
...ZEDE

Bir adam...    Bel Plan          Dış/Gün

(Görüntü adama doğru yaklaşıyor)

Bir şehir...  Geniş Açı           Dış/Gün   

Şehirde hayat akıyor...

Ve insanlar.... Geniş Açı         Dış/Gün   

Düşme görüntüsü         Dış/Gün

Yüksek bir yerden düşme hissi, aşağıya doğru tilt... Görüntü düşmeye başlıyor...

-Siyah ekran-

Tavamarası... Geniş Açı        İç/Gün   

Loş ortam.
Bir adam, sandalyede oturuyor. Yalınayak.
(Kamera yukarıya kayıyor) Ayakları bağlı. Üstü başı yırtık.
Yükselirken adamın ellerinin sandalye arkasından bağlı olduğu anlaşılıyor.
(Adamı arkadan görüyoruz)

-Geriye dönüş-

Şehir   Geniş Açı           Dış/Gün

Adam şehir merkezinde ilerlerken, bir bankanın önünden geçiyor.
Kredi kartı dağıtan bir standın önü. Görevli promosyon sorumlusu sesleniyor!

Görevli  Bel Plan          Dış/Gün   

-Kredi kartı ister misiniz?

Adam  Bel Plan          Dış/Gün   

Bir iki adım ilerliyor.



Adam  Yakın Plan          Dış/Gün

Durup kendisine seslene bakıyor.

Adam-Kadın Yakın Plan          İç/Gün

Adam kredi kartıyla ilk tanışma anını anımsıyor. Bir bankacı arkadaşı Kredi kartını
öve öve anlatıyor.

-Siyah ekran-

Kaybeden...

Bir adam... Bel Plan           Dış/Gün

Yüksek bir yere çıkmış. Şehre bakıyor.

Bir adam... Yakın Plan           Dış/Gün   

Adamın yüzü üzgün. Buruk. Gözleri ağlamaklı.
Fonda sesler var, konuşmalar.

-Kredi kartıyla ödesene sevgilim. (yankılı)
-Tabi ya kredi kartını boşuna mı aldık? (Gülüşmeler, kahkahalar...)

-Şimdiki zaman-

Hesap Kesim Tarihi

Tavanarası.. Geniş Açı        İç/Gün   

Adamın etrafında onu sorgulayan ve yüzü görünmeyen biri daha var!
Sandalyedeki adam konuşuyor.

-Her şey o anda başladı...

Çatı katı. Adam Yakın Plan       İç/Gün

(Yutkunuyor) Oysa hiç borcum yoktu o zamana kadar...

Çatı katı. Yakın Plan        İç/Gün   

Sorgulayan adamın adımları, sandalyenin etrafında dönüyor
-Neden burada olduğunu biliyor musun?



Çatı katı.  Adam Yakın Plan       İç/Gün   

Adam ‘bilmem’ anlamında başını sallıyor...

-O an durmamam gerekiyordu!
-Neden durdun?
-Bilmiyorum!
-Kart almak zorunda mıydın?
-Bilmem... Herkeste vardı... Aldım.. (Yutkundu). Almaz olaydım.

(Yutkunama yakın plan)
-Neden?
-Ödeyemedim. Borç kabardı... Kabardı... Kabardı...

Tavanarası Adamın gözleri Yakın Plan      İç/Gün   

Adamın her ‘borç kabardı’ deyişinde gözleri korku ve dehşetle açılıyor.
Üstten çekim. Adam başını kaldırmış tavana bakıyor. Görüntü parça parça
uzaklaşıyor adamdan. (Adamın ezik hali daha belirgin)

Tavanarası  Geniş Açı        İç/Gün
Sorgulayan adam, sandalyede kıskıvrak kalmış adamı sorgulamaya devam ediyor.

-Peki bir tane kart yetmiyor muydu?
-Diğer kartı kapatmak için?
-Nasıl yani, diğer kartın borcunu ödemek için başka kart mı aldın?

Adam gözlerini güçlükle 'evet' anlamında açıp kapatıyor!

-Manyak mısın sen?
-Galiba hakılsın..

-Geriye dönüş-

Bir bankanın önü... Bel Plan         Dış/Gün   

Adam bir bankamatiğin önünde kartı hazneye sokuyor.

-Siyah ekran-

Çektiği paraları cebine sokuyor.

-Siyah ekran-

-Şimdiki zaman-



Düşme görüntüsü         Dış/Gün
Görüntü hızla düşmeye devam ediyor

-Siyah ekran-

Çatı katı / Bir Adam-Yakın Plan       İç/Gün   

Adam korkmuş gibi. Sürekli hayaller görüyor. Panik halde, sağına soluna bakıyor.

