
Deprem

Senaryo Yazarı: Emir BERİKER

Sahne 1

(sınıfta)
Profesör: ..ve evet.. dediğim gibi………………… Şimdi, sizden ricam, artık son
dönemece girdik çocuklar. Yarına hepinizin hazır gelmesini istiyorum. Son notlar
verilecek. Hepiniz bu projeler için çok çalıştınız, çaba sarf ettiniz. Herhalde
içinizde hazır bulunmayan yoktur…
(zil çalar)

(Büyük bir gürültüyle herkes dağılmaya başlar.. Can ve berat hemen sınıfın
çıkışında koridorda konuşurlar)

Sahne 2

Can (kısık bi sesle): yapma etme gözünü seviyim kaynak bulamadım ne demek..
madem beceremeyecektin verseydin biz yapsaydık şu projeyi.. Zaten seni gruba
alan da suç!

Berat: telaşlanacak bir şey yok. Bu akşam biter. Zaten neredeyse bitmiş sayılır.
Heyecanlanma.

Can: Şaka gibisin yaa… neyse.. bi çaresine bakacağız.. Bizimkiler memlekete
döndü. Anlayacağın ev boş. Kardeşime de yer buluruz.  Bu arada Salih nerede?

Berat: gelir şimdi. Neyse, dinle beni. Ben şimdi kütüphaneye gideceğim, akşam
sizde buluşuyoruz tamam mı?

Can: Gecikme, zaten işi başımıza dar eden sensin!

Berat: Salih’i bul sen ben kendi başımın çaresine bakarım.

Sahne 3

Kamera apartmanı aşağıdan yukarıya doğru süzer. Hava kapanıktır. 3 arkadaş
projelerini yarına bitirmek için çabalarlar…

Salih: yaz… ………………… sayfa 183 15. satır.



Berat: Eee… Ne oldu Nazlı’yla? Haksız mıyım ama. Valla 2 kişiyi idare eder gibi.
Sende biraz sert ol. Sor, sorgula kızı. Nerde, ne ediyor, ne yapıyor? Söylesin fatih’i
seviyorsa. Sende salla kızı gitsin.

Salih: Sen bu işe karışma.

Can: Berat yeter ama biraz işe konsantre ol. Ağustos böceği gibisin. İnsan biraz
kendini de düşünür. Yarın vereceğimiz şu ödev beklide hayatımıza yön verecek,
senin düşündüğün şeye bak!

Salih: Valla neyimizi ne kadar etkileyecek bilmiyorum ama yarına bitmezse bu
ödev….

Can: …düşünmek bile istemiyorum…

(tam o sırada ev sahibi Can’ın kardeşi çıkar odadan ve tuvalete girer. Kapının
açılmasıyla odadan Rock müzik sesi gelir)

Berat: Kardeşinin zevkine bayıldım…

Can: (kendine söyler gibi) atacak yer bulamadım ki. lanet olası… Konsantre diye bir
şey kalmadı.

Salih: Baksana benim karnım guruldamaya başladı.
Can: Bu saatte mi?
Salih: Ulan yemenin saatimi olur. Şurada çalışıyoruz. Zihnimizi açar.

Can: Hay ben senin zihnini. Saat 3 olmak üzere. Ne yapalım şimdi? Açık lokanta mı
bulacağız sana?

Berat:. Amma çocuksun ha! Şurada elli metre ilerde pizzacı var.

Salih: Heyt koçum be bendensin!

Berat: Yani pizza gelecekte ben yemeyeceğim…
Can: Valla ben aç değilim ama siz istiyorsanız gidip 2 orta boy alabilirsiniz.
Berat: Evet… Yol gözüktü sana Salih.
Salih: Şuna bak ya! Hem çalışmıyor, geveliyor hemde çalışanı yerinden kaldırıyor.
Bi işe yara be!
Can: Hadi uzatmayın. Şurda yapıcak işlerimiz var. Hemen bi koşu gidip alın
hanginiz alıcaksa.
Berat: Eeeeehh… Bu çok uzadı. Ben gidiyorum hadi .Siz işinize bakın. (kapıya doğru
yönelir)

Can t-shirt’ünden çeker Berat’ı.



Can: Neyle alıcaksın salak şey seni?
Berat: Neyle mi? (ceplerini ve ceketini karıştırır).

Salih ve Can gülerler ve Can bi 20’lik koyar Berat’ın avcuna. Berat sinirli bir şekilde
bakar.

Berat: Aha aha aha…

(Kapıyı hafif-sert çarpar ve çıkar….)

Salih: Neyse biz devam. Nerde kalmıştık?

Sahne 4

Kamera alt kapının önünden berat’ı çeker. Berat kendi kendine konuşmaktadır.

Berat: Salaklar. Kimin kafası bu saatte düzgün çalışır ki? Ulan neyse iyiler. Projeyi
yapıyorlar keratalar. Çalışsınlar.
(çok garip bir biçimde bütün köpekler havlar)

Berat: (güler) Noluyosunuz lan. Ehehe, topluca protesto ha? Köpek mamasına zam
mı geldi? Allahallah? Hani köpekleri anladıkta kuşlara nolur böyle?

(kamera ayı çeker, bulutlar ayın önünü kaplar)

Sahne 5

Açık büfe tarzı bir pizzacı vardır sokak kenarında. Berat o tarafa doğru yönelir.
Pizzacıda arabesk müzik çalmaktadır. Pizzacı yayılmış radyo dinlemektedir.

Berat: Selamünaleyküm
Pizzacı: Aleykümselam. Buyur genç.
Berat: 2 Orta boy pizza çıkar mı be abi?
Pizzacı: Taze kalmadı malum… Ama istersen…
Berat: Fark etmez abicim.
Pizzacı: İçecek falan?

Berat: Yok sağ ol … (biraz bekler) Anamadım gitti. Her gece böyle soğuk mu olur
yazları?

Pizzacı: Ben buranın yabancısıyım. Ama bir garip geldi bana da…  (Poşetleri uzatır)
12 milyon 500..

Berat: Şöyle…
Pizzacı: Yok mu bozuk?
Berat: Valla kusura bakma bu seferlik.



Pizzacı cebinden bozuklukları çıkarmış sayarken birden bire etraf sarsılmaya
başlar.

Berat: Amına koyim noluyo lan?
Pizzacı: Hasiktir!!

Berat pizzaları elinden atar ve dengesini sağlmamak için tezgaha tutunur.

Berat: Laaan!!!

Etraftan bi kaç malzeme ıvır zıvır falan düşer. Bu arada deprem kamera
sallatılarak belli edilir.

20 saniye kadar devam eder bu. Sonra deprem durduğunda arka fondan sesler
gelir. Kamera Berat’ı çeker. Berat yerde şaşkınca etrafına bakar.

Sahne 6

Berat: Nooldu lan buraya? (ağlamaklı bir sesle) Allahım sen beni kurtar….

Elleriyle yüzünü kapadıktan sonra aklına birden Cem ve Salih gelir.

Berat: Cem… Salih!

Sahne 7

Ve eve doğru koşmaya başlar. Değişik açılardan koşması çekilir… Tam evin sokağına
saptıktan sonra durur. Kamera Berat’ın yüzüne yakım çekim yapar.

Berat: Hayıııır!!!

Polis arabası ve ambulans sesleri eşliğinde kamera Beratın arkasından yavaşça
uzaklaşır ve ekran kararır.


