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Senaryo : Kemal ÇİPE

Sahne – 1 Gelinlikçi İç / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Derya ile Alp gelinliklere bakıyorlardır. İkisi de çok mutludur.

Geniş plan Derya ile Alp'i görürüz. Derya ile Alp yan yanadır.

Derya mankenin başındaki duvağı alır ve kendi başına kor.

Alp beğenmemiş numarası yaparak yüzünü ekşitir. Buna tepki olarak Derya da dilini
çıkarır.

Sahne - 2 İşyeri İç / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------
İş yerinin kapısı sert bir şekilde açılır.

Yakın plan iş yeri sahibinin ürkmesini görürüz. 

Sadece kapıdan giren ayaklar gözükür. O ayaklardan birisi kapının önünde durur.

Masanın üzerine bir silah konur. Kamera silahtan adamın yüzüne tilt yapar.

Geniş plan iş yerini görürüz. Çete elemanları dükkanın içerisindedir.

Yandan çete üyesini görürüz, çok soğuk kendinden emin.

Çete Üyesi - Her zaman geciktiriyorsun. Bir gün sabrımız tükenecek.

Ürkek bir şekilde. Aynı zamanda kasadan bir miktar para çıkarır.

İş yeri sahibi - Ekonomik durumları biliyorsunuz parayı denkleştirmekte
zorlanıyorum.

Tehditkar bir tavırla ve silahını iş yeri sahibine doğru tutarak;

Çete Üyesi - Fazla konuşma lan bir daha ki sefere geldiğimde parayı zamanında
istiyorum . 

Tam bu sırada iş yerini gezmekte olan çete üyesi olanları izlemektedir ve
bakmakta olduğu vazoyu elinden bilerek bırakır. 



İş yeri sahibi korkarak vazonun düştüğü yere bakar, korkmuştur. Tekrar döner,

İş yeri sahibi - Biraz anlayışlı olun, zaten neyim varsa size veriyorum.

Alaycı bir tavırla, Aynı zamanda iş yeri sahibinin elindeki paraları alır.

Çete Üyesi - Vereceksin tabi hele bir verme! (arkadaşlarına dönerek) Hadi gidelim
Çocuklar.

Sahne – 3 Gelinlikçi önü Dış / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Alp ile Derya birbirine sarılmış halde gelinlikçiden çıkarlar. Alp sağa doğru bakınca
cadde kenarında çiçek satan bir sokak çiçekçisini görür.

Çiçekçi adam çiçekleri ile uğraşmaktadır.

Alp deryayı öper. Birlikte çiçekçiye doğru yürürler.

Çiçekçi adam çiçekleri ile ilgilenmeye devam eder. Alp söyle bir güllere baktıktan
sonra bir desteyi işaret ederek,

Alp - Şu desteyi vere bilir misin dayı. Ne kadar?

Çiçekçi kafasını hiç kaldırmadan bir demet gülü eline alır;

Çiçekçi - Üç milyon

Çiçekçi gülleri uzatırken yüzlerine bakar ve irkilir. Alp ile Deryaya onları
tanıyormuş gibi bakar.

Alp Çiçekleri alır ve Deryaya verir sonrada çiçekçiye parasını verir.

Alp - İyi günler dayı.

Çiçekçi donuk ama birazda düşünceli bir şekilde Alp ve Deryaya bakar, sonra da
çiçek sepetinin bir kenarında duran Sarı Gülü alır ve Deryaya bakarak,

Çiçekçi - Bir dakika, unutmayın bazen sonlar yeni bir başlangıçtır.

Derya önce şaşırır ama çiçeği de kabul eder. Derya Çiçeği alırken yaprağından bir
damla yere düşer.

Derya Teşekkür ederim?

Alp ile Derya çiçekleri aldıktan sonra caddeden karşıya geçmek için yürümeye
başlarlar.



Derya - Ne demek istedi sen bir şey anladın mı?

Arabanın gelmesi değişik açılardan.

Alp hızla gelen arabayı fark eder ama bir artık çok geçtir.
Alp'in arabaya şaşkın gözlerle bakışı.

Sokak arasından çıkan çete üyelerine ait araba hızla Alp ve Derya'ya çarpar.

Çete başı - Durma baş gaza salak çabuk kaçalım.

Alp ve derya yerde yatmaktadır ve çevrelerine orda bulunan insanlar birikmiştir.

Derya ve Alp Kanlar içindedir. Alp Hareketsiz yatan Deryaya doğru son gücüyle;

Alp - Derya!

Alp'te kendinden geçer.

Sahne – 4 Hastane İç / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hastanede koşturan doktorlar ve iki tane sedye arka arkaya gelmektedir.

Hemşire - Kız ölmüş yanıt vermiyor.

Doktor Alp'e doğru hamle yapar.

