
Alman Satrancı
Senaryo – Kemal ÇİPE

Jenerik - Hücre İç/Gün

Fazla aydınlık olmayan bir odada bir masa üzerinde satranç tahtası görürüz. Arka

fonda gerilimli bir müzik vardır. Sağ taraf bir hamle yapar. Kamera soldan taşın

hareketini görür. Kamera bu sefer sağ taraftan sol tarafın hareketini görür. Kamera

tepeden fiks plan tahtayı görür sağ taraf bir hamle daha yapar. Sol taraf titrek bir el

hareketi ile hamleye cevap verir, ve kamera soldan sağın hareketini görür şah yavaş

yavaş düşer bu esnada bir ses duyulur. Sol taraf mat. Taş yere düşmeden kuvvetli bir

silah sesi duyulur. Kamera dışardan sol tarafın yere düşmesini görür ve yan tarafta bir

Es Es subayı elinde bir silah ve silahtan dumanlar çıkmaktadır. Sol taraf yere düşer.

Kamera gözlerini görmektedir ve ekran kararır. Krediler girer.

Ev İç/Gün

Tekrar ekran açıldığında pencere önünde oturan bir yaşlı adam vardır. Yaşlı

adamın arkasından kamera adama doğru yaklaşır. Adam ışığı sadece pencereden

ibaret olan kasvetli bir yerde oturmaktadır. Pencereden boğazın güzelliğini görürüz.

Yaşlı adamda Bir durgunluk vardır. Gözlerinde boş bir bakış vardır. Yavaş yavaş

gözlerini kapatır ve kafasını arkaya doğru yaslar.

-Yaşlı Adam-

Amos, Amos, Amos.....

Hücre İç/Gün

-Amos-

Açın kapıyı. Açın diyorum size, Allah’ın belası Aaaaç...

- Yaakov-

Buradan bu şekilde çıkamazsın.

-Amos-

( Ürküp hızla arkasını döner ) Sende kimsin?

-Yaakov-



Senden  farklı  biri  değil.

-Amos-

Neresi  burası? Beni niye getirdiler buraya?

(Heyecanla , ürkmüş)

-Yaakov-

Kamptan  geldin  öyle  değil  mi ?

-Amos-

Evet,satranç  bilen  biri  var  mı  diye  sordular.Belki  bir  çıkış  yoludur, kurtulma

şansıdır   diye  elimi  kaldırdım.Gözlerimi  bağlayıp  buraya  getirdiler.Yolda

öldürecekler sandım.

-Yaakov-

Satranç oynamayı biliyorsun değilmi? (Otururken)  Yoksa  başın  belada... Seni 

öldürürler  ve  inan  bu  ölüm  uzun  sürer.

-Amos-

Biliyorum.ama  çok  uzun  süredir  oynamadım unutmuş olabilirim.

-Yaakov-

Satranç zeka işidir bu yüzden unutmamışsındır  merak  etme.

-Amos-

Bak  burda  tam  olarak  ne dönüyor? (Karşısına  oturur) Bu  satranç

 oynama  işi  nedir?

-Yaakov-

Seninle  bir  maç  yapacağız.

-Amos-

Oyun mu  oynayacağız, seninle?

-Yaakov-

Evet.

-Amos-

Ama  niye?

-Yaakov-

General  tam  bir  satranç  delisi.

-Amos-



Bizimle  ne  ilgisi  var  bunun ?

-Yaakov-

Oynanırken  izlemeyi  seviyor .

Ev İç/Gece

-Yaşlı Adam -

Yaşlı adam hararetli bir şekilde Tevrat okumaktadır. Arka planda İstanbul’u

görürüz.

Hücre İç/Gündüz

-Amos-

Ne  zamandır  buradasın ? (Arkadaki  eşyalarının  yanına   gider)

-Yaakov-

Beş  ay... (Biraz  düşünür)

-Amos-

Oh, beş  ay  gün  ışığı  görmeden?

-Yaakov-

Haftada   iki  üç  defa  dışarı  çıkartırlar .

-Amos-

Burda insan ismini bile unutur.

-Yaakov-

Yaakov

-Amos-

Anlamadım.

-Yaakov-

İsmim Yaakov ya senin.

