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FADE IN:

Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre
sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf makinesini eline alıp
çekmiş olduğu son haber fotoğraflarına bakar. Yeşil ışık yanmasının hemen ardından
Eren fotoğraf makinesini yan koltuğa bırakır ve yoluna devam eder.
Kısa bir süre sonra uçak ve silah sesleri duymaya başlar. Eren ne olduğunu anlamak
için hemen radyoyu açar.
RADYO SPİKERİ
Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada bir kalkışma
olduğunun vurgusunu yaptı... Radyosunu yeni açanlar için
altını tekrar çizelim; İstanbul’da 1. ve 2. Boğaz köprüleri
jandarma tarafından kapatıldı. TSK içinden bir grubun
darbeye teşebbüs ettiği belirtiliyor.
Bir son dakika gelişmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
açıklama yapıyor.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Ses)
“Milletimize bir çağrı yapıyorum. O da şudur; Milletimizi
illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet
ediyorum. Halkın gücünün üzerinde bir güç ben tanımadım
bugüne kadar.
Eren radyoyu şaşkınlık içinde dinler. Kısa bir süre sonra uzaktan bulunduğu yere
doğru elinde Türk bayrağıyla kendisine yaklaşan kalabalığı fark eder. Eren arabasını
bulduğu ilk yere park eder. Ardından fotoğraf makinesini alıp yürüyen grubu takip
eder. Eren kalabalığın içinde 30 yaşlarında bir adamla göz göze gelir ve ardından;
EREN
Nereye gidiyorsunuz?
ADAM
Şehadete! Ülkemiz için, demokrasi için!

(DEVAM)
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DEVAM 1

Eren şaşkınlık içinde kalır fakat ama bir tepki vermez. Kısa bir süre sonra silah
sesleri duyulur.
İNSANLAR (x5)
Yatın! Herkes yatsın!. Yere Yatın!
Eren fotoğraf makinesini alıp rahat bir tavırla insanları çekmeye başlar. Havadan
geçen F-16 savaş uçaklarının sesleri duyulur. Uzaktan gelen silah sesleri şiddetini
arttırır. 40 yaşlarında bir adam Eren’in yanına koşar ve Eren’in kolundan tutarak
duvar kenarına doğru atlar.
ADAM 2
Kardeşim ne yapıyorsun sen? Öleceksin!
EREN
Ben savaş muhabiriyim alışığım bunlara.
Suriye’de, Yemen’de görev yaptım.
ADAM 2
Savaşın kuralı olur ama vatan hainlerinin
kuralları yoktur. Bu savaş değil, ihanet!
Ayrılma buradan!
Eren bulunduğu yerden fotoğraf çekmeye devam eder. O sıra bir adamın
vurulduğunu görür. Koşarak vurulan adamın yanına gider. Çevresinde toplanan
insanlar adama yardım etmeye çalışır.
İNSANLAR (x5)
Karnından vurulmuş... Kan kaybediyor...
Hastaneye yetiştirmemiz lazım…
EREN
Bende araba var yukarıda kaldı. Alıp geliyorum.
Siz yarasına bastırın kan kaybetmesin.
ORTAMDAKİ ADAM
Tamam koş kardeşim sen.

2

Rumuz: by676

2.

DIŞ. SOKAK - GECE

2

Eren ara sokaklardan koşarak arabaya ulaşmaya çalışır. Nefes nefese kalmıştır. Ara
sokaklardan geçerken bir sokakta daha halkın direndiğini görür. İçlerinden 14-15
yaşlarında bir genç sokak orasında ellerini kaldırıp aynı sözleri tekrarlayarak
bağırıyordur.
GENÇ ADAM
Buradayız! Bizi yenemeyeceksiniz!
Eren koşarak genç adamın yanına gelir ve ona siper olarak duvar kenarına doğru
genç adamı itmeye çalışır. O sıra atılan kurşunlardan birisi Eren’e isabet eder ve
Eren genç adamın üzerine yığılır. İnsanların yanına doluştuğunu fark eder. Seslerini
duyuyordur ama acıdan ne dediklerini anlamıyordur. Eren’in gözleri bir süre sonra
kapanır...
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Eren yüksek bir tepeden gökyüzüne bakar. Gökyüzünde kara bulutlar vardır. Şimşek
çakar, yağmur yağar. Kısa süre sonra yağmur durur ve güneş açar.
Eren olanları hayretle izlerken 240-250 civarı kuş önünden hızla ve büyük bir etkiyle
uçarak geçer. Kuşların yarattığı etkiyle gökyüzünde Türk bayrağı var olur.
Eren’in yüzünde huzurlu bir tebessüm oluşur.
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Hastane odasının penceresine asılı Türk bayrağı görüntüye gelir. Eren hastane
odasında yatıyordur. Bir süre sonra gözlerini açar ve gözüne direkt Türk bayrağı
çarpar.
EREN
Biliyordum o kabus gecenin ardından güneş doğacaktı.
Doktor hasta odasına girer.
DOKTOR
Geçmiş olsun. Çok şükür kurtuldun...
Vatanımız da çok şükür kurtuldu fakat
240 şehidimiz var.
(DEVAM)
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DEVAM 4
EREN

Biliyorum. Bayrağımızı göklerde daha coşkulu
dalgalandırmak için kanatlarını çok daha hızlı
çırparak gittiler.
Eren yüzünü tekrardan Türk bayrağına çevirip bakar...
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