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ÇEKİLMEMİŞ FOTOĞRAF İNSANLARI 
-ADEM İLE HAVVA- 

 
KESME 
SAHNE 1 / DIŞ              TOPHANE PARKI                   GÜN 
Sahne, giriş jeneriğinden sonra gelen ani bir kesme ile başlar. 
İlk kareden itibaren ses olarak sahnede yaşananların doğal 
sesleri dışında, saat sesi duyulur(tiktak) ve bu sesle beraber 
girişte Ökkeş karakterinin bankın önünde yatma görüntüsü 
verilir. Sabahın ilk saatleri olduğu için, insanlar tophane'nin 
uzun caddesine yavaş yavaş dağılmaya başlamışlardır. Sabah 
olmasına rağmen trafik her zaman ki gibi yoğundur. Ökkeş'in yanı 
başında ki bir çöpçü, parkta ki çöpleri toparlar. Ökkeş uyumaya 
devam eder, uyurken ara sıra hareketler eder, burnu ile oynar 
ama seslerden rahatsız olmamıştır. Bir yandan da parkın yanında 
ki halı sahada, çocuklar futbol oynamaktadırlar. Kamera bu 
olayların görüntüsünü tek tek alır ve Ökkeş'in başucunda ki 
şarap şişesine odaklanır. Şarap şişesi birkaç saniye verilir. 
Kamera bu çekimlerde sabittir. Çocuklar top oynarken oyunun 
hırsıyla birbirlerine bağırıp komutlar verirler. Yoğun Tophane 
trafiğinde bir aracın fren sesi duyulur. Park'ta Ökkeş gibi 
yatan kedi bu kazanın geleceğini daha önceden hissetmiş gibi 
diklenir ve kazanın olduğu yere bakar. Bu bölümde sahnenin 
aksiyonunu seyirciye hissettirebilmek için görüntüler hızlı 
kesmelerle verilir. Ökkeş, fren sesi ile aniden uyanır. Bu ani 
durum sebebiyle ayağını başucunda ki şarap şişesine çarpar ve 
şişesi durduğu tümsekten yavaşça yere doğru yuvarlanarak bir 
yaprağın üstünde durur. Yaprak, üstünde duran şişeyle birlikte 
bir anda ters döner ve yukarı doğru bir durduğu bir pozisyona 
gelir. Ökkeş bir anda ne olduğunu anlamadan etrafına bakar. 
Aniden uyandığı için nefes nefesedir. Korna sesleri arasında 
diklenir ve etrafına bakar. Gözlerini ovuşturur. Bu sırada SOLO 
CELLO PASSİON müziği filme ses olarak dahil olur. Seyirciler 
Ökkeş'i izlerken bir yandan müziği dinlerler. Ambulans sesleri 
duyulur. Ökkeş etrafına bakarak şarap şişesine göz gezdirir. Bu 
esnada kamera farklı bir kesme ile Ökkeş gibi parkta yatan 
farklı bir evsize yönelir. Meczup adamın bankta yatarken bir 
yandan da ayağını sürekli dibindeki taş yüksekliğe vurduğu 
görülür. Bu kare bilinçli bir şekilde araya yerleştirilmiştir. 
Diğer kareye geçildiğinde Ökkeş'in şarap şişesini bulduğunu, 
onun gülen gözlerinden anlarız. Sevinçli bir yüz ifadesiyle 
şişeye doğru bakar ama bu esnada şişe, seyirciye gösterilmez. 
 
                                
                                                 SİYAHA KESME 
 
Ökkeş ayağa kalkar ve bulunduğu tümsekten birkaç adım aşağıya 
doğru inerek şarap şişesine doğru yönelir. Ökkeş yürürken kamera 
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geniş açıda, Ökkeş'in arkasında çöpleri toplayan çöpçüyü de 
alır. Ökkeş tümsekten aşağıya doğru adım atarken, kurguda 
slowmotion bir şekilde yürür. Ani bir kesme ile kamera tekrar 
halı sahada top oynayan çocuklara döner. Çocuklar top oynamaya 
devam etmektedirler. Ortada toplanmışlardır. Kamera çocukları 
halı sahanın telleri arkasından izler. 
 
 
                                                SİYAHA KESME 
 
 
Çocukların sesleri duyulur. Ökkeş şarap şişesi elinde birkaç 
adım atar ve uyandığı yere gelir. Şişesiyle yürürken yüzünde 
mutlu bir ifade vardır. Uyandığı taşlık zemine oturur. Şişesini 
iki eliyle birlikte kavrar ve neşeli bir ifadeyle bakmayı 
sürdürür. Şişeyi ağzına götürüp içmeye çalışır. Şişe boştur. 
Suratı asılır.Şişeyi sallar,deliğinden içeri bakar ve sonra 
yanına koyar. 
 
 
                                                SİYAHA KESME 
 
 
Anlık bir şekilde kendini temizleyen bir kedi gösterilir. Tekrar 
Ökkeş'e döneriz. Oturduğu pozisyonunu bozmamıştır. Montunun 
içinden sallanan gömleğini yukarı kaldırır ve elini karnında 
gezdirerek başıyla da karnına bakar. Karnını birkaç saniye okşar 
ve gömleğini aşağını indirir. Yakın çekimde yüz ifadesi ve geniş 
olarak görüntüsü alınır. Park'ın yakınında ki, halı sahanın 
hemen bitişiğinde ki çocuk bahçesinde çocukların oynayışı ve bir 
adamın kadraja tam girmemiş bir biçimdeyken ellerinde poşetlerle 
yürümesi görülür ve hemen yine Ökkeş'e döneriz. Ökkeş'e 
döndüğümüz anda bir süredir alan SOLO CELLO PASSİON müziği de 
sonlanır. Ökkeş ellerini birleştirip ağzına doğru getirerek 
ellerine doğru nefes verir. Birkaç saniye bunu yapar ve ezan 
okunamaya başlar. Ezan sesi duyulurken Ökkeş bulunduğu yerden 
etrafını seyreder. Kafasını yavaşça sağına ve soluna çevirir. 
Kamera Ökkeş'ten kesme çıkar ve caminin minaresine doğru 
slowmotion bir şekilde yapılan tilt'i izleriz. Ezan devam 
ederken Ökkeş oturduğu yerden kalkar ve parktan ayrılmak üzere 
parkın çıkışına doğru yürümeye başlar. Kamera, kalkıp yürümesiy_ 
le birlikte parkın çıkışına yürüyene kadar pan yapar. Yürüme 
esnasında attığı adımlarının sesleri net bir biçimde duyulur. 
 
