünü ile yıldızlı gökyüzüne
bakarken, kardeşi Nihat ile dürbün kavgası yapıyor.
Nihat
Ulan bir saat oldu, ver şunu...

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Şaryo, ray.
Nazlı solda, Nihat sağda.
Nazlı’dan Nihat yönüne
yavaş TRV. Planın
sonunda Yusuf usta
fonda görünebilir...

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Şehra testiyle YP a
geliyor. Merdivene
tırmanırken arkasından
PNR ve GP a.

Nazlı
Dur, dur... bir tane gördüm... Yanıp yanıp sönüyor...

230

Aynı

II. OPYP PNR
GP

Şehra çömlek su testisini ayaklarının arasında zor taşıyarak dışarıya
çıkarken, Semra testiyi ondan alıyor ve sofranın yanına bırakıyor.
Şehra evin duvarına dayalı merdivenlere koşup tırmanmaya
başlıyor...

231

Aynı

OP

Bu kez dürbünü alıp gökyüzüne bakan Nihat, ablasına açıklama
yapıyor:
Nihat
Bu amerikalıların herhalde...

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera.
Nihak dürbünle bakıyor,
Nazlı yanında. Semra
kadrajın solundan girip
Nazlı’nın saçını çekiyor.
Nazlı annesiyle geriye
sofraya dönüyorlar.

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera. Alt rakurs.
Yusuf usta gazete
okurken Nazlı annesiyle
kadrajın solundan
giriyor. Aralarından
merdivende duran Şehra
görünüyor.

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera.
Şehra’nın bakış yönü
sağdan sola. (hafif
profilde)

Bu sırada Semra onu işitmeyen kızının saçından çekip fırçasını atıyor:
Semra
Seni kaç kez çağıracam, Halep fahişesi! Bak testiyi kardeşin
çıkardı...
Nazlı sofraya giderken annesine çıkışıyor:
Nazlı
Çıkarsın ne var, eşek kadar oldu...
232

Aynı

YP (göğ)

Gazeteden başını kaldıran Yusuf usta, gözlük camlarının üstünden
sofraya gelen kızına bakıp onu uyarıyor:
Yusuf usta
Şşşt!.. Terbiyesizliğin lüzumu yok!..
Bu sırada fonda, avluyu ayıran duvarın dibine dayalı merdivene
tırmanan Şehra’nın sesini işitiliyor:
Şehra
Amcaaa...

233

Aynı

YP
(Omuz
Plan)

Duvarın öbür tarafında sofranın kurulmasını bekleyen Süleyman’ı
çağıran Şehra, serçe parmağının ucunu öperek ona üflüyor.

234

O.
avlu
(Süley
)
dış/ak
ş.

GP

Bir hasır parçasının üzerinde üç çocuğuyla birlikte sessizce oturan
Süleyman, öpücüğü alır almaz asık suratı hemen gülümsemeyle
doluyor ve aynı şekilde yeğenine karşılık veriyor.

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera. Üst
rakurs.
Şehra’nın amorsundan.
Süleyman soldan sağa.

235

O.
avlu
(Yusuf
)
dış/ak
ş.

OP TRV

Kızının amcasıyla paslaşmasından rahatsız olan Yusuf usta, sert bir
sesle bağırıyor:

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Şaryo, kavis ray.
Babasının bağırmasıyla
(sağdan sola) Şehra
merdiveni inmeye
başlıyor. Şehra’nın
hareketi ile sağdan sola
TRV ve bu sırada
Cemal’in avluya girişi
görülüyor. Şehra aynı
anda kadrajın solundan
girip sofraya oturuyor.
Cemal babasının yanına
oturuyor.

Yusuf usta
Kızım! İn aşağı çabuk!
Şehra merdivenlerden inip sofraya gelirken Cemal’in avluya girdiği
görülüyor.
Cemal, avluya girer girmez heyecanlı bir ses tonuyla babasına
sesleniyor:
Cemal
Baba, Ruslar fezaya uçmuşlar!..
Yemeğini iştahla yemeye başlayan Yusuf usta, oğluyla biraz kafa
bulmak istercesine soruyor:
Yusuf usta
Hepsi mi?
Cemal
Hayır, sadece Layka diye bir köpek...

236

O.
avlu
(Yusuf
ve
Sül.)
dış/ak
ş.

GP PNR

Yusuf usta, duvarın öbür tarafında dört erkek çocuğuyla yemek yiyen
CHP li kardeş Süleyman işitsin diye kasıtlı bir şekilde sesini
yükseltiyor:

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Ortak avlu duvarı
üzerinden çekim.
Yusuf usta konuşurken
PNR ile duvarın öbür
tarafına geçiş.

Yusuf usta
Tüh! Bak işte olmadı şimdi... O itlerin hepsi gitmeliymiş te,
bizim halkçıları götürmeliymiş. Dünya her pislikten kurtulurdu
belki de...
Bu sırada Süleymanların sofrasında yemek yiyen çocuklardan büyük
olanı küçük kardeşiyle bir sorunu çıkmış ki hafif dürtüşmeye
başlıyorlar...

237

238

O.avl
u
(Sül.)
dış/ak
ş.
Aynı

OP

Büyük oğul kardeşinin hafif dürtmesini bir dirsekle karşılıyor ki,
kaşığını doküyor.

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Bakışlar sağdan sola. ???

YP

Yusuf ustanın sözlerinden pirelenip hır çıkarmak için bahane arayan
Süleyman, büyük oğlunun ensesine bir şaplak atarak adeta bağırıyor:

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Süleyman YP da iki
oğlunun arasından
görünüyor.

Süleyman
Tepinme, eşek sıpası... Osmanlı gibi, ekmede yok, biçmede
yok! Sadece yemede ortak...

239

Aynı

YP PNR
OP

Ensesine şaplağı yiyen delikanlı yaştaki çocuk, sofrada yan dönüp
sessizce ağlamaya başlıyor... Bundan rahatsız olan Cemile, sesini
çıkarmadan kocasına dik dik bakıyor.

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Oğuldan anneye PNR.
Kadrajda sadece büyük
oğul görünecek. Planın
sonunda Cemile ve
Süleyman.

240

Aynı

YP

Karısının bakışlarından rahatsız olan Süleyman, daha da sinirlenerek
bu kez ona sataşıyor:
Süleyman
Ne bakıyorsun öyle ?

Ocak
çekirgeleri,
kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera..
Süleyman’ın bakışı
karısına (sağdan sola)

241

Aynı

OP

Cemile sinirlice cevap veriyor:
Cemile
Osmanlı ile çocuğun ne alakası var? Durup dururken
tokatlayıp
gönlünü kırıyorsun. Genç adam oldu, sen bu yaşta
evlenmiştin... Gaz yağına su katıp satanlara değer mi?

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Sabit kamera.
Cemile iki çocuk
arasında kocasının
amorsundan görünüyor.
Tokatlama bu planda
olacak bir sonrakinde
tekrarlanacak.

Ocak
ekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.

Şaryo, vinç, kavis ray...
Cemile’nin amorsundan
avlu ortak duvarına
doğru GP a kadar TRV.

Cemile henüz lafını bitirmişti ki, çenesine tokadı yiyor...
242

Aynı

OP TRV
GP

Süleyman son söylenen sözlere öyle sinirleniyor ki, karısına şiddetli
bir tokat indiriyor:
Süleyman
Sen de başıma demokrat mı kesildin, deyyusların bacısı!.. O
topal ayağına ettiğim baban mı söyledi, gaz yağına su katılıp
satıldığını?
Tokadı çenesine yiyen Cemile sessizce ağlamaya başlarken, yemek
yemeyi kesen diğer çocuklar da kaşık bırakıp babalarına korkulu
gözlerle bakıyorlar...

243

Aynı

YP TİLD
GP PNR

Süleyman sağa sola bakınıp çocukların kaşık bıraktığını görünce, bu
hareketi isyan olarak niteleyip hiddetle bağırıyor:
Süleyman
Kazan mı kaldırıyorsunuz ulan, orospunun doğurdukları!
Bana karşı
isyan ha?! Deyyusların kodoşları! Hepiniz demokrat
oldunuz demek!
İsyan ha, isyan!..
Süleyman elindeki tahta kaşığı, her birinin kafasına rastgele indiriyor.
Kaşığı kafasına yiyen her çocuk ağlamaya başlıyor. Süleyman, koro
halinde ağlayan çocuklara daha da sinirlenip sofrayı bir kenarından
tutup havaya fırlatıyor. Sonra ayağa kalkıyor ve soluya soluya duvarın
dibine oturup su testisini alıyor.

244

Aynı

YP

Süleyman çömlek testiden bakır tası dolduruyor...

Ocak
çekirgeleri.
Kurbağa
ötüşleri.
Planın sonunda
uzaktan gelen
kurbağa
ötüşleri
kayboluyor.

Super Panther.
Süleyman’ın YP ından
yavaş bir hareketle TİLD.
GP da hepsi kuşbakışı...

Ocak
çekirgeleri.

Cepheden Testi ön
planda.

245

Oda
iç/gec
e

ÇY PNR
YP (göğ)

Semra’nın eli su dolu bakır tası, yatakta oturan ve gülme krizine
tutulmuş gibi gülen kocasına uzatırken sakin bir sesle konuşuyor:
Semra
Noolur artık sataşma şu Süleyman’a... Çocukları dövüyor
sinirlenince. Senin yüzünden dayak yediklerini anlamıyorlar mı,
sanıyorsun? Bir
gün kardeşinle barışırsın, ama yeğenlerin
sana saygı duymaz olurlar...

Ocak
çekirgeleri
Ötüşü...

Şaryo, vinç.
Semra’nın elini takip.
Semra ön planda. İkisi
yarı profilde.

Yusuf usta su içtikten sonra gülmeye devam ederek karısına cevap
veriyor:
Yusuf usta
Hay allah! Hiç bu kadar gülmemiştim... Merak etme,
büyüdükleri zaman neyin ne olduğunu anlarlar. Hem ben onunla
ilgili bir şey demedim ki...
246

Aynı

YP

Semra sitemle kocasına bakıyor:
Semra
Ama onun kızacağını biliyordun...

Ocak
çekirgeleri.

Sabit kamera.
Semra cepheden çekim.
Bakış soldan sağa

247

Aynı

YP

Yusuf usta sakin bir sesle yanıtlıyor:
Yusuf usta
O da kızmasın, canım... Allah allah...

Ocak
çekirgeleri.

Sabit kamera.
Yusuf usta cepheden.
Bakış sağdan sola.

248

Aynı

II.OP
TRV YP
(göğ)

İkiside söyleyecek başka bir şey yokmuş gibi bir an susuyorlar. Semra
derin bir iç çekerek anlatmaya devam ediyor:
Semra
Kızmaması elinde değil ki... Aylardır işsiz geziyor,
çalışmadan aile
geçindirmek kolay mı?.. Halbuki biz de pek
farklı değiliz. Şehra’nın
ayakkabısı çürüdü, yalınayak
dolaşıyor...

Ocak
çekirgeleri.

Şaryo, ray.
II.OP dan YP a kadar çok
yavaş TRV... Plan başı ve
sonunda sadece çok kısa
bir durgunluk olacak.

Ocak
çekirgeleri
planın sonunda
bitiyor ve ayak
sesleri
gelmeye
başlıyor...

Çekim pencere
demirlerinin
arkasından...

Yusuf usta bu sözlerden efkarlanıp sigara paketinden bir “Kulüp”
sigarası yakıyor.

249

Aynı

GP

Pencere demirlerinin arkaından görünen Yusuf usta sigaranın
dümanını üfürerek devam ediyor:
Yusuf usta
Bilmiyor muyum, sanıyorsun? Aylardır para bekliyoruz,
müteahhit
istihkak alamıyor. Amerika yardımı kesti, hükümet
çok zor durumda. Askeriye başvekilin siyasetini desteklemez
oldu. Askeri çok ihmal etti,
çook...
Semra
Topu topu dört buçuk, beş lira... Çıplak ayaklarıyla koşunca
sanki yüreğime basıyor yavrucak. Seneye okula gidecek... Bir de
geçen rüyasında allahı görmüş, onu cennete götürmüş... Ona bir
şey olacak
diye korkmaya başladım...
Yusuf usta karısının söylediklerinden etkilenmiş gibi, elini şefkatle
onun boynuna atarak onu kendine çekiyor. Semra başını kocasının
omuzuna yaslarken Yusuf usta da başını karısının başına yaslıyor:
Yusuf usta
Tamam tamam söz... Elime para geçer geçmez, en
iyisinden ona bir
ayakkabı alacam. Hiç merak etme...

250

Müze
iç/gü
n

YP TİLD

Sıcak bir mayıs sabahı. Nihal öğretmen, aralarında Cemal’in de
bulunduğu otuz kadar öğrencisini çift sıra halinde ve uygun adımlarla
arkeoloji müzesine sokuyor:

Ayak çırpma
sesleri.

Vinç. Ayaklardan başlara
TİLD.

251

Müze
iç/gü
n

OP TRV
PNR GP

Öğrenciler çift sıra halinde giriş koridorundan geçip büyük bir salona
giriyorlar. Arkalarından gelen Nihal öğretmen onları durduruyor:

Ayak çırpma
sesi
öğretmenin
komutuyla
kesiliyor.
Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Üst rakürs.
Öğrençiler kameraya
doğru geliyor.
Öğrencilerin salona
girmesiyle ileriye doğru
TRV ve arkalarından
PNR. Duvarın önünde
yüzleri duvara doğru
dizildiklerinde,
öğretmen uzak başa
gidiyor.
Öğrencilerin bakış yönü
soldan sağa, öğretmen
sağdan sola...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Hafif alt
rakurs.
Nihal yarı profilde, bakış
sağdan sola (öğrencilere)

Nihal öğretmen
Yerinde say!
Nihal öğretmen koridordan salona geçerek ayak çırpmaya devam
eden öğrencilere bağırıyor:
Nihal öğretmen
Kıt’a dur! Şimdi hiç gürültü etmeden şu duvara dönün ve
beni dinleyin.
Gürültü yapmadan dedim!
Nihal öğretmen öğrencilerden birine yaklaşıp elindeki kurşun kalemi
birkaç kez kafasında tıklattıktan sonra aynı kalemle duvar
mozaiklerini işaret ediyor...

252

Aynı

OP

Nihal öğretmen duvarı işaret ederek soruyor:
Nihal öğretmen
Bu nedir bu? Buna ne diyoruz biz?

253

Aynı

GP

Öğrenciler koro halinde yanıtlıyorlar:
Öğrenciler
Duvvaaar!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Öğrenciler soldan sağa
bakacaklar. Sol köseden
çekim...

254

Aynı

YP TRV

Nihal öğretmen aldığı bu yanıt üzerine başını iki yana sallayıp
gülüyor, sonra azarlayan bir ses tonuyla öğrencilere seslenirken
duvar dibinden kapı tarafına yürüyor.
Nihal öğretmen
Aptal çocuklarım benim! Mozaik değil mi bu?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Planın başında öğr.
Yüzünü öğrencilere
dönüyor.
Çocukların enselerinden
soldan sağa TRV ve
öğretmeni dikkat
merkezinde tutacak
şekilde PNR.

Aynı

Şaryo, ray. Üst rakurstan
alt rakursa geçiş.
Öğretmen ve öğrenciler
çıktıktan sonra
altrakursa geçiş ve
Cemal’i TRV ile takip
etme. YP da Venüs
heykeline bakıyor
olacak.

Antik Yunan
müziği.
Mağaradaki
müz.

Şaryo, kavis ray. Cemal
OP dan YP a geliyor.
Venüs’ün yanından
önüne TRV.

Öğrenciler
Evveeet!...

255

Aynı

GP TRV
YP

Nihal öğretmen
Eski sarayların dvarlarını süsleyen bu mozaikler, 2000 yıl
önce şehrimizin büyük bir uygarlığa beşiklik ettiğini gösteriyor...
Gürültü
yapma! Hadi öbür salona geçiyoruz...
Öğretmen öğrencilerini diğer salona götürürken, bir Venüs heykeli
Cemal’in dikkatini çekiyor. Cemal heykelin yanına gidiyor...

256

Aynı

OP – YP
TRV

Cemal Venüs heykeline hayran hayran bakıp ona dokunuyor. Sonra
heykele yapışır gibi sokularak gözlerini yumuyor ve bir eliyle taşın
dokusunu hissedecek şekilde okşamaya başlıyor.

257

Aynı

ÇY PNR

Cemal’in eli, çıplak Venüs heykelinin göğsünü yakalıyor ve büyük bir
hassasiyetle onun üzerinde gezinmeye başlıyor...

Antik Yunan
müziği...

Cemal’in elini takip
yüzüne kadar TİLD
(cepheden)

258

Aynı

OP

Cemal’in yüzü kendinden geçmiş gibi... Bu sırada Cemal’in arkasında
bir müze görevlisi beliriyor. Müze görevlisi sakin bir sesle:

Antik Yunan
müziği...

Sabit kamera.
Ön planda Venüs. Bekçi
kadraja giriyor. Cemal
başını ona çevirip
kadrajdan çıkıyor.
Bekçi sağdan sola,
Cemal soldan sağa.

Antik Yunan
müziği...

Sabit kamera. Cemal
soldan sağa...

Müze görevlisi
Şşşt!.. Heykellere dokunmak yasak ama...
Kendinden geçmiş gibi heykeli okşayan Cemal, görevlinin sesiyle
uykudan uyanmış gibi irkiliyor. Etrafına bakınıp hemen arkadaşlarının
peşinden koşuyor...

259

Aynı

GP

Cemal panik içerisinde bulunduğu salonu terkedip diğer salona
geçiyor, duvar mozaiklerine bakarak ilerliyor.

260

Aynı

YP TRV

Cemal mozaiklerin fonunda yürüyor.

261

Aynı

OP PNR
YP

Cemal loş karanlık bir bölmeye giriyor. Önünde cam kafes
içerisindeki eski insan iskeletlerine yüzünü buruşturarak bakıyor.
Cam kafesin arkasından çıkıp bir iki adım ileri attığında gördüğü
manzara ile afallıyor.

Şaryo, ray. Soldan sağa
gidiş. Cemal kadrajdan
çıkıyor.
Antik Yunan
müziği..

Derin mizansen. Cemal,
OP den YP a geliyor.
Bakış yonü soldan sağa.

262

Aynı

GP TRV
YP

263

Aynı

YP – ÇY

264

Aynı

265

Yabancı kılıklı genç yaşlarda bir çift, mermer lahdin önünde
öpüşüyorlar. Öpüşen kız, Cemal’in bakışını sezdiği an öpüşmeye ara
veriyor ve Cemal’e göz kırparak neşeli bir şekilde gülüyor.

Antik Yunan
müziği sonu...

Şaryo, ray.
GP dan YP a kadar TRV.
Kızın bakışı sağdan sola.
Cemal amorsundan
çekim. Fonda öpüşenler.
Cemal başını çevirip ÇY
a geliyor. Bakışı soldan
sağa.

Turist kızın ona göz kırpmasından utanan Cemal, aniden dönüp
gitmek isterken bir aslan kükremesiyle çığlık atıyor:
Cemal
Anneee!

Aslan
kükremesi.

YP ZOOM
ÇY

Ağzı açık bir aslan heykelinin başı... (veya çift aslan)

Kızın gülüşü...

YP dan ÇY a hızlı ZOOM

Aynı

YP

Yabancı kız, Cemal’in durumu hoşuna gitmiş olacak ki kahkaha
atıyor...

Kahkaha...

Sabit. Bakış sağdan sola.

266

Aynı

UP PNR

Cemal yer mozaiği olan büyük bir salona girip arkadaşlarına yetişmek
için koşuyor.

Atmosfer
sesi...

Üst rakurs, hafif PNR.
Iç salon balkonundan
çekim.

267

Müze
avlusu
dış/gü
n

GP TRV

Cemal müzenin avlu kapısından dışarıya çıkıp arkadaşlarının arasına
karışırken Nihal öğretmen avluda anlatıyor:
Nihal öğretmen
Mermerden oyulmuş bu mezarlara lahit diyoruz. Eskiden
krallar veya çok zengin zengin insanlar öldüklerinde, değerli
eşyalarıyla birlikte bu
lahitlere gömülürlerdi...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Küplerin
arkasından Cemal’in
dışarıya çıkışı ve Nihal
öğretmene TRV. Planın
sonunda bakış sağdan
sola.

268

Aynı

GP

Atmosfer
sesi...

Alt rakurs. (Selda’nın
planı)

Nihal öğretmen
Şşşt! Hadi gidiyoruz. Mozaiklere basma!..

269

Aynı

GP TRV

“Gidiyoruz” lafını işiten çocuklar bir anda dağılıp koşmaya
başlıyorlar. Bahçe terasında ikişerli sıra halinde uygun adımlarla
çıkışa ilerliyorlar.

Öğrenci
dağılma
gürültüsü...

Şaryo, ray. Bu plan stop
kamera tekniğiyle iki
parça halinde çekilecek.

270

Aynı

YP TRV

Müzenin dış duvarında bir mozaiğin bakışları...

Atmosfer
sesi...

271

Kilise
iç/gü
n

GP

St. Pierre Kilisesi. Nihal öğretmen öğrencileri susturarak kilisenin
tarihini anlatıyor:
Nihal öğretmen
Susun çocuklar, gürültü etmeyin!.. Evet... Dünyanın ilk
kilisesi olarak
bilinen bu mağaraaa, St. Pierre Kilisesi’dir...

Öğrencilerin
gürültüsü.

Şaryo, ray. Mozaik
önünde TRV.
F = 16 mm. Kilisenin
tavanından çocuklara
TİLD. Çocuklar
görününce öğretmen
konuşmaya başlıyor.
bakış yönü sağdan sola.

272

Aynı

GP

Cemal, sınıfının en güzel kızı Hatice’ye yaklaşırken Nihal öğretmen
kilise tarihini anlatıyor:
Nihal öğretmen
İsa peygamberin ölümünden sonra Aziz Paulus, Aziz Pierre
ve Aziz
Barnabas’ın defalarca buraya geldikleri... Ne
oluyoruz?
Bir öğrenci
Öğretmenim vuruyor...
Nihal öğretmen
Dön önüne! Aziz Paulus, Aziz Pierre ve Aziz Barnabas’ın
defalarca...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çekim çocukların
arkasından. Öğretmenin
bakış yonü soldan sağa.

273

Aynı

YP PNR

Nihal öğretmen (dış ses)
... Buraya geldikleri ve hıristiyanlığı ilk kez Antakya’da
yaymaya
başladıkları bilinir. Hatta Meryem anamızın bile,
Tarsus’a giderken buraya uğradığı söylenir...

Atmosfer
sesi...

Kızların yüzü üzerinde
PNR Cemal en son
kadraja giriyor.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

Cemal cesaretini toplayarak Hatice’ye fısıldıyor:
Cemal
Hatice, benim arkadaşım olur musun?
Hatice, Cemal’e dönüyor, dilini uzatıp ona karşılık veriyor. Cemal
kırgın bir şekilde başını çevirip Nesrin’e bakıyor...
274

Aynı

YP

Nihal öğretmen fısıltıyla konuşan sınıfı tekrar susturarak devam
ediyor:
Nihal öğretmen
Kes fısıltıyı! Bunların hepsi yazılıda sorulacak, iyi
dinleyin...

275

Aynı

YP PNR

Cemal öğretmenin ona bakıp bakmadığını anlamak için önce
öğretmene bakıyor, sonra da Nesrin’e yaklaşıyor:
Cemal
Nesrin arkadaşım olur musun?
Nesrin, Cemal’e sinirli bir sakış fırlatıp “aptal” demek
istiyormuşçasına yumruğuyla kendi kafasını tıklatıyor. Cemal üzgün
üzgün önüne bakıyor. Bu arada Nihal öğretmenin sesi işitiliyor:
Nihal öğretmen (dış ses)
O zamanlar Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu tarafından
yasaklanmış olduğu için, ilk Hıristiyanlar bu mağarayı kilise
yapmışlardı.
Nihal öğretmen anlatmaya devam ediyor:
Nihal öğretmen
İsa’ya inananlar ilk kez hıristiyan adını burada aldılar...
Demek ki, İsa
Peygambere inananlara biz Hıristiyan diyoruz...
Bu sırada, Nihal öğretmen, Cemal’in kendisini dinlemediğini
farketmiş olacak ki ona sesleniyor:
Nihal öğretmen
Cemal! Kimlere hıristiyan diyoruz?

Atmosfer
sesi...

Cemal’in hareketini PNR
ile takip.

Atmosfer
sesi...

Nihal öğretmen bir iki
adım yaklaşıp eğiliyor...

276

Aynı

OP – YP

277

Aynı

YP

Cemal ne diyeceğini bilemeden susuyor, arkadaşlarından yardım
umarcasına sağa sola bakınıyor...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

278

Aynı

OP

Cemal’in baktığı yönde bir arkadaşı, çarmıha gerilmiş İsa’yı anlatmak
için kollarını yana açıp başını ölü gibi yana sarkıtıyor.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

279

Aynı

YP

Cemal başını öğretmene dönüp emin olmayan bir ses tonuyla cevap
veriyor:
Cemal
Ölü insanlara öğretmenim...

Gülüşmeler...

Sabit kamera...

Bunun üzerine sınıftan gülüşmeler yükseliyor.

280

Aynı

YP

Öğretmen, Cemal’in yanıtına gülüyor:
Nihal öğretmen
İyi bildin, aferin...

Gülüşmeler...

Sabit kamera

281

Aynı

YP

İriyarı çocuk, yanındaki arkadaşına madeni eski bir para gösteriyor.
Bu sırada öğretmenin sesi işitiliyor:
Nihal öğretmen (dış ses)
Nedir o elindeki? Getir bakiyim...

Öğrenci
gürültüsü...

Sabit kamera, üst
rakurs.

282

Aynı

OP PNR
GP

Cemal öğrencilerin arasından süzülüp Meryem’e sokulurken, İri
öğrenci öğretmene yaklaşıyor:
İri öğrenci
Öğretmenim bak ne buldum...

Atmosfer
sesi...

Meryeme sokulan
Cemal’in fonunda İri
öğrenci. PNR ile öğrenci
ile öğretmeni takip.
Cemal Meryem ile
kadrajdan çıkıyorlar...

Öğretmen iri öğrenci ile buluşup bir köşede metal parayı
inceliyorlar...

283

Aynı

YP PNR
OP

284

Aynı

YP PNR

O anda yaşına göre iri yarı görünen Sevim, acıyarak Cemal’e bakıyor.
Cemal onun farkında olmadan Meryem’in yanına sokulup ancak
işitilebilen bir sesle:
Cemal
Meryem...
Meryem sinirli bir ses tonuyla:
Meryem
Sussana be! Ne var?
Cemal kimsenin dikkatini çekmediğini kontrol ederek Meryem’e
fısıldıyor:

Atmosfer
sesi...

Sevim’den Cemal ve
Meryem’e PNR...

Atmosfer
sesi...

Cemal’den Meryeme
hafif PNR...

Cemal
Seninle arkadaş olalım mı? Sana müzede gördüklerimi
anlatırım...
Meryem, sinsi bir gülümsemeyle Cemal’in yüzüne bakıp bakışını
aşağıya kaydırıyor.

285

Aynı

YP

Meryem’in ayağı, yavaşca kalkarak hızla Cemal’in ayağına iniyor...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera, hafif üst
rakurs.

286

Aynı

YP – OP

Cemal acıyla sıçrıyor, hafifçe topallayarak tas masanın kenarına
oturuyor. Bu sırada Sevim ona yaklaşıp çömeliyor:
Sevim
Cemal, ben seninle arkadaş olurum. Müzede ne gördün?..

Atmosfer
sesi...

Cemal’in hareketiyle
PNR
Sevim sonradan kadraja
giriyor... kadrajın
sonunda Cemal
amorsta...

287

Aynı

YP PNR
GP

Cemal, asık bir suratla Sevim’e bakıyor:
Cemal
Bir şey görmedim, git başımdan!..

Atmosfer
sesi...

Cemal’in kıza sırt
çevirmesiyle çıkış
kapısına PNR. kapıdan
avlunun bir kısmı
görülmeli...

Sevim ayağa kalkarken öğretmenin sesi işitiliyor:
Nihal öğretmen (dış ses)
Hadi! Avluda ikişer ikişer sıra olun, gidiyoruz...
Öğrenciler mağara kilisenin çıkışına doğru yönelip avluya çıkıyorlar...

