BĐR ORTAÇAĞ HĐKAYESĐ
Konusu: Joss Whedon günlerden bir gün Türkiye’yi ziyarete gelmiş. Bakmış Btvs
baygınları çok. Demiş ki:”ben bir ekip arıyorum. Btvs’ye yeni bir yorum getirerek onu
Türk izleyicilerine sunacak bir ekip. ”Ertesi gün Joss’un otelinin önünde kuyruklar
oluşmuş. Uzun süren seçmelerden sonra bizim ekibin senaryosu kabul edilmiş. Joss,
Mahmut, Cezmi ve Hamza’yı kutlamış ve hediyesi olan 5 koli Cola Turkayla ayrılmış
Türkiye’den. Bizimkiler de kolları sıvamış başlamış hemen çekimlere. Hamza oyuncuları
ve diğer ekip elemanlarını ayarlamış. Mahmut orijinallerine çok benzeyen oyuncuları
görünce

Hamza’nın

alnından

öpmüş

“hadi

bismillah”

deyip

başlamışlar.

ve

işte

maceramız…
Filmin adı “BTVS, BĐR ORTAÇAĞ EFSANESĐ”

Kahramanlar:
Rejisör Mahmut
Senarist Cezmi
Asistan Hamza
Suflör Emel
Kameraman Kadir
ve bilimum film cast’ı

Bölüm 1: Cinnet Turları
Bu rüya gibi hikaye Le Sunny D’dale kasabası topraklarınde cereyan etmektedir. Hikaye
genç ve güzel bir leydinin kaderini değiştiren bir vahiyle devam eden hayatını konu
almaktadır…

Bir sabah daha güneş yine Le sunny D’dale topraklarını o yüce ışığıyla yıkıyordu. Kuşlar
cıvıldıyor, çiçekler etrafa o muhteşem kokularını salıyor, zamansız öten horozun başı
kesiliyordu. Đşte tam böyle bir zamanda arka plandan buğulu bir ses yükseldi…

“In every generation…”
___________

Mahmut: Bu da ne şindi?

Yollayın şu adamı buradan yaw!

Antoni ben sana sıran

geldiğinde haber verecm olum… Aaaaa ağlama kerata… Şşşşşşşşttt!

Allaaaaaam yaaa.

Sen ananın karnında nassı durdun 9 ay be koçum. Devam devam! AKSĐYOOOOON!
___________

Şey… Nerde kalmıştık? Hıh! Başı kesilen horoz… Yani o güzel le sunny d’dale sabahı…
işte o güzel sabahta, güneşten sarı saçları, gülden kırmızı dudakları, ottan yeşil gözleriyle
muhteşem bir leydi yatağından hafifçe kalkmaktaydı.

Hafif aralık olan penceresinden

yüzüne vuran güneş ışığıyla uyanan leydi Le Buffy D’summers:

“Tanrım şükürler olsun!

Yine yeni bir güne, mutlulukla başlıyorum,” diyerek ortalıkta

dolaşıyordu…
___________

Mahmut: Kes! Kes! Kardeşim kim dedi sana bu kızı bu kadar iyimser yap diye! abicim
bak!

Ortalıkta

savaş

diz

boyu

kız

mutluluktan

bahsediyo.

Bırak

bunları

bırak!

Değiştiriyorum! Şey desin… “Bu ışık da ne? Yaralı yüreğimi sızlatan bu ışık da ne?” Hah!
Tam böle desin işte. Oh!

Cezmi: Mahmut abi… Henüz kızı mutsuz etcek bişi yok abi. Abartmayalım baştan…

Mahmut: Sus Cezmi sus! Zaten kızın hayatı er geç kayacak. Baştan bi acıların çocuğu
olayı koyalım ortaya. Yavrum Hamza! Git bakkaldan biraz ABARTMA TOZU al! Bu az geldi
Cezmi’ye. Hadi bakiiim. Ehueheueheheheh! Öhömmmm... Devam. Acıların çocuğu, sahne
1, çekim 2…
___________

Yüzüne vuran güneşle uyanan leydi Le buffy D’summers
“Bu ışık da ne? Yaralı yüreğimi sızlatan bu ışık da ne?” diyerek ortalıkta dolaşıyordu. O
sırada kapı çaldı.

Le Buffy: Giriniz lütfen.

Bu gelen leydinin validesi Le Joyce D’summers’dı.

Le Joyce: Gönnaydın anasının kuzusu! Yavru kuşum! Bidenem! Ne yersin gahvaltıda!?

___________

Mahmut: eyyy! ! Hanım hanım! ! Repliğini beyninlen ezberliceksin burnunlan değil? hani
yer değiştirdilerse bilemem

orasını. KARDEŞĐM

ORTAÇAĞDASIN!

Bırak

kuş kuzu

olaylarını. allaaaaaaaaaaam yaw. senaristinden tut anasına kadar epsi süzme ! Baştan bu
sahne.. kızım Emel sufle ver arkadan. yavaş yavaş… AKSĐYOOON!

Emel: hocam ne veriym? pastaneden aliym hemen? sufle demek!

Haaaa…neli olsun?

Hanfendiiiii? ? ? Neli olsun sufleniz?

Kadın: çukulata kızım evladım…

Mahmut: ooolum Hamza nerden buldun bunları? Suflör dedik sen bize duble, iki kere
rafine bi angut bulmuşun! Al götür şunu, günaha sokma beni sabah sabah! tövbe
allaaaaaaaam! Ben veriyom sufleyi de hadi bakalım! AKSĐYOOOON!
___________

Le Joyce:günaydınlar kızcaaaazım Le buffy D’summers.