 
 
                                                   FADE OUT   
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FADE İN 
SAHNE 2 / DIŞ           İSTİKLAL CADDDESİ                  GÜN 
Sahne, karanlıktan yavaş yavaş aydınlanarak ve sahnede ki 
blurun yine yavaş yavaş silinmesiyle tam olarak netleşir. 
Karede, İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanları görürüz. 
(Sevgililer, gençler, yaşlılar vb.) Ökkeş'te İstiklal 
Caddesi'nin kalabalığına karışmış yürümektedir. Kamera 
sabitken, Ökkeş'in kalabalık insan gruplarının arasında yavaş 
yavaş belirginleştiğini görürüz ve bu belirginlikten sonra 
kamera sağa doğru pan yaparak Ökkeş'i takip eder.Ses olarak 
doğal sesler İstiklale hakimdir.Yürüyen kalabalıkların sesini 
ve kadraja girmeyen bir sokak sanatçısının çaldığı kemençe 
sesini duyarız. 
 
 
GEÇİŞ SESİ: ''ÇAN'' 
 
SAHNE 3 / İÇ       ST.ANTUAN KATOLİK KİLİSESİ              GÜN 
İrene'yi görürüz. Kilise'de oturmuştur. Düşünceli bir şekilde, 
yalnız başına oturur. Arkasından kiliseye giren insanlar görü_ 
Lür. 
 
 
GEÇİŞ SESİ: ''ÇAN'' 
 
SAHNE 4 / DIŞ           İSTİKLAL CADDDESİ                  GÜN 
İstiklalin kalabalık ortamını tekrar görürüz. Kamera hafiften 
yukarından aşağıya doğru tilt yaparak veya başka bir deyimle 
''kompozisyon'' oluşturarak çekim yapar ve devamında İnsanlar 
yürümeye devam ederler. 
 
 
GEÇİŞ SESİ: ''ÇAN'' 
 
SAHNE 5 / İÇ        ST.ANTUAN KATOLİK KİLİSESİ             GÜN 
Kilisenin içinde, yanan mumları görürüz. İrene mumların 
başında durmaktadır. Kadrajda İrene'nin donuk yüz ifadesi. 
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GEÇİŞ SESİ: ''ÇAN'' 
SAHNE 6 / DIŞ           İSTİKLAL CADDDESİ                  GÜN 
Kalabalık tüm olağanlığıyla akmaya devam eder. Sahne yine bu  
görüntüyle başlar. Film boyunca hiç rastlamadığımız bir çift_   
in, kol kola girmiş bir vaziyette yürümelerini izleriz. Kız, 
elinde kestane kesesiyle bir yandan yürümekte, bir yandan da 
sevgilisinin anlattıklarını dinlemektedir. Genç adamın anlat_ 
tıklarını seyirci duymaz; fakat amors çekime geçildiği zaman, 
gencin kıza doğru bir şey anlatır misali yaptığı el hareketle_ 
ri ve oynayan ağzıyla seyirci bunu anlar. Amors çekim sırasın_ 
da, kamera Ökkeş'i arkadan takip eder. Genç çift Ökkeş'in kar_ 
şısından gelmektedir ve onlarda kadrajdadır. Ökkeş ve Genç 
Adam yan yana geldikleri sırada açı değişir ve genel planda 
gösterilir. Bu esnada Ökkeş ve Genç Adam omuz omuza çarpışır_ 
lar. Bunun daha iyi belli olması adına kısık seste bir çarpış_ 
ma sesi duyulur. Ökkeş, kendisine omzu ile çarpan bu gencin 
arkasından sinirli bir yüz ifadesiyle bakar. Ökkeş'in çekimi 
geçen çekimde ki gibi amors çekimdir. 
 
 
GEÇİŞ SESİ: ''ÇAN'' 
 
SAHNE 7 / DIŞ    ST.ANTUAN KATOLİK KİLİSESİ AVLUSU         GÜN 
1.Sahnede ki, halı sahada top oynayan çocukları uzaktan izle_ 
yen çekim tekniğinin aynısı uygulanır. Kamera, kilisenin gir_ 
İşindeki demir parmaklıklardan içeriyi gözetler. Kilisenin av_ 
lusunda ki insanları görürüz ve kesmeyle İrene'ye geçeriz. Bu 
sefer kamera kilise'nin kapısındadır ve İrene'yi, kiliseden 
çıkması için yürürken, arkasından izleriz. İrene yürümeye de_ 
vam ederek kilisenin dış kapısına gelir. Yürürken ortama hakim 
olan ses doğal sestir. İstiklal Caddesi'nin kalabalığının, so_ 
kak çalgıcılarının ve özellikle kiliseye girip çıkan insanla_ 
rın konuşmalarını ve yürüme seslerini duyarız. İrene, kilise_ 
nin kapısının önüne gelir. Etrafına bir göz gezdirir ve çanta_ 
sından gözlüğünü çıkarıp takar. Çevresine tekrar baktıktan  
sonra, İstiklal Caddesi'nin kalabalığına karışır.  
 