288

Otel
dış/gü
n

GP

Nergis, otel girişindeki merdivenlerden inip bahçeye doğru koşarken,
onu satırla kovalayan Sami bağırıyor:
Sami
Dur dedim, Halep dümbüklerinin bacısı! Dur ulan yavşak!..
Dur da
köpekler ziyafet çeksin!

Uzakta çalınan
müzik...

Sami kadraja girip
merdivenleri inerken
kesme.
Kameraya sırtı dönük
koşu...
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Aynı

GP – OP

Nergis, sanki Sami’yi çıldırtmak için koşmaya devam ediyor. Nergis’in
arkasından merdivenleri inen Sami ona yetişemeyeceğini anlayınca,
etraftan yardım istercesine bağırıyor:
Sami
Dur ulaaan! Tutun şunu! Allah aşkına tutun! Tutana koç
kesecem ulan!

Uzakta çalınan
müzik...

Nergis kadrajdan çıkınca
Sami bir süre OP da
koşuyor.
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Aynı

GP TRV
OP

Nergis, topal Habip’in tavuk kestiği yere giriyor. Elindeki baltayı
kütüğe saplayan Habip, Sami’ye yardım etmek amacıyla ivedi bir
hareketle Nergis’i kolundan yakalıyor. Nergis çığlık atarak Habip’i
tırmalarken bu kez Sami’nin sesi işitiliyor:

Tavuk
cıyaklamaları..
.

Şaryo, ray. Önce nergis
kadraja girip yakalanıyor
ve OP a kadar subjektif
kamera hızlı TRV...

Tavuk
gıdaklamaları.
..

Şeryo, ray.
Sami kameraya sırtı
dönük kadraja giriyor.
Nergis oradan
uzaklaşınca TRV ile
Nergis fonda görünecek
şekilde yarım daire
etrafında dolanma.

Tavuk
gıdaklamaları.
..

Sabit kamera...
Kurgunun dokuzuncu
prensibine dikkat.

Sami
Ulan deyyus! Ulan zındık!...
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Aynı

GP TRV
OP

Nergis kütüğün yanında habip’i hırpalarken bu kez Sami yetişiyor.
Nergis, Sami’nin gelişiyle Habip’i bırakıp bir kenara çekiliyor. Satırı
havada sallayan Sami, Habip’i
tuttuğu gibi kütüğe yatırıyor ve başını vuracakmış gibi satırı
sallayarak bağırıyor:
Sami
Karıma dokundun ha! Sıpaların topal olanı! Bittin ulan sen!
Topal Habip
Dur Sami! Yapma, yapma!.. Tutana koç kesecem demedin
mi? Sana
yardım etmek istedim, sakın ha!
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Aynı

YP

Nergis kocasının yaptığını zevkle izliyor. Sami Topal Habip’i
kalaylamaya devam ediyor:
Sami (dış ses)
Ulan senden yardım isteyecek kadar düştüm mü ben ulan!..
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Aynı

OP

Sami, Habip’in başını kütüğe yapıştırıp diğer eliyle onun kellesini
vuracakmış gibi hamleler yaparak bağırıyor:
Sami
Halep fahişelerinin dümbüğü! Kelleni vuryum mu, tavukçu?
Bir daha
kimsenin ırzına el sürmek yok, anladın mı! Töbe de
ulan, töbe de!

Tavuk
gıdaklamaları.
..

Sabit kamera...
Fonda Nergis
görünecek...
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Aynı

YP

Habip can havliyle töbe ediyor:
Habip
Tamam töbe, töbe! Dur yapma, töbe!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Kurgunun dokuzuncu
prensibine uyulacak.
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Aynı

OP PNR
GP

Sami, Habip’e tükürüp bırakıyor ve karısını kovalamaya devam
ediyor. Kaçmaya hazır olan Nergis, Sami adımını atmadan koşmaya
başlıyor. Karısının koştuğunu gören Sami arkasından bağırıyor:
Sami
Kaçma! Dur ulan! Dur dedim deyyusların bacısı! Nereye
kadar kaçacaksın ulan! Dur yoksa gebertirim...

Atmosfer
sesi...

Sami, Habip’i bıraktığı
an Nergis dönüp
koşuyor. Onun hareketi
ile PNR...
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Otel
arkası
dış/ak
ş.

YP TİLD
PNR GP

Sıcak bir mayıs akşamı... Cemal otelin arka bahçesindeki duvarı
tırmanıp kardeşi Şehra’yı elinden çekiyor ve ona “sus” işareti
yaptıktan sonra, sessizce kümesin olduğu yere gidiyorlar.

Ocak
çekirgeleri
ötüşü.
Uzaktan
müzik.

Super Panther. Cemalin
tırmanışıyla TİLD ve
ikisini PNR ile takip.
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Aynı

OP – YP
PNR GP

Kümesin önüne geldiklerinde Cemal sağa sola bakınıp etrafı kontrol
ederken, Şehra yanına yaklaşıp fısıltıyla soruyor:
Şehra
Abiii, ya bizi görürlerse?
Cemal
Şşşt, ses çıkarma. Sen burada bekle, biri gelirse haber ver,
tamam mı?

Ocak
çekirgeleri
ötüşü.
Kümese
girince tavuk
gıdıklamaları..
.

Cemal ve Şehra OP dan
YP a geliyorlar. Cemal
kümese girince onunla
birlikte PNR.

Cemal kümesin kapısını açıp içeriye dalıyor...
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Aynı

II.OP
PNR

Cemal kümese girer girmez içerde bulunan onlarca tavuğu bir
değnekle dışarıya kovalıyor. Loş karanlıkta tavuklar gıdıklayarak
kafes kapısından çıkıp bahçede dağılıyorlar. Şehra, çıkan tavuklar
otel tarafına gitmesin diye onları korkutup orman tarafına kovalıyor.
Çok geçmeden Cemal dışarıya çıkıyor.

Tavuk
gıdıklamaları,
ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Kafesin içinden çekim.
Cemal’in hareketini
takip Şehra kümes
kapısından görünüyor...

299

Aynı

GP – YP –
PNR GP –
OP

Cemal dışarıya çıkınca, bir yerde kümelenen birkaç tavuğu
uzaklaştırmak için onlara bir hamle yapıp korkutuyor. Sonra
kardeşinin yanına gelip heyecanlı bir ses tonuyla fısıldıyor:
Cemal
Topal Habip kümesin boş olduğunu görünce ne yapacak,
bakalım...

Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Cemal ve Şehra YP a
gelip kadrajdan
çıkıyorlar. Gittikleri
yönün tersine PNR ve
uzaktan Topal Habip’in

De
v

Şehra

geldiği görülüyor. OP

Ne yapacak?..
Cemal
Ne biliyim ne yapacağını... Saçlarını yolacak herhalde. Hadi
çabuk gidelim buradan...
Cemal kardeşiyle el ele tutuşarak kümesin yanından uzaklaşıyorlar...
Bu sırada Topal Habip bir arkadaşıyla birlikte otel tarafında beliriyor.
Elinde rakı şişesi ve meze gibi ıvır zıvır şeylerle kümesin olduğu yere
geliyorlar. Şarkı gibi bir şey mırıldanarak eşyaları küçük bir masaya
yerleştirdikten sonra, Habip masanın yanında duran önceden
hazırladığı bir mangala eğiliyor...
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Aynı

YP

Topal masadan rakı şişesini alıp kapağını açıyor ve bir fırt aldıktan
sonra mangalda bulunan çalılara bir yudum döküp onları çakmakla
tutuşturuyor...

Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Habip’in yüzünden
mangala TİLD
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Tandır YP TRV
PNR OP
dış/gü
n

Tandırın ağzından alevler fışkırıyor. Semra ikide bir yanan tandırın
ağzına çalılar atıyor. Bu sırada, üzerinde hamur dolu bir leğen
bulunan buğday sapından örülü bir tabak taşıyan Cemile, tandıra
yaklaşıp tabağı onun kenarına yerleştirirken Semra’ya sesleniyor:
Cemile
Yine yemin faslı var, Habip neyini kaybetmiş acaba?

Ateş efekti...
Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Tandırın ağzından TRV
ile uzaklaşıp Semra
kadrajda olacak şekilde
Cemile'’i yakalama.
Kadrajın sonunda haydar
yaklaşıyor...

Tandır
efekti...
Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Habib’i GP dan alıp OP
de PNR ve onun
yürüyüşünü TRV ile
takip.

Semra
Otel kümesinden tavuk mu ne çalınmış işte...
Cemile
Bak bu tarafa geliyor, işin yoksa, yemin etmeye hazırlan
şimdi...
Cemile hamuru topaklar haline getirirken, biraz ötede yemin faslını
bitiren Topal Habip’in yanındaki kadınla birlikte tandıra yöneldiği
görülüyor.
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Aynı

GP TRV
PNR OP

Habip tandıra varır varmaz:
Habip
Kolay gelsin Semra... Allaysen kusura bakma, bizim otelin
kümesini
olduğu gibi boşaltmışlar...

De
v

Semra cevap vermeye fırsat bulamadan, Cemile hamuru toparlarken
sinirli bir ses tonuyla bağırıyor:
Cemile
Eee?! Yani biz gidip otelden tavuk mu çalacaz? İnsan biraz
utanır yaho!..
Habip
Sizin tavuk çalmayacağınızı bilmez miyim, maksat adet
yerini bulsun...

Planın sonunda üçlü
kurgu kompozisyonu. I.
Çekim sahası oyuncu
hareketiyle değişecek.
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Aynı

OP – YP

Cemile hamuru bırakıp yaklaşıyor:
Cemile
Ne adeti yaho?! Ayıp, ayıp! Tavuk çalanlar yemin etsin...
Süleyman
olsaydı kıyameti koparırdı alimallah...

Ateş ve su
hışırtısı...

Derin mizansen. Oluşan
yeni çekim sahasına
dikkat...
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Aynı

II.OP –
OP

Az önce yemin eden Hasibe, Cemile’nin sözlerinden rahatsız olup ona
yaklaşırken dargın bir edayla sitem ediyor:
Hasibe
Ağzından çıkanı kulağın duysun kız! Yemin ettik diye
otelden tavuk
mu çalıyoruz yani?

Ateş ve su
hışırtısı...

Derin mizansen.
Hasibe’nin hareketini
PNR ile takip...
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Aynı

GP TRV
OP

Cemile, Hasibe’ye çıkışıyor:
Cemile
Etmeseydin kardeşim, seni yemine zorlayan mı oldu?

Ateş ve su
hışırtısı...

Hasibe
Çalmadık ki yemin ettik. Altı üstü bir yemin işte... ancak
çarpılmaktan korkuyorsan o başka mesele...
Nihayet Semra sessizliğini bozuyor:
Semra
Aaa sana noluyor, Hasibe? Biz mi tavuk çalacaz? Ayıp
ediyorsun valla.
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Aynı

YP

Haasibe dargın bir edayla:
Hasibe
Nolacak, durduk yerde itham edildik. Siz de yemin edin çok
güveniniz
varsa...

Ateş ve su
hışırtısı...

Şaryo, ray.
TRV ile Semra’ya
yaklaşma.
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Aynı

OP TRV
PNR GP

Habip neden olduğu kavgayı noktalamak istiyormuş gibi sakin bir
sesle:
Habip
Boş ver Hasibe abla, isteyen yemin eder... Yemin gönülden
olunca
güzeldir.
Habip bunları söylerken arkasına bakmadan oradan uzaklaşıyor.
Hasibe homurdana homurdana peşinden giderken, Cemile’nin sesi
işitiliyor:
Cemile
Lafa bak yaho! İtinin kuyruğunu kaybeden Kur’an’ı alıp
kapı kapı
dolaşıyor... Günah denen bir şey var, her elini basan
aptesli mi yani?..
Habip tandırın karşısındaki ceviz ağacının altına gelmişti ki, birden
seyyar satıcı Haydar çıkageliyor.

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Haydar tandırın
yanından ayrılırken onu
aynı olçekte tutacak
şekilde geriye TRV.
Ceviz ağacının altına
PNR ve Habip’in
amorsundan Haydar
görünüyor...
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Aynı

OP TRV

Haydar arabasını durdurup Habip’e yaklaşırken kendi kendine
konuşuyormuş gibi yüksek sesle söyleniyor:
Haydar
Biz de yemin edelim de, zan altında kalmayalım bari...
Habip, Haydar’ın yaklaştığını görünce, ortalığı gürültüye boğacak
korkusuyla onu engellemeye çalışıyor:
Habip
Yemin etmene gerek yok, sana inanıyoruz Haydar!
Haydar memnun olacağı yerde, kendini aşağılanmış sayarak daha bir
sinirle yemin ediyor:
Haydar
Evime bir tüy girdiyse, uzaktan veya yakından bir alakam
varsa allah bacamı tıkasın, ocağımı söndürsün! Allah gözlerimi
kör etsin, içtiğim
rakı boğazımda kalsın...
Haydar dövünüp yemin ederken Habip onu tutup sakinleştirmeye
çalışıyor:
Habip
Tamam tamam, inandık yaho! Allah belamı versin ki, ben
senin yerine yemin ederim!

Su şırıltısı...
Uzaktan
ekmek açma
tıpışları...

Şaryo, ray.
Haydar yemin etmeye
gelirken onunla birlikte
TRV. Kadrajın sonunda
Haydar, Habip ve kadın
görüntüdeler...
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Aynı

OP

Semra, Cemile ile bir an ara verip Haydar’ın dövünüşünü
seyrediyorlar.

Ekmek tıpışları
ve uzaktan su
şırıltısı...

Semra ve Cemile OP da.
Uzaktan Haydar ve
yeminciler görünüyor...

Semra
Şuraya bak, kendini parçalıyor... Bu kasabada aklı başında
bir erkek
yok, galiba...
Bu sırada biraz öteden görünen Haydar’ın sesi işitiliyor:
Haydar
Demek inanmadınız! İnanmayın ulan! Ben çaldım tavukları!
Hepsini
boğma rakıya meze yaptım...

310

Sokak
dış/gü
n

GP PNR
OP

Dar sokakta bir duvarın arkasından beliren Süleyman, neşeli bir
Atmosfer
gülümsemeyle, hala bağrıp çağıran Haydar’a yaklaşıyor:
sesi...
Haydar (dış ses)
Hepsini boğma rakıya meze yaptım. Oh be! Var mı kimsenin
bir
diyeceği...
Süleyman
Diyecek yok ama, boğma rakıyı yalnız içiyon Haydar, neyi
meze ettiysen... Böyle komşuluk olur mu? Sana az mı kahve
ısmarladık?
Haydar
Ben çaldım, kardeşim. Ben çaldım. Rakıyı da yalnız içecem.
Var mı,
bir diyecek?

Süleyman duvarın
arkasından belirince onu
PNR ile takip. Haydar
PNR ile OP da kadraja
giriyor. Süleyman Ceviz
ağacı tarafından, Haydar
ise köyün içinden
geliyor. Eşekli evin
önünde karşılaşıyorlar.
Süleyman’ın hareket
yönü sağdan sola...
Kadrajın sonunda ikisi
profilde.
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Aynı

YP

Süleyman, Haydar ile kafa bulmaya çalışıyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Haydar’ın amorsundan.
Haydarın bakış yönü
soldan sağa.

Süleyman
Nooluyor allaysen, Haydar? Sinirlenme, gel sana köpüklü
bir kahve
ısmarlayım...
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Aynı

OP

Haydar, Süleymanın damarına basmaya çalışıyor:
Haydar
İstemem! O köpüklü kahveni Topal’a ısmarla... elinde
Kur’an ev ev dolaşıp yemin ettiriyor. Cemile yemin etmeyince
neler yeptı neler?..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Haydar Cepheden, bakış
yönü soldan sağa.
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Aynı

YP PNR
OP

Haydar’ın söyledikleri Süleyman’ın suratını karıştırıyor:
Süleyman
Yapma yaho! Ne yaptı, deyyusların topalı?

Atmosfer
sesi...

Haydarın bakış
açısından. Süleyman
kadrajdan çıkınca eşeğe
PNR. Eşek ve Haydar OP
da...

Haydar
Sen Cemile’ye sor ne yaptığını...
Süleyman bir şey demeden hışımla oradan ayrılıyor. Bu sırada sokağa
açılan bir ahır penceresinden kafasını uzatan bir eşek, Haydar’ın
arabasındaki marulları yemeye başlıyor. Haydar bağırarak eşeği
tokatlıyor:
Haydar
Höş, höööşşş!.. Kodoşların eşeği, gitti marullar...

314

Kahve
dış/gü
n

ÇY TİLD
YP

Havluya sarılı Kur’an’ın üzerine bir el basıyor. Elin sahibi yemin
etmeye başlıyor:

bu

Atmosfer
sesi...

Super Panther veya vinç.
ÇY da Kur’an’a basılan
elden Topal’ın yüzüne
TİLD.
Çekim hanın kahve
girişinden yatıra doğru.
Fonda yatır...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
GP dan Habip’e PNR ve
TRV ile Habip’in berbere
gidişiyle onun hareketini
TRV ile takip...
Çekim hanın kahve
girişine doğru.
Fonda Haydar’ın
arabasıyla gelişi...

Elin sahibi (dış ses)
Uzaktan yakından bir alakam varsa, evime bir tüy girdiyse,
mübarek...

Ve yemin eden adam henüz lafını bitirmeden, Süleyman’ın eli, Topal
Habip’i ensesinden yakaladığı gibi çekiyor ve Habip ne olduğunu
anlayamadan suratına okkalı bir tokat yiyor...
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Aynı

GP TRV
OP

Habip’in tokadı yemesiyle ortalık bir anda karışıyor. Kahvede
oturanlar bir ağızdan bağırıyorlar:
Kahve kalabalığı
O o o o... Vur, vur, vur!..
Haydar
Allahın var Süleyman! Vur, vur...
Arabasıyla Süleyman’a yetişen Haydar, lafını bitirmeden yüzüne bir
tokat iniyor. Süleyman önüne gelene saldırıyor, insanlar “vur vur
vur” diye bağrışarak kaçışıyor. Bu sırada kanlanmış burnunu eliyle
kapatan Topal Habip, topallayarak berber dükkanına giriyor. Gürültü
üzerine, yüzü sabunlu Münir ağa, Habip’in kanlı suratını görünce
Süleyman’a bağırıyor:
Münir ağa
Süleyman! Ayıp yaho, ayıp! Fıkaranın ağzını burnunu
dağıtmışın... Biz
baba dostuyuz Süleyman...
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Berbe
r
iç/gü
n

OP TRV

Berber dükkanının içinden görünen Süleyman ellerini birbirine
çırparak sinirli bir ses tonuyla karşılık veriyor:
Süleyman
Baba dostların otelden tavuk mu çalıyor, Münir ağa?..
Münir ağa Süleyman’a hiç karşılık vermeden traş koltuğuna dönerken
kendi kendine söyleniyor:
Münir ağa
Cık, cık, cık... Artık kimse bizi takmıyor. Eskiden ağaya
kafa tutulur muydu?
Kel Selim, masanın yanında oturan Topal’ın burnunu kolonya ile
siliyor. Münir ağa traş koltuğuna oturur oturmaz, Cemal onun sakalını
fırçalamaya devam ediyor...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Dükkanın içinden Münir
ağanın amorsundan
çekim. Münir ağa dönüp
traş koltuğuna oturunca
şaryo ile geri kaydırma.
Münir ağa traş koltuğuna
oturunca YP a geliyor.
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Aynı

OP PNR
II. OP

Selim, Topal’ın kanayan burnunu bir pamukla tıkadıktan sonra, Topal
sessizce oradan ayrılıyor. Selim traş koltuğuna yaklaşırken bıyık
altından gülerek Münir ağaya karşılık veriyor:
Kel Selim
Eee... Eski çamlar bardak oldu Münir ağa... İnsanlar yavaş
yavaş cehaletten kurtuluyor...

Atmosfer
sesi...

Kel Selim’in traş
koltuğuna yaklaşmasıyla
onunla birlikte PNR.

Atmosfer
sesi...

Aynanın yerinden çekim.
Kel Selim’in eliyle Münir
ağanın yüzüne TİLD.

Münir ağa yakınan bir ses tonuyla anlatmaya devam ediyor:
Münir ağa
Bu kasabada bizim ekmeğimizi yemeyen insan var mı,
yaho?
Bu sırada Kel Selim, Münir ağanın sakalını sabunlayan Cemal’e
sesleniyor:
Kel Selim
Hadi oğlum, sen git biraz su getir...
Cemal oradan ayrılırken Kel Selim usturayı köseleye vuruyor:
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Aynı

YP TİLD

Kel Selim’in eli usturayı bir iki kez köseleye vurduktan sonra kalkıp
Münir ağanın sakalını traş etmeye başlıyor. Bu arada Münir ağa
yakınmaya devam ediyor:
Münir ağa
Ama bizim insanımız nankör, nankör! Yani yabancılar gelip
tavuk mu
çalacaklar? Valla gözümle görsem inanmam...
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Aynı

ÇY TİLD

Kel Selim’in eli Münir ağanın gırtlak derisini tutmuş usturayı üzerinde
gezdirirken usturayı onun boynuna dayamış olmanın verdiği zevkle,
alaycı bir tonla ona karşılık veriyor:
Kel Selim
Olur mu öyle şey, Münir ağa? Kasabalı çalsa belli olmaz mı?

Atmosfer
ses...

Münir ağanın boynundan
Kel Selim’in yüzüne
tild...
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Aynı

YP

Münir ağa elini uzatıp Kel Selim’in usturasını gırtlağının uzerinden
uzaklaştırıyor:

Atmosfer
sesi...

Kel Selim’in
amorsundan. Hafif üst
rakurs...

Atmosfer
sesi...

Çekim cepheden...

Münir ağa
Nerden belli olacak? Yemin ettirmek artık para etmiyor...
İnsanlar
sanki bir odun parçasına el basıp gönül rahatlığıyla
yemin ediyorlar
Selim usta...
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Aynı

OP (bel)

Kel Selim traşına devam ederken Münir ağa konuşuyor:
Münir ağa
Allah korkusu, din, iman kalmadı yaho... Valla bana kalsa
yemine hiç gerek yok! Yediden yetmişe herkesi karakola çekip
falakaya yatıracan ve eşek sudan gelene dek ver allah ver...
Kel Selim
Yaho, seni vicdan sahibi bilirdim Münir ağa!
Kel Selim Münir ağanın arkasından dolanarak öbür tarafına geçiyor.
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Aynı

YP (göğ.)

Kel selim Münir ağanın öbür tarafına geçince konuşmasına devam
ediyor:

Atmosfer
sesi...

Selim’in hareketi
üzerine kesme... Münir
ağa ön planda.

Atmosfer
sesi...

Selim’in amorsundan.

Kel Selim
Diyelim ki, herkesi karakola çekip falakaya yatırdın ve eşek
sudan gelene dek verdin allah verdin... Bir de baktın ki, bağın
işini gören
bağcının ta kendisi... O zaman ne yaparsın, Münir
ağa? Nasıl
dindirirsin nasırlı ellerin, şişen ayakların acısını?
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Aynı

YP

Münir ağa, Kel Selim’in usturalı elini tutarak ser bir hareketle ona
dönüyor:
Münir ağa
Ne diyon Selim usta? Bu insanlar şu ana kadar sopayı
hakketmemişse
er veya geç hakkedecekler... bir kötüye
verilen ceza boşa gider mi hiç?
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Aynı

YP PNR
GP

Kel Selim, usturayı köseleye vururken karşılık veriyor:

Atmosfer
sesi...

Callud’un bağırmasıyla
kamera dışarıya PNR
yapıyor ve Callud ile
danayı GP da
pencereden kapı
aralığına takip ediyor.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Kel Selim’e
doğru hafif kaydırma...
Çekim kapı
aralığından...

Kel Selim
Gitmez Münir ağa, gitmez... Amma bu işte mutlaka bir bit
yeniği var. Kim bunca tavuğu, kimsenin ruhu duymadan
kümesten götürebilir?..
Münir ağa
Adam götüreceği kadar götürmüş, anlaşılmasın diye de
kümesi açık bırakmış...
Bu sırada dışarıdan Callud’un insanı rahatsız eden bağırışı işitiliyor:
Callud (dış ses)
Allaaah! Danaya bakın danaya! Maşallah ceylan yavrusu gibi
bre!
Callud, kahvenin önünden geçip iple çektiği dana yavrusunu
dükkanının önüne bağlarken Kel Selim’e sesleniyor:
Callud
Yarın bunu kesicik Selim usta! Taşaklarını sana ayırayım
mı?!..

325

Berbe
r
dış/gü
n

GP TRV
OP

Kel Selim, Callud’un bağladığı danaya bakarak bağırıyor:
Kel Selim
Ulan deyyus! Bir hafta önce bunu kesmemiş miydin? Dinime
imanıma
benekleri aynı...
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Berbe
r
iç/gü
n
Aynı

GP

OP PNR
YP

Callud, dükkanın kapısına kadar gelerek Selim’e alaycı bir ses tonuyla
karşılık veriyor:
Callud
Cık! Bu onun ikizi...

Atmosfer
sesi...

İçerden çekim.

Derin mizansen.
Selim kapıdan donüyor.
Münir ağa PNR ile soldan
kadraja giriyor. (profil)

Kel Selim, Münir ağanın traşına dönerken Callud’a sesleniyor:
Kel Selim
Anıran cinsten ikizi olmasın sakın!..
Kel Selim, Münir ağaya dönüyor ve usturayı onun gırtlağında tutarak
sakin bir sesle konuşuyor:
Kel Selim
Belki de o topal deyyusu kümesi açık unutmuştur, allah
bilir?..

328

Aynı

ÇY TİLD

Gırtlağına ustura dayanan Münir ağa cevap veremeden üzerinden
bakan Kel Selim’e bön bön bakıyor. Kel selim neşeli bir şekilde
gülüyor:
Kel Selim
İşte böyle Münir ağa... Zaman bazan osurup insanı
yüceltiyor. Bazan da sıçıp yerin dibine batırıyor! Ağalık sıçtı
anlayacağın...

Dışarının
gürültüsü...

Aynanın yerinden çekim.
Münir ağa soldan sağa.
Münir ağadan Selim’e
TİLD.
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GP TRV
PNR YP

Bu sırada dışarda dananın etrafında toplanan kalabalık sipariş
vermeye başlıyor:

Dışarının
gürültüsü...

Şaryo, ray.
Pencereden dışarının
dana pazarlığı. TRV ile
açılma ve aynı zamanda
Kel Selim’e PNR. Selim
radyonun başında...

Radyo
cızırtıları,
çalınan müzik
ve su şırıltısı...

Garsonun elini
çekmesiyle çınar dalına
PNR...

Bir müşteri
Ciğerlerini bana ayır Callud...
Dışarıdaki kalabalığın uğultusunu Kremlin saatinin müziği bastırıyor.
Kremlin saatinin vuruşları başladığında Kel Selim radyosunun başında
kulağını radyoya dayamış mutlu bir yüz ifadesiyle haberlerin
okunmasını bekliyor. Saat vuruşlarından sonra Moskova radyosu
haberlere başlıyor:
Spiker sesi
Saat 19... Burası Moskova’nın Sesi Radyosu. Haberleri
veriyoruz. Önce
özetler...
Bu sırada radyo hışırdamaya başlıyor, sesi kayboluyor. Selim’in yüzü
tedirginleşerek istasyonu aramaya başlıyor. Radyodan istasyon
değiştirme sesleri geliyor...
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Şelale ÇY PNR
gazino GP
dış/re
j

Bir el radyo düğmesini çeviriyor. İstasyon bulamamaktan radyodan
sadece cızırtılar geliyor. Kısa bir an sonra düzgün bir melodinin
işitilmesiyle garsonun eli oradan uzakylaşıyor ve ilerde bir çınar
ağacının dalına tırmanan iki adamın sesi işitiliyor:

De
v

Yusuf usta
İşte orası... şu hizaya bakarsan göreceksin...
M Dumas
Gördüm... Evet orası...
M Dumas neşeli bir şekilde gülüyor.
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Dağ
geçidi
dış/re
j.

UP

Şelale YP
gazino
dış/re
j.

M Dumas’nın baktığı dağ geçidi görünüyor. Bu sırada M Dumas’nın
sesi işitiliyor:
M Dumas
Apollon mabedinin altı... O günü hatırlar mısın?

M dumas, Yusuf usta ile üzerine çıktıkları çınar dalından dürbünle bir
yere bakıyorlar.
Yusuf usta
Unutur muyum?.. Ver ben de bir bakyım...
M Dumas
Sizinle çatışmaya girseydik hiç şansımız yoktu...

