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Sahne 1
Müzik

Kamera görüşü, ofise geliş, bahçede yürüme. binaya giriş. merdivenlerden
inme. kapıyı açış.

iki eleman, ofisteler. ikisi de makine başında. arka fonda sert bir müzik.
Muhtemelen bir black metal. sert ve şiddetli.

gözlüklü dayanamaz. söylenir;
- oğlum yeter lan deminden beri. İçim kalktı, bi kusmadığı kaldı heriflerin!

Siyahlı hince sırıtır. yüz ifadesi eski halinde döner, değişiklik olmaz.
Makinesinin başına oturur. Artık ekranı görmekteyiz.

telnet IP no sekilinde bir şeyler yazar.
Login ekranı gelir.
Username e garip bir ad yazar : thistle mesela

sonra sifreyi girer.
daha sonra "successful login" diye bir mesaj görünür.

"killall sound" yazar.

Odaya genel plandan çekim.

Ses kesilir birden.
Siyahlı şaşırmıştır.
Ayni şekilde sırıtır gözlüklü.

bu sefer siyahlının makinesindeyiz :

shell de : gcc -o remoteboot remoteboot diye bi komut yazar.

derleme sonucunu görürüz.
sonra remoteboot IP yazar.

gözlüklünün makinesinin arkasından kendi görüntüsüyle birlikte çekim.
makine boot eder, bios yazıları gözükür.
gözlüklü delirir :

- Yaa yapmasana sunu salak diyip ayağa kalkar..

Siyahlı bu sefer kahkaha atar.
sonra gözlüklünün makinesi boot eder ve biz



Sahne 2
Hacking

Siyahli telasli ve hizli bir sekilde klavyesini tuslamaktadir. tikirtilar disinda
ortam baygin ve sessizdir.
Siyahli sessizligi boler :

-Hiaa kirdim ipneyi...Gel bak gel naapacam bilgisayarina.

Gozluklu siritarak birazda telasla makinasindan kalkar. kafasi ve bakislari
siyahlinin monitorune donuk yaklasir :

- Anaa hakkaten haa.. Olm yapma lan, bi gun herifler IP ni detect edecekler.
- Nereye olm (sakin ama hizli sekilde bir seyler tuslar). Artik kamera
ekrandadir.
Siyahli bir dosya acmis, actigi dosyanin icine biseyler yazmaktadir. Hard diski
komple ucuracak malum komutlari yazdiktan sonra hackladigi makinada
gozukecek su mesaji yazar "Hayat acilarla doludur!..."

gözlüklü  güler ;

- Olm hayretsin haaa.
-Yaa naapim sikiliyoom..hin hin guler siyahli...

Sonra yine isinin basina donerek :

-Hem su "tigressa" nin yaptiginin yaninda bizimki cocuk oyuncai. Eleman
milletin onemli dosyalarini indirdikten sonra kendi makinasina, hepsini
ucuruyormus. Sonra da dosyalarinizi istiyorsaniz suraya su kadar para birakin
vs. Dunyanin parasini kaldirmis valla...

Yerine donerken beyazli :

-Hani su kafasi atinca bi suru site kirip imzasini atan tip mi?. Birak yaa
ugrasilmas olle tiplerle. kesin bilgisayariyla butunlesmistir artik o. Konusmayi
bile unutmus olabilir?.

Baslari monitorlerde gulumserler. Birbirlerine bakmadan.



Sahne 3
Keşfediş

Ofisteyiz. Genel plan (ikisi de makinasinin basinda)

Gozluklu siyahliya seslenir : Olm gelsene bi suraya (hafif gergin) gozler kisik
monitore bakmakta.

Siyahli hipnoz olmus gibi bilgisayara bakmaktadir. Tepki vermez.
- Lan oglum Gelsenaaaaa!!
-Ne var beaaaaa.. Hala monitore bakmaktadir ama koltuktan kalkar. Gelir.

Ekran goruntusu : Bir web sayfasi. ascasino com : Not Registered Yet
yazmakta.

-Bu mumkun olabilir mi? der gozluklu kafasini monitorden kaldirarak, ayakta
masaya elini dayamis duran siyahliya. Siyahli :

-Yok lan nereye. Kac yilligina alinmistir biliyor musun o isim.
-Iyi ya olm bende ona baktim. Bu gun 10.30 itibariyle bitmis.

Ikisi de saate bakarlar : Ikiside 10.34 der.

Hemen makianada hizli ve telasli bazi hareketler yaparlar.