 
SAHNE 8 / DIŞ           İSTİKLAL CADDDESİ                  GÜN 
                                      -ODAKULE BİSTRO'NUN ÖNÜ- 
Genç bir kadın, İstiklal Caddesi'nde ki, Odakule Bistro isimli 
bir mekanın zemin katında oturmaktadır. İçeriye slow bir müzik 
hakimdir. Kadın, mekanın camının arkasından görülür. Ökkeş,  
kadının bulunduğu mekanın önüne doğru topallayarak yürür ve 
kadının önünde durur. Aralarında sadece cam vardır. 
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SAHNE 9 / İÇ            ODAKULE BİSTRO                     GÜN 
Genç Kadın, önündeki masanın üzerinde duran pastadan yemekte_ 
dir. Ağzına bir parça atar. 
 
 
SAHNE 10 / DIŞ         İSTİKLAL CADDDESİ                   GÜN 
                                      -ODAKULE BİSTRO'NUN ÖNÜ- 
Ökkeş aç gözlerle kadının yediği pastayı izlemektedir. Gözünü 
bir an olsun dahi ayırmaz. Bu esnada kadın, tam pastadan bir  
parça alıp ağzına götürmüşken, Ökkeş tarafından İzlenildiğini 
fark eder ve rahatsız olur. Ökkeş fark edildiğini anlayınca,  
bir an kadına bakar; sonra mekanın önünden topallayarak uzak_ 
laşır. Kadın bu durumdan rahatsız olmuştur. Yüzünü ekşiterek  
rahatsızlığını belli eder. 
 
 

 
 SİYAHA KESME 

 
 

 
SAHNE 11 / DIŞ      İRENE'İN EVİNİN SOKAĞI                 GÜN 
Ani bir kesmeden sonra sahne başlar. İrene, apartman kapısını 
açar. Elinde, içi süt dolu plastik bir kap vardır. Apartmanın 
girişindeki merdivenlerden iner ve aşağı doğru yürür. Ayak 
seslerini duyarız. Elinde taşıdığı süt dolu kabı, evinin pen_ 
ceresinin önündeki boşluğa bırakır. Üşüdüğü için üstünde ki  
kabanını elleriyle birleştirerek önünü kapatır. Etrafına bak_ 
tıktan sonra evine doğru yürür. Ayak seslerini belirgin bir 
şekilde duymaya devam ederiz ve köpek havlamaları duyarız. 
 

 
 SİYAHA KESME 

 
 
Sokağın girişinde Ökkeş görülür. Elinde şarap şişesi vardır. 
Havlayan köpek seslerini duymaya devam ederiz. Ökkeş topalla_ 
yarak, yokuş olan sokakta yürümeye çalışır. Nefes nefesedir. 
Havlayan köpekler, fırtınalı hava, öten kuşların sesleri sah_ 
nede belirgin bir yer tutar. Ökkeş yorularak, İrenin dairesi_ 
nin tam karşısında ki tümseğe kendini bırakır. Yorulmuştur.  
Nefes seslerini duyarız. Ağlamaklıdır. Yutkunur. 
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SAHNE 12 / İÇ              İRENE EV                        GÜN           
                                                       -SALON- 
Kamera, salon kapısının arkasından, duvarla başlayarak sağa 
doğru bir pan yapar. Pan'a başlamadan önce netlik bozuktur ve 
pan yapıldıkça netliğin normalleştiğini görürüz. İrene, kane_ 
pede oturmuş; elinde ki küçük el aynasıyla yüzüne bakmaktadır. 
Saat tiktaklarını duymaya devam ederiz. İrene kalkar ve pence_ 
reye. Perdenin aralığından dışarıya bakar ve Ökkeş'i görür. 
Ökkeş'in ağlamaklı olduğunu görür, izlemeye devam eder. Gök  
gürlemesi duyarız. Kadın, Ökkeş'i izlemeyi sürdürür. İzlerken  
iğrenme ve acıma gibi duygular yüzünde belirginleşir. 
 
 
SAHNE 13 / DIŞ       İRENE'İN EVİNİN SOKAĞI                GÜN 
Ökkeş, İrene'nin evinin karşısında ki tümsekte oturmayı sür_ 
dürmektedir. Üşüdüğü için, kollarıyla vücudunu sarar. Köpek  
sesleri duyulur. O sırada, Ökkeş'in bulunduğu yerde ki apart_ 
Mandan bir kadın çıkar. Elinde, ağzına kadar dolu bir çöp po_ 
şeti vardır. Poşeti, Ökkeş'in birkaç adım yanına bırakır ve 
evine doğru gider. Ökkeş, kadının poşet koyarken görür ve gi_ 
Derken onu izler. Kadının yüzünü görmeyiz, sadece ayak sesleri 
belirgindir. İrene'de Ökkeş'i pencereden izlemeye devam etmek_ 
tedir. Ökkeş, birkaç adım ötesinde ki çöp poşetine doğru bir 
hamle yapar. Şarap şişesini kenara koyar ve çöpü karıştırmaya 
başlar. Bu sırada İrene'de, Ökkeş'i seyretmeye devam etmekte_ 
dir. Ökkeş çöpü didik didik eder ama yiyecek hiçbir şey bula_ 
maz. Oturduğu yere tekrar döner ve oturur. Elleriyle bacakla_ 
rına vurarak üzülür, hayıflanır. 
 