Su şırıltısı ve
radyoda
çalınan
müzik...

Alt rakurs.
Dürbün efekti...

Su şırıltısı ve
radyoda
çalınan
müzik...

Sabit kamera.
Orta rakurs...

333

Aynı

GP TRV
OP PNR
GP

Elinde bir tortu taşı taşıyan Mme Dumas, Cemal ile birlikte bir
merdiveni çıkarken ona Fransızca kelimeler öğretiyor:
Mme Dumas
Fransızca söyle Jemal, “ben iyiyim madame, siz
nasılsınız?”
Cemal söyleneni tekrar etmeye çalışırken, çınar dalının üzerinden M
Dumas ile Yusuf ustanın gülüşmelerini işitilince Mme Dumas yukarıya
bakıp hayretle soruyor:
Mme Dumas
Aaa... Neden oraya tırmandınız?
Cemal ise, vakit kaybetmeden çınar dalına dayalı merdivenlere doğru
koşarken babasına sesleniyor:
Cemal
Baba! Şelalenin önünden akvaryum taşı getirdik...

Su şırıltısı ve
radyodan
çalınan
müzik...

Şaryo, ray.
Mme merdivenleri
tırmanırken onu gazino
büfesinin önüne kadar
TRV ile takip sonra
ağaçtakilere PNR.
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Aynı

GP PNR
YP TİLD
PNR GP

Cemal çınara dayalı merdivenlerin dibinden babasına sesleniyor:
Cemal
Baba! Şelalenin önünden akvaryum taşı getirdik...

Su şırıltısı ve
radyodan
müzik sesi...

Super Panther. Alt
rakurs.
Cemal’in koşusunu PNR
ile takip. Merdivene
çıkarken kamera hızlı bir
TİLD ile Yusuf ustanın
hizasına üst rakursa
çıkıyor. Dal hizasında
Mme Dumas’ya PNR.
(kadraj boşaldığında)

Su şırıltısı...

Şaryo, kavis ray.
Oturmalarıyla iki tarafı
profilde alacak şekilde
TRV. Fonda şelale
olacak...

Cemal lafını bitirmeden merdivenlere tırmanmaya başlıyor. Yusuf
usta Merdivene tutunup inmeye davranırken Cemal’e sesleniyor:
Yusuf usta
Gelme oğlum, gelme... Düşersin... İniyoruz zaten...
Hepsi merdivenden inip küçük şelalenin önünde kurulu masaya
yöneliyorlar...
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Aynı

OP TRV
OP

Mme Dumas, sırtı kocasının geldiği yöne dönük, geriye bakarak
yaklaşan M Dumas, Yusuf usta ve Cemal’e gülümseyerek bakıyor. M
Dumas, gelirken karısına Yusuf usta ile tanışmalarını anlatıyor:
M Dumas
Düşün İsabelle, genç bir teğmendim ve geceleyin
devriyeden dönerken
birden asiler etrafımızı sardı.
M Dumas karısının yanına, Yusuf usta da Cemal ile karşılarına geçip
oturuyorlar. M Dumas devam ediyor:
M Dumas
O an birkaç dakikalık ömrümün kaldığını düşündüm...

336

Aynı

YP(Göğü
s Plan)
TRV ÇY

M Dumas anlatırken, Yusuf usta mağrur ama utangaç bir
gülümsemeyle M Dumas’a bakıyor. M Dumas devam ediyor:
M Dumas
Son duamı yapmaya hazırlanırken, asilerden biri yaklaştı,
gözlerimin içine bakarak “evinize gidin” dedi.

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Yusuf ustanın yüzüne
TRV.
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Aynı

OP

Bu sırada bir şarap şişesi getiren garson onu açmaya çalışırken M
Dumas neşeli bir şekilde anlatıyor:
M Dumas
İşte biz Yusuf usta ile böyle tanıştık. Bana o kadar komik
gelmişti ki, gülme krizine tutulmuştum...

Su şırıltısı...

M ve Mme Dumas
cepheden.

338

Aynı

ÇY PNR2
YP

Şarap şişesini açan garsonun eli Mme Dumas’nın bardağına bir
tadımlak döküyor. Mme Dumas’nın eli şarap bardağını dudaklarına
götürüp tadıyor ve garsona olumlu bir jest yaptıktan sonra Yusuf
ustaya göz kırparak:

Su şırıltısı...

M Dumas’nın elini
takiben TİLD.

Mme Dumas
Pierre korktuğunu belli etmemek için gülüyor...
Hep birlikte gülüşüyorlar...

339

Aynı

GP TRV
OP

Küçük şelale fonunda oturanların bardaklarını şarapla dolduran
garson Cemal için bir Coca Cola şişesi açarak onu bir su bardağına
boşaltıyor. Bu arada Yusuf usta sözü alıyor:
Yusuf usta
Aslında Monsieur Pierre ile tutuklandığım zaman
tanışmıştık. Ben onu
hatırlamamıştım. Kaçmama yardımcı
olmasaydı kurşuna dizeceklerdi. Hayatımı eşinize borçluyum,
madame...
M Dumas, Yusuf ustanın söylediklerine itiraz ediyor, sonra da
kadehini kaldırıyor:
M Dumas
Ben de sana hayatımı borçluydum, ödeşmiş olduk...
Salute...
Hep birlikte kadehlerini kaldırıp tokuşturuyorlar:
Yusuf usta
Sağlığınıza madame, sağlığınıza monsieur Pierre...
Mme Dumas
Salute... Salute Jemal... Hadi cevap ver, salute...
Cemal
Salute, madame...
Mme Dumas
Bravo...
Hepsi birden şaraplarından birer yudum içiyorlar... Kısa bir sessizlik
oluyor...

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Gp dan OP a
hissedilmeyecek kadar
hafif ileriye kaydırma.
Planın sonunda hafifçe
yana çekilerek Cemal’in
amorsundan Mme
Dumas’yı görüntüleme...
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Aynı

YP

M Dumas kadehinden bir yudum daha şarap alarak Yusuf ustaya
soruyor:

Su şırıltısı...

Sabit kamera.
Ön planda Mme Dumas,
ikisi yarı profilden
görünüyorlar.

Su şırıltısı...

Sabit kamera...

Su şırıltısı...

Sabit kamera.

M Dumas
Eee... İnşaat nasıl gidiyor?
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Aynı

YP

Yusuf usta bir sigara yakarken M Dumas’ya karşılık veriyor:
Yusuf usta
Maalesef pek iyi gitmiyor... Epey oldu istihkak
alamıyoruz...

342

Aynı

YP

M Dumas hafiften şaşırmış bir edayla soruyor:
M Dumas
Buna üzüldüm... Neden?

343

Aynı

OP TİLD
TRV OP

Yusuf usta boşalan bardaklara şarap doldururken üzgün bir ses
tonuyla durumu izah etmeye çalışıyor:
Yusuf usta
Bilemiyorum ama, Amerikalılar yardımı kesince vaziyet
kötüye gitti, monsieur Dumas... acaba başvekil onlarla nasıl bir
ihtilafa düştü de
yardımı kestiler?..
M Dumas
Hiçbir ihtilafa düşmedi dostum... Amerika bir istemişse
monsieur başvekil ona on katını vermiştir. Marshall yardımı
bu kadar işte... Zaten II. Dünya Savaşı’nın tüketim müddeti
bitmiş olan zahire stokları ve artık işe yaramayan silah ve
mühimmatı az gelişmiş ülkelere yardım diye dağıtıyordu...
Mme Dumas
Dağıtmayıp ne yapsın? Onları imha etmek daha pahalı...

Su şırıltısı...

Super Panther.
Yusuf usta, Cemal ile M
ve Mme Dumas’nın
arasından görünüyorlar.
Kamera Dumaların
arasından yükselip onları
cepheden
görüntüleyecek şekilde
TRV yapıyor ve alçalıp
Yusuf usta ile Cemal’i
enseden görüntüleyecek
şekilde alçalıyor. Planın
sonunda başlangıcının
tam tersi gibi bir
kompozisyon var...

Su şırıltısı...

Sabit kamera...

M Dumas
Şüphesiz... Monsieur başvekile verdikleri krediye gelince...
torunlarınız onun faizini ödemek için kemerleri iyice
sıkacaklar...
Bu konuşmadan sonra kısa bir sessizlik oluyor. Hepsi birden uzaklara
dalmış gibi susuyorlar.
344

Aynı

YP

Neden sonra M Dumas gülümseyerek Yusuf ustaya sesleniyor:
M Dumas
Seni üzdüm mü dostum? Biz batılılar böyleyiz, bizim
dostumuz yoktur, sadece çıkarlarımız vardır...

345

Aynı

YP

Mme Dumas kocasının söyledikleri hoşuna gitmemiş gibi yana dönüp
ona bakıyor.

Su şırıltısı...

Sabit kamera.

346

Aynı

OP

Dördü de susuyorlar. M Dumas kadehini kaldırarak suskunluğu
bozuyor:

Su şırıltısı...

Sabit kamera...
Dördü de OP da
profilden...

M Dumas
Hadi dostluğumuzun şerefine içelim...
M Dumas kadeh tokuştururken neşeli bir şekilde gülüyor. Cemal
boşalan bardağını tokuşturmak için kaldırdığında boş olduğunu
farkediyor ve onu evirip çevirirken Mme Dumas durumu farkedip
kendi bardağından bir yudum şarap döküyor. Kadeh tokuşturup
içiyorlar...
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Aynı

OP TRV
PNR OP

Cemal üşümüş gibi ürperiyor. Ayağa kalkıp babasının kulağına bir
şeyler fısıldıyor. Bunun üzerine Yusuf usta ceketini çıkarıp oğlunun
sırtına atarken:

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Cemal ceketi giydikten
sonra arkasına TRV ve
garsonlara doğru PNR...

Garsonlardan biri lüx lambasını yakmaya çalışıyor. Lambanın gömleği
yanacak kızgınlığa gelince lambanın deposunu pompalıyor.
Pompalanan gaz buhar halinde fışkırınca lambanın gömleği parlıyor...

Pompa ve
yanan lamba
uğultusu.

Sabit kamera...

Lux lambasının gömleği bir an kırmızı bir alevle yandıktan sonra
aniden akkor halinde parlayıp ışık saçmaya başlıyor. Ve pompa sesleri
biter bitmez uzaklaşıyor. Bir garson lux lambasını yukarıda bir yere
asmaya götürürken, uzaktan bir garsonun kahkahalarla gülen
Dumaslara yeni bir şarap şişesi açtığı görülüyor...

Pompa sesleri,
Lamba
uğultusu uzak
su şırıltısı,
gülüşmeler...

Şaryo,ray. Derin
mizansen. ÇY dan
oyuncu hareketi ile TRV
ve GP a geçiş.

Yusuf usta
Şimdi hallederiz, hah oldu işte...
M Dumas
Üşüdün mü, Jemal?..
M Dumas geriye dönüp bir elini havaya kaldırıyor ve garsonu
çağırıyor:
M Dumas
Garson!..
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Aynı

YP

349

Şelale ÇY TRV
gazino PNR GP
.
dış/ge
c.

350

Aynı

GP TRV
OP

Başka bir lüx lambasının aydınlattığı masada, Şarap şişesini açan
garson kadehleri doldurdururken, uzaktan diğer garsonun lüx
lambasını bir yere astığı görülüyor. Bu sırada birbirine anlamlı bir
şekilde bakan Yusuf usta ile M Dumas, anlaşmış gibi aynı anda
masanın kenarında duran iri balıklı akvaryuma bakıp neşeli bir
şekilde gülüyorlar. Yusuf usta ayağa kalkıyor...

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Cemal ve Yusuf ustanın
amorsundan GP.
Garsonun gitmesiyle TRV
ve OP da Yusuf usta ile
M Dumas karşı karşıya
profilde..
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Aynı

YP PNR

Yusuf ustanın eli birden akvaryuma dalıyor ve balıklardan birini
yakalamaya çalışıyor. Balıklar yakalanmamak için akvaryumda
çırpınırken M Dumas’nın neşeli gülüşü işitiliyor...

Su şırıltısı ve
balıkların suda
çırpınma
sesleri...

Yusuf ustanın elini
takip...

352

Aynı

OP TRV

Yusuf ustanın yaptığına anlam veremeyen Mme Dumas hayretten bir
eliyle açık ağzını örtüyor:
Mme Dumas
Aaa... Ne oluyor böyle, Yusef usta?..
Tam bu sırada uzaktan Münir ağanın merdivenleri indiği görülüyor.
Münir ağa yaklaşırken adeta haykırıyor:
Münir ağa
Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur Dumas!..
Münir ağanın gelmesiyle, Yusuf usta akvaryumdan elini çekiyor ve
masa örtüsünün kenarıyla kurulamaya çalışıyor. Gülmekten kırılan M
Dumas, ayağa kalkıp Münir ağa ile selamlaşıyor:
M Dumas
Bonsoir, monsieur Münir ağa... Hayatımda bu kadar
gülmedim...
Münir ağa, ona elini uzatan Mme Dmas’nın elini hafifçe eğilerek
öpüyor:
Münir ağa
Comment allez-vous, Madame?

Su şırıltısı.
Akvaryumda
çırpınan balık
efekti...

Şaryo, ray.
Kamera Yusuf usta ile
Cemal arasından
Dumasları görüyor. Münir
ağanın gelişiyle TRV ve
kamera Cemal’in
sağından hepsini
görüntüleyecek şekilde
GP a uzaklaşıyor. TRV
Cemal’in arkasından
şelalenin dikine...

De
v

Mme Dumas
Bonsoir, monsieur Münir ağa...
Münir ağa
İyi akşamlar Yusuf usta, ne oldu, akvaryuma bir şey mi
düşürdün?
Yusuf usta ne diyeceğini bilememenin çaresizliği içinde kekeliyor...
Yusuf usta
Eh buna benzer bir şey işte...
Münir ağa biraz ötede hazır bekleyen garsona sesleniyor:
Münir ağa
Oğlum şu masayı çek bakalım şöyle...
Garson hemen masayı kaptığı gibi ötekiyle birleştiriyor. Münir ağa
Cemal’in yanına oturuyor...
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Aynı

OP TRV
PNR

Münir ağa, nihayet, yanında oturduğu Cemal ile ilgileniyor:
Münir ağa
Nasılsın Cemal? Bugün sana bahşişini vermeyi unuttum
yaho! Dur
bakim...
Münir ağa pantolonunun bozuk para cebinden 25 kuruş çıkarıp
Cemal’e uzatıyor. Cemal utanarak 25 kuruşu almayınca Münir ağa
üsteliyor:
Münir ağa
Al oğlum, utanma al...
Cemal parayı almayınca, Münir ağa onu çocuğun cebine atarak
yanıbaşında duran garsona dönüyor:
Münir ağa
Oğlum baksana, misafirlerimiz ne yiyecek, ne içecek...
Garson misafirlere dönüp:
Garson
Ne arzu edersiniz, efenim?..

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Kamera Mme Dumas’nın
solunda. Münir ağanın
garsona dönmesiyle Mme
Dumas’yı amorsundan
alacak şekilde TRV ve
garsona doğru hafif PNR
ile kompozisyonu
düzeltme...

354

Aynı

YP TRV
PNR TİLD
YP

Mme Dumas kocasına ne alalım dermiş gibi bakıp gülümsüyor. M
Dumas alnını kırıştırıp bir an düşündükten sonra haykırıyor:
M Dumas
Hımmm... Çiğ köfte, çok biberli...
Münir ağa misafirlerin zorlandığını görünce devreye girip garsona
sesleniyor:
Münir ağa
En iyisi, sen her şeyden bir şey getir... Madame
yemeklerimizin adını
bilmeyebilir...
Garson gittikten sonra, içki anlamına gelen bir jest yapan Münir ağa
misafirlerine soruyor:
Münir ağa
Rakı ?

Su şırıltısı...

Super Panther. Üst
rakurs. Kamera önce
garsonun sağ
amorsundan Dumasları
görüntülüyor. Sonra
garson ile Münir ağa
arasına gelecek şekilde
garsonun sağından
soluna TRV. Münir ağa
konuşunca garsonun sol
amorsundan Münir ağa
görülüyor. Garsonun
gitmesiyle Münir ağanın
yüz hizasına TİLD. Planın
sonunnda sadece Münir
ağanın yüzü var...

355

Aynı

OP TRV
PNR OP

Madame Dumas, şarap bardağını göstererek kısaca yanıtlıyor:

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Münir ağanın
amorsundan Dumaslar...
Münir ağa ne içeceğini
söylerken hızlı bir TRV
ve PNR ile Dumasların
amorsuna geçilecek...

Su şırıltısı...

Sabit kamera.

Su şırıltısı...

Sabit kamera.

Mme Dumas
Biz şarap içiyoruz...
Münir ağa ne içeceğini belirterek Yusuf usta’ya dönüyor:
Münir ağa
Afiyet olsun... Ben rakı içeceğim, bana katılır mısın, Yusuf
usta?..

sizi

356

Aynı

YP(Göğü
s Plan)

Yusuf usta
Değiştirmesem daha iyi... Hayırdır inşallah bugün herkes
konuşuyor...

Münir ağa yüksek sesle ve neşeli bir şekilde gülerek anlatmaya
başlıyor:
Münir ağa
Gördünüz mü, başımıza geleni? Akıllınını biri birkaç tavuk
çalmış ta,
anlaşılmasın diye bütün tavukları ormana salmış...

357

Aynı

YP

Mme Dumas, Münir ağanın anlattıklarına kahkaha ile gülerek:
Mme Dumas
Bravo!.. Demek çok akıllı bir hırsızmış...

358

Aynı

YP

Önce saklanmak istercesine masanın arkasına sinen Cemal, Mme
Dumas’nın rahat tavrıyla gülme krizine tutulmuş gibi gülmeye
başlıyor...

Su şırıltısı...

Sabit kamera.

359

Aynı

YP TRV
PNR OP

Mme Dumas gülmeye devam ederken M Dumas aynı neşeyle soruyor:

Su şırıltısı...

Şaryo, ray.
Başta Dumaslar ön
planda çok hafif
profilden. Münir ağanın
ilk repliğinin orta
yerinde TRV ve kamera
Dumasların arkasına
dolanarak karşı tarafı
Dumasların aralarından
görüntülemeye
başlıyor...

Su şırıltısı...

Sabit kamera...

M Dumas
Peki, bu hayvansever hırsızın kim olduğunu anlayabildiniz
mi?
Münir ağa
Nereden anlayacağız? Kasabada herkesin tavuğu var. Bizim
tavuklar
da fransızca gıdıklamıyor ki...
Münir ağanın bu açıklaması üzerine tekrar bir kahkaha furyası
başlıyor. Münir ağa keyifle anlatmaya devam ediyor:
Münir ağa
Yüzlerce tavuktan birkaç tane alsa zaten kimse
anlayamaz... Civar köylüler sabaha karşı ormanda horoz ötüşleri
işitince ödleri kopmuş... Kim olduğunu bilsem vallahi
kızmayacam, sadece neden bütün
tavukları saldığını merak
ediyorum...

360

Aynı

YP

Mme Dumas gözyaşlarını serçe parmağının ucuyla silerek:
Mme Dumas
Bu hayvansever hırsızı çok sevdim...

361

Aynı

YP

Şu ana kadar olanlara gülen Cemal, nihayet sessizliğini bozuyor:

Su şırıltısı...

Sabit kamera...

Su şırıltısı...

Sabit kamera.
Görüntüde sadece Münir
ağa ve Cemal var...

Cemal
Ben biliyorum...

362

Aynı

YP(Göğü
s Plan)

Münir ağa, çocuğun dediğine şaşırmış bir ses tonuyla soruyor:
Münir ağa
Ne biliyorsun?
Cemal
Tavukları kimin saldığını...
Münir ağa
Kim salmış?
Cemal
Ben saldım...
Münir ağa
Sen mi? Allah, allah... Niye peki?
Cemal
Topal Habip başlarını baltayla kesmesin diye...

363

Aynı

GP TRV
YP

Cemal’in bu cevabı karşısında hep birlikte kahkaha atıyorlar. Bu
sırada, iki garson çeşitli mezelerle dolu bir tepsi ve içecekle
geliyorlar. Garsonlar servis yaparken Münir ağanın gür sesi işitiliyor:
Münir ağa
Ah keşke dediğin doğru olsaydı. Gördünüz mü? Vallahi
benden akıllı çıktı. Sabaha kadar da tavuk muhabbeti olmaz ki...
Hadi şerefe içelim!
Hep birlikte kadeh tokuşturup içiyorlar. Mme Dumas bardağından bir
yudum şarap alıp Yusuf ustaya sesleniyor:
Mme Dumas
Jemal çok zeki bir çocuk, onun Fransa’da okuması lazım
Yusuf usta...

Su şırıltısı...
Planın sonunda
su şırıltıı
büyük
şelalenin
gürültüsüne
dönüşüyor...

Şaryo, ray.
Mme Dumas’nın
repliğinden sonra akan
su hüzmesine YP a kadar
TRV...
Mağaradan, büyük
şelalenin arkasındaki
mağaraya geçiş
yapılabilir...

Şelale
görüntüsü.

Crain.
Parlayan su hüzmesinden

Mme Dumas bunu söyledikten sonra akan şelalenin sesi, bütün sesleri
siliniyor...
Masadakiler görüntüden çıkıyor ve görüntüde parlayan bir su hüzmesi
kalıyor.

364

Şelale
dış/gü
n

ÇY TRV
GP PNR
YP

Kel Selim, şelale havuzunun kenarında, Cemal’in yularından tuttuğu
bir eşeğin sakalını traş etmek üzere sabunluyor. Bu arada yaptığı
işten dolayı küçük çırağıyla birlikte kahkahalarla gülüyor. Kahkahaları
şelale gürültüsüyle birlikte silinirken Kel Selim’in şelale dibinde bir
kayanın üzerine oturup şelaleye rüya anlattığı görülüyor:

Cemal ve eşekten, önce
şelaleye TRV. Stop
kamera.

De
v

Kel Selim
Rüyalar akan suya mı anlatılır?.. Ben hiç rüya görmedim,
hep gerçeği gördüm. Bunun için bana deli diyorlar. Bu kadar
kötülük varken ben dellenmeyim de kimler dellensin? Bu
zamanda deli olmayan hain değil de nedir? Evet, belki de deliyim
ama kimseye boyun eğmedim...

Selim taşa oturup rüya
anlatmaya başladığında
aynı yerden Selim’in
yüzüne PNR.
Şelalenin arkasına geçip
bir sonraki plana
geçilebilir
Şelale sesi...

365

Şelale

ÇY TRV
UP

Parlayan su hüzmesinin önünde, aralarında iki belediye zabıtası,
Demokrat partili mahalle muhtarları, yeni elbiseleri bol gelen birkaç
kasklı belediye işçisi ve körüklü fotoğraf makinesi olan fötr şapkalı
bir fotoğrafçının bulunduğu 30 kişilik bir kasaba
kalabalığı duruyor. Çok geçmeden kalabalıkta bir hareketlilik
gözleniyor. İnsanlar kendine çekidüzen verip birilerini karşılamak
üzere ileriye atılıyor, belediye zabıta ve işçileri esas duruşa
geçiyor...

GP PNR

Şelalenin önüne inen köprünün başında, önceden tanıdığımız
milletvekili, amerikalı kılıklı mühendis, belediye başkanı Münir ağa,
Yusuf usta, okul müdü ve beldenin tanınmış kişileri beliriyorlar.
Gelenler sağa sola selam dağıtarak işgüzar adımlarla şelalenin önüne
iniyorlar...

dış/gü
n

366

Aynı

Crain.
ÇY da parlayan ışık
hüzmesinin arkasından
kayarak kasaba
kalabalığını
görüntülüyor...

Şelale sesi...

Kamera 1. Köprü ile 2.
köprü arasındaki kayanın
üzerinde. Gelenler
kameranın önünden
geçip ikinci köprüyü
iniyorlar.

367

Aynı

GP TRV
OP

Beldenin ileri gelenleri, ikinci köprüden inip şelale göletinin
etrafında birikiyorlar. Milletvekili cebinden yazılı bir kağıt çıkarıp
açıyor ve yüzünü kalabalığa dönüyor. Bu sırada kalabalıktan bir alkış
furyası yankılanıyor. Milletvekili, acelesi varmış gibi kalabalığı
susturuyor ve haykıran bir sesle kekeliyerek kağıtta yazılanları
okuyor:
Milletvekili
Sayın pek kıymetli vatandaşlarım! Allah’ın, dostumuz
Amerika’nın ve
zat-ı alileri muhterem başvekilimizin
sayesinde, bu güzel beldemizde başlattığımız sanayi hamlesine
bir yenisini eklemekle iftihar ederim!

Şelale sesi...

Crain.
Milletvekilinin
dönmesiyle kamera onun
önüne geliyor.

368

Aynı

YP TİLD
UP

Nutuk çeken milletvekilinin eli kıçını kaşırken onun haykıran sesi
nutuk çekmeye devam ediyor:
Milletvekili
Şu gördüğünüz vadide bir baraj inşa etmek suretiyle,
beldemizin geceleri gündüze dönüşecek, bahçelerimiz
mükemmel bir sulama

Şelale sesi...

Crain.
Milletvekilinin kıçından
dinleyenleri
görüntüleyecek şekilde
üst rakursa TİLD.

De
v

Milletvekili (devam)
sistemine kavuşacak ve susuzluktan mustarib civar köylere
içme suyu
dağıtılacaktır...
Milletvekili konuşurken köprünün üzerinde onu dinleyen kalabalık
görünüyor.

369

Aynı

YP TRV

Milletvekilini dinleyenler nedense nep birden kıçlarını kaşırlarken,
milletvekilinin nutuk çeken sesi işitiliyor:
Milletvekili (dış ses)
Bu vesile ile, dar olan kaynağın ağzını bilfiil genişletmek
icab etmektedir...

Şelale sesi...

Kamera köprüde kıçlarını
kaşıyan dinleyicilerin
kıçlarında tarıyor...

370

Aynı

OP PNR
TİLD GP

Milletvekili nutkunu bitiriyor:
Milletvekili
Barajımız hepimize hayırlı ve uğurlu olsun!

Şelale sesi ve
alkış...

Crain.
Milletvekili kadrajdan
çıkınca yerine Münir ağa
giriyor ve sözlerini
söyledikten sonra tahta
köprüye yönelirken
kamera kalkıp PNR
yapıyor ve köprüde
bekleyenleri üst
rakurstan alacak şekilde
yükseliyor...

Hafif su
şırıltısı...
Çekiç sesleri...

Sabit kamera...
Zabıta kadrajın sağından
giriyor...

Milletvekili bir alkış furyasının başlamasıyla şelale göletinin önünden
uzaklaşıp tahta köprülere yöneliyor. Arkasından gitmeye hazırlanan
Münir ağa da, zabıta memurlarına talimat yağdırıyor:
Münir ağa
Koş dinamiti ateşlemelerini söyle! Hepiniz buradan
uzaklaşın, su taşabilir. Hiçbir tatsızlık istemiyorum!..
Zabıta yukarıya koşarken insanlar dağılıyor, su yatağından
uzaklaşıyorlar. Münir ağa milletvekili ve diğer misafirlerin ardından
tahta köprüye çıkıp şelale suyunun artacağı anı beklemeye
koyuluyorlar...

371

Kayna
k
dış/gü
n

GP

Belediye zabıtası dinamiti ateşlemek için kayalıklı bir yere geliyor,
küçük mağaranın içine girerken işçilere sesleniyor:
Zabıta
Bre nooldu, yaho? Tamam mı?

372

Aynı

YP – OP

Zabıtanın başı yukarıya kalmıp bakıyor. Şapkasını yukarıya kaldırırken
mağaranın üst oyuğunda dinamitleri yerleştirip fitili aşağıya sarkıtan
dinamitçi cevap veriyor:
Dinamitçi
Tamam tamam, bitti...
Zabıta
Hadi çabuk ateşleyelim, herkes bekliyor...

Hafif su
şırıltısı...

Derin mizansen.
Zabıtanın YP
amorsundan
dinamitçiler. Zabıta
biraz ilerleyip
dinamitçiler aşağıya
indiğinde kendi
hareketleriyle OP a
geliyorlar...

Hafif su
şırıltısı...

Sabit kamera...
Zabıta kaya fonunda...

Dinamiti yerleştiren dinamitçi ile bir yardımcısı mağaranın oyuğundan
iniyorlar...
Dinamitçi iner inmez sigara tabakasını çıkarıp sigara sarmaya
başlıyor...