-Amos-

Amos. Bu oyun hakkında bilmem gereken birşeyler

 varmı Mesela ne zaman oynayacağız? Bu gün mü oynayacağız?

-Yaakov-

Başka  yatak  görüyor  musun?



-Amos-

-Ne  demek  bu?

-Yaakov-

Burda  sadece  ben  yaşıyorum.Bu  gün  oynayacağız  ve  bitecek.

      -Amos-

Beni kampa  geri  mi  götürecekler? (Yaakov  cevap  vermez ) Sana 

bir  soru  sordum. (Yaakov  yine  sessizdir) Sana  bir  soru  sordum 

dedim. (Amos  sinirli)

-Yaakov-

Bu  oyunda kaybettiğin her  taş  için bir ceza var. Kaybettiğin taşın

 önemine göre , başımızda  duran  bir  asker  onun  karşılığı  neyse 

 uyguluyor.( İstemeyerek anlatır )

-Amos-

Nasıl?(Korkmuş)

-Yaakov-

Eğer  piyon  kaybedersen  cezası  tokatlanmak.At  daha önemli  dişlerini

kırıyorlar. Kaybedenin cezasıda ölüm oluyor. Bir şey daha, senden

önce oynayan çok zayıftı ve oyunu bitiremeden öldü. Sen onun kaldığı yerden

devam edeceksin.

-Amos-

Tanrım, bu delilik. Ben  nasıl bir cehennemin içine düştüm böyle...Ya kazanan,

bırakılıyor mu? (Şok  olmuş,ürkmüş bir şekilde)

-Yakov-

Hayır,kaybedene kadar oynamak zorundasın.Kazandığın her maç için sıcak

banyo ve yemek var.Güzel yemek .Et...

-Amos-

-Yani sen beş aydır hiç yenilmedin öyle mi?

-Yaakov-

Ne yazık ki..keşke yenilsem,ölsem ve bu işkence bitse..ama olmuyor

işte.Ben  onların favorileriyim.Başta bu sefer yenilecek diye  üstüme 

bahis oynarlarmış.Sonra çok iyi olduğuma karar verip vazgeçmişler. (Güler)



-Yaşlı adam-

Yaşlı adam yavaş yavaş yerden kalkar ve elindeki Tevrat’ı usulca sehpaya koyar.

İçeriye doğru gider. Elini ve yüzünü yıkadıktan sonra üstünü giyinmeye başlar.

 Tanrım hiç birinin olmasını istemedim.

-Amos-

Biz birbirimizin katiliyiz öylemi? (sinirle gülerek)

-Yaakov-

Hayatta kalmak için seni yenmeliyim, sende beni. Bu durumda birbirimizi

suçlayamayız....Sakın aylardır insanları mat edip öldürerek yaptığımdan

zevk aldığımı sanma. Her birinin acısını çekerek cehennemi yaşıyorum

ama onların ruhunu da daha fazla acı çekmekten kurtarıyorum.

-Amos-

Bırak bu anlamsız lafları.Burası gerçek yaşam ve başka yaşamda yok.

-Yaakov-

Tanrıya inanıyor musun? (Ona sinirlenmeden)

-Amos-

Hayır, (Dalga geçerek) ama şu anda, bu pis mahzende sıkışmışken

nedense inanmak istiyorum...Bak,ben anneme geri döneceğime söz verdim.

 Ona söz verdim anlıyor musun?

-Yaakov-

Annen nerde?

-Amos-

O kaçmayı başardı.(Hırsla)Şu anda ölemem. Bu o kadar kolay olmayacak

anlıyor musun?(Hırslanıp yumruğunu masaya vurur)O katiller beni 

öldüremeyecekler.

-Yaakov-

Sakın ölümden korkma. Tanrıya güven ve ona sığın...

-Amos-

Tanrın neden bu vahşete izin veriyor o zaman?



Niye savaşıyoruz biz?

-Yaakov-

Hayattaki her şeyin bir yeri,zamanı ve nedeni vardır.Bazı şeyleri 

anlamamız mümkün değil.

-Amos-

Madem inançlısın niye yenilip onun yanına gitmiyorsun? Ölüm o

 kadar güzelse yenil gitsin.Niye karşındakini öldürüyorsun?