Diğer Hemşire - Nabız zayıflıyor. Şoka girmek üzere.
Doktor - Ameliyathaneye alalım. Kan gurubu bellimi. Acil kan bulun.
Hemşire - Kalbi durdu nabız sıfır.

Doktor kalp masajı yapmaya başlar ve bağırarak;

Doktor - Şok aleti şok aleti.

Şok aletinin şarj edilmesini görürüz ve Alp'in başındaki doktor Alp'e şok uygular.

Hemşire - Yanıt yok.
Doktor - Bir daha 

Tekrar Alp'e şok uygulanır.

Yakın plan hemşirenin yanından kalp cihazını görürüz. Cihaz ekse düşmüştür.



Yakın plan hemşirenin başını görürüz. Doktora doğru döner ve;

Hemşire - Nabız sıfır hasta yanıt vermiyor. Hastayı Kaybettik.

Yakın plan doktorun terli yüzünü görürüz, Önce hemşireye bakar sonrada kalp
cihazına doğru bakar. 

Yakın plan kalp cihazını görürüz.

Sedyede tek başına yatan Alp'i görürüz. Odada kimse yoktur. Kamera sedyeye
doğru yavaş yavaş yaklaşırken üstündeki beyaz örtü havaya uçar.

Yakın plan Alp'in elini görürüz. Yumruğunu sıkar. (kamera kolundan yumruğuna
doğru iner)

Alp'in yüzünü görürüz, gözleri açıktır.

Alp'in sedyeden kalkmasını görürüz ama aynı zamanda sedyedeki Alp'i de görürüz.
(Ruhu ve vücudu) Hemen ardından sedyeden Alp'in vücudu da kalkar ve tekrar bir
olurlar. Bir ışık patlaması olur.

Sahne - 5 Gelinlikçi Önü Dış / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaza yerinde hayat normal bir şekilde devam etmektedir. Deryanın elindeki güller
hala yerdedir ama sarı gül içlerinde yoktur. Bir el, Alp'in eli yerdeki demeti alır.
Alp gülleri içten bir şekilde koklar.

Sahne - 6 Bar önü Dış / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dört çete üyesi bir barın önünde konuşuyorlardır.

Su birikintisinin üzerine Alp gelir. Alp'in bacaklarının yanından gurubu görürüz.

Alp yumruğunu sıkar daha sonra Alp'in yüzüne kadar kamera kalkar ve Alp
kameraya doğru döner. Duygusuz bir ifade ile bakmaktadır.

Çete üyeleri birbirlerinden ayrılır ve içlerinden birisi bara doğru yönelir. Çete üyesi
yumruğuyla korumanın omzuna vurur ve gülerek;

Çete Üyesi - Naber koçum!

Koruma başını ona doğru çevirir ama tepki vermez.

Alp çete üyelerini izlediği yerde yoktur su birikintisinden kamera gökyüzüne tilt
yapar bulutlar çok hızlı bir şekilde akmaktadır.



Sahne – 7 Bar İç / Gün
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bira bardağı masanın üzerine hızlıca konur.

Barmene dönerek;

Çete Üyesi - Bir tane daha

Dedikten sonra soluna doğru döner ve Alp'i görür. Alp ona bakmıyordur.

Çete üyesinin önüne dolu bir bardak konur. Çete üyesi bardağa doğru bakar. Elini
bira bardağına doğru götürür ama bardak yana doğru kayar. Bir hamle daha yapar
ama bardak gene kayar. Son bir hamle ile bardağı yakalar ve gene Alp'e doğru
döner ve güldükten sonra bardağı kafasına diker.

Bardağı masaya koyunca bardak patlar.

Barmene doğru dönerek korkmuş bir şekilde;

Çete Üyesi - Bardağı gördün mü? Parçalandı!

Barmen anlamamış bir tavırla;

Barmen - Anlamadım hangi bardağı?

Şaşkın bir şekilde,

Çete Üyesi - Benim bardağımı!

Dedikten sonra bardağına doğru bakar ve kamera bardağın olduğu yere doğru
döner. Bardak sağlamdır.

Alp'in olduğu yöne doğru döner ama Alp oturduğu yerde yoktur ve sağ tarafından
bir ses duyar. Sese doğru döndüğünde Alp'i görür ve korkar.

Çete Üyesi - Öleceksin!

Barmen Alp'i göremez ama çete üyesi Alp'i görür ve çok korkmuştur.
Oturduğu yerden ayağa kalkar. Alp'te ayağa kalkar.

Alp çete üyesine doğru dönüp bakar kamerada Alp ile beraber döner.

Çete üyesi korkup kapıya doğru koşmaya başlar koşarken arkasına dönüp bakar.

Tekrar döndüğünde Alp önündedir ve Alp'e çarpıp yere düşer. Adam yerde
cebindeki bıçağı çıkarır ve tekrar ayağa kalkar. Bıçağı Alp'e doğru sallar.