 
SAHNE 14 / İÇ              İRENE EV                        GÜN           
                                                       -SALON- 
İrene, Ökkeş'i biraz daha izlemeye devam ettikten sonra perde_ 
yi kapatır. Az önce kalktığı kanepeye doğru ilerler ve tekrar  
oturur. Oturduğu anda bir gök gürültüsü sesi daha duyulur. Ka_ 
dının oturduğu kanepenin yanında ki küçük masada, şarap şişe_ 
si, Ermeni Aşıkları Kitabı, İncil, biri yarım biri boş iki şa_ 
rap kadehi, bir sigara paketi durmaktadır. İlk görüntüde, boş  
olan ikinci şarap kadehi kadrajda görünmez. Kadrajda sadece  
yarısından çoğu içilmiş şarap kadehi ve diğer söylenenler gör_ 
ülür. Kamera İrene'ye döner. İrene dudaklarını ısırmaktadır. 
Az önce pencereden izlediği Ökkeş'ten ne kadar tiksinse de,  
aynı zamanda etkilenmiştir. Kesmelerle giden filmde karşımıza 
Hüseyin İnan'ın silueti çıkar. Bu siluet aslında İrene'nin sa_ 
lonunda bulunan bir posterdir. Seyirciye bu posterin nerede  
olduğu gösterilmez; sadece posterin içindekiler gösterilir.  
Hüseyin İnan'ın görüntüsü barizdir; Yusuf Aslan'ın silueti ise 
flu olarak kenardan görülmektedir. İrene hafif bir şekilde ge_ 
rinerek doğrulur ve yanında ki küçük masanın üzerinde bulunan  
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şarap şişesinden, içinde yarımdan az miktarda şarap bulunan  
kadehine şarap doldurur. Aynı sahne içinde tekrar farklı bir 
kadraja geçeriz. İrene'nin evinde ki akvaryumdabalığın kıv_ 
rılarak yüzdüğünü görürüz. Posterde ki gibi akvaryumunda nere_ 
de olduğu seyirciye gösterilmez; sadece akvaryumun içinde ki  
yüzen balığa ve akvaryumun dekoruna odaklanırız. İrene, şarap 
doldurduğu kadehini eline alır ve kadehten bir yudum alır. Ka_  
mera, İrene kadehi alıp ağzına götürürken onu takip için sağa 
doğru kısa bir pan yapar. Bu karede İrene ile beraber, masada 
boş olarak duran diğer şarap kadehini de görürüz. İrene, ka_ 
dehten bir yudum aldıktan sonra, yüzü düşünceli bir hal alır. 
Kamera İrene'yi evin uzak bir köşesinden sadece kafası yarım 
çıkacak şekilde alır. İrene bir müddet bu şekilde durduktan  
sonra ayağa kalkar ve tekrar pencereye doğru yönelir. Perdeyi 
aralar ve Ökkeş'in, kediler için bıraktığı plastik kaptaki 
sütü içtiğini görür. Kamera İrene'yi pencere'nin arkasından 
izler. Ökkeş'in halini gördüğünde şoke olmuştur. Ökkeş çömel_ 
miş bir halde sütü içerken, İrene onu kısa bir süre izler. İz_ 
ledikten sonra hızlı hareketlerle perdeyi kapatır. Kapatırken 
içeri doğru gittiğini gösteren bir hamle yapar. Böylelikle o_ 
nun salondan çıktığını da anlamış oluruz. Bu sahne ile Sahne  
15 bağlantılıdır. Çapraz kurguyla sahne 14 ve 15 birleştirile_ 
rek, filmin bitmiş halinde bu şekilde izleyiciye sunulur.  
 
 
SAHNE 15 / DIŞ       İRENE'İN EVİNİN SOKAĞI                GÜN 
Çerçevede, İrene'nin sokağa bıraktığı, içi süt dolu plastik  
kabı görürüz. Peşinden gelen kesmede ise bir sokak kedisinin  
sokaktaki bir apartmanın penceresinde ki görünüşünü izleriz.  
Kamera, kurguda yapılacak kesme ile tekrar Ökkeş'e döner. Ök_ 
keş, soğuktan korunmak için kendisini sarmalayıp, hızlı bir  
şekilde nefes alıp verirken, birden karşısında duran, İre_ 
ne'nin bıraktığı içi süt dolu plastik kabı görür. Plastik kab_ 
ın görüntüsü, Ökkeş'in gözünden seyirciye verilir. Ökkeş kabı 
fark ettiğinde, içinde yiyecek bir şeyler olabileceğini de an_ 
lar ve koşarak plastik kaba doğru ilerler. Kabın önüne gelir  
ve çömelerek, adeta hayvancasına kaptaki sütü içmeye başlar. 
Süt bitince kabı bırakır ve tekrar oturduğu yere doğru yürür. 
Çerçevede, Ökkeş süt içtiği yerin önündeki, küçük bir dal gör_ 
ürüz. Ökkeş giderken flu, dal ise net olarak çerçevede görü_ 
lür. 
 
 
SAHNE 16 / İÇ              İRENE EV                        GÜN           
                                                      -MUTFAK- 
İrene hızlıca mutfağa doğru ilerler. Kamera koridordadır ve 
mutfağı görecek bir şekilde sabitlenmiştir. İrene'nin yaptık_ 
larını, onu gözetler bir biçimde izleriz. Mutfağa girer girmez 
ışığı yakar ve buzdolabını açar. Buzdolabından sandviç yapmak  
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için, poşete sarılmış bir halde bulunan ekmeği, bir adet elma_ 
yı ve diğer sandviç malzemelerini çıkarır. Ardından, mutfak 
tezgahının altındaki tepsiyi alır ve tezgaha koyar. Dolaptan 
aldığı ekmeği, tezgahta bulunan bıçakla ikiye böler ve ekmeğin 
arasını da açar. Açılan ekmeğin arasında dolaptan aldığı mal_  
zemeleri koyar. Tekrar buzdolabına yönelir ve dolabı açarak, 
içinden bir poşet ve bir litrelik plastik Coca-cola şişesini   
çıkarır. Tezgahın üzerinde ki rafı açar ve oradan Cola'yı dol_ 
durmak için bir adet bardak alır. Kolayı açar ve bardağa dol_  
durur. Cola'nın kapağını kapattıktan sonra dolaba koymaz ve   
tezgahta bırakır. Hızla hazırladığı sandviçi, kolayı ve elmayı 
güzelce tepsiye yerleştirdikten sonra tepsiyi alır ve dışarı  
çıkmak için kapıya doğru gider. Kamera gidişini alırken, önce  
arkasından, İrene'nin yürüyüşüne göre sağa doğru (Şarap içtiği 
sahnede ki gibi) hafif bir pan yapar. Sonra koridora geçip İr_ 
ne'yi izlemeye devam ederiz. Hızlıca, kapının önünde duran  
terlikleri ayağına geçirir. Kare, göğüs plan da çekildiği iç_ 
in seyirci terlikleri giydiğini görmez ama hareketlerinden an_ 
laşılır. İrene, elinde tepsiyle dışarı çıkar. Kapıyı çektiği  
anda ki pat sesiyle beraber görüntü siyaha kesilir. Bu kesme  
sırasında da filmin başından beri aralıklarla duyulan saat se_ 
si ve filmde ki ortam sesi devam eder. 
 