(Dalga geçercesine gülerek)

-Yaakov-

Başka şansım yok hem karşımdaki açlıktan, fareler tarafından

kemirilmekten, Nazi işkencesinden, tecavüzden, garip deneylerden

 kurtuluyor. (Bir an sakinleşip durur) Aylarca can çekişmeden ölüyor.

Benimki bir çeşit yardım. Bunu yapmam gerek. Benden iyisi çıkmadığı

sürece karşımdakine bunu borçluyum.Çabuk ölmesi acı çekerek

ölmesinden iyidir.

-Amos-

Şaçma, kendini kandırıyorsun sen. Korkağın birisin.

-Yaakov-

İstediğine inanabilirsin.

-Amos-

Sanada tanrına da inanmıyorum. Hepinize lanet olsun.Senin de onlardan bir

farkın yok. Pis bir Nazi’den anladın mı?Senin Tanrının merhametini şu anda

 hiçbir yerde göremiyorum. (Çok kızgın)

-Yaakov-

Hala anlamıyorsun değil mi? Buradaki yaşam önemli değil. Bunların bir

nedeni var. Çekilen acıların. Her şey bir gün son bulacak. Tanrı sabrı sever.

-Amos-

Sabır beni kurtarmıyor ama. (Kendini kaybedip kapıya ilerler,açmaya çalışır)

Açın şunu, açın...

-Yaakov-



Ne yapıyorsun,saçmalama...(Tutup engel olmaya çalışır)Bunu yapma, dayak

atarlar,yapma..

Taksim – Sıraselviler Dış/Gün

-Yaşlı Adam –

Yaşlı adamı yolda yürürken görürüz. Çeşitli yollardan geçer. Sinagogun kapısına gelir

ve kapıda durur. ( Yüzünde bir mahcup ve pişman ifade vardır.) Kısa bir süre bekler

ve içeri girmeden tekrar geri döner. Taksimdedir ve kalabalığın arasında hızlıca

yürümektedir. 

Hücre İç/Gün

-Amos-

(Bir süre sessizlik) Annem kaçmayı başardı.Uzağa,başka bir ülkeye.

Orda güvenlikte. Bunun için tüm birikmiş paramı kullandım.Ayrılırken

 onun yanına gideceğime söz vermemi istedi.Vermek zorunda kaldım.

Gelicem ,merak etme dedim...(Sessizlik)Bir sevgilim vardı.O da

ailesiyle kaçmaya çalışırken yakalanmış.(Sesi titrer,zorlanır)

Kurşuna dizmişler

-Yaakov-

Çok üzüldüm. (Ona acıyla bakar)

-Amos-

Onunla evlenmeyi düşünüyordum. Bunu söylemek için uygun bir zaman

bekliyordum.O çok istekliydi.Evlenmek istiyordu. Çocukları olsun istiyordu.

Bana bu konuyu her açtığında geçiştirirdim.

-Yaakov-

Neden?

-Amos-

Bilmiyorum..İnsan zaman bol diye düşünüyor.

-Yaakov-

Ama değil.

-Amos-



Savaş çıkacağını ya da öleceğini düşünmüyor insan.

-Yaakov-

Düşünmeli.

-Amos-

Ben...ona evlenme teklifini sürpriz bir şekilde yapmak istiyordum.

-Yaakov-

Ne oldu peki?

-Amos-

Bilmiyorum..nedense bu kargaşa başladığında bile söylemedim.Hep

bekledim.Ona bir şey olmaz diye düşünüyordum. Nasıl olsa kaçmayı başarır

ben de arkadan gider onu bulurum diye düşünüyordum. Öldüğü haberini 

alınca ağlayamadım bile. İnanılmaz geldi, şaka gibi. Evlenme teklifimi 

duymuş olsaydı (Sesi titrer) en azından ölürken onu çok sevdiğimi bilirdi..

.(Toplanır) Bazen yaşamak saçma geliyor, yapmak zorunda olduğum  bir iş

gibi.Ama yinede çok güzel bazen de öylesine anlamlı ki....