373

Aynı

YP

Zabıta, dinamitçiyi azarlıyor:
Zabıta
Bu ne? Ulan sigara sarmanın sırası mı şimdi, eşek sıpası!

374

Aynı

YP – OP

Dinamitçi hiç istifini bozmadan sigarasını sararken açıklıyor:

Hafif su
şırıltısı...

Derin mizansen.
Zabıtanın amorsundan
çekim. Zabıta sigara
uzatırken dinamitçiye
yaklaşıp OP a geçiyor...

Fitil cızırtısı ve
su şırıltısı...

Sabit kamera...

Dinamitçi
Fitili ateşlemek için amirim...
Zabıta dinamitçi işçiye yaklaşıyor, sardığı sigarayı elinden düşürüp
filtreli sigara paketinden bir sigara uzatıyor:
Zabıta
Al şununla ateşle çabuk! Şimdi bir terslik oldu sanıp bura
geliciler...
Dinamitçi sigaralyı alıp cebinden bir tutam kav ve çakmak taşlarını
çıkarıyor. Kavı birine tutturarak çakmaya başlıyor. Bunu gören
zabıta, dinamitçinin ensesine bir şaplak atarak bağırıyor:
Zabıta
Beni mi azarlatıcın, bre deyyus! Al şu çakmağı...
Dinamitçi sinsi bir gülümsemeyle çakmağı alıyor, sigarasını yaktıktan
sonra fitili tutuşturuyor. Zabıta ile birlikte ikinci işçi de hızla oradan
uzaklaşıyorlar.

375

Aynı

ÇY

Yanan fitil yavaş yavaş dinamit lokumlarına yaklaşıyor...

376

Aynı

OP

Bir kayanın altına saklanan zabıta ile diğer işçi, dinamitçinin
mağaradan yavaş yavaş çıkıp onlara yaklaştığını izlerken, zabıta
olanca sesiyle bağırıp küfür ediyor:

Patlama sesi...

Alt rakurs.
Kayanın altında
sığınanlar OP da. Fonda
ilerleyen işçi...

Zabıta
Gebericin bre deyyus! Koş ulan, koş!..
Zabıta lafını bitirmemişti ki, bir patlamanın ardından gökten taşlar
yağıyor. İstifini bozmadan yürüyen işçi, patlamayla birlikte kendini
zabıtanın önünde yere atarken olanca sesiyle bağırıyor:
Dinamitçi
Yandım, anam!

377

Aynı

YP

Zabıta faltaşı gibi açılmaş gözlerle önünde yatan dinamitçiye bakıyor.
Yerde ölü gibi yatan dinamitçi birden doğruluyor, zabıtayı işaretleyip
kahkahalarla gülyor.

Atmosfer
sesi...

Dinamitçinin profilinin
arkasından zabıta
görünüyor.

378

Şelale

GP TRV
OP

Patlamanın ardından şelalenin taşmasını bekleyenler kuvvetli bir alkış
tutuyor. Çok geçmeden alkış diniyor, gülen yüzlerin gülüşü
yüzlerinde donuyor. Insanlar aptalca birbirinin suratına bakmaya
başlıyorlar.

Su şırıltısı...

Crain.
Crain ile GP dan OP a
hızlı bir uçuş.

GP TİLD

Şelalenin suyu yavaş yavaş azalıyor. Kısa bir süre sonra küçük bir
şırıltıyla akmaya başlıyor...

dış/gü
n

379

Aynı

380

Aynı

YP

Gördüğü manzarayla suratı aptallaşan Münir ağa, kendi kendine
konuşuyormuş gibi soruyor:
Münir ağa
Allah allah... Nooldu yaho?..

Su şırıltısı...

Sabit kamera...

381

Berbe
r
dış/gü
n

OP PNR
GP

Kel Selim usturasını bileyerek dükkanından çıkarken birisiyle kavga
ediyormuş gibi bağırıyor:
Kel Selim
Daha noolucu bre deyyus!..

Bıçak bileme
efekti.
Atmosfer
sesi...

Selim kameranın önünde
durup konuşuyor. Callud
konuşunca bir adım
ilerliyor ve PNR ile
Callud, Selim’in
amorsundan görünüyor.
Selim’in kahvenin önüne
yürümesiyle arkasından
PNR.

Dükkanının içinde buyuk et bıçağını bileyen kasap Callud görünüyor,
alaycı bir ses tonuyla Selim’e cevap veriyor:

De
v

Callud
Ne yani, sen onlardan daha iyi mi bilicin?
Kel Selim Callud’a aldırmadan kahve tarafına yöneliyor:
Kel Selim
Ben dememişmiydim Sam amcanın bastığı yer iflah olmaz
diye?!..

382

Aynı

GP Uprsb
TRV OP
PNR

Selim usta kahvede başıboş oturan kalabalığın önünde durup fırça
atmaya devam ediyor:
Kel Selim
Ben dememişmiydim, memleketi eşekler cennetine
çevirecekler diye! Behey vurdum duymazlar! Behey eşşekler!..

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Selim durunca kamera
TRV ile yaklaşıyor. Selim
OP da iken kahvede
oturanlara PNR.

Kahvede oturanlar sanki Kel Selim’i işitmiyorlarmış gibi, kimse ona
aldırmıyor. Herkes oyununda veya sohbetinde.
383

Aynı

YP

Kel Selim, kahvede oturanların umursamazlığı karşısında bir an susup
onları acı bir gülümsemeyle süzüyor:
Kel Selim
Tüh allah bin bela vere size...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

384

Aynı

OP TRV
YP

Kahvede bir köşede oturup kağıt falı açan Mikdat çavuş bir an başını
kaldırıp Kel Selime göz atıyor. Tekrar Kel Selim’in sesi işitiliyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
OP dan YP a TRV.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Merdivenlerin önünden,
çay oçağına kadar TRV.
Ön planda kahvedekiler,
arka planda Selim...

Kel Selim (dış ses)
Bu kaynak su perisi Defne’nin göz pınarıdır!..

385

Aynı

OP TRV

Kahvede oturanların arkasında görünen Kel selim bağırmaya devam
ediyor:
Kel Selim
Ulan Defne’nin göz pınarı dinamitlenir mi? Sam amcanın
mühendisleri kayanın yarılıp suyu yutacağını bilmez mi?
Görürsünüz, gün gelecek suyunuzu damla hesabıyla bakkaldan,
çakkaldan alacaksınız!..

386

Aynı

387

Aynı

YP

Kahvedekilerden hiç biri sesini çıkarmıyor. Kel Selim, ağlamaklı bir
ses tonuyla devam ediyor:
Kel Selim
Ulan bu dediklerim doğru çıkmazsa, sırayla Kel Selim’in
keline tükürürsünüz!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Mikdat Çavuş fal açtığı kağıtları toparlarken üzgün bir ses tonuyla
söyleniyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Mikdat Çavuş
Yaho biz bu memleketi Sam amca ve uşaklarına peşkeş
çekmek için mi
kanımızı döktük? Hatırlar mısın Selim, Yemen
çöllerinde abdestimizi
kuruyana kadar bekleyip tekrar
yemedik mi?
Kel Selim (dış ses)
Hah! O zaman mecburiyetten yedik, Mikdat Çavuş...

388

Aynı

YP

Kel Selim, arkadaşının desteğini almaktan memnun bir şekilde
yaklaşıp haykırıyor:
Kel Selim
Şimdi devran değişti, Demokratların iktidarı var! Bu kez
abdestimizi rızamızla, hem de kaşıkla yedirecekler!

389

Aynı

GP PNR
OP

Kahvedekiler, Kel Selim’in söylediklerine gülüşüyorlar. Bu sırada
meydana açılan kemerin altından çıkagelen belediye zabıta amiri
Suphi kahvedekilere selam veriyor:
Zabıta
Selamün aleyküm!

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Kamera kahve
kalabalığını PNR ile
tarayarak zabıtayı
karşılıyor. Zabıta kendi
hareketiyle OP a
geliyor...

Kahvedekilerden bir kısmı selamı alıyor, diğer bir kısmı susuyor.
Zabıta gülerek Selim’e yaklaşıyor:
Zabıta
Ne var yine, Selim usta? Kaşıkla ne yedirecekler?..

390

Aynı

YP

Kel Selim, zabıta memuruna küçümseyen bir gözle bakarak yere
tükürüyor.
Kel Selim
Çeh çeh çeh... Fare damdan düşmüş, yardımına ilk koşan
kedi olmuş.

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler...

Sabit kamera...

391

Aynı

YP

Zabıta memuru, Kel Selim’in tükürmesinden rahatsızlığını belli
etmemeye çalışarak ona bir iki adım yaklaşıyor ve tehdit eden bir ses
tonuyla sesini kısarak sesleniyor:

Atomsfer
sesi...

Kel Selim’in amorsundan
zabıta YP a yaklaşıyor...

Zabıta
Ayıp ediyon Selim usta! Evliya diyok, susuyok.
Dellenmişsen deliliğinin
haddini bilicin...

392

Aynı

GP

Kel Selim kahve kalabalığına dönerek bağırıyor:

Atmosfer
sesi...

Ön plande kahvedekiler,
arka planda Kel Selim.

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Kamera TRV ile Kel
Selim kadraja girene
kadar takip ediyor.

Kel Selim
Gördünüz mü? Biri ağzını açsın, hemen had bildirmeye
kalkıyorlar! Bu memleketi idare edenler resmen hıyanet ve
delalet içindedir...

393

Aynı

OP TRV
YP

Zabıtanın sabrı taşıyor. Hızlı adımlarla Kel Selim’e yaklaşıp sinirli bir
ses tonuyla ona sesleniyor:
Zabıta
Bre dinime imanıma iki lafla sürgüne gidersin. Senin her
gün Moskof radyosunu dinlediğini bilmez miyik? Dua et ki,
aramızda tuz ekmek
var, yoksa...
Kel Selim, tehdit karşısında bas bas bağırmaya başlıyor:
Kel Selim
Ey ümmeti Muhammed! Beni tehdit eden şu deyyusa bakın!

394

Aynı

GP PNR

Zabıtanın Selim’e saldırır gibi yaklaşmasıyla Mikdat Çavuş ayağa
kalkıp yanlarına geliyor. Kahvede oturanlardan birkaç kişi de ayağa
kalkıp zabıtaya sokuluyor ve onu oradan uzaklaştırmak için itelemeye
başlıyorlar. Kel Selim feryat etmeye devam ediyor:
Kel Selim
Hem suçlu hem güçlü... Suyumuzu kuruttukları yetmezmiş
gibi, bir de tehdit ha! Sen kimsin ulan zabıtaların kodoşu!

Atmosfer
sesi...

Ana kitle hareketini PNR
ile takip...

Kavga ve
sesleri,
küfürleşmeler,
kırılan masa
sesleri...

Sabit kamera...

Zabıtanın itelendiğini gören diğer taraf, ayağa kalkıp olaya müdahale
ediyorlar...

395

Aynı

GP

Dükkanında kemiklerin etlerini sıyıran kasap Callud, ortalığın
karıştığını görünce onları kavgaya teşvik etmek için yüzünde sadistçe
bir gülümsemeyle bağırıyor:
Callud
O o o o o... Vur vur vur!..

396

Aynı

GP TRV
GP

Callud’un dukkanından birbirine giren kalabalık görünüyor. Gençler
birbirlerine hasırlı iskemleleri fırlatırken ihtiyarlar bastonlarla
birbirini pataklıyorlar. CHP ve DP kelimelerinin geçtiği küfürleşmeler
işitiliyor...

Kavga ve
küfürleşmeler.
..

Callud’un dükkanından
kavga yerine çok hafif
TRV

397

Aynı

GP – OP
PNR

Kasap Callud, kavgayı zevkle seyrederken elinde bir kıkırdak
parçasıyla dükkandan çıkıyor ve kediyi çağırmaya başlıyor. Bu sırada
kahvede Zühtü’nün tek başına kırık eşyaları topladığı görülüyor...

Kaga efekti
pisi pisiye
dönüşüyor.

Callud kameraya OP a
kadar gelince kahveye
PNR.

398

Avlu
dış/re
j.

GP PNR
OP

Etraftan değişik yerlerden “pisi pisi” diye kedi çağıran sesler
işitiliyor. Bu sırada uzaktan bir kadının kedisini aradığı görülüyor.
Diğer tarafta, kasaba evlerinin bir avlusunda, elinde yemek artıkları
olan bir tabakla merdivenleri inen başka bir kadın kedisini çağırıyor.

Pisi pisi
sesleri...

Alt rakurs. Sokaktaki
kadından merdivenleri
inen kadına PNR. Kadın
OP a geliyor...

399

Balko
n
dış/re
j.

GP

Evinin kapı balkonunun korkuluğuna dayanmış yeni yetme bir kız
kayıp kedisini çağırıyor:
Kız
Pisi pisi pisi... Anneee! Yok işte, yok!..

Pisi pisi
sesleri...

Sabit kamera...

Pisi pisi
sesleri...

Ön planda Yusuf usta.
Şerife yaklaşırken hafif
PNR.

Anne (dış ses)
Boş ver kızım, acıkınca gelir...

400

O avlu
Y.
Usta
dış/re
j.

GP PNR

Semra sofrayı kurarken Nihat yere uzanmış okul ödevlerini yapıyor.
Bu sırada avlu dışından pisi pisi sesleri işitiliyor. Çok geçmeden
avlunun kenarında beliren Şerife, gazetesini okuyan Yusuf usta’ya
sesleniyor:
Şerife
Hayırlı akşamlar, maşallah şehirliler gibi erkenden
başlamışsınız...

401

Aynı

II. OP
TRV

Yusuf usta bir an başını gazetesinden ayırarak gözlüklerinin üstünden
Şerife’ye bakıyor:
Yusuf usta
Hayırlı akşamlar, Şerife. Buyur...

Süleyman
tarafından
gelen sesler...

Şaryo, ray.
Şerife’nin yaklaşması ile
doğru orantılı Yusuf
ustanın etrafında TRV.
Durgundan durguna.
Subjektif kamera.
Durgunda Semra dışarıya
çıkıyor...

Yan taraftan
gelen sesler...

Sabit kamera.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Semra, elinde bir deste tandır ekmeği ile dışarıya çıkıyor:
Semra
Buyur Şerife, buyur...

402

Aynı

YP

Şerife, Semra’ya sesleniyor:
Şerife
Allaysen kusura bakma Semra... Kedimiz günlerdir eve
gelmiyor, hiç
gördünüz mü, diye soracaktım...

403

Aynı

GP

Semra ekmek destesini sofraya yerleştirirken gülerek Şerife’ye dert
yanan bir ses tonuyla sesleniyor:
Semra
Sorma, bizim kedimiz de iki gündür görünmüyor...
Çiftleşme mevsimi de geçti...
Gülüşüyorlar. Bu sırada avlunun duvar ötesinden Süleyman’ın sesi
işitiliyor:
Süleyman (dış ses)
Bana bir bez parçası getir, Cemile!

404

Aynı

OP TRV
YP

Şerife, Süleyman’ın sesiyle yana bakıyor ve avluyu bölen duvara
yaklaşırken, Semra çocuklarını yemeğe çağırıyor:
Semra
Sofra hazır... Nerede kaldı bu çocuklar, acaba?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Şerifenin hareketini TRV
ile takip Op dan YP a.
Çekim havuzun
arkasından.

Atmosfer
sesi...

Şerifenin amorsundan.
Derin mizansen. Cemile
sofrayı yere bırakıp
Şerife’ye yaklaşıyor.
Şerife solda, Cemile
sağda...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Evin duvarına
paralel TRV. Cemile
sofrayı bırakırken sağ
amorsundan çekim...

Duvarın dibine gelen Şerife, Cemile’ye bağırıyor:
Şerife
Cemileee! Ooo Cemile!

405

O avlu
Sül.
dış/re
j.

YP

Cemile, buğday sapından örülü bir sofrayla kapıdan çıkarken
Şerife’ye karşılık veriyor:
Cemile
Buyur Şerife abla, hayırdır inşallah...
Şerife
Hayırdır, hayırdır...

406

Aynı

YP TRV
OP

Cemile sofrayı yere bırakıp doğruluyor ve Şerife’ye yaklaşıyor. Şerife
durumu izah ediyor:
Şerife
Bizim kediyi gördünüz mü, diye soracaktım...
Cemile
Nerede görecem Şerife? Merak etme kendiliğinden döner...

407

Aynı

GP

Avlusunun dibinde çocuklarıyla bir gaz lambasını tamir eden
Süleyman dalga geçiyormuş gibi bağırıyor:
Süleyman
O demokrat kedi buraya ayak bassın, derisini yüzerim
alimallah!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Semranın hareketini
takiben PNR.
Süleyman’ın ayağa
kalkmasıyla Semranın
yüz amorsuna kadar
TİLD.

Süleyman çocuklardan birine bir şaplak atarken, pisi pisi sesleriyle
Semra’nın sesi işitiliyor:
Semra (dış ses)
Nazlııı!..

408

Aynı

GP PNR
YP

Cemile azarlayan bir ses tonuyla Süleyman’a sitem ediyor:
Cemile
Ayıp, ayıp... Kedinin de demokratı olur mu? Küstü
kadıncağız...
Cemile kocasına yaklaşınca, lambaların tamirini bitiren Süleyman
ayağa kalkarken gülümseyerek:
Süleyman
O deyyusların kedisi halk partili mi olacaktı, yani?.. Hadi su
getir de
ellerimizi yıkayalım...

409

O avlu
Y.
Usta
dış/re
j.

GP – OP

Yusuf usta gazetesini katlayıp sofraya yönelirken, Semra avlunun
kenarına gidip tekrar çocuklarını çağırıyor:
Semra
Cemaaal!..
Semra çocukları görmüş olacak ki, onlara sitem ediyor:
Semra
Kızım nerede kaldınız böyle, baban yemeğe bekliyor bak...

Atmosfer
sesi...

Avlunun girişi tarafından
çekim. Semra kameraya
yaklaşıyor. Derin
mizansen...

410

Aynı

OP TRV

Bu sırada avludan giren hafif bir mırıltıyla ağlıyor, Nazlı kardeşlerini
şikayet ediyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo ray. Çocukların
avluya girişi ile onları
sofraya kadar TRV ile
takip. Durgundan
durguna...

Atmosfer
sesi...
Dışarıya
çıkınca ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Kibrit çakan elden
dışarıya PNR. Cemile
dışarıya çıkıp lambayı
yerleştirirken
Abdurrahman geliyor.
Çekim kapı
aralığından...

Nazlı
Şellaleye gidiyorlardı, zorla getirdim onları...
Cemal ablasına itiraz ediyor:
Cemal
Yalan söyleme, fesatçı...
Nazlı
Yalancı sensin! Kafanı kırayım mı, şimdi?
Yemeğe başlayan Yusuf usta, kızını sert bir ses tonuyla azarlıyor:
Yusuf usta
Sus kız! Terbiyesiz...
Cemal, avludaki havuzdan ellerini yıkarkenyüksek sesle topladığı
haberleri babasına iletiyor:
Cemal
Baba! Şellaleyi dinamitlemişler, bir de herkes kedisini
arıyor...

411

O avlu
Sül.
iç-dış
/
akşam

ÇY PNR
GP PNR
OP

Cemile’nin eli bir kibrit çöpünü çakıp gaz lambalarından birini
yakıyor ve dışarıya çıkıp kurulu sofranın yanına bir iskemleye
koyuyor. Bu sırada loş karanlıkta bir adam selam verip avluya giriyor:
Abdurrahman
Selamün aleyküm!

De
v

412

Süleyman
Ve aleyküm selam! Yaho, kaynanan seni seviyormuş
Abdurrahman
kardeş, gel şöyle otur...
Abdurrahman
Afiyet olsun, şimdi sofradan kalktım... Duydunuz mu, şelale
kaynağını
dinamitleyikler...
Süleyman
Sağır sultan bile duydu!..

Aynı

YP

Süleyman konuşacak konu bulunduğu için zevkten dört köşe sesini
yükseltiyor:
Süleyman
Sağır sultan bile duydu. Deyyuslar kaş yapayım derken göz
çıkarttılar. Allah bu kadar su vermişse onu çoğaltmak onlara mı
kaldı? Al işte su
gitti. O güzelim şelale kurudu Abdurrahman
kardeş!..

413

Aynı

YP

Abdurrahman saf bir dille soruyor:
Abdurrahman
Yapma yaho! Heppisi mi, kuruyuk?

Planın sonunda ikisi karşı
karşıya profilde...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Sabit kamera...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Sabit kamera...

414

Aynı

YP PNR
TRV OP

Süleyman bulgur pilavını kaşıklarken kesik kesik cevap veriyor:
Süleyman
Valla bir çocuğun işediği kadar su kalmamış diyor,
görenler!.. Bre
bulgur ye bulgur...
Abdurrahman
Bre valla sofradan kaktım geldim. Neyse, seni mi kırıcık?
Abdurrahman bir tahta kaşık alıp bulgur tepsisine daldırıyor.
Süleyman anlatmaya devam ediyor:
Süleyman
Bir de bugün şelalenin sözünü edene çekmişler sopayı...
Abdurrahman
Yok yaho!

De
v

Süleyman
Yaaa? Demokrat bunlar, Abdurrahman kardeş... Çalıp
çırpaçaklar, rüşvet yiyecekler, memleketi parselleyip
Amerika’ya satacaklar, sen de
sesini çıkarmayıcın... Sesin çıktı
mıydı, soluğunu keserler...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
“su kalmamış diyor,
görenler” repliği ile
Süleyman’dan çocukların
yüzüne, çocuklardan
Abdurrahman’a PNR.
Süleyman’ın ikinci
repliği ile geriye TRV.
Planın sonunda

415

Aynı

YP

Abdurrahman bulgur dolu tahta kaşığı ağzına atmıştı ki, soluğu
kesilmiş gibi boğuk bir sesle tepki veriyor:
Abdurrahman
Bre valla keserler!

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Sabit kamera.
Süleyman’ın gözünden.
Abdurrahman’ın her bir
yanında süleymanın bir
oğlu...

Bu sırada Abdurrahman’ın sağında ve solunda görünen Süleyman’ın
çocukları sert bir şekilde bakışıyorlar...

416

Aynı

YP TİLD
OP

Süleyman’ın çocuklarının bakışlarla olan gizli savaşı, kendini kaşık
savaşıyla belli ediyor. Aynı tepsiye dalan tahta kaşıklar dolup
birbirine çarpıyor ve boşalıyor. Boşalan kaşıklardan biri sofradan
havalanıp birinin kafasına iniyor. Kafasına kaşığı
yiyen çocuk hiç sesini çıkarmadan kaşığını bir başka kardeşinin
kafasına indiriyor. Bu kez çocukların en büyüğü kaşığını havalandırıp
sırayla iki kardeşinin kafalarını tokmaklıyor...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
Bulgurdan tahta kaşıkla
TİLD Alt rakurstan üst
rakursa geç.

417

Aynı

YP

Süleyman hiç sesini çıkarmadan çok doğal bir şey yapıyormuş gibi
sırayla her bir oğluna bir şaplak atıyor...

Atmosfer sesi.
Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Sabit kamera.
Abdurrahmanın
amorsundan.

418

O.
avlu
Y.Ust
a
dış/ak
ş.

GP TRV
YP (göğ.)

Yusuf usta ailesi ile birlikte yemek yerken, avlunun öbür tarafından
Süleyman’nın sesi işitiliyor:
Süleyman (dış ses)
İşte böyle Abdurrahman kardeş... Vicdan denen şeyden
eser yok şu yezitlerde... Fiyatlar on senede on kat artmadı mı?

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Şaryo, ray.
GP dan Yusuf ustanın
göğüs planına yavaş
TRV...

Kardeşinin söylediklerini işiten Yusuf usta kulak kabartıp
hareketlerini yavaşlatıyor. Sinirlendiği her halinden belli olan Yusuf
usta, dik dik karısına bakıyor...

419

Aynı

YP

Kocasının sinirlenmesinden tedirgin olan Semra, kocasına yalvaran
gözlerle bakıp “boşver, aldırma” anlamında bir jest yapıyor. Bu
arada avlunun öbür tarafından Abdurrahman’ın sesi işitiliyor:
Abdurrahman (dış ses)
Valla doğru...
Süleyman (dış ses)
Çizmeyi aştılar, Abdurrahman kardeş!

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Sabit kamera...

420

Aynı

YP

Yusuf usta burnundan soluyarak bakışını Nihat’a çeviriyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...
Cepheden çekim.

Yusuf usta
Sen niye yoğurt yemiyorsun?

421

Aynı

YP

Nihat sesini çıkarmadan babasına ters ters bakıyor. Öbür tarafta
Süleyman’ın sesi anlatmaya devam ediyor:
Süleyman (dış ses)
İsmet Paşa, “bir gün gelecek, ben bile seni
kurtaramayıcım” demedi mi, o Amerikan uşağına...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Sabit kamera.
Cepheden çekim...

422

Aynı

OP TRV
PNR

Sofrada oturanların hepsi tehlikeyi sezip yemeğe ara veriyorlar.
Yusuf usta oğlunu dürterek sorusunu üsteliyor:
Yusuf usta
Sana sordum, duymadın mı?

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü...

Super Panther.
Üst rakurs. Nihat’ın
amorsundan, Yusuf
ustanın amorsuna TRV ve
PNR...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
Alt rakurstan çekim. Ön
planda Yusuf ustanın tası
havalandıran eli. Alt
rakurstan Nihat’ın
kafasına

Nihat babasını pek umursamayan bir tavırla cevap veriyor:
Nihat
Eşek sütünden yoğurt yemem...

423

Aynı

YP PNR
TİLD TRV
OP

Nihat’ın cevabıyla tepesi atan Yusuf usta, yogurt tasını aldığı gibi
oğlunun kafasına giydiriyor. Nihat hiç kıpırdamadan yanaklarından
süzülen yoğurtla sessizce ağlıyor. Abisinin yanında oturan Nazlı,
gülmemeye çalışarak kardeşinin fes gibi giydiği tası almaya çalışırken
Nihat dargın bir edayla onun elini bir kenara iterken avlunun öbür
tarafından Süleyman’ın sesi işitiliyor:

De
v

hızlı PNR yüz hizasına
TİLD ve OP a kadar yavaş
geriye kaydırma...
Fonda Yusuf usta
havuzun kenarında
görünüyor...

Süleyman (dış ses)
Pisliğe öyle bir battılar ki, sorma...
Semra, havuzun kenarına gidip oturan Yusuf ustaya sinirli bir bakış
fırlatarak oğluna dönüyor:
Semra
Zarar yok oğlum, yıkanırsın... Nazlı, kalk su ısıt kızım...
Nihat
Yıkanmıycam!..

424

Aynı

OP TRV
TİLD YP

Avlu havuzunun kenarına oturan Yusuf usta, rahatlamakla pişman
olmuş arasında oğlunun tarafına bakıp bir sigara yakıyor. Bu sırada
avlunun öbür tarafından Süleyman’ın sesi işitiliyor:
Süleyman (dış ses)
Öyle çamura saplandılar ki, sorma gitsin... Artık onları
İsmet Paşa bile
kurtaramaz!
Abdurrahman (dış ses)
Deme yaho!

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
Şaryo yol üzerinde
kurulacak. Yusuf usta
eve sırtını dönük
havuzun kenarında
oturuyor. Merdiveni
kemerin altından alırken
GP a çıkıyor. Duvara
Dayayıp üzerine
çıktığında ona yaklaşılıp
yukarıya TİLD
yapılacak...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Sabit kamera.
Üst rakurs. Yusuf ustanın
bakış açısından.

Yusuf usta avlu kemerinin altındaki merdiveni alıp duvara dayayıp
üzerine çıkıyor...

425

O
Avlu
Sül.
dış/ak
ş.

GP

Süleyman, Yusuf ustayı duvarın tepesinde farkedince kasıtlı bir
şekilde iğneleyici laflar söylüyor:
Süleyman
Dedim gitti... Görürsün bak, onunla çok kişinin başı
yanacak daha...

426

Aynı

YP

Duvarın tepesinden kardeşine bakan Yusuf usta dayanamayıp
haykıran bir sesle kardeşine bağırıyor:
Yusuf usta
Kimin canı yanacakmış, ulan deyyus!

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Sabit kamera.
Hafif alt rakurs.
Süleyman’ın bakış
açısından.

427

Aynı

OP

Süleyman, umursamayan bir sesle:
Süleyman
Ben onunla konuşmuyom, Abdurrahman. Söyle de oradan
havlamasın.