Sonra ekranda : Congrulations! You have just registered ascasino.com
yazmakta ve yanip sonmektedir.

siyahlı : Abi inanmiyorum aldik mi bu ismi simdi?
gözlüklü : Burada oyle yaziyor.
siyahlı : Olm adamlar amma bozulacak haaa.. Resmen dort ayak ustune
dustuk.

Hemen bi site kasalim yazalim oraya da isim satiliktir.....soonra aniden durur.

gözlüklü : Kac lira isteyecegiz lan?
siyahlı : kac dolar diceksin yani?
gözlüklü : Evet?

siyahlı durur : Gulerek valla bize geliris 15 dolar. size 1500 dolardan verelim?

gözlüklü : Oha lan host! Kim verir lan o kadar para. BAska bisi alir adam.

siyahlı : Eee Alirsa alsin valla.. Kime olsa satariz. (gercekten de kaygisizca)

O sirada biseyler ile ugrasmakta olan gozluklu monitoru gosterir :
-Nasi iyi mi bolle?

Ekranda Kocaman harflerle "Bu domain satiliktir - pegasus@hotmail.com
yazmaktadir.

-Iyi bakalim. Beklices der siyahli.



sahne 4
Geliş

Iki kisi. Buyuk ve genis bir arabanin icinde. Araba hareket etmiyor. Kamera
arka koltukta. Iki kisiyide oradan goruyoruz. Birbirlerine donerek konusuyorlar
:

Siyah gozluklu ve top sakalli olan (Tetikci) :

-Evet tam biseyler yaziyordum ki, tabi benim yazmama yazmak denirse..
Boyle garip garip mesajlar filan cikti. simsiyah oldu hersey.
Hayir zaten bi bok annamiyom. Iyice sinir oldum.
Zaten bize gore dil bu bok, ne dersin?

Diger Guard hic bir tepki vermez. Ayni souk ifadeye sahiptir.

Tetikci yilmis bi sekilde.
- Neyse, Bina burasi. Hadi.

Arabadan cikarlar. Ikisini de uzaktan goruruz. Binanin ana girisi ve arabadan
cikis ayni anda gozukur.
Sonra binanin icinden karsidan gelislerini goruruz (mumkunse yavas cekim)

sahne 5
Karsilasma

İki kafadarin ofisindeyiz. Ancak ofisin penceresinden iki siyahli tipin
merdivenlerden indikleri belli olur..

-Kapi acilir :

Kisiler birbirlerine bakarlar. kamera yakin cekim yuzlerde dolasir.
Sessizligi tetikci bozar.
- Tetikci : Hanginiz su kanatli at? der?

Gozluklu ye yakin cekim. Dumur olur. Pegasus benim der.

Tetikci siyahliya bakar. solle bir odada gozukur. Guard kapiyi tutmustur.
Evet? der sonra sabirsizca?
siyahlı : Evet?
-Sartlar? Der? Para? Mal? Ne istiyorsunuz?

Grular dumur olur. Birbirlerine bakarlar?
-Oha der siyahli ? Ascasino icin mi geldiniz? Nerden duydunuz? Kim...vs deyip
sacmalar? Gozlukluye bakar?

gözlüklü : Evet bizi nasil buldunuz der?

Tetikci : Ayni souk ifadeyle : Sorulari ben sorarim ve ilk soruma henuz yanit
alamadim. Ustelik Minik (Giuardi goruruz) benim is yapma yollarimi
begenmiyor, hep kendisine bir sans verilmesini istemistir? Minik ifadesini
degistirmez.

Siyahli ve gozluklu birbirlerine bakarlar..Anlasmis sekilde kafalarini hafifce
sallarlar :



siyahlı kaygisizca : 1500 dolar der?

Sasirma sirasi Minik ile tetikciye gelmistir..Siritirlar. Tetikci Minige bakip basi
ile ver gibi bir hareket yapar. Minik elini cebine sokar, bir silah cikarir. Sonra
Masanin uzerine koyar. Elini cebine sokup bir tomar para cikarir. Tetikciye
atar.

Sonra silahi alip cebine sokar.
Tetikci Parayi alip siyahliya atar. Siyahli parayi tutar. Ikisi de paraya bakar?
Gozleri parlamaktadir...
-Burada fazlasiyla var. Isim 24 saat sonra uzerimize gecmek zorunda. tek
sartimiz bu. der.
-Bilgiler burada der.
Bir de kagit uzatir.

Sonra minige cikmak icin isaret verir :

-Peki ya 24 saat sonra sayfa uzerinize gecmesse? der gozluklu endiseli bir
sekilde?

