
YARIŞÇI
Senaryo  - Kemal ÇİPE

Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin
kapısından içeri girer.

Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01  

Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-02

Hastane kapısına gelen birkaç hasta bakıcı vardır. Telaşlı bir şekilde.
Ambulans durur ve kapısı açılır. Seri bir şekilde sedye indirilir ve hastaneye
girerler.

Hastane. İç.Gün.02-01

Stajyer doktor seri bir şekilde hastaya müdahale eder ve nabzını ölçmeye
başlar.

Hastane / İç Gün / 02-02

Doktor Hasan koşarak sedyenin yanına gelir ve sedyeyle beraber koşarken
hastanın gözlerine bakar.

Hastane / İç Gün / 02-03

Doktor Hasan
Nabız nasıl?

Hastane / İç Gün / 02-04

Ambulans Doktoru
Çok düşük

Hastane / İç Gün / 02-05

Doktor Hasan
Kan gurubunu tespit edin, 4 ünite kan verin.

Hastane / İç Gün / 03-01



(Bir hafta sonra) Laboratuarı dışardan görürüz. Bir doktor elinde kağıtlarla hızlı
bir şekilde laboratuardan çıkar. Hasta odasının önünde doktoru görür. Doktor
Hasan bey Cüneyt’in odasına girmek üzeredir.

Hastane / İç Gün / 03-02

Stajyer Doktor
Hasan Bey!

Hastane / İç Gün / 03-03

Hasan bey sesin geldiği yöne doğru döner.

Stajyer Doktor
Ameliyatta kullandığımız kanın

sonuçları pozitif hocam.
Kanda maalesef HIV virüsü var.

Doktor Hasan bey şaşırmış bir şekilde stajyer doktorun yüzüne donuk bir ifade
ile bakar. Test sonuçlarını alır.

İçerde Cüneyt’in arkadaşları ve karısı vardır. Hasta odası doludur.
Sakalaşıyorlardır. Kapı açılır ve doktor içeri girer. Elinde raporlar vardır. Kapının
kapanmasını dışardan görürüz.

Yatak Odası / İç Gün / 04-01

(6 Ay sonra) Sessiz bir ortamda gün ışıkları odayı aydınlatmaktadır.Evin
kapısında Cüneyt’in karısı elinde bavullarla durmaktadır. Kapıdan çıkar ve
gider o esnada telefon çalmaya başlar ve bir süre sonra telesekretere geçer.
(Ben Cüneyt-Ben Gözde Şu an telefona bakamıyoruz. Lütfen mesaj bırakın)

Cemal
Cüneyt! Ben Cemal.

Bu gün seni ofisime bekliyorum.
Mutlaka Gel.

Ev / İç Gün / 05-01

Evin kapanan dış kapısını görürüz.

Sekreterlik / İç Gün / 06-01

Sekreter telefonla konuşmaktadır. Cüneyt’in kapıdan girdiğini görür ve gülerek
selam verir.



Bahar
Faksınızı aldım.

Tabi efendim Cemal beye ileteceğim.
İyi günler.

Telefonu kapadıktan sonra Cüneyt’e dönerek.

Bahar
Hoş geldiniz Cüneyt bey.

Sekreterlik / İç Gün / 06-02

Cüneyt
Merhaba Bahar. Cemal beyle görüşecektim.

Sekreterlik / İç Gün / 06-03

Bahar
O da sizi bekliyordu.

Bir saniye haber vereyim.

Sekreterlik / İç Gün / 06-04

Cüneyt başına sallayarak onaylar.

Sekreterlik / İç Gün / 06-05

Bahar
Cüneyt bey geldiler efendim.

Cüneyt’e doğru bakarak… 

Bahar
Buyurun sizi bekliyor.

Ofis / İç Gün / 07-01
Cemal bey kağıda bir şeyler yazmaktadır. Kapı açılır ve Cüneyt içeri girer.

Ofis / İç Gün / 07-02

Cemal
Hoş geldin Cüneyt.

Ofis / İç Gün / 07-03



Cüneyt, Cemal’e doğru yürür ve elini sıkmak için uzatır.
Cüneyt

Hoş bulduk abi.

Ofis / İç Gün / 07-04

Cemal Cüneyt’in uzattığı ele karşılık vermez.

Cemal
Gribim Cüneyt,

sana da bulaştırmayayım.
Otursana

Cüneyt
Sabah mutlaka gel diye mesaj bırakmışsın!

Ofis / İç Gün / 07-05

Cüneyt Cemal’in gözlerine anlamlı, anlamlı bakarken koltuğa oturur.