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Sabit kamera.
Üst rakurs. Yusuf ustanın
bakış açısından.

428

Aynı

GP TİLD
YP GP

Abdurrahman’ın sesi çıkmadan Yusuf usta kalayı basıyor:
Yusuf usta
Ulan terbiyesiz! Ulan namussuz! Demek havlıyorum ha!
Senin o pis ağzını yırtıp iki eşit deyyusa ayırmazmıyım şimdi!..

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
Önce Yusuf usta GP da
görüntülenecek. Sonra
TİLD ile alt rakursa
geçilecek. TİLD sonunda
süleyman ayağa fırlayıp
merdiveni alıyor...

Atmosfer
sesi...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther. Duvarın
üzerinden geriye TRV.

Bu hakaretlere dayanamayan Süleyman da hışımla ayağa kalkıp bir
çam ağacına dayalı merdiveni alırken, Cemile peşinden koşup onun
durdurmaya çalışıyor. Ne olduğunu anlayamayan Abdurrahman da
tembelce Süleyman’ın peşinden gidiyor.
Cemile
Süleyman! Süleyman! Bırak o merdiveni, Süleyman!
Süleyman karısına aldırmadan merdiveni duvara dayayıp tırmanırken
bağırmaya başlışyor:
Süleyman
Ulan yezit! Bakalım kim kimi iki deyyusa ayırıcı! Kardeşin
olmaktan
utanıyom ulan!
429

Aynı

OP TRV
GP

İki kardeş duvarın tepesinde birbirini kıyasıya hırpalamaya başlıyor.
Aynı anda bağırıp çağırmalarından ve diğerlerinin haykırışlarından ne
dedikleri anlaşılmıyor.

430

Aynı

GP – OP
PNR

Küfürle karışık bağrışmalar sürerken komşulardan arka arkaya iki kişi,
taşıdıkları ahşap merdivenleri duvarın her iki tarafına dayayarak
tırmanıyor ve daha önce merdiven dayayıp kurtarmak amacıyla gelen
ve sonunda döğüşmek zorunda kalan komşulara katılıyor. Artık kimin
ne dediği kimin kime vurduğu anlaşılmıyor...

Kavga gürültü
efekti...
Ocak
çekirgeleri
ötüşü.

Super Panther.
Komşunun GP dan OP a
gelmesiyle PNR.
Merdiven dayayıp
tırmanmasıyla TİLD.

431

Şelale
dış/gü
n

GP TİLD
PNR OP

Dinamitlendikten sonra şelale cılız bir şekilde akarken Cemal, kardeşi
Şehra ile bir kayanın üzerinde oturup sıkıntılı bir şekilde şelaleyi
izleyorlar. Şehra derin iç çekip Cemal’e soruyor:
Şehra
Abi, rüyalarımızı şelaleye anlatmayacak mıyız?

Zayıf şelale
efekti...

Cılız akan şelale
suyundan iki kardeşe
PNR...

Zayıf şelale
efekti...

Şehra’nın yüzünden
Cemal’in yüzüne PNR.

Cemal sıkıntılı bir şekilde kızkardeşine bakıp olumsuzca başını iki
yana sallıyor:
Cemal
Şelale kuruduktan sonra rüya anlatmanın ne önemi var ki?..
Rüyalar
akan suya anlatılır. Baksana şelale eskisi gibi
akmıyor...
432

Aynı

YP PNR

Kısa bir suskunluktan sonra, Şehra üzgün bir ses tonuyla abisine
soruyor:
Şehra
Ne yapacağız şimdi, Cemal? Kime anlatacaaz rüyalarımızı?
Cemal dalgın bir şekilde yanıtlıyor:
Cemal
Bilmem! Belki de artık hiç rüya görmeyiz...

433

Aynı

ÇY

Şehra korkmuş gibi bir ifadeyle:
Şehra
Hiç mi?

Zayıf şelale
efekti...

Sabit kamera...

434

Aynı

YP

Cemal aynı dalgınlıkla kardeşine cevap veriyor:

Zayıf şelale
efekti...

Sabit kamera...

Zayıf şelale
efekti...

Super Panther.
Çocukların önünde hafif
TRV.

Cemal
Belki de...

435

Aynı

OP TRV

İkisi de şelalenin önündeki kayanın üzerine oturuyorlar. Şehra üzgün
bir ses tonuyla sayıklıyormuş gibi konuşuyor:
Şehra
Ben rüyamda hep uçuyordum... Demek ki artık hiç
uçmayacam...
Cemal
Ben de rüyamda Stalin’i gördüm...
Şehra
Kim bu Stalin, abi?
Cemal
Bilmem ki... Herhalde Kel Selim’in askerlik arkadaşı. Selim
usta onu
çok seviyor, belki de savaşta onun hayatını
kurtarmış...

436

Aynı

GP PNR
OP

Derin mizansen.
Çekim şelalenin öbür
tarafından. Çocukların
hareketini takiben PNR

Cemal oturdukları kayanın üzerinden kalkıp şelale havuzuna inerken
Şehra onu takip ediyor. Şelalenin arkasına geçtiklerinde Şehra tekrar
soruyor:
Şehra
Rüya görmezsek bize ne olur, Cemal?

De
v

Cemal
Bir bakarsın ölüveririz... Çocuklar rüya görmezse ölürler...

437

Aynı

YP

Şehra abisinin söylediklerinden etkileniyor, yüzünü korkulu bir ifade
bürüyor...

Zayıf şelale
efekti daha
yakından...

Sabit kamera...

438

Aynı

YP

Kardeşinin korkmasından neşelenen Cemal, dalga geçercesine
soruyor:
Cemal
Ne o, korktun mu?

Zayıf şelale
efekti...

Derin mizansen
Ön planda Cemal. Şehra
ona yaklaşıyor.

Şehra üzgün, sesini çıkarmadan abisine yaklaşıyor, başını evet
anlamında sallıyor. Cemal kardeşini avutuyor:
Cemal
Korkma, korkma... Belki de ölmeyiz. Hadi gidelim artık,
bugün bahar bayramı. Selim usta çoktan gelmiştir...

439

Aynı

GP PNR

Cemal kız kardeşiyle şelalenin arkasından çıkıp havuzun içinde
yürürken bayramı anlatmaya başlıyor:
Cemal
Bugün bahar bayramı, Selim usta çoktan gelmiştir. Aslında
bu bayram kömür yapan işçilerin bayramıymış, öyle diyor Selim
usta...
Abisinin peşinden gidip onu dikkatle dinleyen Şehra, hayranlığını dile
getiriyor:

Zayıf şelale
efekti
uzaklaşıyor,
mesire
yerinden gelen
müzik ve
gürültülere
dönüşüyor...

Çekim havuzun sol
kıyısından. Çocukların
hareketini takiben PNR.

Kakofoni...

Ellerden Haydar’ın
yüzüne TİLD ve
arkasından PNR.

Şehra
Ne kadar da biliyorsun, abi... Keşke erkek olsaydım, ben de
her gün
Kel Selim’in dükkanına gelir ve senin gibi ondan çok
şey öğrenirdim...
İki kardeş tahta merdivenleri tırmanırken mesire yerinden gelen
çeşitli müzik sesleri işitiliyor...

440

Mesire YP TİLD
dış/gü PNR GP
n

Bir el iki bakır tası parmakları arasında hoplatarak gırtlağından
acayip sesler çıkarıyor. Bu adam mesire yerinde şerbet satan seyyar
satıcı Haydar’dan başkası değil. Haydar aynı müzikle kalabalığa
karışıyor...

441

YP TİLD
TRV OP –
YP

Bir el bir rulet masasının çarkını hızla çeviriyor. Elin sahibi, bağırarak
etrafında bozuk para basacak çocukları toplamaya çalışıyor. Etraftan
her çeşit müzik sesleri işitiliyor. Cemal, Şehra ile rulet masasının
önünde biraz bekledikten sonra oradan ayrılıp kalabalığa
karışıyorlar...
Ruletçi
Al al al!.. Hasan değil, basan alır... Al al al!..

Rulet efekti,
gırtlak müziği
ve uzaktan
kakofoni.

Şaryo, ray. Rulet
çarkından ruletçinin
yüzüne TİLD. Geriye
hafif TRV. Cemal ve
Şehra kadraja girip
kameraya sırtları dönük
bekliyorlar.

442

Aynı

YP

Cemal, kardeşi ile büyük bir keyifle oyunları seyrediyorlar. Bir el
önlerinden uzanıp başka bir ele rengarenk halkalar veriyor...

Kakofoni...

Sabit kamera...

443

Aynı

GP TRV

Halkaları alan genç, portatif bir barakanın altında dağıtılmış sigara
paketlerine atmaya başlıyor. İki kardeş yürüyorlar, halkaları fırlatan
genç geriye doğru kaymaya başlıyor...

Kakofoni...

Subjektif kamera.
Kadrajın 2. yarısı TRV ile
devam edip durgunda
bitiyor.

444

Aynı

GP TRV
YP

Akan küçük bir şelalenin önünde, beton duvarın üzerinde oturan
atletli iki adam kadeh tokuştururken, üçüncüleri gramafonun kolunu
çevirip kurduktan sonra, kısa bir müzik parçasından sonra Esmahan’ın
sesi yankılanmaya başlıyor...

Kakofoni hafif.
Esmahan’ın bir
parçası...

Subjektif kamera.
TRV ile başlayıp
gramafonda YP da
durgunlaşıyor.

445

Aynı

GP – YP
TRV PNR
GP

İki kardeş yüzlerinde mutlu bir ifadeyle, biraz gramafonu
seyrettikten sonra mesire yerinin içine doğru yürüyorlar. Bir
merdiveni inip kalabalığa karışıyorlar.

Esmahan’ın
sesi
uzaklaşıyor.

Şaryo, ray. Merdivenden
inerken TRV ve PNR.

446

Aynı

GP TRV
YP

Bir grup insan cümbüş, keman, ud, darbuka çalıp şarkılar söylerken
önünde bir iki kadın mangalda et kızartıyorlar.

Orijinal müzik.

Şaryo, ray. Subjektif
kamera. Mangal TRV nin
sonunda...

447

Aynı

YP TRV
GP

Bir kadının başı yerde yanan ateşe eğiliyor, avurdlarını şişirip
üfürüyor. Biraz ötede oturan bir aile yemek yiyip içki içerken hemen
yenlerında duran bir gramafondan Türkçe bir şarkı yankılanıyor...

Türkçe şarkı.
Uzaktan
değişik
müzik...

Şaryo, ray. Subjektif
kamera.
Üfüren YP da, aile GP
da.

448

Aynı

YP TRV

İki kardeş aynı mutlu yüz ifadesiyle yürüyüp bir yerde duruyor ve
darbuka çalan birini seyre koyuluyorlar.

Darbuka.
Uzaktan
değişik
müzik...

Şaryo, ray. Kameraya
doğru gelirlerken geri
TRV

449

Aynı

ÇY TİLD
TRV OP

Birinin elleri bir darbukayı ustaca çalıyor. Darbuka çalan adam bir
süre sonra bir şarkı tutturuyor. Onun yanında bir masa etrafında
oturan arkadaşları değişik müzik aletleri çalarak ona eşlik
ediyorlar...

Darbuka ve
diğer müzik al.
Fincanı taştan
oyarlar.

Şaryo, ray. Subjektif
kamera. Darbukadan
adamın yüzüne TİLD ve
yana TRV.

450

Aynı

GP TRV

Mesire yerinin bir köşesinde toplanan bir grup kadın darbuka çalıp
göbek atarken koro halinde şarkı söylüyorlar...

Darbuka, ve
Şaryo, ray. Subjektif
kadın korosu... kamera. Durgunda
bitiyor...

451

Aynı

GP – YP

Cemal, Şehra ile yemek yiyen, yemek pişiren, rakı içen ve göbek
atan bir insan keşmekeşinin içinden geçiyor, yüksek bir duvarın
korkuluklarına gelip dayanıyorlar ve aşağıya, yuvarlak havuza
bakıyorlar.

Kakofoni...

Çekim defne ormanına
doğru.

452

Aynı

OP

Kel Selim, yuvarlak havuzun içinde yerleştirilmiş bir masada tek
başına içkisini yudumluyor.

Kakofoni...

Üst rakurs. Cemal’in
gözünden...

453

Aynı

GP TİLD
OP

Cemal, Kel Selim’i görür görmez bağırarak onu çağırıyor ve ona elini
sallıyor:

Kakofoni...

Alt rakurstan Cemal ve
Şehra. Kel Selim’e TİLD.
Çekim havuzun karşı
kıyısından...

Cemal
Selim usta! Selim ustaaa!..
Havuzun suyunda kurulu iskeleye yerleştirilmiş masada oturan Kel
Selim, Cemal’in çağırmasıyla yukarıya bakıyor ve rakı bardağını ona
doğru kaldırıyor...

454

Aynı

YP

Kel Selim, Cemal’e sesleniyor:
Kel Selim
Şerefe oğlum Cemal, şerefe! Heeeyyyt! Allah be!

Kakofoni...

Sabit kamera, üst
rakurs.
Cemal’in gözünden...

455

Aynı

ÇY TİLD

Şiddetle gelin bir yumruk, sünger tabakayla kaplı yuvarlak bir metal
parçasına hızla iniyor. Yumruğun şiddetinden oluşan basınçla fışkıran
renkli sıvı, üzerinde cetveli olan bir tahta parçasının üzerine monte
edilmiş şeffaf bir hordumda ilerleyip zirveye çıkıyor. Renkli sıvının
taşmasıyla aynı anda kırmızı bir ampul yanıyor ve zil çalıyor.

Kakofoni,
yumruk sesi,
kuvvetli zil
sesi...

Super Panther.
Yumruk ÇY, renkli sıvıyı
TİLD ile çok hızlı takip.
Ampülde kesme.

456

Aynı

YP TRV

Zil sesi kesilmeden Sami’nin bağırışları yankılanırken, mesire alanına
doğru koşan Nergis görülüyor. Karısının peşinden koşarak satırı
havada sallayan Sami bağırıp çağırmaya devam ediyor:
Sami
Dur ulan! Köpeklere tepsi kebabı yapacam, kaçma!

Zil sesinin
bitimi.
Kakofoni.

Şaryo, ray.
Nergis’i YP da tutacak
şekilde geriye hızlı TRV.
Nergis kadrajdan çıkıp
Sami YP a gelince
kesme.

457

Aynı

GP TRV
OP PNR
GP

Sami küçük bir şelalenin önünden geçip birkaç basamaklı bir
merdiveni iniyor ve eğlenen insanların arasından geçerken bağırıyor:

Kakofoni...
Gülüşmeler...

Şaryo, ray.
Şelalenin önünden
merdivene kadar TRV.
Sami kameranın önünden
geçerken PNR. Sami’nin
sırtı kameraya dönük
iken kovalamaca
başlıyor.
Çekim duvarın
dibinden...

Sami
Dur dedim, ulan! Yer yarılsa da içine girsen kurtulamazsın!
Onun bu haline gülüşen kalabalıktan iki üç kişi kollarını yana açıp
önünü kesince, Sami satırı havalandırarak onlara saldırıyor:
Sami
Çekilin ulan, dümbük! Doğrayacam ulan!
Sami’ye sataşanlar kâh yolunu kesip kâh önünden kaçarak
gülüşüyorlar.

458

Aynı

OP

Sami’nin önünün kesilmesiyle duran Nergis, ellerini böğrüne
yaslayarak tedirgin bir şekilde olanları seyrediyor...
Sami (dış ses)
Çekilin yolumdan deyyuslar!

Kakofoni...
Gülüşmeler...

Sabit kamera...

Bu sırada, Nergis’in arkasında beliren iri kıyım bir insan olan Deli
Yusuf yaklaşıp gür bir sesle haykırıyor:
Deli Yusuf
Rahat bırakın fıkarayı ulan!

459

Aynı

GP – OP

Sami’nin yolunu kesenlerden Pehlivan lakaplı, şişman ve pos bıyıklı
biri, ön plana çıkarak Deli Yusuf’a çıkışıyor:
Pehlivan
Bana mı, dedin bre?!

Kakofoni...

Sabit kamera.
Derin mizansen...

460

Aynı

YP

Deli Yusuf sakin bir sesle:

Kakofoni...

Sabit kamera...

Deli Yusuf
Sana dedim ulan, saman çuvalı!

461

Aynı

YP TRV
PNR GP

Bu hakaret karşısında çıldıran Pehlivan önce zangır zangır titriyor,
sonra da ortalığı inleten bir nara ile toslama pozisyonu alarak
saldırıyor:

Kakofoni...
Gırtlak müziği.

Şaryo, ray.
Pehlivanı YP da tutarak
geriye hızlı TRV. Deli
Yusuf kadraja girip
pehlivanı
savurunca,sofraya PNR.

Pehlivan
Heeeyyyt!
Deli Yusuf onu toslamak isteyen adamın kafasını yakalayarak geriye
savuruyor. Pehlivan yerde yemek yiyen bir ailenin sofrasına
kapaklanınca, aile efradı ses çıkarmadan sofrada yüzüstü yatan
Pehlivanı pataklamaya başlıyorlar. Bu sırada ailenin başucunda biten
Haydar, tuhaf bir gırtlak müziği ile kavgayı kızıştırıyor...

462

Aynı

YP – OP

Pehlivan’ın arkadaşlarından biri havalandırdığı bir sandalyeyi Deli
Yusuf’un sırtına indiriyor. Sandalye paramparça olurken Deli Yusuf
adama dönerek onu yakalıyor ve kafasına şiddetli bir yumruk
indiriyor. Beyni sarsılan adam, şaşı olmuş gözleriyle yere yığılıyor.
Deli Yusuf geriye dönüp Pehlivan’ın akibetini görmek isterken bir
anda sırtına birkaç kişi biniyor.

Kakofoni...
Gırtlak müziği.

Sabit kamera.
Deli geriye bir adım atıp
OP a çıkıyor. Kameraya
yüzünü dönünce insanlar
sırtına yapışıyor.

463

Aynı

OP

Bir masanın etrafında şarkı söyleyip yemek yiyen birkaç kişiye bir
bakraç dolusu yoğurt dökülünce bir anda susup aptal aptal
bakıştıktan sonra, içlerinden biri kalkıp bir nara atıyor ve önlerindeki
masayı deviriyor. Arkadaşları masayı devireni aralarına alıp
pataklıyorlar...

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti...

Sabit kamera...

464

Aynı

YP TRV
GP

Küçük şelalenin önünde beton duvarda çalan gramafonun yanında içki
içen atletli iki kişi, şelaleden yukarı tırmanıp kaçmaya çalışan birini
ayaklarından yakalayıp aşağıya çekiyor ve birkaç darbeyle onu su
kanaletine yığıyorlar. Adam saf dışı olunca iki arkadaş birbirine
giriyor...

465

Aynı

YP TRV
OP

Kadınların çalıp oynadığı köşede elini ağzına örtüp zılgıt çeken bir
kadına birden arkasından saldıran başka bir kadın, parmaklarını
saçlarına geçirirken haykırıyor:
Saldırgan kadın
Oruspu! Kocan kocamı öldürdü!...

De
v

466

Şaryo, ray.
Gramafondan kavga
edenlere TRV.

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.
Zılgıt ve kadın
çığlıkları...

Şaryo, kavis ray.
Kadının saçına birinin
yapışması ile diğer
kadınlara TRV.

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Çekim havuzun karşı
kıyısından.

Saçının yolunmasıyla kadının zılgıtı çığlığa dönüşüyor. Bu sırada
arkadan yetişen birkaç kadın saldırgan kadının saçına yapışıyor. Kadın
çığlıkları ortalığı kaplıyor...

Aynı

GP

Yuvarlak havuzun kenarında birbirini hırpalayan birkaç kişiden biri
Kel Selim’in ayakları dibine düşünce, fırsatı değerlendiren Kel Selim
bastonu ile düşen adamı biraz kendine çekip onu pataklamaya
başlıyor. Kan revan içinde adam sudan çıkıp birilerinin peşinden
koşuyor.

467

Aynı

OP TRV
GP

Havuzun kenarından bir merdiveni çıkan Nergis’in peşinden koşan
Sami satırını havada sallayarak bağırıyor:
Sami
Dur ulan kodoşların bacısı! Dur ulan Halep fahişesi!

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Şaryo ray.
Havuzun üst tarafından
garaja doğru TRV. Defne
ormanına doğru çekim...

Nergis ikinci bir merdiveni çıkarak birbirini hırpalayan yüzlerce
insanın arasından geçip kayboluyor. Peşinden giden Sami, bir masaya
yaklaşıp rakı dolu bir bardağı alıp diktikten sonra bir nara atıyor:
Sami
Heeeyyyt! Geldim ulan, kaçma!

468

Aynı

GP TRV
OP

Nergis, birbirini hırpalayan adamların arasından geçip eski
tulumbanın yanınadan defne ormanına doğru koşarken onu kovalayan
Sami’nin peşine bir sürü adam takılıyor. Sami küçük merdivenlerden
indikten sonra onu kovalayanlar, ters yönden gelen bir grup insanla
çırpışıyorlar ve kıyasıya birbirine girişiyorlar...

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Şaryo, ray. Havuza akan
suyun yanından
merdivenin başına kadar
TRV.

469

Aynı

GP PNR
YP

Bir grup kavgacı, havuzun kenarında birbirini hırpalarken masasında
rakısını içen Kel Selim, sıkılmış olacak ki kavga edenlerden birine
haykırıyor:

Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Havuzun kenarından Kel
Selim’e PNR.
Çekim havuzun derin
tarafına doğru...

Kel Selim
Bize de gönder yeğenim! Birini gönder!
470

Aynı

GP

Kel Selim henüz lafını bitirmişti ki, hemen yanına biri düşüveriyor.
Kel Selim bir çocuk sevinciyle bastonuyla adamı hırpalamaya
başlıyor...

Sabit kamera.

471

Aynı

YP TİLD
GP

Cemal, kardeşi ve birkaç çocukla zarar göremeyecekleri kırık bir
çınar kütüğüne tırmanmış kavga edenleri keyifle seyrediyorlar. Çınar
kütüğünün biraz ötesinde 30 kadar kadın birbirini hırpalıyor.
Kadınlardan biri, yere düşen başka bir kadının iç çamaşırını çıkarmış
olacak ki, koşup uzun su kabağını kaptığı gibi kadına saldırıyor.

Kadın
çığlıkları.
Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Super Panther.
Çocuklardan aşağıya
TİLD. Arka planda kadın
kavgası...

472

Aynı

YP TRV

Uzunca su kabağını elinde tutarak saldıran kadın yerde yatan kadının
bacakları arasına sokmak isterken haykırıyor:
Kabak tutan kadın
Sıkı tutun Halep fahişesini, onu ancak bu soğutur!
Heeeyyyt!

Kadın
çığlıkları.
Kakofoni.
Gırtlak müziği.
Kavga efekti.

Super Panther. Kadın YP
da kalmak üzere geriye
hızlı TRV. Kadrajın
sonunda kadının
bacakları kadraja
giriyor. Kabak kameraya
girecekmiş gibi
yaklaşıyor.

Yerde yatanın bacakları arasından, kabak tutan kadının süngüyle
saldırır gibi geldiği görülüyor...

473

Aynı

YP

Yerde yatan kadın kulakları çınlatan bir çığlık atarken başucunda
turan bir kadın onun ağzını yırtmak için parmaklarını ağzına sokuyor.
Çığlık atan kadın can havliyle ağzına sokulan parmakları ısırıyor.

Kadın çığlığı.
Kakofoni.
Kavga efekti...

Sabit kamera, üst
rakurs.

474

Aynı

ÇY

Bir el, bir masanın üzerindeki manyetolu bir telefonun kolunu hızla
çeviririyor.

Kakofoni...

Sabit kamera...

475

Aynı

YP

Saçı başı kana bulanmış, suratı kıpkırmızı olmuş bir adam küçük bir
şelalenin altına kafasını sokarak yıkıyor. Kafasını suyun altından
çektiği an, birden kafasına dökülen bir tas yoğurtla bembeyaz oluyor.
Adam tekrar kafasını suyun altına sokup çektiğinde, bu kez iki el
kafasına bir mangalın külünü boşaltıyor...

Kakofoni. Su
şırıltısı. Kavga
efekti...

Adamın kafa hareketini
kompozisyonun
merkezinde tutacak
şekilde hafif PNR.

476

Aynı

YP

Bir kafayı tutan iki el, onu kendine çekip ona yaklaşan bir ağız
çekilen kafayı tepesinden dişliyor. Dişlenen kafa ağzını açıp
bağırıyor... Dişlenen adam elinde tuttuğu tavayla kafasını ısıran
adamı olanca hızıyla vuruyor. Isıran adam kaçınca öteki tavayı kendi
kafasına indiriyor...

Kakofoni.
Adamın çığlığı.

Sabit kamera. Çekim
cepheden.

477

Aynı

YP TİLD

Yerde kanlar içinde yatan bir adamın kafasına sarı renkli bir sıvı
akıyor. Sıvının aktığı yer Haydar’ın şerbet ibriği. Haydar adamın
kafasına şerbetini dökerken gırtlak müziğine devam ediyor...

Kakofoni.
Gırtlak
müziği...

Adamın kafasından
ibriğin ağzına kadar
TİLD. Fonda Haydar’ın
neşeli yüzü...

478

Aynı

GP

Çeşitli oyun aletlerinin ve sergilerin olduğu darmadağın meydana
gelen bir askeri araç acı bir frenle duruyor. İçinden fırlayan bir
uzatmalı çavuşla on kadar jandarma, mesire yerinin girişinde yan
yana bir sıra oluştururlarken uzatmalı bağırıyor:

Kakofoni. Fren
sesi.

Sabit kamera.
Derin mizansen.

Uzatmalı çavuş
Takııım... hazrol!

479

Aynı

OP TRV
PNR

Uzatmalı çavuş komut veriyor:
Uzatmalı çavuş
Mermiii... sür! Uyarı ateşiiii... aç!

Kakofoni. Silah
sesleri.
Uzaktan kadın
zırlamaları.

Şaryo, ray.
Uzatmalı çavuştan
askerlerin yüzüne TRV.
Ateş açılıp ses dindikten
sonra mesire yerine
PNR.

Bu komut üzerine bir manga asker birden havaya ateş ediyor. Açılan
ateşin yankısı dindiğinde, kavga edenlerin gürültüsü bıçakla kesilmiş
gibi diniyor. Sadece biraz uzaktan birkaç kadının artık hafifleyen
zırlamaları işitiliyor...

480

Aynı

GP

İyici hırpalanmış otuz kadar kadın birbirinin saçlarına yapışmış kimse
kimseyi daha önce bırakmak istemiyor.

Hafif kadın
zırlamaları. Su
şırıltısı...

Sabit kamera.

481

Okul
iç/gü
n

ÇY

Okul müstahdeminin eli, küçücük bir kilise çanına benzeyen saplı bir
çanı havada sallayarak zil çalıyor...

Zil sesi...

Sabit kamera...

482

Aynı

GP PNR
OP

Bir sınıfın kapısı gürültüyle açılıp içinden fırlayan öğrenciler arı
kovanından çıkan arılar gibi cıvıldaşarak itiş kakış sıra olmaya
başlıyorlar. Onların bu durumuna kızan okul müstahdemi Salih, zili
bir kenara koyup beyaz önlüğünü giyerken, sıcak süt kazanının
arkasından bağırıyor:
Salih
Tepinmeyin, müdür bey geliyor!

Öğrencilerin
gürültüsü.

Şaryo, ray.
Açılan kapıdan geriye
TRV sıra olan çocuklar
boyunca müstahdeme
PNR.

483

Aynı

GP TRV
OP

De
v

Okul müdürü değişik ebatta sopalarla okulun terasında belirir
belirmez gürleyen bir sesle bağırıyor:
Müdür
Gürültü yapanı gebertirim! Sıraya geç, sıraya geç!.. Salih
efendi, süt dağıtmaya başla... Sıraya geç dedim, çabuk!..

Hafif fısıltılar,
kıpırdaşalar...

Super Panther.
Müdürün OP a gelişiyle
müdürün geliş yönünün
tersine TRV ve müdürde
odaklanan PNR ile
dönüş...

İtişip kakışan öğrenciler hemen sıraya geçip ses kesiyor. Bu sırada en
başta, öğrencileri sözde sıraya sokmaya çalışan iri kıyım bir çocuk
müdürün hışmına uğruyor. Müdür sopalarından en büyüğünü eline
alarak diğerlerini duvara dayıyor.