Le Buffy:günaydınlar sayın valideciiim Le Joyce D’ summers.

___________

Mahmut: keeeeeeessss! ! ! Nüfus kaaadının kütük noosunu da sööle bari. ”kızcazım”
“valideciiim” yeter! kim yazdı bu repliği yaw?

Hamza: Ben yazdım abi!

Mahmut:Ooolum nie yazıosun elalemin repliğini…Cezmi nerde? ? ?

Hazma: Güzel abicim

sen sufle falan dedin ya demincek, canı çekti keratanın yemeye

gitti. gelir yarım saate. ben de hafif renk katiym dedim olaya. bilirsin Fransız
ededbiyatınlan pek ilgiliyimdir. şekspir, pir sultan abdal falan…Kuuuluz (cool kelimesinin
eşseslisidir. ) yane.

Mahmut: pissssst! Hoşşşt! hamza hoşşşt! drrrr bızzzzzz! ! ! Git! Çabuk git! elimden bi
kaza çıkcak. getir orcinal senaryoyu, bas git!

Hazma: Buyur abi.

Bir şaplak duyulur Hamza’nın ensesi civarlarında…

Mahmut: hadi Hamza sağlıcakla…Aksiyooooooooonnn!
___________

Le Buffy:Validecim nedir bu yüreğimi sızlatan acı? geceleri rüyalarımda gördüğüm o garip
dişli şeyler?

Le Joyce: yavrucuğum bilemiyorum ama seni alt katta görmek isteyen biri var. Adı Le
whistler D’le demon’mış.

Le Buffy: Onu tanımıyorum valideciğim. Ama önemli bir maruzatı olsa gerek ki bu erken
saatte teşrif etmişler naçizane yuvamıza. Hemen geleceğimi söyle ona.

Birkaç dakika sonra alt katta…

Le Buffy:Nasılsınız sayın D’le Demon?

Le Whistler: Sağlığınıza duacıyız leydim. Size çok önemli bi haberim var Le Buffy
D’summers.

Le Buffy: Sesinizde büyük bir endişe seziyorum Le Whistler. Neniz var?

Le Whistler: Sizinle ilgili çok önemli bir gerçek var. artık 16 yaşındasınız ve bunu
öğrenmek hakkınız. Siz…. Siz… Siz bir Le Vampir D’ avcısınız leydim…

Le Buffy: Siz neler söylüyorsunuz böyle Le Whistler…Kuzum… Nayır Nolamaz! ! ! ! .. .. .
fekat… D’ avcı da ne demek…. benim üstlendiğim bu sorumluluk omuzlarımda fazla baskı
yaparak beni erken bir iskelet bozukluğuna sürüklemesin Le Whistler….
Korkuyorum…Anlatın bana…Aydınlatın beni…

Le Whistler her şeyi teker teker, tane tane, ince ince, sık sık, sek sek anlatır Le Buffy’e ve
en kısa zamanda eğitmeni Le Rupert D’Giles’la görüşmesi gerektiğini söyler…
Le Buffy artık o garip rüyaların, o eşsiz yürek sızısının anlamını iyice kavramıştır. Bu sırrı
ömrü boyunca saklamak ve dünyanın kaderini o narin elleriyle değiştirmek zorundadır…

Le Joyce: Yavrucuğum D’ le Demon ne istiyormuş? Maruzatı ne imiş?

Le Buffy: Yok bişiy valideciğim.

Beni görmüş beğenmiş.

Acaba yarın akşam sizi

annenizden isteyebilir miyim diye soruyormuş. Ben olumsuz yanıt verince kibarca
ayrıldılar buradan.
Her şey yolunda valideciğim. Herşey yolunda…
___________

Mahmut: Rekor kırdık rekor. Hattaaaaasız olarak son çekimleri de bitirdik hadi
bakalım…Allaaaaaam daha hatasızlarını da nasib eylesin. Hamza topla bakalım zımbırtıları
millet gitsin evine uyusun artık. Yarın devam edecez.

Hazma: Emredersin güzel abicim. Hemmen…

BÖLÜM 1 SONU

Bölüm 2: Bigger, Longer and Uncut
Yeni bir çekim günü…Mahmut, Cezmi, Hamza ve geriye kalan ekip yerlerinde hazırdırlar.
Stüdyo Mahmut’un sesiyle inler.

Mahmut: Günaydın gönül dostlarım, kader yoldaşlarım. Yeni çekim günümüz hayırlı
olsun. Herkes yerini aldıysa başlıyoruz. Gün 2 Çekim 1…AKSĐYOOOOONNN!
___________

Birkaç gün sonra Le Buffy eğitmeni Le Rupert D’Giles’ı görmek için at arabasına atlar ve
D’Giles’ın mekanının yolunu tutar. Ne kadar “Bırak o yolu” deseler de Le Buffy tutmakta
ısrar eder ve kaderiyle yüzleşmek üzere D’Giles’a gider.
Ona verilen adres okulu Le Sunny D’Dale lisesinin naçizane kütüphanesidir.

Daha sonra kütüphanede…

D’Giles: Hoş geldin Le Buffy. Korkma gel. Buyur.

Le Buffy: Sağolunuz D’Giles. D’le Demon’dan öğrendiğime göre ben artık bir D’avcıymışım
ve siz benim gözetmen ve eğitmenimmişsiniz. Doğru mudur bunlar? Söyleyin D’Giles!
Doğru mudur?

