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Uzaydan çekilmiş bir dünya fotoğrafı.

Uzun uzadıya Potsdamer Meydanı'nın Berlin Duvar'ı açılmadan önceki hali.

Uzun uzadıya Postmodern teknoloji harikası binalarıyla (Sony Center, Mercedes
Crysler, AT&T) bu günkü Potsdamer Meydanı.

Adam çok yüksek bir binada oldukça gösterişli bir işyerinde başkan masasının
arkasındaki koltukta oturmaktadır.

Adam uzaktan kumandasında bir tuşa dokunur. Televizyonda bir Azrail portresi
söner.

Masada Metin And'ın "Oyun ve Bügü" adlı kitabı durmaktadır.

Adam onun için çalıştığı anlaşılan işadamlarını kabaca, bağırıp çağırarak
ezmektedir.

Adam Potsdamer Meydanı yakınlarında arabasından iner.

Sony Center'a doğru yürür.

Asansöre biner.

Flüoresan ışıkları ile aydınlatılmış bir soyunma odasına girer.

Dolaptaki spor çantadan işçi tulumu giyer.

Takma bıyık- "Şarlo-Hitler bıyığı" takar.

Temizlik malzemeleri ile yüklü arabayı alır, dar ve uzun koridorlar boyu yürür.

Bir mutfağa girer.

Mutfakta kendine kahve koymakta olan bir Yuppie vardır.

Adam çöpü boşaltır, masaları siler.

Adam Yuppie ile göz göze gelir. Yuppie adama aşağılayarak bakar.



Yuppie kahvesini kasten, adamın suratına bakarak mutfağın değişik noktalarında
yere damlatır ve temizlemesi için adama lekeleri işaretler.

Adam dizlerinin üzerinde lekeleri temizler.

Adam aniden Yuppie'yi brutal bir şekilde öldürür. Yuppie ölürken gülümser.

Yuppie kahve içmekte, adam odayı temizler.

Adam koridorlar boyu yoluna devam eder.

Makinelerle dolu bir büyük salona girer. Temizlemeye başlar. Makineler arasındaki
tek canlıdır.

Giysilerinden Şef olduğunu anladığımız kişi asabi bir halde adamın bulunduğu
salona hızla girer ve adama bakmadan çıkar gider.

Adam hızını makinelerin hızına uydurur.

Adam koridorlar boyu yoluna devam eder.

Sekreter odasına girer. Temizlemeye başlar. İçerde bulunan sekreter kendi
dünyasındadır.

Sekreter telefonla konuşup tırnaklarıyla oynarken odasının değişik noktalarını
temizlemesi için adama işaretler.

Sekreter telefon ile konuşmasına ara vererek adamın üstüne yürür ve sert bir ifade
ile temizlemesi gereken yerleri göstererek, emirler verir.

Sekreter telefon ile konuşmasına döner, adam hakkında atıp tutmaktadır.

Adam sekretere deli gibi saldırır. Fotokopisini çeker.

Fotokopi makinesinden çıkan sekreterin fotokopileri odayı doldurur.

Adam kağıt yok etme cihazında sekreterin fotokopilerini yok eder.

Sekreter telefon ile konuşup, uzun ve ojeli tırnakları ile oynamakta, adam odayı
temizler.

Adam koridorlar boyu yoluna devam eder.

Giysilerinden şef olduğunu anladığımız adamın bir şef odası olduğu anlaşılan
odasına girer.



Şef masasında oturmuş, patates sosis yemektedir.

Masasının üstünde Huizinga'nın "Homo Ludens" adlı kitabı durur.

Şef kalkar ve odasında dolaşmaya başlar.

Adam koltuğa ve masaya boş boş bakar. Masanın arkasına geçerek temizlemeye
başlar. Ensesine şefin eli yapışır. Şef adamı tutar ve masanın önüne bırakır.

Adamın yüzü ifadeden ifayeye girer. Masa ile ezerek şefi öldürür.

Şef patates, sosis yemekte, adam odayı temizler.

Adam dar ve uzun koridorlarlar boyu yürür.

Temizlik malzemeleri ile yüklü arabayı bırakır.

Floresan ışıkları ile aydınlatılmış soyunma odasına girer.

Dolapdaki spor çantadan özenle günlük giysilerini giyer.

Asansöre biner.

Sony Center'dan Postdamer Meydanına doğru yürür.

Potsdamer Meydanı yakınlarında arabasına biner.

Bir polis memuru yaklaşır ve adamın belgelerini ister.

Polis memuru ceza yazar.

Adam arabasından inerek polis memuruna yalvarır.

Polis adamın üstüne başına, arabanın görkemine bakar ve şaşırır.

Adam polise ironik bir şekilde güler.

Adam polise büyük bir para verip elinden ceza makbuzunu çeker alır.

Adam çok yüksek bir binada oldukça göşterişli işyerinde başkan masasının
arkasındaki koltukta oturmaktadır.

Masanın üzerinde hala Metin And'ın "Oyun ve Bügü" adlı kitabı durur.

Uzaktan kumandasına dokunarak televizyonu açar ve Yuppie, sekreter, şef ve



polisin feci bir şekilde öldürüldüğü haberini ifadesiz bir surat ile izler.

Uzun uzadıya Potsdamer Meydanı'nın II. Dünya Şavaşının son günlerindeki hali.

Uzun uzadıya modern teknoloji harikası binalarıyla 20.yy'ın ilk günlerinde
Potsdamer Meydanı.

Uzaydan çekilmiş bir dünya fotoğrafı.