 
 
 SİYAHA KESME 
 
 

 
SAHNE 17 / DIŞ       İRENE'İN EVİNİN SOKAĞI                GÜN 
İrene, apartman kapısını açar ve elinde tepsiyle dışarı çıkar. 
Apartmanın dış basamaklarından aşağı iner. Köpek havlamaları, 
rüzgar sesi, ayak sesleri, sahnede ki seslerdir. İrene, sütü 
bıraktığı yere doğru yürür. Yürürken Ökkeş'e kısa bir süre ba_ 
karak ilerler. Kamera İrene'yi yürürken pan yaparak takip ed_ 
er. İrene tepsiyi yere koyar. Bu sırada Ökkeş, kendisine yemek 
getiren İrene'yi, apartmandan çıktığından beri izlemektedir. 
Heyecanlı bir şekilde İrene'nin yere bıraktığı tepsiye bakar. 
İrene tepsiyi bıraktıktan sonra çerçeveden çıkar. Çıkarken sa_ 
dece ayaklarını görürüz ve o esnada da Jorge Mendez'in Cold  
parçası çalmaya başlar. Kamera tekrar Ökkeş'e gelir. Ökkeş,  
İrene'nin gidip gitmediğini kontrol eder. Yutkunarak yemeklere 
bakar. Sokakta ki aç kedilerden biri de, (Sahne 15'te geçiyor) 
Sandviçin kokusunu almıştır. Ökkeş sandviçe doğru, elinden  
geldiğince hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışır. Tepsinin önü_ 
ne gelir ve aynı sütü içerken yaptığı gibi çömelir. Tepside ki 
sandviçi hunharca yemeye başlar. Kamera Ökkeş'in tepesinden  
çekim yapar. Ökkeş sandviçi hunharca yerden, çerçevede Ökkeş  
flu, tepside ki elma net bir şekilde görünür ve netlik yavaş  
yavaş sandviçi yiyen Ökkeş'e kayar. Yakın çekimde iştahla Ök_ 
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keş'in sandviçi yemesini izleriz. Kedi ise, sokaktaki bir ap_ 
artmanın penceresinden, iştahla sandviçi izleyen Ökkeş'i yala_ 
narak izler. Ökkeş yemeye devam etmektedir. Bu sırada Ökkeş'i  
izleyen kedinin açlıktan inlemesi duyulur. Ökkeş bunu duyar ve 
başını çevirir. Çerçevede Ökkeş vardır, kediyi görmeyiz. Ökkeş 
sandviçin içinden bir parça salam çıkarır ve kedinin olduğu  
tarafa atar. Bu esnada İrene ise penceresinden Ökkeş'i izle_ 
mektedir. Müzik devam ederken görüntü yavaşça kararır.  
 
                

 
FADE OUT 
 
 
 

        SİYAH EKRANDA MÜZİK DEVAM EDER VE YAĞMUR SESİ DUYULUR. 
 
 
  
 
GEÇİŞ EFEKTİ 
SAHNE 18 / İÇ              İRENE EV                        GÜN           
                                                       -BANYO- 
Müzik kaldığı yerden devam eder. İrene'nin banyoda, aynada yü_ 
züne baktığını görürüz. Saçlarıyla oynar ve yüzüne düşünceli  
bir edayla bakar. Müziğin ritmine göre kurguda, İrene'nin çer_ 
çevede olduğu kare, yakınlaştırılır ve son birkaç saniyesi ya_ 
vaşlatılmış (slowmotion) bir şekilde verilir. Bu bir geçiş   
sahnesi niteliğindedir. 
 
 
 
CROSS DİSSOLVE 
 
 
 
SAHNE 19 / DIŞ           TOPHANE PARKI                     GÜN 
Sahne Cross Dissolve geçişi ile başlar. Ökkeş topallayarak,  
artık evi bellediği parkına tekrar gelmiştir. Sahnenin giri_ 
şinde onun aksak adımlarla parka girdiğinin görürüz. Her zaman  
yattığı, arkasında bank bulunan yüksekliğe oturur. Ortam ses_ 
leriyle beraber (Trafik vs) saat sesini duymaya devam ederiz. 
Ökkeş'in yüzüne yakın planda çekim yapılır. Karnına doğru ba_ 
kıp gülümsemektedir. Genel plana geçildiğinde ise karnına ba_ 
kıp gülümsemekle kalmayıp; gömleğini ve atletini yukarıya çe_ 
kip, çıplak karnını okşadığını da görürüz. Karnını kısa bir 
süre okşadıktan sonra atletini ve gömleğini düzeltir ve montu_ 
nun cebinden, yanında her zaman taşıdığı boş şarap şişesini  
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çıkartır ve önüne koyar. Yüzünde, mutlu olduğunu belli eden  
bir ifade vardır. 
 