D’Giles: Evet Le Buffy. Durum budur. Ben hep senin yanında olacağım, yolunu
aydınlatmak, karanlıkta güneşin olmak, elektrikler kesildiğinde elinin altındaki mum
olmak için buradayım…
___________

**Mahmut: KES! Cezmi olum tam iyi gidiyos derken ne oldu şindi? Ne bu olum? Adam
eğitmen, eğitmen! Çok amaçlı ışıldak değil…Zaten sana bıraksam ben her şeyi…Sen kızı
avcı değil Đsviçre çakısı yaparsın! D’Giles efendi! Sadece “yanında olacam” de sonra da
sadede gel! Hadi bakalım! Kısa yolda nasıl avcı olunur…Sahne 1…Çekim 2…AKSĐYOOON!
___________

D’Giles: Evet Le Buffy. Durum budur. Ben hep senin yanında olacağım. Đstersen sana Le
vampir D’avcı olmanın incelikli detaylarından bahsedeyim…

Le Buffy: Korkuyorum D’Giles ama artık bazı sorumlulukları üstlenmenin vakti geldi.

Size ilk olarak bir sorum olacak.

D’Giles: Sor tabi Le Buffy. Bu senin en doğal hakkın ve vazifen. sor ki öğrenesin, bilesin,
anlayasın….
___________

**Mahmut:

Uzatma

D’Giles!

Sor

de

geç!

Adamı

fıtık

etme…Töbe

tööööööbeeeee…Allaaaaaaaam.. Her sahnede müdahele ettirmesen olmaz zatiiiiii….
AKSĐYON EGEYN!
___________

D’Giles: Sor tabi Le Buffy.

Le Buffy: Acaba bu sorumluluğu taşımak için bir hamal tutsam olur mu D’Giles? Ben çok
narinimdir. Belki de bir yardımcı iyi olur ha ne dersin?

D’Giles: Sanırım bunu araştırmam lazım gelecek. Biraz beklersen

Le Gözetmen D’le

Konsey’in kararlarına bir göz atayım. Hemen gelirim. Sen kendine bir bardak demli,
tavşan kanı çay koy. Yeni demledim. Sıcak sıcak için ısınır. Hadi keyfine bak.

D’Giles düşünceli bir tavırla kararları okurken, Le Buffy endişesini gizlemeye çalışıyordu.
Etrafı inceliyor. Masada duran ucu sivri çubukların ne işe yarayacağını anlamaya gayret
gösteriyordu. Tek bir şeyden emindi o da sıcak, demli, tavşan kanı çayın mükemmel
olduğuydu.

Dakikalar sonra…

D’Giles: Üzgünüm Le Buffy. Hamal konusunda kesin söylenen şey mümkün olmadığı.
Maalesef o narin omuzlarını güçlendirmek gerek. Ben de bunun için buradayım zaten.
Hem fiziksel, hem de psikolojik olarak seni yetiştirmek için…Bugün sana bir Le vampir
D’avcı olmakla ilgili her şeyi anlatacağım yavrum.

Bütün sabah D’Giles’ın yanında kalan Le Buffy her şeyi öğrenmiştir. Artık o bilgi
konusunda bir Le avcı D’exper’dir. Bu konuda ona D’Giles’ın yanında en çok yardımcı olan
şey sıcacık, demli, tavşan kanı çaydır.
Gün sonunda Le Buffy eve doğru yol alırken her şey beyninde doğru yerleri bulmuş
gibidir…
___________

**Mahmut: Evet!

Bu çekim de az hasarla atlatıldı! Kardeşler sağolun! Hamza! Cezmi!

yaw böle çay falan dedik ya demincek benim canım istedi be yaw! Hamza olum koş getir
bize 3 tavşan kanı çay.

Cezmi: Abi yaaa. Az önce Joss aradı şimdiye kadar çektiğimiz şeyleri görmek istiyomuş.
Gönderelim mi abi?

Mahmut: Gönderelim oolum gönderelim! Altyazıları hazırlat sen, Joss’u ara ver bana
telefonu sonra.

Cezmi: Abicim benim kontör bitti senin cebi kullanalım ha ne dersin?

Mahmut: Hay senin kontörüne…Ne geveze adamsın be Cezmi…Filme para nassı yetcek
diye ben kukuman kuşları gibi 7/24 düşüniym sen kontörleri hortumla!
Al şu tel. i bakim. Söz! Şu film bitsin sana en son model bi cep telefonu bi de faturalı hat
alacam en fiyakalısından! Fatura da benden!

Ama önce dilini kesmek lazım koçum..

Ehuheheueheuhehehe! ! ! !

Cezmi: Çok espiritüelsin abicim yaa! Koptum walla!

Mahmut: Kopma Cezmi, ARA!

Daha sonra telefonda Mahmut ve Joss koyu bir sohbete dalarlar. Sohbet bitimine yakın…

Joss:I am looking forward to watch your movie Mahmut. Say hello to Cezmi and Hamza .
Ok? See you later. Take care. Good luck!

Mahmut: He he Joss. Hadi ay kis yu. Bay anam babam bay. The film is yolda. Kaming
Kaming. Hadi gut bay!

Cezmi: Abi söyledim bizim korsan Cevdet’e o halletcekmiş alt yazıları. Önce bi para ister
gibi oldu dedim ki “olum bak söz film bitince ilk korsan sana!” dedim. tav ettim abi…!

Mahmut: Aferin Cezmi kafa çalışıyo hafiften! Amman Tarkan duymasın basarlar Cevdet’in
dükkanı…Bi yamuk olmasın!

Cezmi: okey abi!

Hazma: çaylaaaaaar! ! !

Mahmut ve Cezmi hep bir ağızdan: Sağol koçum!