484

Aynı

YP

Müdür öğrencileri sıraya sokmaya çalışıp arkaya sıvışan iri kıyım
öğrenciye sadist bir tavırla sesleniyor:
Müdür
Nereye? Geç bakim, en başa geç!.. Tepinmeyin eşek
sıpaları!

Hafif
fısıltılar...

Sabit kamera.
Cepheden.
Ayhan öğretmen
müdürün arkasında
belirecek.

485

Aynı

OP PNR
TRV

İri yarı çocuk iriliğine rağmen çocuksu gülümsemesiyle iki elini de
açıp müdüre ilerliyor. Müdür çocuğun her bir eline bir değnek
atarken dişlerinin arasından çıkan bir sesle ona sesleniyor:
Müdür
O sütü içsen ananı mı belleyecekler, deyyusun evladı! Nasıl
acıdı mı?

Hafif fısıltılar,
kıpırdaşmalar.
..

Super Panther. Çocuk
önce kameraya, hizasına
gelince profile PNR ve
onun hareketini takiben
TRV müdürü kadraja
alacak kadar.

486

Aynı

YP

İri yarı çocuk aynı gülümsemeyle:
İri yarı çocuk
Acımadı öğretmenim...

Hafif fısıltılar,
kıpırdaşmalar.
..

Sabit kamera.

487

Aynı

YP TİLD

Müdür memnun olmuş bir edayla:
Müdür
Yaaa öyle mi? Aç aç aç...

Hafif fısıltılar,
kıpırdaşmalar.
..

Super Panther.
Müdürün yüzünden
çocuğun ellerine TİLD.
Ellerden çocuğun yüzüne
TİLD.

Çocuk acıdan sıktığı avuçlarını tekrar açarak uzatıyor. Uzatılan ellere
birer sopa daha inerken müdürün sesi işitiliyor:
Müdür (dış ses)
Ya şimdi?
Çocuk acıdan konuşamıyor, ama yine de boyun eğmiyor. Başını hafif
arkaya atarak:
İri yarı çocuk
Çık...

488

Aynı

YP PNR
OP

Müdürün biraz arkasında duran Ayhan öğretmen ile Nihal öğretmen
olayı sessizce seyrediyorlar. Ayhan öğretmen bir an Nihal öğretmene
bakıp tekrar müdüre dönerken yüzünde acı bir gülümseme beliriyor.
Bu arada müdürün sesi işitiliyor:

Hafif
fısıltılar...

Ayhan öğretmenin
müdüre bakmasıyla
müdüre PNR. Müdür “aç
bakim” derken
görüntüde amorstan.

Hafif
fısıltılar...

Sabit kamera.
Çocuk tam cepheden.

Atmosfer
sesi...

Arkasına bakan müdürün
amorsundan Ayhan
öğretmen.

Müdür (dış ses)
Ulan anam avradım olsun ağlatana kadar dövecem... Aç
bakim, bir daha aç!..
Müdür tekrar çocuğun her bir eline bir sopa indirip soruyor:
Müdür
Nasıl?

489

Aynı

YP

İri yarı çocuğun gözleri doluyor ve aynı çocuksu gülümsemeyle
olumsuz anlamda başını iki yana sallıyor. Bu sırada Ayhan öğretmenin
sesi yankılanıyor:
Ayhan öğretmen (dış ses)
Yeter artık, müdür bey!

490

Aynı

YP

Ayhan öğretmen dayanamayıp haykırınca, müdür şaşkın bir vaziyette
geriye, sesin geldiği yöne bakıyor. Ayhan öğretmen devam ediyor:
Ayhan öğretmen
Bu yavruları dövmeye hakkınız yok! Ayrıca müdür olmanız
onları aşağılama yetkisi vermez!

491

Aynı

YP

Müdür yapmacık tatlı bir sesle:
Müdür
Vaaay... Ayhan öğretmen! Demek hak hukuktan iyi
anlıyorsun... Senin neden buraya sürüldüğünü anlar gibi
oluyorum...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Müdür
cepheden vücudu
başının dönük olduğu
yere dönüyor.

492

Aynı

OP

Ayhan öğretmen, arkasında Nihal öğretmenle bir adım müdüre
yaklaşıyorlar:

Atmosfer sesi.

Sabit kamera.
Ayhan ve Nihal müdürün
amorsundan.

Ayhan öğretmen
Anladığınıza sevindim, müdür bey! Süt içmiyor diye
öğrencilere dayak atamazsınız. Aksi halde velileriyle konuşup
sizi mahkemeye verdirtirim
493

Aynı

YP

Müdürün tansiyonu yükseliyor:
Müdür
Beni tehdit mi ediyorsun ulan, zındık! Halkı isyana teşvik et
de
göreyim seni! Kömünist dediler de inanmamıştım...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

494

Aynı

OP

Nihal öğretmen lafa karışıyor:
Nihal öğretmen
Aaa... aşkolsun müdür bey! Dayağa karşı gelen komünist mi
oluyor?
Ben de dayağa karşıyım!

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Ayhan öğretmenin yüz
profili kadrajın solunda.

495

Aynı

OP

Müdürün şaşkınlığı artıyor:
Müdür
Sende mi, Nihal hanım? Gerekirse seni de Hakkari’ye
sürdürürüm, anladın mı?!

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Yerinde donan
çocukların fonunda
müdür.

496

Aynı

YP

Nihal öğretmen şaşkın bir edayla:
Nihal öğretmen
Aaa.. aaa... Delirmiş vallahi... Hem beni sürgünle tehdit
edemezsiniz.
Bu ülkenin her karış toprağında hizmet
vermek bana şeref verir!

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...
Çekim içerden dışarıya.

497

Aynı

GP

Ayhan öğretmen bir iki adım atıp öğrencilere sesleniyor:

Hafiften
kıpırdanmalar.

Çocuklar ön planda
sağda. Kapıda müdür ve
iki öğretmen.
Öğretmenler kadrajın
solunda.
DİKKAT!!!
Planın sonunda müdür
tekrar öğretmenlere
bakacak.

Kıpırdanmalar.
..

Sabit kamera.
Çekim cepheden. (Kapı
tarafından)

Ayhan öğretmen
Beni dinleyin çocuklar! Süt içmek istemeyen sıradan
ayrılabilir! Kimse
size bir şey yapamaz, korkmayın!
Müdür öğrencilere dönüp sirnirden gürleyen bir sesle:
Müdür
Bir yere ayrılanın kafasını kırarım, bilmiş olun!
498

Aynı

OP

Öğrenciler bir öğretmene bir müdüre bakarken, sıranın arkalarında
duran Cemal, eğilip kapının arkasında, okul müstahdeminin çamurlu
günlerde giydiği askeri botun tekini alıyor ve süt kazanına doğru
fırlatıyor.

499

Aynı

ÇY

Havada uçan askeri bot, süt sıçratarak kazanın ortasına düşüyor...

Culp sesi...

Üst rakurs, kuşbakışı.
Bot kadrajın sağından
giriyor.

500

Aynı

YP PNR
OP

Olanı şaşkınlıkla izleyen müdür, şaşkınlığı gider gitmez bağırarak
Cemal’e doğru hamle yapıyor:
Müdür
Ah seni eşek sıpası!

Gürültü
patırtı,
gülüşmeler...

Cepheden görünen
müdürün hamlesiyle
kapıya PNR.

Öğrenci
gürültüsü

Kameraya doğru koşup
kadrajdan çıkıyor...

Cemal kapıda duran arkadaşlarının arasından girerek sınıfa dalıyor.
Müdür hışımla arkasından dalıyor. Peşinden Ayhan öğretmen de
koşuyor...

501

Bahçe

GP

Cemal sınıfın açık penceresinden bahçeye atlayıp canhıraş bir şekilde
koşuyor. Müdür arkasından bağırıyor:
Müdür
Dur ulan gavvat!

GP

Kemalttin öğretmen, önünde siyah önlüklü otuz kadar öğrenci ile
okul avlusunda beden eğitimi dersi yapıyor.
Müdür
Kemalettin bey! Kemalettin bey!..

dış/gü
n

502

Okul
avlusu
dış/gü
n

Kemalettin cepheden,
çocukların sırtı dönük.

503

Okul
iç/gü
n

YP

Müdür pencereden bağırıyor:
Müdür
Yakala onu Kemalettin bey!.. Cemal’i bak kaçıyor,
kaçıyor!..

Öğrenci
gürültüsü

Sabit kamera.
Dışarıdan çekim.

504

Bahçe
dış/gü
n

GP TRV
PNR

Cemal okulun ikinci dersliğinin terasına girip hızla okul çeşmesine
doğru koşarken Kemalettin öğretmen çeşmenin öbür tarafından
dolanıp Cemal’in önünü kesmeye çalışıyor. Bunu farkeden Cemal,
yönünü değiştiriyor ve okulun arka bahçesine, geldiği yöne koşmaya
başlıyor. Kemalettin biraz onun peşinden koştuktan sonra önüne çıkıp
yolunu kesmek için gittiği yönün tersine gidiyor...

Öğrenci
gürültüsü

Şaryo, ray.
Terasın altından
çeşmeye doğru TRV.
Geniş açı.

505

Aynı

GP

Okulu tekrar dolanan Cemal hurma ağaçlarının arasından geçerek
okulun defne yağının çıkarılması için kullanılan havuzunun duvarına
tırmanıyor.

Öğrenci
gürültüsü

Cemal’in hareket yönüne
PNR.

506

Aynı

GP – OP
PNR GP
TRV YP

Biraz geç kalan Kemalettin öğretmen, ahşap bir kapıdan geçerek
Cemal’in peşinden o da havuzun duvarına atlıyor. Bu sırada Cemal
cadde tarafına atlarken Kemalettin öğretmen dengesini kaybedip
katran gibi bir sıvıyla dolu havuza sırtüstü düşüyor. Çok geçmeden
havuzda doğrulan Kemalettin öğretmenin başı, havuzun duvarının
arkasından beliriyor. Bir zenci gibi kapkara sıvıya bulanan Kemalettin
öğretmen ağzındakileri tükürüp parmak uçlarıyla gözlerini
temizledikten sonra aptal aptal önüne bakıyor...

Suyun sıçrama
sesi.

Şaryo, ray.
Kemalettin kameraya
koşuyor, önünden
geçerken PNR havuza
düşerken GP. Havuza
doğru TRV. Havuzdan
çıkarken YP da...

507

Okul
iç/gü
n

ÇY TİLD
YP

Müdürün eli manyetolu telefonun kolunu çevirdikten sonra bağıra
bağıra konuşmaya başlıyor:
Müdür
Allov! Alooovv!.. Mithat efendi, derhal karakolu bağla,
Mithat efendi!..

Manyeto
sesi...

Müdürün elinden yüzüne
TİLD.

Müdür telefonun bağlanmasını beklerken bir an yana bakıyor ve
şaşkınlıktan dilini yutuyor.

508

Bahçe

OP – YP

Kemalettin öğretmen, kapkara olmuş suratıyla yaklaşıp müdürün oda
penceresinden içeriye bakıyor.

Uzaktan
öğrenci
gürültüsü...

Kemalettin kendi
hareketiyle YP a geliyor.

YP

Müdür, Kemalettin öğretmeni tanıyınca kendi kendine mırıldanıyor:

Uzaktan
öğrenci
gürültüsü...

Sabit kamera...

dış/gü
n
509

Okul
iç/gü
n

Müdür
Allah canını almasın, şapşal herif!.. Alov, alov!..
Komutanım! Alov, alov!.. Sen kimsin? Çabuk komutanını ver,
çabuk! Aziz hoca de,
çabuk... Hah, alov! Komutanım!
Okulda isyan çıktı Satılmış bey! acele
jandarma gönder! Olur,
olur... Sen de gel istersen! Hadi görüşürüz
komutanım!..

510

Berbe
r
iç/gü
n

OP TRV

Kel Selim bir ihtiyarla çeşitli ebatlarda, kamışlardan yapılmış çoban
kavalı, çifte zurna, leylek bacak kemiklerinden yapılmış zurna gibi
üflemeli müzik aletlerini deneyip tartışıyorlar. İhtiyar bir parça
çaldığı kemik zurnayı masaya koyarken Kel Selim’e anlatıyor:
İhtiyar
Bu rahmetli babamdan kalma... Birkaç gün idare et, ama
hepten onu veremem, Selim usta...

De
v

Kel Selim
Bunu bırak, zaten çalmaya nefesim yetmiyor... Şu neyin
nesi?..

Zurna ve kaval
sesleri...

Şaryo, ray.
Çekim dışardan. Kahve
tarafından Callud’un
dükkanının önüne doğru
çok yavaş TRV...

511

Aynı

YP TRV
PNR OP

İhtiyar onu da alıp biraz üfledikten sonra Kel Selim’e açıklıyor:
İhtiyar
Bunu da rahmetli babam yapmıştı... Kamışını taaa bilmem
nereden
getirmişti...
Kel Selim
Asi‘nin kenarından...
İhtiyar
Yok yaho! Asinin kenarında böyle kamış olur mu?
Kel Selim adama ters ters bakarak:
Kel Selim
Nerede olur?
İhtiyar
Taaa bilmem nerede...
Kel Selim
İyi, bilme... O zaman şunu ver...
İhtiyar, Kel Selim’in istediği kavalı da biraz üfürüp bırakıyor:
İhtiyar
Bu da rahmetli babamdan, Selim usta... Kusura bakma...
Bu sırada, dükkan penceresinin önünde iki jandarma eri beliriyor.
Jandarmalar sanki epeydir ihtiyarları dinliyormuş gibi gülümsüyorlar.
Jandarmalardan biri ihtiyarlar tarafından farkedilince, laz şivesiyle
selam veriyor:
Laz Jandarma
Selamün aleyküm... Ha bu bizüm tulumun sesüne
benziyü...

Çoban kavalı
sesi.

Şaryo, ray.
İhtiyar kavalı bıraktıktan
sonra, onun öbür
tarafına dolanacak
şekilde TRV. İki ihtiyarın
arasından jandarma
erinin kadraja girdiği
görülecek...

512

Aynı

OP

Kel Selim, İhtiyar ile birlikte Laz jandarmanın selamını alıyorlar.
Kel Selim
Ooo aleyküm selam asker ağa...

De
v

İhtiyar
Tulum mu? Ben çok çaldım, tulum... Laz tulumu, Kürt
tulumu, Rum tulumu, Arnavut tulumu...
Kel Selim
Ulan deyyus! Bir peynir tulumu çalmadığın kalmış...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çekim dışardan...

513

Aynı

OP PNR
TRV GP

Laz jandarma birden neden geldiklerini hatırlayınca yanındaki
jandarmaya soruyor:
Laz jandarma
Ula İslamköylü! Biz buraya niye geldük daa?
İkinci jandarma saf saf dudak büküyor:
2. jandarma
Ne bilim, emine goyim...
Laz jandarma arkadaşına okkalı bir tokat atınca, İslamköylü silahına
davranıyor:
İslamköylü
Gıpraşmayın yakarım!..
Olanlara anlam veremeyen Kel Selim, elleri havada soruyor:
Laz jandarma
Komitanun emridur. Arama var...
Kel Selim rahatsızlığını belli etmemeye çalışarak:
Kel Selim
Bir şey yok ki, asker ağa...
Laz jandarma
Komitanun emridur...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Çekim içerden. Kel selim
ile ihtiyar ön planda.
Jandarmanın tüfeği
doğrultmasıyla içeriye
girişi esnasında PNR ve
aynı anda GP a kadar
geriye TRV.

514

Aynı

GP TRV
YP

İslamköylü tüfeğini doğrultup heykel gibi beklerken, Laz jandarma
dükkandaki çekmeceleri karıştırıyor. Çekmecelerin birinden
gazeteden kesilmiş Stalin resmi çıkınca, dikkatle bakıp soruyor:
Laz jandarma
Ula kim bu pos piyuklu?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
GP dan askerin YP ına
çok yavaş TRV.

515

Aynı

OP – YP
PNR TİLD
YP

Kel Selim jandarmaya birkaç adım yaklaşarak cevap vermeye
çalışıyor:

Atmosfer
sesi...

Kel Selim kendi
hareketiyle OP dan YP a
geliyor. Hafif PNR ile
ikisi kadraja giriyorlar.
Jandarmanın yere
çökmesiyle TİLD.

Atmosfer sesi

Sabit kamera...

Kel Selim
Bu mu?.. Haa... O benim askerdeyken kumandanım...
Rahmetliyi babam gibi severdim...
Laz jandarma
Ha bunin adu nedur?
Kel Selim
Adı mı?.. Adııı... Miralay Abdurrezzak Bey!
Laz jandarma bir şey demeden eğilip traş koltuğunun altındaki
çekmeceyi açıyor ve bir damacana çıkarıp kokladıktan sonra bakışını
Selim’e yöneltiyor:
Laz jandarma
Bunin içindeki poğma raki mu?

516

Aynı

YP

Kel selim elleri havada izah etmeye çalışıyor:
Kel Selim
Bu ispirto yerine hani... Burda kimse rakı içmez, asker
ağa...

517

Aynı

YP

Laz jandarma ayağa kalkıp bir çekmeceyi açıyor ve içinden sarılı bir
bohça çıkarıp açınca ödü kopuyor:
Laz jandarma
Uyyyy!..

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

518

Aynı

YP ZOOM
ÇY

Laz jandarma bohçayı açar açmaz Kel Selim haykırırcasına bağırıyor:

Atmosfer
sesi...

Kel Selim’in YP ından ÇY
planına çok hızlı zoom.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...
Laz kameraya
yaklaşıyor.

Kel Selim
Sakın dokunma ona!..

519

Aynı

GP

Selim’in bağırmasıyla İslamköylü ona hamle yaparak bağırıyor:
İslamköylü
Gıpraşma deyom!..

520

Aynı

OP – YP

Laz jandarma aptal bir suratla zurnacı ihtiyara bakıp kendi kendine
konuşuyor:
Laz jandarma
Uyyy... Bu kemikler kimindur?

521

Aynı

GP – YP

Zurnacı ihtiyar takatten kesilip düşmek üzere olan Kel Selim’i
İslamköylü ile bir iskemleye oturtuyorlar. İhtiyar, jandarmanın yanına
yaklaşıyor ve fısıltılı bir sesle durumu açıklıyor:
İhtiyar
Bu kemikler onun öz evladınındır. Seferberlikten
dönerkene oğlunun sadece kemiklerini buldu... Vasiyeti var,
ölünce oğlunun kemikleriyle
gömecez inşallah...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Derin mizansen. İhtiyar
Laz’a yaklaşırken Laz da
kadraja girecek. Planın
sonunda ikisi YP da karşı
karşıya...

522

Aynı

GP PNR
YP

Zurnacı İhtiyar masanın üzerinden, biraz önce babamın yadigarı
dediği kavalı alıp Selim’e uzatıyor:
İhtiyar
Al Selim usta... Bu zaten senin kavalındı...

Kaval sesi...

Derin mizansen.
İhtiyar kendi hareketiyle
YP a geliyor.

Kel Selim yorgun bir gülümsemeyle kavalı alıp yavaşça dudaklarına
görürüyor ve bir melodi çalmaya başlıyor.

523

Aynı

YP PNR
GP

Laz jandarma, hiçbir şey demeden arkadaşına “gidelim” anlamında
bir jest yapıp berber dükkanını terkediyorlar...

Kaval sesi...

Derin mizansen.

524

Ahır
iç/gü
n

GP TRV
YP

Callud, bir yardımcısıyla birlikte ayakları iple bağlı bir eşeği yere
yatırmış kesmek üzere, kesim bıçağını alıp biley demirine birkaç kez
vurduktan sonra yardımcısına sesleniyor:
Callud
Sıkı tut, tepinmesin...

Bıçak bileme
efekti.
Dışardan ayak
sesleri...

Şaryo, ray. Hafif üst
rakurs.
Ahır önünden çekim. Taş
duvardan Callud ile
eşeğin YP ına kadar
yavaş TRV.

Callud, bıçağı eşeğin boynuna dayamıştı ki, ayak sesleri üzerine
kafasını kaldırıp önüne bakıyor.

525

Aynı

GP

Callud’un baktığı yönde, dışardan iki jandarma yaklaşıp kapıda
duruyorlar. Onları farkeden Callud, hiç istifini bozmadan yapmacıklı
bir edayla dert yanmaya başlıyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Hafif alt rakurs.
İki jandarma kapıda
bekliyor.

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Alt rakursta Callud,
yardımcı ve eşeğin OP
ından TRV ile ahırıh
içine doğru açılma ile
birlikte orta rakursa
TİLD.
Kadrajın sonunda
karşılıklı iki kapı
görünecek.
F = 18 mm.

Callud (dış ses)
Eşeği asfalt yola vurunca, işte böyle nalları çarçabuk
çürüyor...

526

Aynı

OP TRV
TİYD
PNR GP

Callud yakınmaya devam ediyor:
Callud
... işte böyle, nalları çarçabuk çürüyor ve ikide bir nallarını
yenilemek
gerekiyor...
Kapıda duran iki jandarma, bir iki adım atıp içeriye giriyorlar.
Jandarmalardan biri durumu çakınca sert bir sesle:
Dadaş jandarma
Sen ne danişirsen? Çık dışarı arama emri var işte...
Callud, eşeği bırakıp yardımcısıyla birlikte kapıya doğru giderken
jandarmaya sesleniyor:
Callud
Tamam, tamam komutan bey... Buyur her tarafı ara...
Jandarma erleri etrafa bakınıp ahırı gözden geçirdikten sonra Dadaş
olanı, çırpınıp ayağa kalmaya çalışan eşeğin başında duruyor...

527

Aynı

YP

Dadaş jandarma eşeğe bakıp Callud’a dönüyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

Dadaş jandarma
Nalbant mısın, kasap mısın? Çöz ulan şu merkebi!

528

Aynı

OP PNR
TİLD

Arka kapının eşiğinde duran Callud, yardımcısıyla birlikte eşeği
çözmeye giderken yemin etmeye başlıyor:
Callud
Vallahi kesmiyom, billahi kesmiyom... Aha şahit var, sor
kene istersen.

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Callud’un hareketiyle
PNR eşeğe eğilmesiyle
alt rakursa TİLD.

529

Aynı

YP

Dadaş jandarma kızıyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Hafif alt rakurs.

Dadaş jandarma
Kes sesini lan! Hadi merkebi de al, bizimle karakola
geliyirsiniz...

530

Ahır
dış/gü
n

GP

İki jandarma önde, Callud, eşek ve yardımcısı arkada ahırdan
çıkıyorlar. Callud jandarmanın peşinden giderken sinirli bir şekilde
küfrediyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Okaliptüs ağacının
arkasından çekim.
F = 18 mm.

Atmosfer
sesi...

Derinden gelen iki adam
buğday yığınının yanına
gelince muhtar kadraja
giriyor. Toprak çuvalını
açanlar ön planda
onların arasında muhtar
bir iki adım yaklaşıyor...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

Callud
Ulan mutlaka Kel Selim gammazlamıştır. Vay deyyus vaay!
Bere işi
gücü gammazcılık yaho!
Dadaş jandarma, Callud’un vıdı vıdı yapması üzerine onun öne
geçmisini beklerken tehdit ediyor:
Dadaş jandarma
Sen heç neçe dipçik yemiş miseeen? Düş önüme yöri,
gıjtdıllak...
Callud bir sesini çıkarmadan jandarmanın önüne geçip gidiyor...

531

Muh
ev
iç/gü
n

GP PNR
YP

İki kişi, Mahalle muhtarının eski evine soktukları ağır bir çuvalı, bir
buğday yığınının yanına yerleştirip ağzını açıyorlar. Buyday yığınının
yanında duran Muhtar, toprak dolu çuvalı boşaltan adamlarına
talimattlar yağdırıyor:
Muhtar
Elinizi çabuk tutun, her iki buğday çuvalına bir çuval
toprak... İyicene
karıştırıcınız haaa, belli olmasın...

532

Aynı

YP

İşçilerden biri muhtara soruyor:
İşçi
İki çuvala bir çuval çok bere muhtar!

533

Aynı

YP TRV

Muhtar işçiye kızıyor:
Muhtar
Ulan deyyus! Onlar iki litre gaz yağına bir litre su
katıklarsa, biz
neden ölçüyü bozucuk? Hastayı yatağında
becericin ki, iyileşince
icabında o seni becermeye kalkar...

De
v

534

Atmosfer
sesi...

Muhtar lafını henüz bitirmişti ki, kapıdan iki jandarma giriyor.
Jandarmalardan Arnavut olanı muhtara sesleniyor:
Arnavut jandarma
Bizimle karakola gelecen, muhtar!..

Aynı

OP

Muhtar jandarmaların arasından görünüyor, hiç istifini bozmadan
sakin bir sesle cevap veriyor:
Muhtar
Siz gidin, ben birazdan gelirim...

Muhtar iki adamın
arasından görünürken
muhtarın amorsuna TRV
kapıdaki jandarmalar
görünecek şekilde...
Muhtar, Arnavut
konuşurken ona
yaklaşıyor.
2. üçlü kurgu sahası
yaratılacak...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Mizansen içi kurgu.
Üçlü kurgu
kompozisyonuna dikkat!

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Arnavut jandarma
Komutanın emri, şimdi gelecen!

535

Aynı

YP

Muhtar bu davranışa kızıyor:
Muhtar
Ne diyon bre? Muhtarım ben, muhtar!..

536

Aynı

YP TRV
OP

Arnavut, muhtarı dinlemiyor:
Arnavut jandarma
Yürü lan! Muhtarmış... Siz ikiniz! Siz de geliyonuz.
Komutanla işiniz var!.. Hadi, hadi, sallanmayın!

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Şaryo ara kapının
dibindeki duvara paralel
kurulacak ve kapıya
doğru hareket edecek.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Planın sonunda
jandarmaların sigara
yakması eliptik kurgu
elementi olarak
kullanılacak...

Jandarma, korkudan yerinde donakalan işçilere yaklaşıp dipçikle
hafif iteleyip dışarıya çıkarıyor. Muhtar çıkarken söylenmeye
başlıyor:
Muhtar
Tamam gidiyok gidiyok... Ulan o Moskof piçi Kel Selim yok
mu?..

537

Muh
ev
dış/gü
n

GP – YP

Muhtar, işçilerle dışarıya çıkarken korkudan dilleri ttulan işçileri
sakinleştirmeye çalışıyor:
Muhtar
Mutlaka o deyyus gammazlamıştır! Ben ona yapacağımı
bilirim!..
Merak etmeyin, arkamızda Demokrat Parti var,
kılınıza dokunursa, başçavuşu Hakkari’ye sürdürürüm...

538

Sokak
dış/gü
n

YP PNR
GP – OP
TRV

Bir el yanan kibrit çöpünü uzatıp başka bir jandarmanın sigarasını
yakıyor. Sigarası yanan jandarma, peşpeşe nefesler çekerek ilerliyor.
Karşıdan gelen seyyar satıcı Haydar iki jandarmayı selamlıyor:
Haydar
Selamün aleyküm asker ağalar!
İki jandarma
Aleyküm selam... ula bunin arabasini arayak mi?
Jandarmalar araba onları geçmek üzereyken geri dönüp Haydar’ı
durduruyorlar:
Kürt jandarma
Dur lo! Arama yapacağim. Arabanda bir şey yok midir?
Haydar memnun bir ifadeyle:
Haydar
Valla gördüğün gibi işte. Ara asker ağa, ara...
İki jandarma seyyar satıcı arabadakileri karıştırmaya başlıyorlar...

Dibek dövme
efekti...

Şaryo, kavis ray.
Askerin eli kadraja
giriyor. Askerin
hareketiyle PNR. Haydar
karşıdan geliyor. GP da
askerler durup geri
dönüyorlar. Arabayı
ararken araabanın önüne
OP a TRV.
Fonda iki kadın dibek
dövüyor...

539

Aynı

YP TİLD

Kürt jandarma bir şey bulamayınca Haydara sokulup komut veriyor:
Kürt jandarma
Sen hele bir hoh de!
Haydar
Hoh!
Kürt jandarma, Haydar’a yüzüne nasıl üfürmesi gerektiğini açıklıyor:
Kürt jandarma
Eyle değil, hamşo! Beyle yüzüme hohla...
Haydar, jandarmanın yüzüne hohluyor. Kürt jandarma durumu
çakıyor:
Kürt jandarma
Ula boğma raki kokiyirsen pezevenk! Boğma rakiyi nire
saklamışan?
Jandarma arabanın altına bakmak için çömelince depoyu farkediyor.
Yukarıya

De
v

Bakıyor:
Kürt jandarma
Ulo, bu depodir? Aç hele, aç!
Haydar jandarmayı dolanarak önüne geliyor ve depoyu açmak için
çömeliyor...