 
 
 SİYAHA KESME 

 
 
 
Seri yapılan kesmelerle Ökkeş'in yerde ki yaprakları topladı_ 
ğını izleriz. Çerçeve de sadece eli ve aldığı yaprak görülür. 
Sahne hızlı yapılan kesmelerle ilerler. Ökkeş'i tekrar görü_ 
rüz. Elinde bir tomar yaprak vardır. Ökkeş, yaprakları topla_ 
dığı tümsekten aşağı iner ve oturur. Elinde ki topladığı yap_ 
raklara bakar. Gözleri gülmektedir. Gülümseyerek düşünceye da_ 
lar. 
 
 
 
SAHNE 20 / İÇ              İRENE EV                        GÜN           
                                                -SALON/MUTFAK- 
İrene, pencerenin başında durmuş, aralanmış perdeden bakarak  
Ökkeş'i beklemektedir. Kameranın duruşu, İrene'nin içinde bu_ 
lunduğu psikolojik durumu belli etmek için yamuktur. Saat sesi 
duyulmaya devam eder. İrene, Ökkeş'in geldiğini görür ve ace_ 
leyle mutfağa doğru yürür. Kamera bu sahnelerde de İrene'nin  
psikolojisini göstermek adına yamuktur. İrene mutfağa girer. 
Kamera yine Sahne 16'da ki gibi koridora sabitlenmiş, İrene'yi 
izlemektedir. İrene mutfağa girdiğinde ışığı açar ve buzdola_ 
bına yönelir. Çapraz kurguyla Ökkeş'in sokakta ki görüntüsü  
verildikten sonra, İrene'nin Ökkeş için hazırladığı yiyecek  
tepsisini hazırladığı görülür (İrene'nin sandviç hazırlama 
sahnesi, Sahne 16'da ki gibi uzun tutulmaz). Tepside, Sahne 
16'da ki gibi, elma, sandviç ve bu sefer Cola yerine meyve su_ 
yu koymuştur. Elinde tepsiyle hızlıca kapıya doğru yönelir.  
Önce kapıyı açar fakat mutfağın ışığını açık unuttuğunu fark  
edip geri dönerek, yakında ki mutfak ışığını kapatır. Heyecan_ 
lıdır. Ne yapacağını bilemez bir haldedir. Ayaküstü terlikle_ 
rini ayağına geçirir ve kapıyı açar. Kapının kapanmasıyla sah_ 
ne biter. Bu sahne, Sahne 21 ile çapraz kurgu tekniğiyle bağ_ 
lantılı olarak gösterilir. 
 
 
 
SAHNE 21 / DIŞ       İRENE'İN EVİNİN SOKAĞI                GÜN 
Bu sahne, Sahne 20 ile bağlantılıdır. İki sahne birbirlerine 
çapraz kurgu tekniğiyle bağlayarak verilir. Ökkeş'in sokağın  
yokuşunda yürüdüğünü görürüz. Her zaman ki gibi nefes nefese_ 
dir. Topallayarak gelip, daha önce geldiğinde de oturduğu, İr_ 
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ene'nin evinin karşısındaki tümseğe oturur. Şarap şişesini  
montunun içinde tutmaktadır. Saat sesi gelmeye devam eder. Ot_ 
urduktan sonra, zorlanarak nefes alıp vermeye devam eder. Yor_ 
ulmuştur. İrene'nin gelmesini ümit eden gözlerle, apartmana ve 
İrene'nin ona yemek verdiği yere doğru bakar. Apartmanın önün_ 
de, İrene'nin yemek tepsilerini ve içinde süt olan plastik  
kapları koyduğu yerde ki çiçeğin arkasından, Ökkeş'in apartma 
ve yemek yediği alana doğru bakışını izleriz. Burada çekim 
özellikle flu yapılır ve seyirciye Ökkeş'in ezik bir karakter 
olduğu izlenimi verilir. Ökkeş merakla apartmana doğru bakmaya  
devam ederken, İrene, elinde tepsiyle çıkar ve tepsiyi koyaca 
ğı, dairesinin önüne doğru yürür. Bu sırada Ökkeş heyecanla İ_ 
rene'yi izlemektedir. İrene, hazırladığı sandviç dolu tepsiyi  
yerine koyar ve çaktırmadan Ökkeş'e bir bakış attıktan sonra  
hızlı adımlarla apartmana doğru geri döner. Ökkeş, İrene'nin 
apartmana gidişini izler. İrene gittiğinde rahatlamıştır. Şük_ 
ran ve minnet dolu gözlerle İrene'nin getirdiği tepsiye bakar. 
Bu anda filme müzikte dahil olur. Chopin'in E Minor Prelude'si 
ni dinlemeye başlarız. Ökkeş, her zaman ki gibi topallayarak  
tepsiye doğru gider. Şarap şişesi yine yanındadır. Şişeyi ken_ 
ara koyduktan sonra eğilir ve sandviçi yemeye başlar. Bu esna_ 
da Ökkeş'i arkasından kamera sabit bir haldeyken izleriz. Kam_ 
era Ökkeş'in tepsiye yürümeden önce ki oturduğu yerde sabit_ 
lenmiştir. Ökkeş sandviçi yedikten sonra geri gitmez ve bu se_ 
fer, tepsinin hemen önünde olan kaldırım tarzı yüksekliğe otu_ 
rur. Ökkeş'i karşısından sabit açıda izlemeye devam ederiz.  
Her şey tek açı da ilerlemeye devam eder. Ökkeş beklerken bir_ 
den kafasını apartmanın girişine doğru çevirdiğini görürüz. Bu 
esnada seyirci apartmanın girişini görmez, kadraj tek açıdır. 
Ökkeş şaşkın bir şekilde izlemeye devam ederken kadraja İrene 
girer ve Ökkeş'in neden şaşırarak baktığını anlarız. İrene,  
Ökkeş'in yanına oturur. Bir yandan ondan çekinirken, bir yan_ 
dan da onu merak eden, tanımak isteyen bir kişi gibi ona an_ 
lamlı bir şekilde bakar. Bu yabancı adamla bu kadar yakınlaş_ 
tığı için üzerinde bir tedirginlikte hakimdir. Meraklı gözler_ 
le Ökkeş'i incelemeye başlar. Ökkeş ise utanmıştır. Utangaç  
bir şekilde İrene'ye doğru biraz yakınlaşır. Bundan güç alan 
İrene'de vücudunu hafifçe Ökkeş'e yakınlaştırır. Artık eski  
mesafelerine göre daha yakınlardır. İrene meraklı ve şehvetli, 
Ökkeş işe utanarak birbirlerine baktıkları sırada, Ökkeş mon_ 
tunun cebinden Tophane Parkında İrene için topladığı yaprakla_ 
rı çıkarır ve İrene'ye utangaç bir şekilde uzatır. İrene, Ök_ 
keş'ten gözlerini ayırmayarak Ökkeş'in verdiği yaprakları al_ 
ır. Ökkeş, İrene'nin yaprakları almasıyla elini hızlı bir şek_ 
ilde çeker. İrene yapraklara bakar. Düşünür. Tepside kalmış 
olan, Ökkeş'in yemediği elmayı alır ve dudağında hafif bir  
gülümsemeyle Ökkeş'e uzatır. Ökkeş, sakince elmayı alır. İre_ 
ne'ye göz ucuyla bakar ve sonra elmayı hızlıca yemeye başlar. 
İrene, dehşet ve hayranlık arasında bir bakışla gözlerini 
kırpmadan Ökkeş'in elma yiyişini seyreder. Şuh bir bakışla ba_ 
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karak, yavaşça Ökkeş'in yanına doğru yaklaşır. İrene yaklaşır_ 
ken, ekran yavaşça kararır. 
 