Tetikci durur (arkadan cekim) : Gececek der.. odadan cikarlar. Ikisi de
birbirine bakar.

Sahne 6
Para

Bu sahnede arka fonda muzik calar . Video Klip havasi vardir. Birinin birine
para verdigini gorurus (sayarak) Sonra tiplerden biri elinde bir kamera cevirir.
PAra sayma sahnesi yenilenir. Bir muzik magazasinda gitar denerler.
PAra sayma sahnesi yenilenir. Bir notebook acarlar. Sevinmektedirler.
PAra sayma sahnesi yenilenir. Burada uzerinde (SATILIK) yazan bir tabeladan
unzoom yapar kirmizi bir twingo gorunur. Sonra bir el o Levhayi kaldirir ve
biriyle el sikisirlar. Sonra ikiside arabaya biner.

Muzik Fade out eder-biter.

Sahne 7
Gerçek

Ofis: tiplerden biri kamerayla bir seyler cekmektedir. Gozluklu sikilir :
Hadi olm su isimi gecirelim adamlarin uzerine: 1 - 2 saat kaldi basimiza bela
olmasin
- Elinde kamerasi olan birden durur. Kamerayi dusunceli dusunceli masaya
koyar. Sifresi neydi onun der.
Gozluklu unuttun mu? der
Siyahli yok unutmadim da hatirlamaya calisiyom der.
Gozluklu yanina gelir. (Gayet endiseli)
hah der hatirladim. Dur bakalim.

makinanin basinda biseylere tiklarlar. (Kamera monitorun arkasindan
yuzlerindeki isiga bakmaktadir)

sonra tamamdir der- siyahli-



Sonra birden ikisinin de yuzu deisir. gozleri buyur. Bu ne lan der? Ikisinden
biri.
Kamera moniotroru gosterir. Ekranda Gorulebilen tek sey Buyuk Bir kirmizi
Fontla Sorry Yazmaktadir.

Birisi yaziyi okur : Ozur dileriz, Su an bakim calismasi oldugundan sistemimiz
2-3 saatligine hizmet disidir. Isteginiz dikkate alinmistir. Sistem ayaga
kalktiginda isleme konulacaktir. Anlayisiniz icin tesekkur ederiz!

Arka fonda sert bir muzik baslar. Tipler heyecanla birbirlerine bakarlar.

Sahne 8
Temizlik

Yuru yuru deyip kosmaya baslarlar. Yeni aldiklari arabalarina binerler. IKisi de
kapisini kapatir. Cabuk der biri. Digeri arabayi calistirir.

Derken cama vurulma sesi gelir. Sofor kafasini cevirir. Bir silah namlusu gorur.
Kafasini kaldirir. Tetikciyi gorur. Diger eliyle cami ac gibi bi isaret yapar
tetikci. Diger taraftaki (Siyahli) kapiyi acip gitmek ister. Ancak diger tarafta
minigi elinde silahla gorur.

-Tetikci : Isler nasil gidiyor diye bakmaya geldik? Erken bitti galiba? Sizi soyle
alalim?

Tipler arabanin kapisinin acik birakarak diger arabya binerler..araba hizli bir
sekilde uzaklasir.

Sahne 9
Final

Oldukca kotu bir yer. Arka fonda terkedilmis bir ev, yikilmis duvarlar.
vs...Tetikci yi elinde silahla goruruz. SIyahli ve Gozluklu berbat bir suratla
yerde arkalari donuk ve diz cokmus durumdadirlar.

Tetikci : Siz ikiniz gercekten de bu isten bu kadar kolay kurtulabileceginizi mi
sandiniz? Bu isler nasil yurur haberiniz yok? Paralari alirken, bizi salak yerine
koyarken iyiydi degilmi? (Sinirli bir sekilde) Sizin gibi iki salak icin buralara
gelmek bile lux, heme orada arabanin icinde sizi temizlemek lazimdi. Ama
simdi hikayeniz burada bitiyor..Ne yazik.

gözlüklü : Bizi vurmucaksin sanirim? salak bi web sayfasi icin?

Tetikci : O salak seyin ne oldugunu bilmiyorum. Oldum olasi bilgisayarlara gicik
kaptim. (Duraklar) Bilgisayarlarla boyle hasir nesir olanlara daha da cok gicik
kaptim.

siyahlı : VAr ya basimiza ne boklar actin. Herif resmen gebertcek bizi. Allan
saalaa. Ascasino'ymus.
gözlüklü : yaaa. Paralari harcarken iyiydi ama.