Ev İç/Gün

-Yaşlı adam-

 Yaşlı adam evindeki gardiropun önünde diz çökmüş vaziyettedir. Elinde eski bir

kutu vardır. Kutuyu alır ve içeriye doğru gider. Koltuğuna oturur. Yavaş yavaş

kutunun kapağını açar içinden buruşmuş bir zarf çıkarır ve kutuyu yana bırakır

içinde Davut Yıldızı, resimler ve bir silah görünür sadece kabzası.

Hücre İç/Gün

-Amos-

Eğer ölürsem ve sen bir şekilde burdan kurtulursan(gömleğin içinden

saklanmış kırış kırış bir mektup çıkarır) bu mektubu anneme ver.

Gittiği yerin adresi yazılı onu bul ve bunu ona ver lütfen.

-Yaakov-

Belki sen kendin verirsin.

-Amos-



Belki ikimizde ölürüz.(Yaakov mektubu alır) ama sanırım senin şansın

bu durumda benimkinden yüksek.

Kapı açılır, içeri görevli asker girer. İkisinede şöyle bir bakar. Amos heyecanlanır

yaakov ye bakar. yaakov sakindir.

-Yaakov-

Sakın ters bir şey yapma. Sakin ol.

Asker A’nın bir elini ve ayağını sandalyeye bağlar. İ ye başıyla işaret eder.İ sakince

sandalyeye oturur. Asker onu da aynı şekilde bağlar. Asker dışarı çıkar. Ve tekrar içeri

girdiğinde elinde satranç tahtası vardır. Arkasından eli tüfekli askerlerde içeri girer.

-Yaakov-

Vezirimi almışın. (Tahtayı inceler).Vezirini kaybedince cezası ayak

baş parmağının kesilmesi. İlk oyunda  karşımdakinin vezirini alınca

öğrendimçok acı verici bir şey.Bunu  seyretmek dayanılmaz. O zamandır

karşımdakinin vezirini almadan yenmeye çalışıyorum.

-----İçeri gülerek birkaç subay gelir ve yerlerine otururlar. Başlarında duran emir

subayı gelenlere dönüp selam verdikten sonra....

-Asker-

Başlayın

-Yaakov-

Sende kalmıştı başla.

-Amos-

Düşünme sürem varmı?

-Yaakov-

En fazla beş Dakika...ama ne kadar hızlı olursan o kadar çabuk biter

anlıyor musun?

Amos evet anlamında başını sallar. Düşünmeye başlar.Tüm tahtayı süzer.Yaakov onu

seyreder. Amos sonunda hamle yapar.Yaakov anında onun piyonunu yer.



-Asker-

Sol taraf, bir piyon. (Gerilip iki tane tokat patlatır.)

-Yaakov-

Üzgünüm (Amos biraz o halde kalır.)

-Amos-

(Sinirlenmiştir) Kes sesini.

Tekrar düşünmeye başlar.Hırslandığı için bu sefer çabuk hareket eder ve hamle

yapar.. Yaakov anında karşı hamle yapar ama taş almaz. Amos tekrar düşünmeye

başlar.

-Yaakov-

Uzatma ... Olsun bitsin.

-Amos-

Bu kadar kolay mı sanıyorsun.

-Yaakov-

Anlamıyorsun. Beni taş almak zorunda bırakma.

-Amos-

Sus sus diyorum sana. Düşünmeye çalışıyorum. (Amos tekrar düşünür,

sonunda hamle yapar. Yaakov taşını tekrar alır.)

-Asker-

Sol taraf son piyonu (Asker tekrar Amos’uı tokatlar)

-Amos-

Aşağılık herif. (Ayağa kalkmaya çalışır ama asker engeller.) Orospu çocuğu.

-Yaakov-

Sakın tahtayı bozma. (Korkup)

-Amos-

Bozmam (Bağırıp) sen yeter ki sus. (Tekrar düşünmeye başlar.

 Sonunda bir hamle yapmak için elini uzatır. Eli titrer, tereddüt edip

geri çeker. Tekrar düşünür. Sonunda bir hamle daha yapar.

Yaakov hemen kalesini alır.)



-Asker-

Sol taraf son kale.

Asker eline bir sopa alır ve Amos’un sol elini kırar. Amos Çığlıklar atar, Yaakov bakmak

istemez. Asker tekrar yerine geçer. Amos soluk soluğadır.