Daha sonra…

Mahmut: Abilerim ablalarım…Çaylar bittiyse devam çekimlere. Uyandırın şu kameramanı.
Şşşttt olum!

Kadir!

Uyan koçum başlıyos.. Herkes yerlerine.

Ateeşşş! … Yane

AKSĐYOOOOOON!
___________

Le Buffy evde akşam yemeğini yemiştir ve o sırada camdan haberci güvercin girer. Le
Buffy’ye en iyi dostu D’le Willow’dan haber vardır:

“Canım dostum Le Buffy.
Le bar D’le Bronze’da seni bekliyoruz. Le Xander çok feci espiriler yapıyor. Ne olursun
çabuk ol ve beni bu işkenceden kurtar.
Dostun D’le Willow”

Le Buffy validesinin 16. yaşgünü hediyesi, ipekten bozma çantasını alır, içine D’Giles’ın
verdiği ucu sivri çubukları koyar ve evden ayrılır…

Daha sonra Le Bar D’le Bronze’da…

Le Xander:Merhabalar leydi Le Buffy!

Gözlerimiz yolarda kaldı ve biri onları ezmeden

geleceğinizi umuyordum!

Le Buffy:D’le Willow haklıymış Le Xander. Bu gece espirileriniz daha bir çekilmez hal
almış kuzum. D’le Willow neredeler?

Le Xander:Henüz bir bilgim yok Le Buffy. Gidip bir etrafa göz atayım. Bekleyiniz beni
leydim…

O sırada Le Buffy’yi bekleyen bir sürpriz vardır. D’le bronze’un karanlık bir köşesinden
çıkan yakışıklı mı yakışıklı, karizmatik mi karizmatik, somurtuk mu somurtuk bi genç…
___________

**Mahmut: KES! ! ! ! HAMZA! ! ! Olum ne arıyosun orda? Artist Mehmet nerde? Çık
ooolum kadrajdan allllaaaaaaaanı seversen!

Hazma: Abi Mehmet’te prostat varmış. zor yetişti. Ben de olayı biraz renklendiriym
dedim.

Mahmut: 2 gündür bi renklenme çabası içindesin Hamza! Seni asistan yerine Marshall su
bazlı mat boya yapsaydık! Adamın asabını bozma, git bul şu Mehmet’i Hamza!
Uyak oldu walla bak! Ne yetenekliyim yaws!
Alaaaaaaaam bırak kızı yürü Hamza yürü! ! ! ! ! ! !

Mehmet yerini aldıktan sonra…..
___________

……. bir genç yavaşça Le Buffy’ye yaklaşmaktadır.

Genç:Merhaba leydim. Bu akşam çok güzelsiniz.

Le Buffy: Siz de kimsiniz? Bana böyle nasıl yaklaşabiliyor ve iltifat edebiliyorsunuz
senyör?

Genç: Ben L’Angel

Le Buffy:Bu kadar mı? Bir soyadınız yok mudur sizin senyör L’Angel?

L’Angel:Hayır leydim. Siz de Le Buffy D’Summers olmalısınız….

Le Buffy: Fekat…Nasıl olur da siz beni böylesine tanırken ben sizinle yeni tanışmış
olurum? .. .

Đşte o anda gözler birbirine kilitlenir. Genç L’Angel ona pek çok şeyi söylememiştir ama
zamanı geldiğinde her şey su yüzüne çıkacaktır…
___________

**Mahmut: Aferin Memo. Abicim fiyakalı oldu. Kızı kesmeyi bırak gel buraya….

Bak güzelim. Joss’u kafaya alırsak sana da özel ayrı bi film çekelim diyorum. Nasılsa
Angel muhabbetine ayrı bi olay oldu. Seni de atalım bi ortaçağ Los Angeles’ına. Paşalar
gibi olur valla…. Bak ben bunu bi yere not ediym…Hamza! Gel buraya bi de kalem getir!

Hamza:buyur abicim geldi kalem!

Mahmut: Gelmedi yawrum getirdin! Eheheuheuehuehehe…. ! ! ! ! Aç elini Hamza.. bak
bu yazdığımı sonra soracam ha, ne yazdım dersem pat diye söylicen….

Hamza’nın eli…: “Joss’u ara sor bakiym L’Angel muhabbetine girelim mi? de! ok abi! ? ”

Mahmut: Unutma bunu Hamza çizerim! Getir şimdi şu tavlayı da 2 el atalım şu Memoyla.
Geleceğin yıldızı beee…Yürü ooolum Memo kim tutar seni! ! ! Heeeyyytt beeee! ! !

Cezmi: Abi bi atraksiyon düşünüom… Senoryoda hafif bi oynama yapıcem. Kız bu akşam
bi vampir avlasın abi ok! Ne heyecan beee. Gencecik körpe buffy vampirlerin elinde…

Mahmut: Oooolum Cezmi sen yine rakıyı fazla kaçırmışsın. Film zaten kızın vampirleri
çubuklaması üzerine konumlandırılmış sen hala bana hikaye yazıyosun be koçum! 2
sahne sonra kız vampir olayına girecek zaten bu kadar heyecanlanma olum…Git Emel’e
sööle sana bi türk kahvesi yapsın acısından, kendine gel bakiym hadi…Şu el bitsin
çekimlere devam…Mars ettim olum seni…Memo aç bakiiiym koltuğunun altını.. Hadi
bakalım öğren de gel!

Cezmi kahvesini içer hafiften ayılır. Mahmut da bikaç elemanı daha elden geçirince
tavlada keyfi gelir 50 sahne birden çekmek üzere oturur koltuğuna…

Mahmut: Arkadaşlar hadi yerlerinize başlıyoruz…En güzel film bizim film…Aksiyon
bakalım…!
___________

Le Buffy olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemediği gibi hayranlığını da gizleyemez bir
vaziyettedir.