Ofis / İç Gün / 07-06

Kendinden emin ama mutsuz bir şekilde

Cemal
Evet Cüneyt aradım.
Bazı gelişmeler oldu.

Bunları da benden öğrenmeni istedim.

Ofis / İç Gün / 07-07

Sakin bir şekilde

Cüneyt
Evet dinliyorum.

Ofis / İç Gün / 07-08

Cemal
Her şeyden önce hastalığın konusunda

üzgün olduğumuzu bilmeni isterim.
Bu konuda gereken her yardımı da yapacağız.

Ofis / İç Gün / 07-09

Cüneyt



Teşekkürler.

Ofis / İç Gün / 07-10

Bir şeyler ima edercesine

Cemal
Kazandığın başarılar bir çırpıda

 silinip atılamaz. Tecrübe ve deneyimlerinden
her fırsatta yararlanmaya devam edeceğiz.

Ofis / İç Gün / 07-11

Sakin, sanki böyle bir şeyi bekliyormuş gibi

Cüneyt
Bu ne demek oluyor.

Ofis / İç Gün / 07-12

Cemal
Bundan sonra Zadaca adına

Yarışamayacaksın.
Her türlü tazminatın ödenecek avukatlar seninle bağlantıya geçecek.

Mağdur edilmeyeceksin.

Ofis / İç Gün / 07-13

Üzgün bir şekilde

Cüneyt
Bunu hak edecek bir şey yapmadım ben.

Ofis / İç Gün / 07-14

Kendinden emin devam eder

Cemal
Ana sponsor sen olursan desteğini çekeceğini söyledi.

Takım arkadaşların da durumundan çok rahatsız.

Ofis / İç Gün / 07-15

Cüneyt
Abi beni hayata bağlayan tek şey tekrar yarışlara dönme heyecanı ve…



Ofis / İç Gün / 07-16

Biraz tehditkar, konuyu kapatmak için

Cemal
Bak Cüneyt

 olayı daha da zor bir duruma sokmayalım.
Tazminatını ödeme kararı aldık ayrıntıları avukatlar halledecek.

Söyleyecek başka da bir şey yok.

Cüneyt
Anlıyorum.

Sekreterlik / İç Gün / 08-01

Cemal beyin kapısı açılır ve Cüneyt kapıdan çıkar.

Pist Girişi / Dış Gün / 09-01

Araba ile gelen Cüneyt pistin girişinde durur ve arabadan iner. Mehmet kibar
ve saygılı bir şekilde.

Mehmet
Hoş geldin abi. İyi gördüm seni.

Pist Girişi / Dış Gün / 09-02

Cüneyt kibar ama fazla ilgilenmeyerek

Cüneyt
Sağol Mehmet.

Arabayı parka çekebilir misin?

Pist Girişi / Dış Gün / 09-03

Anahtarı alırken meraklı bir şekilde

Mehmet 
Hayrola abi.

Pist Girişi / Dış Gün / 09-04

İçten bir şekilde
Cüneyt

Pisti özledim.



Pist Girişi / Dış Gün / 09-05

Meraklı ve endişeli

Mehmet
Arabayı kullanmayı düşünmüyorsun değil mi?

Bu saatten sonra çok tehlikeli biliyorsun.

Pist Girişi / Dış Gün / 09-06

Cüneyt
Endişelenme!

Bir iki tur atıp çıkacağım.

Pist Girişi / Dış Gün / 09-07

Arabayı garaja çekmek için biner.

Karavan / İç Gün / 10-01

Cüneyt Yarış elbiselerini dikkatlice tek,tek çıkarır ve giyer.

Pist yolu / Dış Gün / 11-01

Cüneyt yarış elbiseleri ile garajın önüne doğru yürür ve garajın kapısını
yavaşça açar.

Garaj / İç Gün / 12-01

Cüneyt garajın içindeki aracın örtüsünü açar. Bir süre etrafında dolaştıktan
sonra aracı yavaş, yavaş garajdan çıkarır.

Garaj Önü / Dış Gün / 13-01

Cüneyt eldivenlerini ve kaskını giydikten sonra aracı çalıştırır ve piste doğru
gider. Pistin girişinde biraz durur. Bir süre sonra patinaj çekerek kalkar

Yarış Pisti / Dış Gün / 14-01

Cüneyt bir süre aracını kullandıktan sonra son sürat aracını bariyerlere sürer ve
çarpmanın etkisi ile araç parçalanır.

(son)