Dibek dövme
efekti...

Super Panther.
Jandarma nın hareketini
takip. Jandarma
çömelince alt rakursa
TİLD. Haydarın
çömelmesi ile kesme.

540

Aynı

OP

Haydar çömelir çömelmez deponun kapağını açıyor ve açmasıyla
araba deposundan 30 kadar kedi can havliyle dışarıya fırlıyorlar. Bu
manzara karşısında ikisi de feryat ediyorlar:
Haydar
Allah! Ulan bu kediler nasıl arabama girmiş, yaho?!

Dibek dövme
efekti... Kedi
miyavlamaları.

Sabit kamera. Alt rakurs.
Jandarma ile haydar
karşı karşıya. Çekim
Haydar çömelirken
başlayacak...

541

Aynı

YP TRV
TİLD GP

Kürt jandarma ters ters bakıyor:
Kürt jandarma
Numara yapma ula hırpo! Kedileri kesip tavşan diye
satiyirsen? Ulan
şimdi anlamişem memlekette neden az kedi
var. Yöri karakola gelaceksın!

Dibek dövme
efekti...

Süper Panther...
Jandarma, Haydar’ın
amorsundan. Jandarma
elini Haydar’ın omuzuna
atınca TRV ile ikisi karşı
karşıya geliyor. Ayağa
kalkarlarken onlarla
birlikte üst rakursa
TİLD...

Dibek dövme
efekti...

Süper Panther.
Jandarma ve Haydar’la
birlikte TRV ve dibek
döven kadınların
hizasına TİLD. Kadınların
yanında kamera duruyor.
Pantherin kolu ile
kadınlara yaklaşıp
yukarıya tekrar TİLD.

Kürt jandarma Haydar’ı omuzundan tutup kaldırıyor, kolundan tutup
çekerken öteki jandarma da arabanın yönünü çeviriyor. Haydar
giderken yemin faslı başlıyor:

542

Aynı

OP TRV
TİLD

Haydar jandarmalarla giderken dövünerek yemin ediyor:
Haydar
Eğer haberim varsa, canım çıksın, gözlerim önüme aksın...
Allah bacamı tıkasın, ocağımı söndürsün! Kapım dikenlerle
kapansın!...
İki kadın bir duvarın dibinde dibek döverken uzaktan Sami’nin
bağıran çırtlak sesi işitiliyor:
Sami (dış ses)
Nergiiis! Aaaa... ulan Halep orospusu Nergiiis!...

543

Sam
ev
dış/gü
n

OP TİLD

De
v

544

Evinin küçücük balkonunda oturan Sami, kalaylı bir bakır tas ile rakı
içiyor. Tastaki rakıyı kafasına diktikten sonra zırlayan bir sesle
ağlayıp bağırıyor:

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Balkonun altındaki
duvardan Sami’ye TİLD.

Atmosfer
sesi...

Sami’nin elinden yüzüne
TİLD

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Hafif alt
rakurs. Çekim yarı
profilden...

Sami
Aaah, ulan ah! Yaktın beni Nergis!.. Soyumu kurutacak
dümbüklerin bacısı. Hiç çocuğum olmadan ölüp gidicim yaho!

Aynı

YP TİLD
YP

Sami’nin eli, yanında duran damacanayı kapıp boşalan tası rakıyla
doldurup ağzına götürüyor. Bir yudum aldıktan sonra tekrar olanca
sesiyle bağırıyor:
Sami
Nergiiis! Ulan kahpenin dölü Nergiiiis!..

545

Bir ev
dış/gü
n

OP

Sami’nin zırlama sesi yankılanırken penceresine çıkan üst donlu bir
komşu, karma karışık bir suratla bağırıyor:
Komşu
Kuzzulkurt! Ayıp yaho, ayıp! Eşşek kadar adamsın, bre!

546

Sam
ev
dış/gü
n

GP TRV
OP

Dertli Sami, zırlamasını kesmeden yakınmaya başlıyor:

Atmosfer
sesi...

Super Panther:
Merdivenlerdin balkonun
önüne TRV...

Bilardo
efekti...

Sabit kamera...

Sami
Evlendim evleneli bir kez olsun sarmadım onu... Soyumu
kurutacak
Halep fahişesi! Ulan nergiiis!..
Komşu (dış ses)
Ulan hangi eşşek onu sarmana izin verir?
Sami
Hem sen ne anlarsın, ulan dümbük!
Sami komşusuna küfürü bastıktan sonra onun yüzüne serpmek
istiyormuş gibi elindeki rakı tasını komşusundan yana hırsla
serpiyor...

547

Lokal
iç/gü
n

YP

Yüzüne bir bardak su serpilen garson, korkuyla önüne bakarken Münir
ağanın sinirli sesi işitiliyor:
Münir ağa (dış ses)
Gelecek sefer yüzüne su değil, kahveyi serperim!..

548

Aynı

YP TRV
GP

Garsonun yüzüne su bardağını serpen Münir ağa, garsonu azarlıyor:

Bilardo
efekti...

Şaryo, ray.
Planın başında Münir ağa
garsonun amorsundan.
Garson çıktıktan sonra
Münir ağa oyuna
dönüyor...
Masanın çıkışa bakan dar
kenarından balkon
tarafına doğru TRV.

Aziz hocanın
gazete
hışırtısı...

Sabit kamera.
Bekir beyin amorsundan.

Münir ağa
Gelecek sefer yüzüne su değil, kahveyi serperim, bilmiş ol!

Garson titreyen bir sesle özür diliyor:
Garson
Özür dilerim efendim...
Münir ağa
Ett!..
Garson dönüp oradan ayrılırken Münir ağa bir an ters ters baktıktan
sonra ıstakasını kaldırıp bilardo masasına dönüyor ve oynayacak
nokta belirlemeye çalışırken yarım bıraktığı lafını tamamlıyor:
Münir ağa
Ne diyordum?.. Haa... Valla öyle güzel rol yaptı ki,
Amerikalı olduğuna ben inanacaktım...
Münir ağa masanın karşı tarafına geçip eğiliyor ve vuruşunu yaptıktan
sonra tekrar doğruluyor...

549

Aynı

YP

Münir ağa vuruşunu yapıp doğrulduktan sonra yanında durup
ıstakasını tebeşirleyen Bekir beye dönüyor:
Münir ağa
Valla Yusuf usta bile numarayı yuttu. Helal olsun bre!..

550

Aynı

YP

Sahte Amerikalı sözü alıyor:
Amerikalı
Bre ben onunla Türkçe konuşuyom, o bana Fransızca cevap
veriyor...

551

De
v

Aynı

YP TRV
PNR OP

Masanın köşesinde ıstakasını tebeşirleyen Bekir bey, masa boyunca
yürürken gayet sakin bir sesle görüş bildiriyor:
Bekir bey
Eee... siyasetçi dediğin artist olmalı, yalan da söylese halkı
inandırmalı. Gerisi mühim değil... Değil mi, hocam?

Bekir bey masanın köşesini dönüp vuruşunu yapmak için eğiliyor. Bu
sırada, Aziz hocanın gazesinden koparak gözlüğünü burnuna
indirirken cevap veriyor:
Müdür
Bre cahillere doğru söylesen de noolucu? Milletin açlıktan
nefesi kokarken süt veriyok, kimse içmiyor keni...
Masanın öbür tarafından dolanan Münir ağa, yapmacıktan yakınan bir
ses tonuyla ekliyor:
Münir ağa
Bügün hocanın öğretmenleriyle başı dertte, Bekir bey!
Vuruşunu yaptıktan sonra doğrulan Bekir bey, doğrulup müdür
Aziz’den yana bakıyor.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Fonda aziz hoca gazete
açmış okurken, arada bir
gözlük üstünden
bakıyor..

Atmosfer
sesi...
Gazete
hışırtısı...
Bilardo
efekti...

Şaryo, ray.
Bekir’i YP da tutacak
şekilde geriye doğru
TRV. bekir bey masa
köşesini dönüp masaya

eğildiğinde Aziz hoca
kadraja girecek şekilde
sola PNR. Aziz hoca
konuşurken Münir ağa
önünden geçip Bekir’in
yanına geliyor.
Bekir ön planda.

552

Aynı

YP

Bekir bey abartılı bir şaşkınlıkla soruyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Müdür, Bekir beyin
amorsundan...

Bilardo
efekti...

Super Panther.
Kuş bakışı üst rakurs.
Münir ağanın vuruşu ile
geriye hafif TRV ile orta
rakursa TİLD.

Bekir bey
Yoh yaho! Hayırdır inşallah hocam? Hadlerini bildirseydin
keratalara.

553

Aynı

OP

Aziz hoca gazetesini yanındaki masaya bırakıp ayağa kalkarken
gözlüğünü çıkarıyor ve ceketinin mendil cebine koyuyor. Bekir beye
yaklaşırken durumu izah ediyor:
Müdür
Bildiricim, bildiricim... Bu sene bize yeni bir öğretmen
tayin oldu, daha
doğrusu sürgüne geldi...

554

Aynı

GP TİLD

Münir ağa uygun bir vuruş pozisyonu ararken Bekir beye sokulan Aziz
hoca, dert yanmaya devam ediyor:
Müdür
Dikkat et, komünist falan dedilerse pek aldırmadım. Fıkara
bir halı
vardı, bre valla acıdım kene... Meğersem ısıracak
köpek dişini göstermezmiş. Moskof piçi bugün öğretmenleri
isyana teşvik etti yaho!
Bekir bey
Deyyusa bak bre! Eee?..

De
v

555

Münir ağa bu arada vuruşunu yapıp onlara yaklaşıyor. Müdür Aziz,
anlatmaya devam ediyor:
Müdür
Eeesi yok işte. Amerikan sütü çocukların zeka gelişimini
engelliyormuş
Aynı

YP

Müdür, Bekir beye sokularak birazcık sesini kısıyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Müdür, Bekir beyle karşı
karşıya profilde...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Amerikalı Münir ağaya
yaklaşırken OP a kadar
TRV.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera, üst
rakurs.

Müdür
Ulan anam avradım olsun, onu taa Hakkari’ye
sürdürücüm!..

556

Aynı

GP TRV
OP

Münir ağa, masanın öbür ucundan onları dinliyormuş gibi yapıp
konuşuyor:
Münir ağa
Bizim millet nankör, nankör... hi hi hi...
Münir ağa, kıkır kıkır gülüyor ve yanına gelen Amerikalı’ya bakıp
işaretle ondan bir şey istiyor. Amerikalı cebinden aldığı bilardo
topunu Münir ağa’ya veriyor...

557

Aynı

ÇY

Münir ağanın eli, Amerikalı’dan aldığı topu Bekir beyin topuyla
değiştiriyor...

558

Aynı

YP PNR
OP

Bekir bey ıstakasının ucuna tebeşir sürdükten sonra vuracağı topun
başına geliyor. Topların durumuna bakıp:
Bekir bey
Sayı diye buna derim işte...

Atmosfer
sesi...

Bekir beyin hareketini
PNR ile takip. OP da
ıstaka objektife
yönelmiş olacak...
(cepheden)

Münir ağa
Ne yapalım, biz pişiriyok, sen yiyon...
Bekir bey bilardo masasına eğilip ıstakayla topa nişan alıyor ve çok
sert bir vuruş yapıyor. Istaka, bilardo topunun içine saplanıyor...

559

Aynı

ÇY

Bekir beyin ıstakasının ucu, bilardo topunu yarısına kadar delip içine
saplanıyor.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Üst
rakurs...

560

Aynı

YP

Bu beklenmedik olay karşısında Bekir bey dehşete düşüyor:

Gülüşmeler...

Sabit kamera,
cepheden...

Gülüşmeler...

Sabit kamera.
Çekim giriş kapısının
önünden.
F = 18 mm.

Bekir bey
Hassiktir!..
Bu sırada etraftan gülüşmeler işitiliyor. Bekir bey sinirli bir şekilde
doğruluyor...

561

Aynı

GP

Ona şaka yapıldığını anlayan Bekir bey, ıstakasıyla Münir ağayı
masanın etrafında kovalamaya başlıyor. Bekir bey haricinde herkes
katıla katıla gülüyor.

562

Aynı

GP

Bu sırada kapı açılıyor ve içeriye giren garson, korkan bir ses tonuyla
Münir ağaya sesleniyor:
Garson
Başkanım, Bekir beye telefon geldi. Acele şantiyeye
çağırıyorlar, çok
mühimmiş...

Atmosfer
sesi...
Gülüşmeler
hafifliyor...

Sabit kamera.

563

Aynı

GP

Küçük masanın önünde duran Bekir bey, masada duran viski bardağını
alıp bir dikişte içiyor ve arkadaşlarına sesleniyor:

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Garsonun bakış
açısından.

Bekir bey
Hadi eyvallah!..

564

Aynı

YP TRV
ÇY

Boş viski bardağını masaya bırakan Bekir beyin eli, masanın üzerinde
duran yerküreyi çevirerek oradan uzaklaşıyor. Yerküre dönmeye
başlıyor...

Küre dönünce
stadyum
efekti.

Şaryo, ray. Dönen
küreye TRV...

565

Stad
dış/gü
n

UP PNR

Onbinlerce kişilik bir stadyum. Sahada kimse oynamıyor ve bütün
tribünler bomboş. Ama maç varmış gibi onbinlerce insanın gürültüsü
ve tezahüratları işitiliyor...

Satdyumda
maç efekti...

Kamera sahanın
ortasında. Tribünlerde
360º lik TRV.

566

Şantiy
e
dış/gü
n

UP TRV
GP

Beton sütunların ve kalıp ahşaplarının arasından uzaktan bir araç
görülüyor. Araç stadyum inşaatına yaklaşıp saha kısmına dönüyor ve
sert bir fren ile duruyor. Açılan kapılardan müteahhit Bekir bey ile
bir ast subay ve bir sivil inip inşaata giriyorlar...

Araç motor
sesi...

Şaryo, ray.
İzleyici kapısından
sahaya kadar TRV.

567

Aynı

GP PNR
OP

Tribünlerin altına giden girişlerden birinde hızlı adımlarla yürüyen üç
kişiden Bekir bey, sola döndükten sonra tribün altlarında oturan
işçilere bakıyor.

Atmosfer
sesi...

Bekir beyin hareketine
göre PNR. Hareket
yönüne dikkat.

568

Aynı

OP TRV
YP

Yusuf usta, alnını bir mendille sarmış birkaç askerin çevirdiği 20
kadar işçinin arasında otururken Bekir beye bakıp sigarasından son
bir fırt çektikten sonra izmariti fırlatıyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Hafif üst
rakurs.
OP dan YP a kadar Yusuf
ustaya TRV. Subjektif
kamera.

569

Aynı

GP – OP

Bekir bey, Yusuf ustaya doğru birkaç adım atıyor ve sakin bir ses
tonuyla soruyor:

Atmosfer
sesi...

Durin mizansen. Hafif alt
rakurs. Yusuf ustanın
gözünden.

Atmosfer
sesi...

Bekir beyin amorsundan
Yusuf usta...

Bekir bey
Ne yaptınız, Yusuf usta? Böyle hassas bir zamanda iş
bırakılır mı? Sen
aklı başında adamsın...

570

Aynı

YP

Yusuf usta, Bekir beye sitem edercesine soruya soruyla karşılık
veriyor:
Yusuf usta
Mükafatımız böyle mi olacaktı, Bekir bey? Yüzümü kara
çıkardınız...

571

Aynı

YP
(Göğüs
Plan)

Bekir bey, “anlaşıldı” demek istercesine önüne bakıp başını sallıyor
ve ellerini arkasında bağlayarak yusuf ustanın önünde ağır adımlarla
volta atmaya başlıyor. Birkaç adım attıktan sonra:
Bekir bey
Ameleyi sakinleştireceğin yerde kışkırtmışın...

Atmosfer
sesi...

Hafif alt rakurs. Bekir
beyin hareketini takiben
PNR. Yusuf ustanın
gözünden...

572

Aynı

OP TRV

Yusuf usta oturduğu yerden cevap veriyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Hafif üst
rakurs.
Yusuf ustayı
kompozisyonun
merkezinde tutacak
şakilde sağa sola TRV.
Subjektif kamera.

Yusuf usta
Ben kimseyi kışkırtmadım! Aylardır kimsenin bir kuruş
aldığı yok.
Hepimizin kurda kuşa borcumuz var. Benim
bildiğim, amelenin alın
teri kurumadan hakkı ödenmelidir...

573

Aynı

OP – YP

Bekir bey sırtı dönük duruyor ve yavaşça dönerek Yusuf ustayı ilk kez
görüyormuş gibi gözlerini kısarak bakıyor:
Bekir bey
Komünistlerden mi öğrendin bunu?.. Tıpkı onlar gibi
konuştun da...

Atmosfer
sesi...

Bekir bey dönüyor,
kameraya bir adım atıp
YP a geliyor.
Yusuf ustanın
gözünden...

574

Aynı

OP TİLD
YP

Yusuf usta oturduğu yerden kalkarak bekir beye bir iki adım atıyor ve
sinirli bir ses tonuyla sesleniyor:
Yusuf usta
Töbe de, Bekir! Bu bizatihi hazreti Ali’nin sözüdür!

Atmosfer
sesi...

Super Panther.
Yusuf usta ayağa
kalkarken ilk repliğini
söylüyor. Kalkış
hareketiyle TİLD...

575

Aynı

YP (göğ.)
TRV YP
(Omuz
Plan)

Bu sırada biraz öteden konuşulanları dinleyen ast subay, Yusuf
usta’nın sözüyle onu küçümseyen bir şekilde gülümsüyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Ast subayın
yüzüne hafif bir TRV.

576

Aynı

YP TRV

Bekir bey, yine “anlaşıldı” dercesine başını sallıyor ve gözlerini Yusuf
ustanın gözlerine dikip samimi bir tonla:
Bekir bey
Hazreti Ali, iktisatçı mıydı, bilmem ama... memlekette
iktisadi kriz var. Devletten istihkak alamıyok. Sen bunu
anlamazsan kim anlayıcı bre Yusuf usta? Partinin hiç hatırı yok
mu? Biraz yardımcı olucun...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, kavis ray.
Yusuf ustanın
amorsundan, Bekir beyin
amorsuna TRV.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Burunla
seslendirilen
melodi.
Şams al
şammusi.

Super Panther.
Yusuf ustanın OP a
uzaklaşıp oturmasıyla alt
rakursa TİLD.

Yusuf usta
Yardımcı olak ta, bize, bu insanlara kim yardım edici
allaysen? Bıçak
kemiğe dayandı yaho! Aç ayı oynamaz bre
Bekir!..

577

Aynı

YP

Bekir bey tehdit içeren alçak bir sesle:
Bekir bey
Son sözün bu mu, bere usta?

578

Aynı

YP – OP

Yusuf ustanın yüzünde hiçbir şeyi umursamayan bir gülümseme
beliriyor, “cık cık cık” diye sesler çıkararak önceden oturduğu yere
dönüyor ve beton sütunun dibinde oturuyor. Bu sırada işçiler, ağızları
kapalı, burunlarından bir melodi mırıldanmaya başlıyorlar...

579

Aynı

YP – OP
TRV GP

Yusuf ustanın bu davranışına anlam veremeyen Bekir bey, acı acı
gülümseyerek “anlaşıldı” dermiş gibi başını sallıyor ve bir an
arkasında duran ast subaya bakarak sakin bir sesle:
Bekir bey
Stıfıl ossun! Günah bizden gitti...

Burunla
seslendirilen
melodi...

Derin mizansen. Ast
subayın komutuyla
işçilere TRV...

El değirmeni
efekti...
Radyodan
Şams al
şammusi’nin
müziği...

Şaryo, ray.
Duvarın dibinden havuza
doğru TRV.

Bekir bey son sözünü söyledikten sonra sırtını dönüp gidiyor. Ast
subay iki adım yaklaşarak işçileri çeviren askerlere emir veriyor:
Ast subay
Karakola götürün!..
Askerler işçileri askeri araca yüklemek için koşarak harekete
geçiyorlar...

580

O avlu
dış/re
j.

YP TRV
GP

Vakit günbatımına yaklaşırken, avlu kemerinin altında, Yusuf ustanın
büyük kızı Nazlı, el değirmeninde bulgur öğütürken Cemal değirmen
deliğine bulgur döküyor. Cemal’in eli kardeşinin eliyle çarpışınca
bulgur değirmenin üzerine dökülüyor. Buna sinirlenen nazlı kardeşini
azarlayıp arkasından papucunu fırlatıyor:
Nazlı
Bak ne yaptın eşşek sıpası!
Cemal, avlunun havuzuna doğru koşarken arkasından papuç fırlıyor.
Tam bu sırada mahallenin muhtarı avluda görünüyor:
Muhtar
Semraaa! Ooo Semra!.. Nerdesiniz yaho?

581

Aynı

OP PNR
TİLD YP

Bulgur öğütmeye devam eden Nazlı, oturduğu yerden annesini
çağırıyor:
Nazlı
Anneee! Muhtar geldi...

El değirmeni
efekti.
Şams al
şammusi.

Super Panther.
Alt rakursta Nazlı’nın
cephesinden kapıya PNR
ve aynı zamanda
Semra’nın yüz hizasına
TİLD.

Şams al
şammusi
müziği...

Super Pather.
Muhtarın doğrulmasıyla
TİLD. Semra’ya
dönmesiyle muhtarın
amorsundan Semra.
Testi hala Semra’nın
omuzunda.

El değirmeni
susuyor. Şams
al şammusi
müziği.

Sabit kamera.
Semra, muhtarla karşı
karşıya profilde...

Omuzunda kocaman çömlek testiyle kapıda görünen Semra, muhtara
yaklaşırken endişeli bir sesle soruyor:
Semra
Buyur muhtar. Hayırdır inşallah!..
582

Aynı

YP TİLD
PNR

Muhtar avludaki havuza eğilmiş yüzüne bir iki avuş su serptikten
sonra, boynundaki mendille yüzünü kurularken Semra’ya dönüyor:
Muhtar
Mühim bir şey değil yaho!.. Amele şantiyede hır çıkarmış,
işte...
Semra gözlerini kısarak muhtarın ne gizlediğini anlamaya çalışıyor:
Semra
Açık söyle muhtar, bizi oyalama...

583

Aynı

OP

Muhtar gülümseyerek:
Muhtar
Korkma, korkma... Aslana bir şey olur mu? Şu nankör
amele yüzünden
işte... Nezarete götürmüşler, yarın mutlak
bırakırlar...

584

Aynı

YP TİLD

Bulgur öğütmeye ara veren Nazlı, nezaret lafını işitince korkuyla
ayağa kalkıyor...

Şams al
şammusi.

Nazlının kalkışıyla TİLD.

585

Aynı

YP TRV
PNR YP

Semra ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette, hala omuzunda tuttuğu
çömlek testiyi yere koyup doğruluyor:
Semra
Ne olacak şimdi, Muhtar? Münir ağanın haberi var mı?..

Şams al
şammusi.

Şaryo, ray.
Semra’nın eğilme ve
doğrulmasını kamera
başlığı ile takip.
Konuşurken kadrajın
solundan sağına TRV ve
Semra’nın amorsuna
geçecek şekilde muhtara
PNR...

Şams al
şammusi.

Sabit kamera.

Şams al
şammusi.

Sabit kamera, hafif alt
rakurs.

Muhtar
Var var... merak etme onu orda bırakmaz. Yalnız jandarma
evde arama yapabilir, evde bir şey varsa saklayın, ne olur ne
olmaz...

586

Aynı

YP

Semra, üzgün bir sesle soruyor:
Semra
Ne gibi, muhtar? Saklayacak neyimiz var ki?
Semra lafını bitirmeden avlu duvarının tepesinde bir şey farketmiş
gibi, bir an kendi sağına yukarıya bakıyor...

587

Aynı

YP

Duvarın tepesinde Süleyman sesini çıkarmadan onları dinliyor. Bu
arada muhtarın sesi işitiliyor:
Muhtar (dış ses)
Ne olacak yaho!..

588

Aynı

YP TRV
PNR OP

Muhtar, semra’nın baktığı yöne bakıp Süleymanı görüyor ve hiç
istifini bozmadan devam ediyor:
Muhtar
Ne olacak yaho!.. kaçak tütün, boğma rakı... Haa... dur,
dur... Az
kalsın unutuyordum! Yusuf ustanın eskiden kitapları
vardı ya?..

Şams al
şammusi...

Şaryo, ray.
Muhtarın Süleyman’a
bakan yüzünden TRV ile
açılma ve Süleyman
fonda görünmek üzere,
Semra ile muhtarı karşı
karşıya alacak şekilde
PNR. Semra’nın kendi
sağında Nazlı, solunda
Cemal.
(önceki planlarda
çocukların konumu ile
ilgili çalışma mizansen
planda yapılacak)

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera. Hafif alt
rakurs. Kurgunun 9.
Prensibine ve üçlü kurgu
kompozisyonuna dikkat!

Semra
Çoğu yıprandı, sağa sola atıldı, kayboldu... İki üç kitap
kaldı. Binbir Gece Masalları mı, ne?..
Muhtar
Olsun olsun, sakla! Hatta yak onları. Evde kitap bulundu
mu, hemen vatana ihanetle suçluyorlar...

589

Aynı

YP

Süleyman dayanamayıp meraklı bir edayla muhtara soruyor:
Süleyman
Ne var, bre muhtar? Bir gün hayırlı bir haberle geldiğini
görmedim...

590

Aynı

YP TRV
OP

Muhtar, Süleyman’dan gözlerini kaçırarak kaçamak bir cevap veriyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. Semra’nın
amorsundan çekim, onun
gidişiyle TRV. Semra,
çocuklar ve Süleyman OP
da. Üçlü kurgu
kompozisyonunda 2.
sahaya geçiş. (alt rakurs)

Atmosfer
sesi...

Muhtar, Süleyman’ın
amorsundan. Hafif üst
rakurs.

Muhtar
Bir şey yok, bir şey yok!..
Muhtar gitmeye hazırlanırken Semra duvarın dibine Süleyman’ın
yanına gidiyor. Süleyman tekrar soruyor:
Süleyman
Allaysen, vatana ihanet eden kim?

591

Aynı

YP

Muhtar giderayak aynı sekilde kaçamak bir cevap veriyor:
Muhtar
Ne ihaneti yaho! Bir şey yok dedik ya! Hadi hayırlı
akşamlar...

592

Aynı

OP TRV
PNR OP

Muhtar gittikten sonra, Semra ağlamaklı bir ses tonuyla Süleyman’a
dert yanıyor:

Atmosfer
sesi...

Şaryo, kavis ray.
Süleyman’ın amorsundan
Semranın amorsuna TRV
PNR.

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.

Semra
Gördün mü, başımıza geleni? Abini nezarete atmışlar,
jandarma evi
arayacakmış...
Süleyman, Semra’yı teskin etmeye çalışıyor:
Süleyman
Allah allah! gördün mü, deyyus bana söylemiyor. Ayıdan
post demokrat partiliden de dost olmaz. Ulan kodoşların
muhtarı!.. Hiç
merak etme Semra! Evvel allah yarın onsuz
eve gelmem...

593

Aynı

YP

Semra, yaşlı gözlerle sayıklıyor:
Semra
Ne yapacam ben şimdi...

594

Aynı

GP PNR
OP

Süleyman, Semra’ya cesaret vermeye çalışarak kendinden emin bir
ses tonuyla:
Süleyman
Sen işine bak! Şimdi gidip bizimkilerden ne olduğunu
öğrenirim. Gel
benle Cemal!
Süleyman duvarın arkasında kaybolurken Cemal havuzun önündeki
çitten atlayıp amcasına giderken bağırıyor:
Cemal
Geliyorum amca!
Semra gözlerini başörtüsünün kenarıyla kurulayarak hızlı adımlarla
içeriye giriyor. Bu sırada, pencere demirlerinin arkasında beliren
Nihat, kardeşi Nazlı’ya sesleniyor.

De
v

Nihat
Şşşt, Nazlı!
Nazlı, pencerenin önüne gelince:
Nihat
Annen niye ağlıyor?

Atmosfer
sesi...

Cemal gittikten sonra
Semra’nın hareketini
PNR ile takip. PNR nin
sonunda Nihat OP da.
Kamera pencereye yakın
yere konulacak...

595

Aynı

YP

Nazlı üzgün bir ses tonuyla:
Nazlı
Babamı hapsetmişler...

