
Dijital Ruhlar
Senaryo : Onur ŞENER, Murat DİRİM

S İ N O P S İ S

Can ve Ruhi isimli gençler bir şirkette office boy olarak çalışmaktadırlar. İşlerinde
yeni olan gençler ortama ayak uydurma çabası içindeyken bir olay yüzünden
kavgalı olurlar. İçten içe kendilerinin hatalarını kabullenseler de şirketin o stresli
ve yoğun ortamında bunu birbirlerine itiraf edemezler.

Bir gün ofis girişinde gene birbirlerinin hatası sonucu çarpıştıklarında, bu sefer iş;
ofiste yumruklu kavgaya kadar gider. Bu kavganın sonucu, onları "Dijital Ruhlarla"
yüz yüze getirecektir...

S E N A R Y O

SAHNE 1
GÜN / İÇ
Y A T A K
ODASI

AÇILIŞ

Siyah fon üzerine "Dostluk: İki bedende tek ruhtur." yazılıdır.
Zincirleme olarak sahne 1'e geçilir.

Can'ın bakış açısından yatakta ve örtünün altındayız. Ortam yarı
karanlık, sadece Can'ın sesini işitiriz. Kendi kendine söylenmektedir.

CAN - Çocuğa da çok ayıp oldu. İyisi mi bugün bir fırsatını bulup özür
dilemek. Daha ilk baştan beni yanlış tanımamalı.

Örtüsünü yavaşça başından çeker ve bizde bu sayede tavanı görmüş
oluruz. Gene aynı bakışından yatağının üzerine bakar ve yatan kedisini
görürüz. Yavaşça doğrulur. Söylenmeye devam eder.

CAN - Sende beni uyutmadın. Tüm gece mır mır... Git de sepetinde
yatsana.

Kedinin ona masumca baktığını görünce gülümser, hayvanı biraz okşar
ve gerinerek yatağından kalkar.

CAN - Hadi, kahvaltıya gidiyoruz.

Can, gözlerini ovuşturarak odadan çıkar ve ardından kedisi gider. Bir
süre sonra acı bir miyavlama duyarız.



CAN - (Öfkeli) Çekil ayağımın altından!

SAHNE 2
GÜN / İÇ
MUTFAK

Ruhi ve ev arkadaşı kahvaltı masasındalar. Ruhi'nin canı biraz sıkkın bir
şeyler anlatmaktadır. Ev arkadaşı oldukça keyifli görünmektedir, bu
sırada masanın yanındaki teybin sesini biraz açar. Ruhi bir an duraklar,
dinlenmiyormuş hissine kapılır.

RUHİ - (Biraz öfkeli) ...Kuyruğuna basılmış kedi gibi bağırttırma şunun
sesini, biz ne anlatıyoruz sen ne yapıyorsun!

EV ARKADAŞI - Tamam hoca ben seni dinliyorum. Ruhumuz da gıda
alsın ama değil mi? E sonra ne oldu, özür dileseydin keşke.

RUHİ - onaylar biçimde başını sallar.

SAHNE 3
GÜN / İÇ
OFİS

Bir sürü bilgisayarın, elektronik aygıtın olduğu geniş bir ofistir burası.
Ortamdaki kişiler garipsenecek biçimde işlerine konsantre olmuşlardır.
Gülümseyen yoktur, hareketleri hızlıdır. Masalar arasında evrak alış
verişi, çalan telefonlar, klavye tıkırtıları, kısa ve yüksek sesli
diyaloglar... Her şey birbirine karışmıştır.
Bu curcuna sürerken kapıdan, şapkalı ve genç bir kız elinde ufak bir
koliyle içeri girer.

GENÇ KIZ - (Yüksek sesle) Yazıcısının kartuşu biten masanın üzerinden
alsın! Faks kağıtları da birazdan gelecek!

Genç kızın bu çağrısı üzerine işlerine konsantre olmuş ofistekilerin
çoğu bir an için işlerini bırakıp masa etrafında ufak bir izdiham
oluştururlar. Genç kız koliyi servis masasının üzerine koyar. Bir çok kişi
birer tane kartuş alıp işlerine dönerler. Bir kısmı faks kağıtlarını
bekler, kısa bir süre sonra onlarda gelir ve herkes alacağını alır, işinin
başına döner. Tüm çalışanlar gene aynı prosedür ve dikkatle
uğraşlarındadırlar.