L’Angel: Bir maruzatınız mı var Le Buffy?
kuzum?

Niçin bana öyle melün melün bakıyorsunuz

Le Buffy: Ne münasebet senyör! Ne cüretle bu kelamı edersiniz? !

L’Angel:Amacım sizi hiddetlendirmek değildi leydim. Müsterih olunuz rica ederim.
Dışarıda size ihtiyacı olan bikaç insan var sanıyorsam…

Le Buffy: Aman Tanrım nasıl olur! ? Hemen gitmeliyim…

Le buffy dışarı doğru koşarken aslında ne yapması gerektiğini bilmiyordu. D’le Bronze’un
arkasında o rüyasında gördüğü komik yüzlü canavar, kızın boynuna sarılmış bir şeyler
yapıyordu…Le buffy’nin düşünecek vakti yoktu…Atıldı…Çevikti ve o bile bunun nasıl
olduğunu bilemiyordu. Đçinden bir şeyler ona güç veriyordu ve o kabarık ortaçağ giysisine
rağmen o garip yaratığı, Le Vampiri öldürdü…

Le Buffy: D’Giles’ın söyledikleri ve bu sivri uçlu çubuklar işe yaradı….

L’Angel: Onlar “kazık” leydim. Le vampirlerin kalbine sapladığınızda işe yararlar..
biliyorsunuz artık…

Le Buffy:Fekat…Nasıl olur…Nayır Nolamazzz! ! ! ! ! Siz…siz.. biliyorsunuz kuzum…..

L’Angel her şeyi biliyordu…Evet…O da

Le Whistler d’le Demon’un dostuydu ve

öğrencisiydi…Ne için mi? Tabi ki Le Buffy’ye yardım için…L’Angel’ın daha birçok karanlık
sırrı vardı ama onları birçırpıda söyleyemedi Le Buffy’ye çünkü korkmuştu ama
etkilenmişti de…Ama bu nasıl olabilirdi…Le Buffy bir le vampir D’avcıydı o ise…

Daha sonraları Le Buffy bu gizemli senyörle hergece karşılaştı. Ama günlerden birgün…

Le Buffy’nin yatak odası…

Le Buffy: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ! ! ! ! ! Đmdaaaaaaaaat! ! ! ! !
___________

**Mahmut: Kızım noluyo!

Ödüm patladı!

Yavaş biraz…Sadece şaşıracaksın dedim

sana…Ööööle deli danalar gibi koşuşturup çığlık atma etrafta…. baştan…sadece biraz
irkileceksin…Artık

sen

bir

avcısın

ve

korkmamalısın

Aksiyoooooonnnnn! ! ! !
___________

anaaaaa

kızım

sakin

ol….

Le Buffy: hıh! (irkilme efekti) Aman tanrım burada ne işiniz var senyör!

L’Angel: Sanırım sizi görmeden bir dakika bile geçiremeyeceğim Le Buffy! ! ! Ben…Ben…
Sizi seviyorum leydim…

Le Buffy: Ahhh! ! L’Angel…

Öpüşürler…Ama L’Angel artık sırrını daha fazla saklayamaz veee…Le vampir haline döner
evet o bir le vampirdir ve bu sır artık açığa çıkmıştır…

Le Buffy

keskin bi çığlık atar ve L’Angel hemen orayı terk eder…Le Buffy yıkılmıştır..

mahvolmuştur…çökmüştür…Harap bitap olmuştur….
___________

**Mahmut:

Abardık

dostlarım..

“yıkılmıştır”

yeteri

kadar

çarpıcı

sanırım..

Yeter…Aksiyonnnn egeyn!
___________

Artık ne yapacağını bilememektedir Le Buffy…ama bildiği tek şey artık onu unutması
gerektiğidir…Peki ya onu öldürmesi gerekirse…

Le

Buffy:

Ben

bir

D’avcıyım

ama

L’Angel

bir

Le

vampir

olsa

bile

ona

zarar

veremem…biricik aşkıma zarar vermem…..

Le Buffy yatağına kapanır ve hıçkırıklara boğulur…
___________

**Mahmut: Ok çocuklar sahne finali muhteşemdi…Le Buffy ! performans süper! !
Hamza olum bi de şu oyuncuların isimlerini bilseydim…adamlara yoldan geçen dizi
manyakları gibi hitap ediyom…Memoliii! ! ……. Seymen ağaaaaaaaa! ! !

diye sanki

isimlerini bilmiyomuş gibi bağıran kızlara benzedim. karizmayı çizmeyelim abim olmaz
böyle….

Hamza: Abi sen üzülme ben öğrenince söylerim sana da…

Mahmut: A benim az su katılmış angut asistanım…sen bu adamları isimlerini bilmeden mi
işe aldın! .. ..

Hamza: He abi nooldu?

Mahmut:Ooolum film afişine ne yazcaz?

Hamza: Buluruz abi bi yolunu…sen üzme tatlı canını! ! ! !

Mahmut: Devam ediyoruz dekor hazır mı…Ok!

Mezarlıkta Le Buffy Le vampiri

benzetiyo…sahne1 çekim 1.. AKSĐYON! .. .. ..
___________

L’Devriye D’le night operasyonunda Le Buffy D’Giles’dan öğrendiği dövüş tekniklerini
uygulamak için sabırsızlıkla bi Le vampirin çıkmasını bekliyordu…ve sonunda…

Le Buffy: Hey sen Le vampir! Gardını al!