Tetikci : Kesin! Artik yeter! Hayatiniz bir film seridi gibi gozunuzun onunden
gecmeye baslamadan once bis seyler soylemek isteyen var mi?

tipler konusacak olur. Bir telefon calar. Cep melodisi deil, telefon zilidir.



Tetikci sasirir. Elini cebine atar. Bir cep telefonu cikarir. Yuzu ciddilesir.
Muhtemelen patronla konusuyordur.

- Ne? Tesekkur mu? Peki patron. OLur patron. (Soyle bir tiplere bakar) Silahini
yere indirir.. Sonra da telefonu kapatir.

yerdeki iki elemani yakindan goruruz. Birbirlerine soran gozlerle
bakmaktadirlar.

Tetikci : Bu gun sans sizden yana...patron siteye girip bakmis. her nasilsa
olmus istedigi. .. (cani cok sikkindir)

Tipler ayaga kalkar.

Siyahli : Elini tetikcinin omuzuna koyar. Gozlukluye doner :
Sansa bak, demek site aktif olmus.
Kusura bakma dostum, simdilik bizi caputlayamadin. Hem zaten hayat acilarla
doludur. bosver.

tetikci tokat yemis gibi olur :
Sen? Bilgisayarima girip o yaziyi yazan sendin?
Silahi alnina dogrultur. Tetigi cekmek icin tereddut etmemektedir.

Gozluklunun sesi duyulur : Allah kahretsin, yani bu kadar olur.

siyahlı : Bak saka yapmistim tamam mi, vs.. diye kendini kurtarmaya calisir.

Tetikci : Bu is buraya kadar. Kimseyi dinlemek yok, Ikinizi de gebertecegim.
Ben allahin unuttugu deliklerde elimde silahimla 1 saniye daha fazla yasamak
icin ugrasirken sizler mis kokulu ofislerinizde onun bunun bilgisayarina girip
cayinizi kahvenizi yudumlayarak binlerce dolar para kazniyorsunuz. Bizim
gibilerinde nesli tukeniyor tabi. Ugrasmadim mi saniyorsunuz. Tetik cekmeye
alismis parmaklar klavyenin uzerinde dolasamiyor. (Uzaklara bakar, derin bir
nefes alir) evet, yok olacagimiz kesin, ama gitmeden once sizden birilerini
yanimda goturecegim.

Tetikci tetigi ceker. Bir silah sesi duyulur. TIplerin yuzlerini burusturmus
sekilde goruruz. Ama kimse olmemistir.

Biraz daha uzakta bir kiz goruruz. Elinde buyuk, oldukca buyuk bir silah vardir.

- Simdi, (der soguk kanlilikla) edebiyat yapma sirasi bende.

iki tipe doner. Siz iki salaga sonra gelicem. 1 milyon dolarlik isi bok ettiniz. 1
yildir pesinde oldugum isim hakkini herifler 5 dakika da aldilar. Sansli itler sizi!

siyahlı : sen kimsin yaa! Ne oluyo lan burada!

gözlüklü : Anlamadin mi? Tigressa bu! isini bozmusuz. (yilmis bir sekilde)



Tetikci : Kim oldugun umrumda deil. O silah sana gore biraz fazla buyuk.
Minige doner.
(Hallet sunu gibi bir hareket yapar basiyla)

Minik 1 adim atar.
Tigressanin yanindaki de 1 adim atar. Iki katidir minigin.
Minik 1 adim geri cekilir. tetikciye doner, iki elini acar boynunu bukerek.

Tigressa : evet, 3 secenegin var.
Ya ates edersin, ates ederim (tipler gene birbirne bakar)
Ya silahini indirirsin Tetikci soze karisir : Ates edersin.

Final
Sahnesinin
Finali

Ofisteyiz. iki tip gene masalarinda. acilis sahnesine yakin bir sahne. Arka fonda
bir muzik var.
Tetikci bos makinalarin birinde kucuk bir cocuk gibi tek parmak ile klavyeyi
tusluyor. Kendine bir şeyleri heceliyor vs.

Tigressa sert bir ifadeyle gelip bir dosya atıyor önüne.

100.000 dolar. Organize sanayi sitesinde. Dosyaları parayı aldıktan sonra biz
yerine yerleştiririz.
Bir zorluk çıkarırlarsa...

tetikçi sözünü keser, ayağa kalkarak silahını alır, kurup beline sokar.

-Ne olmuş çıkarırlarsa?

Giderken gulumseyerek mirildanir. Lan tamda bi hatun ayarlamıştık yaaa...

Merdivenlerden çıkışını görürüz. müziğin volumu yükselir..

Film Biter