 
            
                    FADE OUT 
 
 
 
FADE İN 
 
AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU YAPILAN TİLT İLE ADEM İLE HAVVA TASVİ_ 
RİNİ İZLERİZ. MÜZİK DEVAM EDER. GÖRÜNTÜ, ADEM İLE HAVVA FİGÜR_ 
LERİNİN YÜZLERİNDE SABİT KALDIĞI NOKTADAN BİR KAÇ SANİYE SON_ 
RA, EKRANDA YAVAŞÇA KARARIR 
  
 
            

 
FADE OUT 
 
 

 
 
SAHNE 22 / İÇ              İRENE EV                       GECE           
                                        -KORİDOR/SALON/MUTFAK- 
Sahne, İrene'nin evinde ki koridorda başlar. Zaman sabaha kar_ 
şıdır. Kısık sekte kuş sesleri duyarız. Işıklar kapalı, etraf  
karanlıktır. Yürüme sesleri duyarız ve seslerle beraber karan_ 
lğın içinde bir gölge görürüz. Koridor da biri vardır. Kori_ 
dordaki kişi, koridorun ışığını açar. Işığın açılma sesiyle  
birlikte birden etraf aydınlanır. Koridorda ki kişi Ökkeş'tir. 
Işığın bir anda açılmasıyla olduğu yerde hafifçe zıplar. Elle_ 
riyle gözlerini ovar. Kamera koridorda sabit bir şekilde durur 
ve Ökkeş'in yaptıklarını gizli bir şekilde gözetlercesine onu 
izleriz. Yanından hiç ayırmadığı şarap şişesi yine elindedir.  
Topallayarak yürür ve kapalı olan salonun kapısını açarak içe_ 
ri girer ve kadrajdan çıkmıştır. Ne yaptığını görmeyiz; sadece 
ayak sesleri duyulur. Az sonra elinde, daha önce Sahne 14'te  
gördüğümüz, İrene'nin salonunda bulunan şarap şişesiyle gelir. 
Bir elinde her zaman yanında taşıdığı kendi şişesini, bir el_ 
inde ise İrene'nin şarap şişesini tutmaktadır. Şişeler eller_ 
inde, salonun hemen yanında ki mutfağa girer. Karanlık olduğu  
için mutfağın ışığını arar. Bulur ve ışığı yakar. Elinde tut_ 
tuğu şarap şişelerini mutfağın ortasında ki masaya bırakır.  
Etrafına bakar. Mutfak masasına doğru yönelir ve elini, masa_ 
da bulunan, içi ekmek dolu poşete atar. Poşetten, bayatlamış  
ekmek parçacığını çıkarır ve ağzına atar. Bu sahnelerde kame_ 
ra hareketlidir ve Ökkeş'in başucundan onun ekmeği yemesini   
izleriz. Bayatlamış ekmeği yedikten sonra, kalan ekmek parça_ 
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larının olduğu poşeti de cebine atar. Masaya bıraktığı iki 
şarap şişesini alır ve topallayarak mutfak kapısına doğru ge_ 
lir. Kapının önünde durur. Bir şarap şişesini sağ elinde, di_ 
ğerini ise sol elinde tutmaktadır. Mutfağın ışığını kapatmaz. 
Ellerinde tuttuğu şarap şişeleriyle, olduğu yerde durarak,  
sanki şükredercesine, derin ve uzun bir şekilde iki kez nefes 
alıp verir. Durgunluğunu bozarak tekrar hareketlenir ve kapı_ 
nın önünde ki ayakkabılarını ayağına geçirir. Kamera, koridor_ 
da sabit bir biçimde durduğu için, göğüs plan da ayakkabıları_ 
nı giydiğini görmeyiz. Ayakkabılarına doğru eğildiği için bu  
durum net olarak anlaşılır. Kadrajdan çıkarak kapıyı kapatır. 
Kapının kapanma sesini duyarız. Ekran, kesme ile kararır. 
 