-Yaakov-

Bana sevgilini anlatsana

-Amos-

Ne?

-Yaakov-

Sevgilini anlat hadi. Nasıl bir kızdı?

-Amos-

Amos artık iyice korkmuştur, askere bakar.

-Yaakov-

Boş ver onu. Konuşmamıza bir şey demez. Oyun ne kadar uzarsa onlar

için o kadar iyi.

-Amos-

Sevgilim... Sevgilim uzun boyluydu. İpince, zarif çok zarifti.

Harika saçları vardı. Ona saçları yüzünden aşık olmuştum.

(Burayı gülümseyerek söyler)

-Yaakov-

Saçları ne renkti?

-Amos-

Saçları siyahtı. Simsiyah.

-Amos-

Bilmiyorum, bilmiyorum.(Hamle yapar. Sessizlik Yaakov tam şah

çekecekken Amos görür) Şah çekeceksin değilmi?

-Yaakov-

Üzgünüm.



-Amos-

Lütfen şimdi değil biraz konuşalım. Biraz daha yaşayayım.Lütfen beş

dakika daha, Piyon oyna. Şimdi ölmek istemiyorum. Lütfen yalvarırım

 beni öldürme.

-Yaakov-

Benimle celladınmış gibi konuşma.

-Amos-

O, zaman beni hemen mat etme.

-Yaakov-

Benim hoşuma mı gidiyor zannediyorsun.

-Amos-

Hadi bana Tanrıdan bahset.

-Yaakov-

Kahretsin.

-Amos-

Cennet...Cennet varmı?

-Yaakov-

Elbette var.

-Amos-

Oraya gidememekten korkuyorum.Daha hazır değilim.Çok günahım var.

-Yaakov-

Tanrı bağışlayıcıdır.

-Amos-

Ya bağışlanacak birşeyler yapmadıysam?Ya günahlarım daha fazlaysa?

-Yaakov-

Sen iyi birisin.Korkma.

-Amos-

Temizlenmek istiyorum.Hatalarımı düzeltip öyle ölmek istiyorum.

Bu şekilde değil.

-Yaakov-

Sen ona inanıyorsun öyle değilmi?



-Amos-

İnkar etsede her insan inanır... Varlığını hissettiğim, sıkıştıkça

 dua ettiğim biri var. Sevgilimi bana verdiği için

 şükrettiğim,anneme kavuşmak için dua ettiğim.

-Yaakov-

(Yaakov düşünür. Amos’u uzun uzun süzer.) Filini sağa oynarsan

şahım açılır. Atını kullanıp beni  yenebilirsin.

-Amos-

Ne?

-Yaakov-

Yen beni.

-Amos-

Bana yenilecekmisin?

-Yaakov-

Ölüm benim için önemli değil. Yaşam senin için

 bu kadar önemliyseyen beni.

-Amos-

                    (Çok şaşkın tam hamle yapacakken duraklar,

                                     düşünür,Yaakov’a bakar.)

                                                     Yooo.

-Yaakov-

Ne?

-Amos-

Ne yapmaya çalıştığını anladım.

-Yaakov-

Ne demek bu?

-Amos-

Seni şimdi yensem, diğerine mutlaka yenilirim.Her şey için özür

dilerim.Bitir bu acıyı.

-Yaakov-

Eminmisin?



-Amos-

Belki orda (Güler) sevgilimi bulurum. Korkmaya başlamadan bitir bu

 acıyı. Atımı sağa oynuyorum.

-Yaakov-

Şah. (İstemeyerek)

-Amos-

Eğer başarırsan mektubu ulaştır.

-Yaakov-

Beni affet.

-Amos-

Umarım Tanrı gerçekten vardır ve bir gün orda buluşuruz.

-Yaakov-

Var bunu sende biliyorsun.

-Amos-

Ben dua edemem, Benim yerime edermisin?

( Yaakov başını evet anlamında sallar)

-Asker-

Sol taraf mat (Asker bir adım geriye çekilir. Silahını çeker

Amos’un başına doğru yaklaştırır.)

Ev İç/Gün

Yakın plan bir silah görürüz ve bir patlama sesiyle beraber yaşlı adam kendini

vurur.


