
ÜÇ İKİ BİR

Yazar: Volkan BASKAN
Telefon: 0505 856 31 82

Sahne 1 / KTÜ Matematik Bölümü Okul Önü (Dış / Gündüz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bölüm önü hareketlidir. Kantine ve bölüme giren ve çıkan olmaktadır. Kimileri ayaküstü ders notlarına
bakar, kimileri bir şeyler atıştırır, kimileride sohbete dalmıştır. Üç arkadaş da kantinin sol çaprazında
bulunan merdivenler de boy sırasına göre yan yana oturmaktadır. 2 adet bavulda kenardadır.(Üç
arkadaştan celal Aydın’lı, şişman olanı ortaç Tarsuslu ve volkan Trabzonludur).
Kamera bölüm önünde yaşananları çekerek, bu üç arkadaşa döner ve sabitlenir

Celal:  Dört yıl nasıl da geçti
Ortaç: Gerçekten de.

Biraz bekler

Ortaç: Daha dün gibi yemekhaneye fişsiz girdiğimiz günler

Der tebessüm eder ve o an izleyiciye aktarılır                                            

Sahne 2 / YEMEKHANENİN ÖNÜ (DIŞ-GECE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yemekhanene girişinde sıraya girmiş bir gurup öğrenci vardır. Bu üç arkadaş da sıradan biraz uzakta
birbirleriyle konuşmaktadırlar.

Volkan: Bu sefer yakalanmayalım gençler
Ortaç: Yok ya bir şey olmaz. Bundan önce iki defa girdik şimdide gireriz, rahat
olun.
Volkan: Tamam işte Ortaç Allah hakkı üç, bu sefer kesin yakalanırız
Ortaç: Yok be, Hiçbir şey olmaz
Celal: Adam rahat, yemek fişi var nasılsa, olanlar bize olacak.

Celal biraz bekler ve

Celal: Yemek kuyruğu bitsin bi, Görevliler ayrılır bizde içeri gireriz,yani gireriz
herhalde
Volkan: Girer miyiz ortaç

Gülüşürler…



Sahne 3 / YEMEKHANENİN GİRİŞİ (İÇ-GECE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Üç arkadaş kapıdan içeri girerken kamera kayda başlar. İlk olarak ortaç içeri girer arkasındanda celal
ve volkan. Ortaç rahatça davranır, celal ve volkan telaşlıdırlar. İçeride yemek dağıtıcısından başka
kimseler yoktur. Ortaç yemek fişini sepete atar arkasında bulunan celal ve volkan da fişlerini atmış gibi
davranır ve rahat hareketlerle yemek dağıtım kısmına geçerler, yemeklerini alırlar ve yemek salonuna
doğru hareket ederler. o sırada celal tökezler, düşecek gibi olur arkasında bulunan volkan seslenir;

Volkan: Celal yemek fişinin olmadığını bu kadar belli etme

Volkan ve Ortaç Sessizce gülerler. Kamera arkadan çekime devam eder.

Sahne 4 / BÖLÜMÜN ÖNÜ (DIŞ-GÜNDÜZ)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yemekhanede yaşanan olay izleyiciye aktarıldıktan sonar tekrar birinci sahne kaldığı yerden devam
eder. Oturma şekilleri değişmemiştir.

Celal: Yemeklerde çok değişikti, bir keresinde kayısı kompostosu verdiler içinde
kayısı yok, hele ekmekler taze ekmek yediğimi hatırlamıyorum
Volkan: Bedavaya yemek yiyoruz celal daha ne olsun
Ortaç: Siz Yemekhaneyi birde sahur görün
Volkan: Sahur yemekleri veriliyor mu ki
Ortaç: Veriliyor; Şimdi kızlar yataktan kalkıp geliyorlar, bunların saç-baş dağınık,
makyajda yok.