 
 
 
           SİYAHA KESME 
 
 
 
SİYAH ZEMİNDE SABAHA KARŞI ÖTEN KARGA SESLERİ DUYULUR. 
 
 
 
 
SAHNE 23 / İÇ              İRENE EV                       GECE           
                                                     -KORİDOR- 
İrene, üzerinde pijamalarıyla odasından çıkar. Kamera, tekrar 
koridora sabit bir biçimde konumlanmıştır fakat bu sefer ters  
taraftan koridorun görmediğimiz, arkadan kalan bölümünü izle_ 
riz. İrene'nin çıktığı oda, kameranın bulunduğu konumun tam 
karşısındadır. İrene,  odasının kapısını çeker ve Ökkeş'in ne_ 
rede olduğunu bulmak için mutfağa doğru ilerler. Mutfağa yürü_ 
düğü esnada kadrajdan çıkar. Sahne, bir kaç saniye boş geçtik_ 
ten sonra İrene tekrar kadraja girer ve bu sefer yürüyerek, o_ 
dasının hemen yanında olan banyoya girer. Banyonun ışığını ya_ 
kar. İçeri göz ucuyla bakar ve ışığı kapatarak çıkar. Sahnenin  
çekimi başlangıcından itibaren sabittir. Koridora yerleşmiş  
kameradan sabit bir şekilde İrene'nin odaları dolaşarak Ökkeş_ 
i aramasını izleriz. İrene sürekli kadraja girip çıkmaktadır. 
Banyoya baktıktan sonra hemen banyonun karşısında ki odaya gi_ 
rer. Işığı açar ve bakar. Ökkeş'i göremez bu ışığı kapatarak 
odadan çıkar. İrene'nin odada ne yaptığını göremeyiz. Kadraj_ 
dan çıkmıştır. Işığı açmak ve kapamak için bastığı düğmenin  
sesinden, ışığı açıp kapadığını anlarız. Bu odadan da çıktık_ 
tan sonra son çare kameranın da yakın olduğu diğer odaya yöne_ 
lir. Yüzünde umutsuz ve üzgün bir ifade vardır. Artık umudunu  
o kadar yitirmiştir ki bu odanın ışığını açmaya bile tenezzül 
etmez. Kapıyı hafifçe açar ve tam girmeden hafifçe kafasını ve 
vücudunu sokarak karanlık odadan içeri bakar. Burada da Ök_ 
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keş'i göremeyince kapıyı kapatır ve odanın önünde durur. Kame_ 
raya çok yakındır. Suratında umutsuz ve düşünceli bir ifade  
vardır. Kendini yavaşça yanında ki duvara doğru bırakır. Ekran 
kesme ile kararır.  
 
 
                                                 
                                                  SİYAHA KESME 
 
 
 
KESMEDEN SONRA EKRANDA KALAN SİYAH ZEMİNDE, GEÇEN SAHNENİN OR_ 
TAM SESİNİ DUYMAYA DEVAM EDERİZ. 
 
 
KESME'DEN SONRA İRENE'NİN EVİNDE Kİ PENCERE'DEN DIŞARIYI GÖRÜ_ 
RÜZ. KAMERA GÖKYÜZÜNE DOĞRU BAKMAKTADIR FAKAT DIŞARISI TAM OL_ 
ARAK GÖRÜNMEZ. ORTAM SESİ OLARAK KUŞ CIVILTILARINI DUYARIZ.  
DIŞARIDAN GELEN GÜNEŞ IŞIĞI İSE PENCEREYE VURMAKTADIR. SABAH  
OLMUŞTUR. 
 
 
  
 
CROSS DİSSOLVE 
 
 
 
 
SAHNE 24 / DIŞ           TOPHANE PARKI                     GÜN 
 
Ökkeş, Tophane Park'ına gelir. Bu sefer, Sahne 19' un başlan_ 
gıcında yaptığı yerden giriş yapmaz, ters bir köşeden gelir. 
Kamera sabittir ve açı sahnenin sonuna kadar değişmez. Kamera 
sadece Ökkeş'in hareketlerine göre, onu kadraja sığdırmak için 
yukarı-aşağı veya sağa-sola doğru hafif hareketler yapar. Ök_ 
keş, iki elinde tuttuğu şarap şişeleriyle topallayarak yürür. 
Ökkeş'in ayak seslerini ve çevre seslerini duyarız. Yüzünde   
güleç bir ifade vardır. Park'ın önünden geçen arabaların ses_ 
leri ve kuş cıvıltıları duyulur. Ökkeş banka oturur ve eller_ 
inde tuttuğu iki şarap şişesine bakar. Mutludur. Keyifli bir  
şekilde gülümser ve tuttuğu şarap şişelerini göğsüne doğru  
yaklaştırarak onlara sarılır. Burada, Schubert'in Serenade  
parçası çalmaya başlar. Ökkeş, şişelere sarıldıktan sonra göz_ 
lerini kapatır ve oturduğu yerde hafifçe sallanarak, gözleri   
kapalı bir şekilde şişelere sarılmaya devam eder. Sahnenin so_ 
nunda, bir fotoğraf makinesinin çekim sesiyle birlikte, aynı  
anda ekran siyaha kesilir. 
 
          
           SİYAHA KESME 
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SİYAH ZEMİNDE MÜZİK DEVAM EDER. 
 
 
MÜZİĞİN DEVAMIYLA YAZILAR AKAR VE BİTİŞ JENERİĞİ GİRER… 
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  YAZAN: SÜLEYMAN BERÇ HACİL 
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