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“KAYIP” / Kısa Metraj (5’)                      20.10.2017

FADE IN:

INT. UNI FABRIKA // GERÇEK - DAY

Ataman ve Gazeteci Kadın, Ataman’ın fabrikadaki ofisinde 
ropörtaja baslamak üzeredir. Gazeteci ropörtaj için gereken 
ekipmanları hazırlayıp masaya yerlestirirken duvardaki 
fotograflar dikkatini çeker. Fotograflara yaklasır ve daha 
yakından bakmaya baslar.

Not // Fabrikanın üretim alanını arka planda görebilecegimiz 
bir ofis ya da alan seçilmeli.

GAZETECI KADIN
Çocukken simdiki kadar 
gülmüyormussunuz. Bakıslarınız koca 
adam gibi. Sanki simdi daha 
çocuksunuz...

(Samimi)

Ataman, Gazeteci Kadının önünde durup inceledigi fotografa 
dogru yaklasır. Birlikte bakmakya baslarlar.

ATAMAN OZBAY
En az digerleri kadar büyük olmak 
gibi bir mecburiyet vardı sanki.

(Ah be)

GAZETECI KADIN
Yasınızı unutmus gibisiniz.

(Üzgün)

Ataman Gazeteci Kadın’a döner.

ATAMAN OZBAY
Böyle bir sey mümkün olabilir mi?

(Sevecen)

Bir an sessizlik olur. Ataman ofis içinde yürümeye baslar. 
Üretim alanına bakarak iç çeker, anlatmaya baslar.

ATAMAN OZBAY (CONT’D)
Bir çocuk için çocuklugunu yasamayı 
imkansızlastırabilirsiniz ama çocuk 
oldugunu asla unutturamazsınız.

(Sevecen)

Ataman ropörtajı yapacakları kösedeki koltuguna dogru 
ilerler. 



Gazeteci kadına koltugunu göstererek oturmasını rica eder. 
Yerlerine yerlesirken duvardaki çocukluk fotografına bakarak 
anlatmaya devam eder.

ATAMAN OZBAY (CONT’D)
Isimi büyük adam gibi yapardım ama 
çocuk oldugumu asla unutmazdım.

Gazeteci kadın ses kayıt cihazının kayıt dügmesine basar.

FADE TO FLASHBACK:

EXT. GARIBAN MAHALLESI SOKAK ARASI // FLASHBACK - DAY
(ATAMAN OZBAY, ÇOCUK ATAMAN)

Küçük bir erkek çocugu (Ataman), kolunun altında bir yıgın 
gazete ile sokak arasında yürümektedir. Etrafından geçen 
insanların kalabalıgında öylece durur. Yorulmustur. Bitkin 
vaziyettedir. Gözlerini kapatır. Basını geriye dogru atar. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Gözlerimi kapatır, hayale dalardım.

Hayale dalar.

MATCH CUT TO:

EXT. AGAÇLIK TEPE ALAN BOS BIR ARAZI // HAYAL - DAY

Ataman geriye dogru düsmüs olan basını yavasca kaldırır. 
Derin bir nefes alır ve gözlerini açar. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Huzur dolardım o anlarda.

Kocaman gülümser. Çevreye bakınmaya baslar. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Küçük bir çocugum. Oldu?um Gibiyim 
yani. Özgürüm ve dısarıdayım... 
Bambaska bir dünya yaratmıstım 
kendime.

Dört bir yanında oyun oynayan çocuklar belirmeye baslar. 
Etrafından ebelemece oynayan çocuklar neseli kahkahalarla 
geçerler. Birbirlerinin gözlerinin içine gülümseyerek 
bakarlar. Çok geriden bir tanesi Ataman’a dogru kosmaktadır. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Fakat her geçen gün artıyorduk.
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Iyice Yaklasır. Ataman’a seslenir.

ÇOCUK
Ataman!