Le vampir: bu da nesi yaaaa? ? ? ? ?
___________

**Mahmut: devenin nalı! ! !

Keeeeeesssssssss! ! ! ! ! ! !

Bak çocuum korkma,

savaş…gerçekten vurma ok…. kazığı da gerçekten sokma sen de kızım…kaç adam telef
ettik valla senin hatrına.. Nazik ol biraz! Aksiyonnnn! ! !
___________

Le Buffy:Sonun geldi seni iğrenç kan emici yaratık…. Al bunu ye bir de! ! ! ! !

Le Buffy kazığını saplar ve rahatlamış görünerek gecenin karanlığında kaybolur…
___________

**Mahmut: Aferin…Kızım…YAW LE BUFFY ĐŞTE… neyse biraz ara veriyoruz.. Kebapçı
Hüsem geldi! Allaaaaaaaaaa! ! !

arkadaşlar yumulalım…. Ooolum Hüsem gel bakiym

buraya bi!

Hüsem: Buyur abi ne vardı?

Mahmut: Koçum, benim adanaya bol acı koydurttun
yönetmenim, artık ööle yavan kebap yakışmaz..

di mi?

Hani şimdi koskoca

Hüsem: Tabi abi ayıbettin! ! ! Yalnız bi konumuz var abi…Bizim patron şey dedi… Şey…

Mahmut:Hüsem bozma asabımı ne dedi…. (ağzı kocaman bi kebap lokmasıyla dolu
olurken söyleme efekti koyunuz…)

Hüsem: Abi…”Biz 3 gündür bunlara kebap gönderiyos paradan henüz bi ses gelmedi” dedi
abi!

Mahmut: (efekt devam etmekte) Bak şimdi Hüsem kırdınız kalbimi…Git söyle ustana film
bitince galasına bütün şirket davetli… OK koçum? Git söyle hadi bakiym…

Hüsem: Neye abi…? Kötü bişi değil di mi bu? Sakata gelmeyelim…! Ustam ümüğümü
sıkar valla!

Mahmut: Ah be Hüsem biraz entelektüel ol be olum…Vah Vah.. !

Sen git sööle.. Bişi

derse bana gönder.. Hadi koçum…YAYLAN.. işimiz çok..

Hüsem:Emredersin abi…Hadi yarasın…

Kebap kokuları iyice stüdyoya ve milletin ağzına yayıldıktan sonra! .. .

Mahmut: Hadi evlatlarım başlıyos çekimlere tekrar.. akşam olmak üzere devam edelim..
Havamız

bozulmasın…Cezmi

koçum

şu

senaryoyu

kap

getir.

Tuvalette

unutmuşum…Malum sıkılmasın canımız.. gazete yoktu ben de onu alıp götürmüş idim..
hadi bi koşu kap gel.

Cezmi: buyur abi…

Mahmut: hadi bakiym elemanlar! Yerlerinize…! AKSĐYON!
___________

Le Buffy yorucu bi Le Devriye D’le night’tan da yorgun argın dönmüştür. Bu arada bir Le
Vampir D’le Master ve onun beslemesi esmer küçük oğlan(Le buffy tarafından) ile sarışın
bomba Le Darla (L’Angel tarafından) öldürülmüştür. L’Angel olayının üzerinden çok uzun
zaman geçmiştir ve herkes L’Angel’ı kabullendiği gibi Le Buffy’nin D’avcilığının da suyu
çıkmıştır…Başta büyük bir sır mahiyetinde saklanan olay artık çoluk çocuğun diline
pelesenk olmuş her bir Le Sunny D’Dale sakini bunu bilir olmuştur…Ve artık yangına da

düğüne de D’Avcı çağırılmaya başlanmıştır…Bunun Üzerine Le Buffy D’le Willow’dan
yardım isteğinde bulunur…

Le Buffy: Sen artık bir D’witch sin D’le Willow ve bana ancak sen yardım edebilirsin…
___________

**Mahmut: Keeeessss! Cezmi koçum sayfalar karışmış olay örgüsü 2 ters bi düz olmuş…
koy şunları sırasına allaaaaanı seversen…

Bir süre sonra……

Cezmi: Buyur abi hazır…

Mahmut: Başlıyoruz baştan… kızım sen D’le Willow’dan deel D’Giles’dan yardım
dileyeceksin hadi bakalım….
___________

Le Buffy: D’Giles! ? .. .

D’Giles: Nen var Le Buffy?

Le Buffy: artık D’Avcılığımın süistimal edilmesine karşıyım…Bu konuda bişiyler yapabilir
misin…?

D’Giles:Sanırım bu konuda Le Gözetmen D’le Konsey’in kararlarına başvurmalıyız…Hatta
onları çağırmalıyız…

Le Buffy: Çabuk ol D’Giles çünkü bu akşam bi düğüne davetliyim ama canım hiç
istememekte oraya gitmek… Çabuk olunuz D’Giles.. ÇABUK…

D’le konsey gelir ve güçlü bir efsunla sadece Le Buffy’nin istediği kişiler dışında herkese
bu

olayları

unutturur…Artık

bilenler

sadece

D’Giles,

D’le

willow,

Le

Xander

ve

L’Angel’dır…..

Le Buffy artık çok rahattır ve Le vampirleri kevgire çevirme faaliyetlerini son hızla devam
ettirmektedir…Ama artık koca bir sene geçmiş veLe Buffy’nin 17.

yaşgünü gelip

çatmıştır…Bazı dürtülerine gem vuramayan Le Buffy o geceyi bilin bakalım kimle geçirir….
? ? ? L’ANGEL! ! ! ! ! !