Hayal sahne:
Adam sert şekilde başını çevirdiğinde Karanlık bir ortamda olduğunu ve önündeki
uzun koridorda
Yürüdüğünü görüyor.

Sorgu sesleri duyuluyor ve sesler yankılanıyor:
Adı: Güven
Soyadı: Korkmaz
Ana Adı: Kevser
Baba Adı: Rasim
Aylık Geliri: 1500 YTL
Bu sesleri duyarken, aynı zamanda formu doldurduğu görüntüler de araya giriyor

Çatı katı / Bir Adam-Yakın Plan       İç/Gün

Görüntü, adamın yüzünde çözülüyor. Adam kan ter içerisinde
Kısa görüntüler giriyor, adamın beyninde çakıyor, kartı makinede çekilmesi...
....Bankamatikte kartın sokulması.. tuşlanması... limitin yazılması... kartın
çıkması...

-Miks geçiş-

Şehirde yaşam da, trafik de hızlı akıyor.

Fonda adamın konuşması duyuluyor.
-Yıllardır gerçekleri kabus gibi yaşıyorum ama
Bu kabustan uyanmayı bir türlü beceremedim.

-Siyah ekran-

Çatı katı. Geniş Açı        İç/Gün   

Adamın bu kez elleri de ayakları da bağlı değil.
Adam süt dökmüş kedi gibi. Yanına yaklaşan adama bakıyor!

-Siyah ekran-



Düşme görüntüsü         Dış/Gün

Görüntü hızla düşmeye devam ediyor

-Siyah ekran-

Siyah ekranda, adamın sesi duyuluyor:

-Bana neden bakıyorsun?

Çatı katı. Geniş Açı        İç/Gün   

Geniş açıdan sandalyede kimsenin oturmadığını,
sorguyu yapan adamın boş sandalyeye baktığını görüyoruz.

Tavanarası Yakın Plan        İç/Gün   

Görüntüde sorguyu yapan adam
(İlk defa görüntüye geliyor) aslında aynı adam!

Sorguyu yapan adam gözlerini yumuyor.

Bir adam...   Yakın Plan          Dış/Gün   

Gözlerini açtığında adamı
yüksek bir yere çıkmış halde görüyoruz.

Geniş açıdan adamın arkadan görüntüsü,
şehirde hayat devam ediyor.

Siyah ekran-

SON TAKSİT

Düşme görüntüsü         Dış/Gün
Görüntü yere düşüşü tamamlıyor

Şehirde bir yer/kalabalık Geniş Açı      Dış/Gün   
Kalabalık toplanmış...

Yerde bir adam yatıyor... Geniş Açı      Dış/Gün
Yerde yatan adam ölmüş, kalabalık şaşkınlıkla bakıyor. Gerilerden adam geliyor.

Bir adam...   Yakın Plan          Dış/Gün   
Adam kalabalığın arasından yerde yatan adama bakıyor.



Şehir/kalabalık Geniş Açı        Dış/Gün   
Genel görüntüde insanlar yerde yatan adamın bulunduğu yere doğru koşuyor.
Kalabalık artıyor
Fonda siren sesleri...

-Siyah ekran-

-Hanım efendi, kredi kartı ister misiniz?

Jenerik

KARAKTERLER:
-Sorgulanan adam
-Sadece ayakları görünen sorgulayan adam
(İkisi de aynı pantolon veya kot giyecek)
-Kart dağıtan banka görevlisi
-Yerse yatan adam
-Kadın sesi

Yönetmen Senaryo Kamera: Suat Oktay Şenocak
Oyuncular: Burhan Narınç, Onur Narınç, İmre Erten, Ali İlik, Şeref Yurdasevil

Kurgu: İdris Akın

ÇEKİM MEKANLARI:
-Suat’ın evi, çatı katı
-Uzun bir koridor( Sönmez İş Sarayı)
-Bankamatik... Stadyumun oradaki bankamatik kullanılabilir!
-Kart dağıtıcısı için, Fomara veya Heykelde bir bankanın önü
-Yüksek bir yer, Tophane ve Altıparmaktan tophaneye doğru, Serbaşı Köprüsü
-Heykel Eski Ticaret Bankası’nın üstü.
-Şehre doğru çekim için Zafer Plaza, tarfik akıyor.
-Şehr’i Safa’nın üst katı
-Aşağı atılacak manken

MALZEMELER:
-Sandalye
-İp
-Kredi kartı
-Kredi kartı formu
-Kırmızı boya
-Banka standı
-Kağıt para
-Işık
-Kredi kartı haberinin yer aldığı eski gazete