(Yankı)

Çocuk, Ataman’ın omuzuna dokunarak onu ebeler. Ataman 
sendelenir. Anlık bir duraksamanın ardından onlarla birlikte 
kosmaya baslar. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Olmam gereken yerdeydim. Olmamız 
gereken yerdeydik.

Neseli gülücükler ve kahkahalar saçarak kosusturan çocuklar 
Ataman’ın her yanını sarmıs durumdadır. Etrafındaki çocuklar 
sürekli olarak artmaktadır. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Bir sürüydük. Bazen öyle kalabalık 
olurduk ki... Zamanla anladım. Bu 
dünyayı birlikte yaratmıstık. Çünkü 
hepimiz aynı seyi hayal ediyorduk.

Bir anda kösede uçurtmasıyla bir çocuk belirir. Ardından bos 
sallanan salıncagın üzerinde bir kız belirir. Ebelemece 
oynarken bir anda aralarında yeni çocuklar belirir. Uçurtma 
uçuranlar, top oynayanlar, sek sek oynayanlar, salıncakta 
sallananlar gibi oyunlar oynayan çocuklar dört bir yandadır.

ATAMAN OZBAY (V.O.)
Sonra uyandırılırdık. Usta bası 
dürtüyordu muhtemelen ya da bir 
müsteri sesleniyordu.

(Gülümseyerek)

Bu neseli, mutlu, sen sakrak oyun telası içerisinde çocuklar 
birer birer ortadan kaybolmaya baslar. En son birbirinden 
uzakta 2 çocuk kalır. Biri Ataman (Çocuk) digeri ise biraz 
uzagında sallanan küçük bir kız çocugudur. 

ATAMAN OZBAY(V.O.)
Birer birer kaybolurlardı.

Ataman kosustururken basını çevirip geriye bakar. Bu sırada 
sallanan kız çocugunun da ortadan kayboldugunu görür. Geriye 
sallanan bos bir salıncak kalmıstır. Etraf çocuklar 
kayboldugunda onların gerisinde kalan oyuncaklarla ve yarım 
kalmıs oyunlarla doludur. Ataman basını önüne çevirir. Bir 
anda durur. Basını geriye atıp gözlerini kapatır ve ortadan 
kaybolur.

ATAMAN OZBAY (V.O.)
Kayboluyorduk...
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Az önce çocuk cıvıltılarıyla yankılanan arazi ıssızdır.

ATAMAN OZBAY (V.O.)
Gerçek Dünyaya, tezgahlarımızın 
basına dönüyorduk.

MATCH CUT TO:

INT. UNI FABRIKA // GERÇEK - DAY

Ataman Ozbay ve Gazeteci Kadın, Fabrika’da ropörtaja devam 
etmektedir. Gazeteci, Ataman Ozbay’ın soruya cevap verirken 
dalıp gittigini fark eder. Sessizligi bozar.

GAZETECI KADIN
Ataman bey?

Ataman Ozbay kendisine gelir. Anlatmaya devam eder. 
Gazetecinin yeni bir soru sormasına izin vermeden konusmaya 
baslar.

ATAMAN OZBAY
Oyle fantastik hayaller degil. 
Dısarıda olmayı, dünyayı çocukça 
yasamayı hayal ediyorduk.

Bir süre sessizlik olur.

GAZETECI KADIN
Hala hayal kuruyor musunuz?

ATAMAN OZBAY
Sahip oldugum her seyi bu hayal 
gücüme borçluyum.

GAZETECI KADIN
Peki en çok neyi hayal ediyorsunuz?

ATAMAN OZBAY
Yeniden çocuk oldugumu... Çocuk 
gibi yasayabildigim zamanlarda her 
güne Dünyada hiçbir endisem olmadan 
uyanırdım. Ihtıyacım olan hersey 
aslında yakınımda, elimin 
altındaydı. En kötü maddi kosullar 
bile güzeldi. Pek yasayamadım 
dogrusu. Onu çok özlüyorum.

FADE OUT.
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