Ama korkunç bir sır vardır ortada…L’Angel Le Buffy’ye olan büyük aşkı sebebiyetiyle o
gece bir anlık gerçek mutluluğu (bunun tıbbı terimler sözlüğünde yer alan karşılığı için
www. mahmuttheslayer. com. tr’yi ziyaret edebilirisiniz) yaşar ve artık o cani, acımasız
ve bir o kadar da gözü dönmüş bir Le vampir haline döner…O yılların eskitemediği büyük
Le Vampir D’le Angelus’tur…

Đşte bu vakitten sonra yeni yeni karakterler olay örgüsünde kendilerini göstermeye
başlar…
Le William D’le Bloody, Kısaca D’spike ve onun uzatmalı Le atası Le Drusilla D’le Psişik
ortalarda dolaşmaya başlamıştır…L’Angel’da nasıl bir durum olduysa onları bulmuş ve
onlara katılmış hatta otoritesini konuşturup onların lideri olmuştur…

Bu sıralarda yazgısına lanet okuyan Le Buffy üzgündür ama olay örgüsü D’giles’ın
manitası Le Jenny D’calendar’ın hayatının nihayete ulaşmasıyla bir düğüm halini almış Le
buffy hiç yapmak istemediği bir işle uğraşmak zorunda kalmıştır…L’ANGEL’I TUZ BUZ
ETMEK…
___________

**Mahmut: Kes!

ağabeylerim ablalarım.. dinlence biraz…

Ooolum Cezmi ne acıklı yazmışsın beeee…

Cezmi: abi sorma be ben bile ağladım yazarken.. Bi de sen bu öldürme olayına girince
gör…

Mahmut: Bak merak ettim şindi (bu tür konuşmalardan bizim zeki yönetmenimizin filmin
senaryosundan bi haber olduğu ve doğaçlama çalıştığı anlaşılmıştır…)Herkes yerlerine
çekime devam… Aksiyoooonnnn! !
___________

Le buffy bu acı verici görevi yerine getirmeye giderken yeni yeni D’Witch atraksiyonlarını
edinmeye çalışan D’le Willow L’Angel’a ruhunu geri vermeye uğraşmaktadır…Fekat geç
kalmışlardır çünkü L’Angel garip isimli bi demir parçasının yardımıyla komik isimli bi
boyut kapısı açmıştır ve Le buffy onu tam kazıklıyacakken ruhu son anda geri gelir fekat
Le Buffy’nin elinden bir şey gelmemektedir…Kahrolası D’Avcılık meziyetleri sebebiyle onu
öldürmek durumundadır ve bunu yapar…..
___________

**Tüm ekip “selpak” canavarı olmuş bu sahnelerin çekiminde salya sümük hıçkırıklara
boğulmuşlardı…..

Mahmut: Ooolum Cezmi alıcaaan olsun nassı ağlattın olum beni bea!

Yalnız niye biz

bunları hiç konuşturmadık abi…

Cezmi: Abi böyle bi durumda ne desinler ha? ! Zaten benim de aklıma o an yascak bişi
gelmemişti.. boşver olayın görüntüleri yeter.. Sessiz bi etkileyicilik kattık olaya….

Mahmut: waşşş!

Entelektüel olmuşun sen be Cezmi… Neyse.. al bu kayıtları Cevdet’e

götür altına yazısını koysun sona tee Amerikaya yollicez! !

Joss aradı dün gece yine.

Bekliyo herif. Elini çabuk tutsun… Hadi koçum

Cezmi: oldu bil abi! .. .. .. .

Bizim ekip kayıtları mükemmel (! ) Đngilizce alt yazısıyla Joss’a yollar ve Bi kaç gün sonra
Joss’tan telefon alır Mahmut…

Joss:Hi Mahmut…! The shots are great. Good luck with the rest. I wanna see them too.
See you later Mahmut.

Mahmut: Hımmm! Evet evet! Tabi joss.. Of kors! it iz okey! Göndermek sana gerisini
en şort vakitte.. Hadi ay kis yu bay bay gut bay!
Ooooooolum Cezmi koş gel bakiym…

Cezmi: Ne dedi abi! ? Beğenmiş mi abi! ? Nooldu abi! ?

Mahmut: he he beğenmiş.. okey mokey dedi gut mut dedi…iyi olmuş herhal…Geri kalanını
da göndertelim..

Cezmi: Abi çekelim gönderelim…

Mahmut: Hamza’yı çağır bana çabuk tarafından…

Cezmi: Abi Hamza badana yapıyo abi…

Mahmut: eheuehuehueheuheheh.. Sonunda bi yerleri renklendirebildi kerata… Neyse sen
topla milleti ben geliyom başlıyos çekimlere…

Cezmi: abi millet hastane ziyaretinde.
Bizim suflör Emel doğurmuş.

Mahmut: Ulan ne ara hamile kaldı o beee!

Cezmi: Artist Mehmet abi… o yapmış…

Mahmut: Kerataya yıldız olcen dedik direkt neslini yaymaya başlamış.. vay be vay vay! !
!
Neyse 2 gün sonra başlarız artık ben de gidiym iki tek atiym bari…hadi sağlıcakla kal
cezmi…

Cezmi:Güzel Abicim görüşürüz…

2 gün geçmiş, Emel’in doğum ziyaretleri bitmiş, Mahmut senaryonun 2 sayfasını daha
okuyabilme maharetini göstermiştir. Bu sırada Joss arayıp devamlı çekimleri sormaktadır.

Günler sonra…..