Atmosfer
sesi...

Sabit kamera.
Çakim içerden, Nihat’ın
amorsundan...

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray.
Semra’nın hareketi ile
havuzdan ocaklara kadar
TRV. kamera saksıların
önünde, avlu dışında.
F = 28 veya 35 mm.

Bu sırada, oyunundan dönen Şehra da pencerenin önüne gelince
Nihat demirlerin arasından kolunu uzatarak Şehra’nın saçını tutuyor:
Nihat
Bir daha erkeklerle oynadığını görürsem şu saçlarını
yolarım!

596

Aynı

GP TRV
OP

Birkaç kitapla birlikte yarısına kadar dolu bir şişe rakı ve küçük beyaz
bir torbayla taş merdivenden inen Semra, avluya çıkarken kızını
çağırıyor:
Semra
Nazlııı! Kızım al şunları hemen ocağa at, ne olur ne
olmaz... Ben testiyi doldurup gelecem, bir yere ayrılmayın...
Nazlı bir şey demeden kitaplarla rakıyı alıp ocağa yönelirken Semra
tekrar testiyi omuzuna atıyor. Semra avluyu terketmeden Nazlı
kitapları ocağa atıp rakıyı da üstlerine döküyor. Şehra somurtkan bir
suratla onu sessizce seyrediyor...

597

Aynı

YP TİLD
YP

Nazlı’nın eli ocaktaki kitapların üstüne rakıyı döküp bir kibritle
tutuşturuyor. Sarı mavi bir alev kitapları sarmışken onların üstüne
başka kitaplar düşmeye başlıyor. Nazlı, olanlara anlam veremeden
yan tarafa bakıyor ve derin iç çekerek bağırıyor:

Şişe boşalma
ve yanma
efekti.

Super Panther.
Kitaplardan Nazlı’nın
yüzüne TİLD.

Yanma
efekti...

Nazlı ve Nihatı TRV ile
takip...

Yanma efekti.

Super Panther. Şehra’nın
ayaklarından yüzüne
TİLD.

Nazlı
İiihh! Dellendin mi? Ders kitapları bunlar!..

598

Aynı

OP PNR
GP

Nihat, sadistçe bir gülümsemeyle kardeşine bakarak kararlı bir
şekilde kitaplarını ocağa atmaya devam ediyor:
Nihat
Sen sus, karışmam yoksa! Bunlar da kitap... her gün okulda
eşek sütü
içip sıpalar gibi dayak yemek istemiyorum anladın
mı?
Nazlı abisinin ocağa attığı kitapları ocaktan eşeleyip söndürmeye
fırsat bulmadan, Nihat saçından çektiği gibi onu kıç üstü düşürüyor
ve boğrune bir tekme atarak kaçıyor. Nazlı sinirli bir şekilde
haykırarak abisini kovalarken yalnız kalan şehra yanan kitapları
ayağıyla çiğneyerek söndürmeye çalışıyor...

599

Aynı

YP TİLD

Şehra’nın ayakları annesinin naylon ayakkabısını giymiş yanan
kitapları çiğniyor. Şehra’nın yüzü hala somurtkan ve düşünceli...

600

Ç
kuyu
dış/ak
ş.

GP

Semra, su testisini çalkalayıp yere döktükten sonra bakracı kuyunun
ağız boşluğuna bırakıyor. Bu esnada kuyunun yanında dantel örüp
dedikodu yapan birkaç kadından Emine, ağlamaklı bir sesle dert
yanıyor:

Atmosfer
sesi...
Kuyu çıkrığı
efekti.

Sabit kamera. Üst
rakurs. Çekim yoldan,
saçağın altından.
Kuyunun çıkrık direkleri
yola paralel olacak.

Emine
Sen adamı aylarca çalıştır, bir kuruş verme! Ondan sonra üç
kuruş istedi diye git hapse at!
Hasibe
Hapis olsa gene iyi... Nezarete atmışlar...

601

Aynı

OP

Semra konuşulanlara aldırmadan dönen çıkrığın arkasında duruyor.
Kadınlar dert yanmaya devam ediyorlar:
Emine (dış ses)
Kimbilir şimdi falakaya yatırmışlardır. Zaten ayaklarına
basamıyor...

Dönen çıkrık
efekti ve
bakracın suya
düşüşü...

Sabit kamera. Orta
rakurs. Çekim cepheden.

602

Aynı

YP TRV
OP

İki kadın kuyunun yanında yanyana oturup dertleşiyorlar. Hasibe
komşusunu teskin etmeye çalışıyor:
Hasibe
Kız ağlamakla kurtarıcın mı onu? Yusuf usta da onlan
barabar.
Devlete karşı geldiler, devlete karşı gelinir mi?

Atmosfer
sesi...

Şaryo, ray. İki kadının YP
ından Semra profilde
kadraja girene kadar
TRV ile geriye açılma.

De
v

Emine
Yıllardır çalışmaktan başka ne suçu var? Ya bırakmazlarsa,
çocuklara
kim bakısı Semra?..
Semra, bakracın ipini sallayarak su ile dolmasını sağladıktan sonra
çıkrığın değneklerine asılıyor...

603

Aynı

YP

Semra, ona soru soran kadına bakıyor. Çıkrığın değneklerine asıldığı
gibi bakracı kuyudan çekmeye başlıyor. Semra kadına cevap vermeye
fırsat bulamadan uzaktan çığlıkla karışık çocuk bağrışmaları işitiliyor.
Semra çıkrığı çevirmeyi kesiyor, uzağa bakıyor...

Çıkrık
gıcırtısı...

Sabit kamera, çekim
cepheden.

604

Yol
dış/ak
ş.

UP

Sık ağaçların çevrelediği loş karanlık yolda, çocukların arasında
yanan bir cisim görülüyor. Etraftan çığlıklar ve çıcuk bağrışmaları
işitiliyor.

Çığlık ve
bağrışmalar...

Koşu kameraya doğru.

605

Aynı

GP PNR

Çocukların arasında yanan cisim, sanki çocuklar bir çalı yığını yakmış
arkalarından çekiyorlarmış gibi bir alev ağaçların arasından
görünüyor. Çocuk bağrışmalarının ne dedikleri anlaşılmıyor...

Çığlık ve çocuk
bağrışmaları...

Bahçeden çekim.
Ağaçların arkasından
alevi PNR ile takip...

606

Kuyu
dış/ak
ş.

YP ZOOM
ÇY TİLD

Semra, bir an yerinde donakalıyor, gözleri dehşetle açılıyor. Acı ve
korku dolu bir yüz ifadesiyle haykırıyor:
Semra
Aaah! Kızım!

Hızla dönen
çıkrık efekti...

Çekim cepheden.
Semra’nın yüzüne hızlı
ve kısa zoom.
Semra kadrajdan
çıktıktan sonra çıkrığa
TİLD.

Şelale
gürültüsü.
Planın sonuna
doğru bir sürü
insanın
uğultusu.

Crain.
Suyun kaynadığı yerden
gölete kadar TİLD ve
bütün kadınları alacak
şekilde GP uzak
persbektife kadar TRV
ile açılma...

Semra kuyu çıkrığını bırakıyor. Bakracın ağırlığıyla, çıkrık hızla geri
dönmeye başlıyor...

607

Şelale
dış/gü
n

II. OP
TİLD
TRV GP

Yüksek kayalardan köpürerek yuvarlanan sular, havada çeşitli figürler
oluşturuyor ve küçücük bir gölete dökülüyor. Şelalenin fonu üzerinde
bir anne ile beş yaşındaki kızının sesleri yankılanıyor:
Anne
Rüyalar akan suya anlatılır ve yorumu Yusuf peygambere
mahsustur, kızım. Rüyanı şelaleye anlat.

De
v

Kız
Rüyamda allahı gördüm anne. Bembeyazdı ve yeni doğmuş
bir bebek
gibi çıplaktı. Sonra elimden tutup çekti. Sonra
pamuk gibi bulutların
arasından geçerek cennete uçtuk.
Göklerdeki cenneti gördüm anne. Her tarafta beyaz kanatlı
güvercinler uçuşuyordu... bir de baktım ki,
benim de o
güvercinler gibi beyaz kanatlarım varmış. Çok mutluydum
anne, çoook!..
Bu sırada şelalenin dibinde, suyun kayalara çarpıp dağıldığı küçük
göletin etrafında on onbeş kadar kadın, çeşitli jestlerle, bağıra
çağıra rüyalarını şelaleye anlatıyorlar. Ancak şelale gürültüsünden
hiç birinin ne dediği anlaşılmıyor. Ancak yaptıkları jestlerden ve yüz
ifadelerinden rüyaların pek iç açıcı olmadığı anlaşılıyor...

608

Sokak
dış/ak
ş.

GP – OP
PNR GP

Semra, sentetik kumaş fistanı tamamen yanmış, pişmiş çocuk
vücudunu bağrına basarak hiçbir dilin anlatamayacağı, sadece bir ana
yüreğinin duyabileceği bir acıyı ifade eden çığlıklar atarak uğuldayan
kalabalık içerisinde sağa sola koşturuyor. Etrafındaki kalabalık
korkulu bakışlarla onu seyrediyor. Bu sırada koşarak gelen Süleyman,
kalabalığı yararak kızı annesinin kucağından alıyor ve korkunç bir
sesle ağlayıp caddede koşuyor...

Kalabalık
uğultusu...

Derin mizansen. Semra
sağa sola koşturarak
kameraya yaklaşıyor. OP
da Süleyman sırtı dönük
kadraja girip kızı alırken
onun arkasından PNR.

609

H.
Kor.
iç/sab
.

GP TRV
PNR

Yeni doğan güneşin ışıkları hastane koridorunun pencerelerinden
sızdığı bir sırada, Kel Selim ile elinde bir paket taşıyan Cemal,
koridorda beliriyorlar. Ikisinin yüzleri kaygılı, arada bir bakışarak,
ama koridoru geçene kadar hiç konuşmadan bir odanın içine
giriyorlar...

Jenerik
müziği...

Stadycam.
İkisini yakın persbektif
GP da tutup koridor
boyunca geriye TRV.
Odaya girişte PNR...

610

H.
Oda
iç/sab
.

GP PNR
YP

Kel Selim hasta odasına girer girmez kasketini çıkarıp kapının yanında
Süleyman ile konuşan doktorla selamlaşırken Cemal, içeriye girdiği
gibi, ayak bileklerinden boğazına kadar steril bezle sarılı kardeşinin
yanına geliyor ve tuhaf bir şekilde ona bakıyor. Hemen ardından Kel
Selim’in yatağa yaklaşmasıyla kızının yanıbaşında bir sandalyeye
oturan Semra, ayağa kalkmak isterken selim onun omuzunu
bastırarak Şehra’ya sesleniyor:
Kel Selim
Nasılsın güzel kızım, nasılsın meleğim?

Jenerik
müziği...

Kapıdan girdikten sonra
Cemal’i takiben PNR.
Cemal YP a geliyor.
Kadrajdan çıkan Kel
Selim tekrar kadraja
giriyor...

Jenerik
müziği...

Kel Selim’in
amorsundan...
Bakış yönüne dikkat!

Kel Selim’in ayakta kaldığını gören Süleyman hemen bir sandalye alıp
arkasına koyuyor. Kel Selim oturuyor...
611

Aynı

YP

Süleyman’ın uzattığı sandalyeye oturan Kel Selim, Şehra’ya eğiliyor.
Şehra yorgun bir gülümsemeyle cevap veriyor:
Şehra
İyiyim...
Kel Selim
Vah yavrum vah!...
Kel Selim bir mendil çıkarıp gözyaşlarını kuruluyor.

612

Aynı

YP

Kel Selim, gözyaşlarını kuruladıktan sonra sümkürüyor ve mendili
cebine koyuyor.

Jenerik sesi...

Kızın profilinden.

Kel Selim
Bu musibet bula bula seni mi buldu? Bunca nefretin faturası
sana mı
çıkacaktı, güzel kızım?
Kel Selim, Şehranın elini hafifçe kaldırıp öpüyor...

613

Aynı

YP TİLD

Şehra aynı yorgun gülümsemeyle gülümsüyor. Başucunda oturan
annesinin gözleri yaşarıyor. Semra acı bir gülümsemeyle Selim’e
bakıyor...

Jenerik
müziği...

Şehranın yüzünden
annesinin yüzüne TİLD.

614

Aynı

OP TRV
TİLD

Kel Selim, gözlerini Şehra’dan ayırarak Semra’ya bakıyor, başını
olumsuz anlamda Sallarken tekrar mendilini çıkarıp burnunu siliyor
ve ayağa kalkıyor. Kel Selim’in Süleyman’ın yanına gitmesiyle
boşalan sandelyeye oturan Cemal nihayet sessizliğini bozuyor:
Cemal
Şehra, bil bakalım sana ne getirdim?

Jenerik
müziği...

Super Panther.
Selim’in ayağa
kalkmasıyla
Panterin koluyla
Şehra’nın profilinden
başlayan ve Semra’nın
arkasından dolanıp
Cemal’in amorsuna
kadar TRV, alt rakurstan
üst rakursa geçiş...
Üçlü kurgu
kompozisyonunda ikinci
bir sahaya geçiş.

Cemal lafını bitirmeden elindeki paketi açmaya başlıyor. Bu sırada
Semra’nın eli, Şehra’nın alnına ıslak bez yerleştirirken, Şehra
sayıklayan bir ses tonuyla cevap veriyor:
Şehra
Beyaz kundura...
Cemal
Doğru nasıl bildin?
Şehra, abisine bir gülümsemeyle cevap veriyor...

615

Aynı

YP

Cemal, paketten aldığı kirli beyaz kundurayı kardeşine uzatırken
neşeli bir şekilde soruyor:
Cemal
Beğendin mi?

Jenerik
müziği...

Sabit kamera, hafif alt
rakurs. Şehra’nın
gözünden.

616

Aynı

YP TRV

Şehra kundurayı alıp biraz inceleyip çenesinin altında göğsüne
koyuyor ve birazcık canlanmış gibi abisine sesleniyor:
Şehra
Beğendim... Ama iyileşene kadar giyemem. Al evde sakla.

Jenerik
müziği...

Super Panther.
Cemal’in sol amorsundan
sağ amorsuna, bir önceki
kurgu sahasına geçiş.
Planın sonunda Şehra
dikkat merkezinde
olacak...

Jenerik
müziği...

Sabit kamera.
Şehra’nın gözünden...

Cemal kardeşinin göğsüne bıraktığı kundurayı alıp dizlerinin üstüne
koyuyor. Şehra konuşmaya devam ediyor:
Şehra
Cemal, biliyor musun? Rüyamda, şelaleye rüyamı
anlattım... Git bak, belki şelalenin suyu gelmiştir...

617

Aynı

YP

Cemal, üzgün bir şekilde başını sallıyor:
Cemal
Tamam, gidip bakarım...

618

Aynı

OP TRV
YP TİLD

Kısa bir suskunluktan sonra, Şehra yaşlı gözlerle onu dinleyen
annesine sesleniyor:

Jenerik
müziği...

Super Panther.
OP dan YP a çok yavaş
TRV. şehra’nın annesini
çağırıp, Semra’nın ona
eğilmesiyle TRV
başyayacak. Planın
bitimine doğru ikisi YP
da. Planın sonunda
Semra’nın doğrulmasıyla
hafif TİLD...

Şehra
Anne...
Semra
Söyle yavrum, söyle canım...
Şehra
Susadım...
Semra, bakışını doktora yöneltiyor...

619

Aynı

GP

Doktor parmaklarının ucuyla “çok az” anlamında bir jest yapıyor...

Jenerik
müziği...

Sabit kamera. Semra’nın
gözünden.

620

Aynı

OP TRV
YP

Semra dönüp komödinin üzerinde duran su bardağını alıyor ve
Şehra’nın başını kaldırarak ona bir yudum su içiriyor.
Semra
Biraz iç yavrum, birazcık iç...

Jenerik
müziği...

Super Panther.
Kadrajda Cemal Şehra ve
Semra. Şehra su içerken
YP a kadar TRV...

Jenerik
müziği...

Şaryo, ray. Doktor
çıktıktan sonra Kel
Selim’e çok yavaş TRV
YP a kadar.

Şehra su içtikten sonra bir süre sessiz kalıyor. Yorgun gözlerini
kapatıyor.

621

Aynı

OP TRV
YP

Süleyman ile fısıldaşan doktor odadan çıkıyor. Süleyman doktorun
peşinden koridora çıkarken kapının yanında bir iskemleye oturan Kel
Selim, üzgün gözlerle çok uzaklara bakıyor.

622

Aynı

YP

Bu arada kısa bir uykuya dalan Şehra, birden telaşla gözlerini açıyor
ve korkuyla annesini çağırıyor:
Şehra
Anne! Nerdesin anne?..

Jenerik
müziği...

Sabit kamera.
Çekim cepheden.

623

Aynı

OP TRV

Semra endişeli bir şekilde kızına eğiliyor. Cemal ardeşinin elini
tutuyor...

Jenerik
müziği...

Super Panther.
Cemal’in kendi sağından
arkasını dolanarak ikinci
kurgu sahasına geçiş...

Jenerik
müziği...

Sabit kamera.
Çekim cepheden.

Semra
Buradayım kızım, yanındayım...
Şehra
Anne... Cemal gitti mi?
Semra’nın gözleri doluyor:
Semra
Gitmedi, kızım. Bak burada, elini tutuyor...
Şehra tekrar yorgun gözlerini yumuyor...

624

Aynı

YP

Şehra yumulu gözlerini hafifçe aralayarak ancak işitilebilen bin sesle
annesini çağırıyor:
Şehra
Anne...

625

Aynı

YP

Semra dolu dolu gözlerini bilekleriyle kurulayarak kızına cevap
veriyor:

Jernerik
müziği...

Sabit kamera.
Şehra’nın bakış
açısından.

Jenerik
müziği...

Super Panther.
Üst rakurs, kuş bakışı.
Panther koluyla OP a
kadar yükselme...

Semra
Annen sana bin feda olsun, söyle meleğim...

626

Aynı

YP TRV
OP

Şehra zayıf bir sesle mırıldanıyor:
Şehra
Uykum geldi...
Şehra ancak lafını bitirmişti ki, gözleri yavaşça kapanıyor.
Hıçkırıklarla kızına kapanan Semra, bir hamlede onu kuçağına alıyor
ve inni söyler gibi sallayarak mırıldanıyor:
Semra
Uyu kızım, uyu canım... Uyu... Seni böyle uyutacağıma
ölseydim keşke.
Şimdi hangi rüyayı görüyorsun, nerelere
uçuyorsun kimbilir... Uç
yavrum, uç meleğim...

627

H.
kor.
iç/sab
.

GP PNR
TRV

Semra kızını kucağında sallarken, Cemal elinde beyaz kundurayla
odadan fırlıyor ve koridor boyunca bütün hızıyla koşuyor. Koridorun
sonuna geldiği zaman, atrık gidecek bir yer kalmamış gibi, hızlı hızlı
soluyup duruyor. Sonra elindeki beyaz kunduraya bakarak hıçkırıklara
boğuluyor...

Jenerik müziği
sonu...

Stadycam.
Kapıdan Cemal’in
hareketini takiben PNR.
GP da onun önünden
geriye açılma...

628

O avlu
dış/sa
b.

YP

Cemal’in hıçkırıkları ortak avludaki taş duvarın üzerine düşen bir
balyoz darbesiyle kesiliyor. Balyoz bir daha, bir daha iniyor...

Balyoz sesleri.

Sabit kamera. Kamera
duvarın iki tarafını
görecek.

629

Kasap
dış/sa
b.

ÇY PNR
GP

Kasap Callud’un dükkanının önünde bir ağaç kütüğüne oturan birkaç
ihtiyarın elleri senkronik bir şekilde tesbih çekiyorlar. Bu sırada biraz
ötede görünen Callud, berber dükkanına doğru tükürerek bir şeyler
mırıldanıyor ve gürültüyle kepengini açıyor...

Tesbih
takırtıları.
Kepenk açma
efekti...

ÇY planda tesbih çeken
ellerden kepen açan
Callud’a PNR.

630

Kahve
dış/sa
b.

YP TİLD

Zühtü’nün elleri sabah çay servisini yapmak için dolu çay bardaklarını
sehpaya yerleştirirken uzaktan bir radyodan askeri maşlar işitiyor.
Zühtü dikkat kesilip kulak kabartıyor ve anlam veremiyormuş gibi
dudak büküyor...

Kepenk sonu...
Radyo’dan
askeri marş...

Super Panther.
Çay sehpasından
Zühtü’nün yüzüne TİLD.

631

Berbe
r
dış/sa
b.

GP PNR
OP

Zühtü çay dolu sehpayı alarak Kel Selim’in dükkanının önüne gelip
pencereden çay uzatırken ona sesleniyor:
Zühtü
Neler oluyor, dersin Selim usta?

Radyodan
askeri marş...

Çekim berber dükkanının
önünden. Zühtü’nün
gelişiyle PNR ile Zühtü
ve içerde Kel Selim
görünecek.
Kel Selim çayını almak
isterken YP a gelecek...

Radyodan
askeri marş...

Sabit kamera.
Kel Selim’in gözünden.

Kel Selim radyonun önünden ayrılmadan sinsi bir gülümsemeyle
radyoda çalınan askeri marşları dinliyor. Kel Selim, çayını almak için
pencereye yaklaşıyor ve aynı gülümsemeyle cevap veriyor:
Kel Selim
Bir şeyler oluyor elbet, sen toysun böyle şeylerden
anlamazsın...

632

Aynı

YP

Zühtü biraz mahcup bir edayla:
Zühtü
Yapma bre Selim usta! Essahten bizi eşşek sanıyon...

633

Aynı

OP – YP

Kel Selim çayının şekerini atıp karıştırırken:
Kel Selim
Estağfurullah, eşşeklere haksızlık yapma...

Radyodan
askeri marş
bitimi...
Haberler...

Sabit kamera.
Derin mizansen.
Zühtü’nün amorsundan.
Kel Selim Zühtü’ye
eğildiğinde YP da...

Kel Selim çayından bir fırt çekiyor ve Zühtü’ye sır verirmiş gibi
kulağına eğilerek:
Kel Selim
Savaş var, savaş... Başvekil düştüğü iktisadi bunalımdan
çıkmak için Rumlara savaş açmıştır...
Bu arada radyodan çalınan marş bitiyor ve radyo haberleri vermeye
başlıyor.

634

Aynı

YP

Radyoda bir erkek sesi haberleri okumaya başlıyor. Bu sırada kel
Selim’in eli radyonun düğmesine uzanıp sesini sonuna kadar açıyor.
Parazitli bir spiker sesi meydanı kaplıyor. Spiker TSK nin idareye el
koyduğu haberini veriyor. Kel Selim işitmiyormuş gibi kulağını
radyonun hoparlörüne dayıyor ve yüzünde zevkten dört köşe olmuş
bir ifade beliriyor...

Parazitli
haberler.

Önce Selim’in eli sonra
da kafası kadraja giriyor.
Selim kulağını dayarken
onu kompozisyonun
merkezine almak için
çok hafif PNR.

635

Aynı

YP

Ne olduğunu anlamaya çalışan Zühtü’nün yüzü...

Parazitli
haberler.

Sabit kamera.

636

Kasap
iç/sab
.

OP TRV
YP

Kasap bıçağını bilemeye başlayan Callud, haberleri işitince hareketi
yavaşlayıp donuyor, yüzü aptallaşıyor...

Parazitli
haberler.

Şaryo, ray.
Callud’un yüzüne TRV.

637

Berbe
r
dış/sa
b.

UP – GP

Radyoda, albay Alparslan Türkeş, Milli Birlik Komitesi’nin bildirisini
okumaya başlıyor. Kel Selim dükkanından dışarıya fırlayıp sinirli bir
hareketle usturasını bilerken radyonun sesini bastırıyor:
Kel Selim
Ho ho ho hooovvv!.. Çizmeyi aşana işte böyle haddini
bildirirler! Ulan
ben demedim mi, bu böyle gelmiş böyle
gitmez diye!... Ben demedim mi her başlangıcın bir sonu vardır
diye!.. Çekirge bir atlar, iki atlar, üçüncüsünde yakayı ele
verirmiş!.. Ho ho ho hooovvv!..

Parazitli
haberler.
MBK bildirisi.

Çekim halıcı duvarının
önünden.
Kel Selim dükkandan
çıkıp kahvenin önüne
geliyor.

638

O avlu
dış/sa
b.

GP

Avluyu bölen duvarın her bir yanında bir merdiven dayayıp üzerine
çıkan iki kardeş, onları ayıran duvarı balyoz darbeleriyle yıkıyorlar...

MBK bildirisi

Sabit kamera...

639

Çayır
dış/sa
b.

ÇY TİLD
YP

Uzaktan MBK nin bildirisi işitilirken bir çayırda oturan Nergis’in elleri
bir papatyanın taç yapraklarını yoluyor:
Nergis
Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor....

Uzaktan MBK
bildirisi.

Papatyadan Nergis’in
yüzüne TİLD. Nergis’in
kalkmasıyla yerine Sami
düşüyor...

Nergis tatlı bir gülümsemeyle sayıklarken birden Sami’nin bağırtısı
işitiliyor:
Sami
Bir yere kaçamazsın, dur!
Sami’nin sesiyle, Nergis elektrik çarpmış gibi fırlayınca, üzerine
balıklama atlayan Sami boşalan yere kapaklanıyor...

640

Patika
dış/sa
b.

GP PNR
OP

Nergis dar bir patikada koşuyor. Peşinden gelen Sami, satırı havada
sallayarak bağırıyor:
Sami
Dur ulaaan, kodoşların bacısı dur! Yakaladım! Yedim seni
ulan!..

Uzaktan MKB
bildirisi.

Super Panther.
Derin mizansen.
Nergis ve Sami’nin
hereketiyle PNR.
Üst rakurstan alt rakursa
geçiş.

Sami karısını tam yakalamışken tökezleyip düşüyor, fakat onun
eteğini bırakmıyor.
Böylece hafif bir sabahlık giyen Nergis çıplak kalıp çalılıkların arasına
koşuyor...
641

Aynı

GP TRV
PNR

Nergis, çalılıkların arasında koşarken Sami tekrar ona yetişiyor ve
onun yolunu kesiyor. Böylece açık bir araziye gidemeyince Sami
karısını bir ceviz ağacının dibinde sıkıştırıyor ve nara atarak satır
havada saldırıyor...

Uzaktan MBK
bildirisi...

Şaryo, ray.
Kovalamacayı takip...

642

Aynı

OP – YP

Sami, havalandırdığı satırı, sırtını duvara dayamış karısına doğru
saplıyor...

Uzaktan MBK
bildirisi.

Nergis’in amorsundan.

643

Aynı

YP

Havalanan satır, korkuyla gözlerini yuman Nergis’in başının üstünde
ceviz ağacının gövdesine saplanıyor.

Uzaktan MBK
bildirisi.

Sami’nin yarı
amorsundan

644

Aynı

GP

Satırı ağaca saplayan Sami, Nergis’i çimenlerin üstüne yatırarak
üzerine çullanıyor.

Uzaktan MBK
bildirisi.

Çalıların arasından
profilden.

645

Aynı

ÇY

Nergis’in yüzü çok mutlu, zevkten dudaklarını ısırıp gözlerini
kapıyor...

Uzaktan MBK
bildirisi.

Üst rakurs. Sami
amors...

646

Şelale
dış/gü
n

OP TİLD
TRV GP

Yüksek kayalardan köpürerek yuvarlanan sular, havada çeşitli figürler
oluşturuyor ve küçücük bir gölete dökülüyor. Bu sırada şelalenin
dibinde, suyun kayalara çarpıp dağıldığı küçük göletin etrafında on
onbeş kadar kadın, çeşitli jestlerle, rüyalarını şelaleye anlatıyorlar.
Ancak şelale gürültüsünden hiç birinin ne dediği anlaşılmıyor.

Jenerik
müziği...

Crain.
Kaynaktan gölete kadar
TİLD ve açılma.

647

Aynı

OP PNR
TİLD YP

Birden bire görüntü donuyor renkler parça parça değişiyor. Ve biraz
açılınca, bütün olanların, şelalenin önünde bir sehpaya kurulu bir
tablodan ibaret olduğu görülüyor.
Bir el uzanıp tablonun sağ alt köşesine imza atarken, elin sahibi
Cemal’in yüzünde tatlı bir gülümseme beliriyor...

Jernerik
müziği...

Cemal’in elini takip PNR
TİLD...

ŞELALE

JENERİK