Alp biraz arkaya doğru kayar. Adam dengesini kaybetmiştir. Alp saçından tutar ve
arkasına geçer. Bir eliyle de bıçağı tuttuğu elini yakalar.

Bardakiler adama bakmaktadır. Onlar Alp'i göremez. Çete üyesi bardakilere doğru
dönmüş ve bıçağı boğazının önüne getirmiştir.

Alp adamın kolunu hısımla çeker ve boğazını keser. Çete üyesi yere düşer.

Sahne – 8 Ev İç / Gece
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Çete üyesi kendine uyuşturucu şırınga etmiştir ve kolundaki bandajı çıkarır.

Çete üyesinin yüzünü görürüz. Hayal alemine dalmak üzeredir.

Yanında yatan kadına doğru eğilir ve boynuna bir öpücük kondurduğu anda bir ses
duyar ve kalkar.

Çete Üyesi - Kahrolası kediler!

Kadın adamın arkasından uykulu bir şekilde bakar ve tekrar uyur.

Adam biraz yalpalayarak yürür ve aynanın önünde yüzüne bakmak için durur.

Balkona çıkar ve balkondan aşağıya doğru bakmaya başlar.

Aynanın önüne bu sefer Alp gelir sadece ayakları gözükmektedir. Alp aynanın
önünden çekildikten sonra kamera yukarı doğru yükselir ve aynanın önünde durur.
(Kameranın gözükmeme efekti)

Alp balkona çete çıkar ve çete üyesinin tam arkasında durur.

Balkonun kapısı kendi kendine kapanır kilitlenir ve önündeki perde kapanır.

Sahne – 9 Balkon Dış / Gece
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam arkasını dönünce Alp'i görür ve korkar.

Çete Üyesi - Sende kimsin lan? Ne işin var evimde?

Adamı yakasından tutar ve havaya kaldırır.

Alp - Tanımadın mı beni?
Çete Üyesi - Bırak beni bee... Aaaaaaaaa

Kadını uyurken yatakta görürüz ve adamın çığlığını duyarız kadın gözlerini açar.

Adam apartmanın önünde yerde yatmaktadır balkondan aşağı düşmüştür.



Sahne 10 Dış İç / Gece
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Çete üyesinin yaktığı kibriti görürüz. Kibritle sigarasını yakar ve bir nefes verip
kafasını kaldırır.

Adamın karşısında Alp vardır. Alp'in yanından yürüyerek geçer. Biraz yürüdükten
sonra durur.

Adam dönüp arkasına bakar ama Alp yoktur.

Alp adamın karşısında duruyordur. Başı öne doğru eğiktir ve kafasını kaldırır.

Çete Üyesi - Sen, sen öldün. Bu imkansız!
Alp - Evet ama sen de öldün...

Alp adamı boğazından yakalar ve havaya kaldırır.

Çete Üyesi - Bırak beni bırak Allah'ın belası bırakkkk...

Alp adamı bırakır ama adam biraz daha yükselir. Adam bağırmaktadır. Alp adamı
caddeye doğru fırlatır. Bir fren sesi duyulur ve adam fren sesine doğru korkuyla
bakar.

Çete Üyesi - Aaaaaa

Bir arabanın fren yapan lastikleri görülür.

Araba durmuştur adamda arkasında yuvarlanıp durur. Arabanın içinden çete reisi
çıkar.

Çete Reisi - Kaya, Kayaaaa
Alp - Yerinde olsam kendim için endişelenirdim.

Adam cebinden silahını çıkarır ve Alp'e doğru yönelttiğinde silah elinden uçar. Alp
başını yerden kaldırır ve Alp'e doğru bakar.

Adam Alp'i hatırlar.

Çete Reisi - Sen o sabahki adamsın değilmi. Demek ölmedin.

Alp biraz düşünür ve;



Alp - Hayır öldüm.

Adam Alp'e doğru koşar ve yumruk atar. Alp adamın yumruğunu ve sonra gelen
tekmesini bertaraf eder ve dövüşmeye başlarlar.

Alp adamın arkasında durmaktadır. Boynunu kırmak üzeredir.

Bir polis sokağın arkasından çıkmış olay yerine doğru yürümektedir. Onları o
vaziyette gördüğü zaman silahını çıkarır ve bağırır. O anda Alp adamın boynunu
kırar.

Polis - Dur polis!

Alp polise doğru dönüp bakar. Tam o anda önünden bir gelin duvağı uçar. Gelin
duvağının geldiği yöne doğru dönüp bakar.

Alp duvağın geldiği yönde Deryayı görür. Ona doğru yürümeye başlayınca ruhla
beden tekrar ayrılır. Beden olduğu yere düşer.

Yerde yatan bedenin üstüne bir tane SARIGÜL düşer.