SAHNE 4
GÜN / İÇ
OFİS GİRİŞİ
KAPISI ÖNÜ

Kapı önünün de içeriden pek farkı yoktur aslında. Hızlı adımlı
kravatlar, dalgın etekler...
Can'ın elide dosya, Ruhi'de ise bir çanta vardır. İçeri girmek
isterlerken sert bir şekilde çarpışırlar. İkisi de öfkelenmiştir ama bunu
birbirlerinin yüzlerini görünce, belli etmemeye çalışırlar.

CAN - Bana çarptığın iyi oldu senle biraz konuşmak istiyordum.

RUHİ - (Şaşkın) Ne?! Sana, ben mi çarptım? Önüne bakmadan içeri
dalan sensin!

CAN - Her gün nasıl giriyorsam o şekilde girdim! Kapının önünde kazık
gibi dikilmek neyin nesi peki?



Can bu lafından sonra Ruhi'nin cevap vermesini beklemez, içeri girer.
Ruhi bir an olayı kavramaya çalıştığı için olduğu yerde kalakalır,
yüzünde afallamış bir ifade vardır. Kendini toplar, Can'ı öfkelenmiş bir
biçimde takip eder.

ZİNCİRLEME

SAHNE 5
GÜN / İÇ
OFİS

Can, elindeki dosyaları koymak için odanın dip köşesinde duran dosya
dolabına yönelmiş yürümektedir.
Ofis ise gene bildik düzeninde.

RUHİ - (Öfkeli, parmağını sallayarak) Bana bak, terbiyeli konuş, kazık
sana benzer...

CAN - (Öfkeli) Dün bana söylediklerini unutuyorsun! Bu onlar
yanında...

Dosya dolabının yanında dururlar. Can sert ve hızlı bir şekilde dosyayı
yerine koyar ve sözünü tamamlar.

CAN - ... hiç bile kalır!

RUHİ - Demek öyle, o zaman sana dün eksik kalanları da söyleyeyim...

CAN - Öt bakalım!

RUHİ - Öt, ha! Ben seni çok güzel öttürürüm şimdi!

Ruhi, çantasını yere atar, canın yakasından tutarak hızla dosya
dolabına yaslar ve kavga başlar (hakaretler, bağrışmalar tüm kavga
boyunca sürecektir). Bu sırada Can, Ruhi'ye bir yumruk atar. Ruhi bir
masaya çarpar ve oradaki evraklar yere saçılır. Ruhi kendini toplar ve
Can'a koşarak onu hızla dosya dolabına çarpar ve hızlı bir tokat
patlatır. Can afallar, o da Ruhi'yi ittirerek karnına sıkı bir yumruk atar.
Sonra birbirlerini alaşağı ederler ve ikisi aniden yere düşerek
çerçeveden çıkarlar.

Biz tam bu sırada arka fonda robotlaşmış ahali ile yüz yüze geliriz; bir
değişiklik olmadığını görürüz. İşler devam etmekte, dijital işlemler
sürmektedir. Birbirlerine giren gençleri kimse umursamıyordur. Yazıcı
kartuşu ve faks kağıdına gösterilen ilgi bile ortada yoktur.

Ruhi ve Can yeniden ayağa kalkarak yeniden çerçeveye girerler. Ruhi,
Can'ın boynunu, arkadan koluyla tutmuştur. İkisinin de yüzü ofise
dönüktür artık. Can, boyunduruktan kurtulmak için hamle yaptığı



sırada bir an ofistekilere gözü takılır. Hareketleri yavaşlar ve durur.
Ruhi, Can'ın bu hareketsizliğine bir anlam veremez, o da Can'ın baktığı
mevkie bakar, şaşırır kalır. İkisinin de kolları çözülür, bir süre "dijital
ruhları" izleye dururlar. Onlar için bu sessiz ve zihinlerini karıştıran bir
süreçtir.

Bir çalışanın müsaade istemesiyle irkilirler. Çalışan, dolap dan bir
dosya alır ve tekrar işinin başına döner.

SAHNE 6
GÜN / İÇ
OFİS KAPISI
ÖNÜ

Can ve Ruhi üstleri dağınık bir şekilde kapıda belirirler. İkisinin de
yüzleri güleç, konuşmaktadırlar. Beraber yürüyerek çerçeveden
çıkarlar ve sadece ofise giren çıkanları görürüz.

RUHİ - Burnun kanıyor.

CAN - Andropozdayım ondandır.

Çok kısa sessizlik olur ve ikisi de gülmeye başlarlar.
Ekran kararır ve ofis sesleri arasında bir bayan "irsaliye çıktısını
bulamıyorum" cümlesini söyler ve bilgisayarların hata oluşunca
çıkardıkları o sert, bas sesle film biter. Ardından bitiş jeneriği müzikle
devreye girer.

SON