Mahmut: Arkadaşlar, çekimler devam etsin istiyorum ama ya biriniz hamile kalıyor ya da
birinin midesi bozuluyo direkt iptal oluyo.
Nedendir anlamadım…! ? Hamza gel buraya! ! ! !

Hamza: Buyur güzel abicim! geldim!

Mahmut:Koçum nedir bu ekibin hali…? 2 haftadır çekimler bi b.. a benzemedi…!

Hamza: Abi walla karınları burunlarında elemanlar konusunda bişi yapamam ama mide
bozulması ve bilimum besin zehirlenmesi konusunda elime geçen son haberler şööle;
Bizim kebapçı celallendi abi…!

Bakmış paralar gelmiyo o da tutmuş yemeklere bişi

karıştırmış abi…Bana bunları en ince ayrıntısına kadar anlattı (morarmış gözünü
göstererek…)

Mahmut:Heeeee! Vah vah! Ben de kendi hayatına biraz renk katmışsın diye düşündüm..
ehuehehehehe! ! .. . Öhümmmm! ! neyse… bundan sonra oradan yemeyecez ööle ise.

Cevdet’e söyle ödesin borçları, film bitince korsandan aldığımız komisyondan keser. Hadi
bakiym…yaylan…
Çocuklar herkes yerlerine çekimlere devam ediyos…Şşşşşt kızım yeme şu turşuları onlar
dekor be anam dekor! ! Hay allaaaaaam tööööööbe! AKSĐYON!
___________

Le Buffy L’Angel’ı tuz buz ettiğinden beri çok uzun zaman geçmiştir…Depresyona giren Le
Buffy, Le Sunny D’Dale’i terkeylemiş sonra bakmış yalnız hayat çekilmiyo arkadaşlarının
ve ailesinin yanına dönmüştür. D’Avcılığı en iyi biçimde yerine getirmek üzere devam
etmektedir hayatına…. Fakat bu şehirden ayrılma olayına Le gözetmen D’le konsey’in
tepkisi büyük olmuştur ve onlarla da D’Giles muattab olmak zorunda kalmıştır.

D’le konsey temsilcisi: Sayın gözetmen…Bu ne cüret ne cesarettir ki bu leydi başını alıp
terk ediyor bu memleketi…nayırr! ! ! !

Nolamaz!

Bunu bize yapamaz! !

Yapmamalı!

Yoğurdu sarımsaklayıp da saklamalıydınız D’Giles… naptınız kuzum!

D’Giles: O bir D’Avcı, evet ama aynı zamanda da bir insan ve bazı olayların ona derinden
tesir ettiği de ortada. Bunu anlamakta niçin bu kadar zorlanıyorsunuz.. O yokken de işler
pek ala yürüdü…ama sonunda döndü ve bunun olacağını hepimiz biliyorduk…

D’le konsey temsilcisi: Ne derseniz deyin boş D’Giles… Biz kararımız verdik ve sizi bu
görevden alıyoruz…

O sırada bu son sözlere tanık olan Le Buffy içeri bir hışımla girer veeeee….

Le Buffy: Allah belanızı versin!

Boyu devrilesiceler!

Şemsi paşa pasajında dili

büzüşesiceler! ! ! ! ! ! !
___________

**Mahmut:KEEEEESSSSSS! ! ! ! ! ! ! Kızım napıyosun…. Sen de manik depresif bi durum
var galiba! Adam pencerenden girer deli dana moduna girersin şimdi de bi Fransız leydisi
değilde bizim hatce teyze gibi pencereden pencereye laf yetiştiriyosun sanki….
Sakin ol yavrum… Baştan…. Aksiyon!
___________

Le Buffy: Demek öyle… O zaman o D’le konseyi alın ve…..
Gidin buradan ne ben ne de D’Giles’ın size ihtiyacı var…Lütfen gidiniz…

Böyle olduktan sonra Le Buffy artık yalnız çalışır ve sadece iş arkadaşları ona “Le
Buff”der!
Bu kadar şeyin üzerine Le Buffy eve gittiğinde bi de ne görsün bi kız….. D’le dawnie…

Le Buffy: Bu da nesi….. ! ! ! ? ? ? ? ?
___________

**Mahmut: sen şaşırma yavrum! seyirci şaşıracak…ben bu kıza öööretemedim daha…sen
sana söyleneni yap anacım aaaaaa….. o senin kardeşin artık…

Le Buffy’yi oynayan kız: Hocam tamam da fark etmediyseniz bu kız zenci!

Mahmut: Pardoooonnn! !

Bu yan setten kaçmış orda Amistad’ın yeni versiyonunu

çekiyolar…
Kardeşim ne arıyosun burada bas git mani olma bize allaaaa allaaaaaaaaa! ! !
Hamzaaaaaaaa! ! ! !

Hamza: Nooldu yaw abi? !

Mahmut: olum senin gözlerin bozulmuş.. yumruk iyi gelmedi sana rezil ettin beni angut! !
! Bu da ne böyle sana körpecik genç bi kız bul dedim sen bulmuşun bana elin arabını…..

Hamza: abi bizim Abdül’ün elinde bi bu kalmış….

Mahmut: Bas git hamza bas git! Git bi kız bul gel”para vercez” de kandır. Hadi yürü…

Hamza: ama paramız yok ki abi…

Mahmut: Hamza seni bundan sonra elinde bi sözlükle çağıracam yanıma…”kandır” dedim
yalan söyle, aldat.. yürü hamza yürü…

Hamza: vay be abi! yalan rüzgarındaki Victor gibi oldum be.. ”genç kızları para tuzağıyla
kandırıp sete getirdi….. ” vay beeee….

Mahmut: Hay allaaaaaaaamm.

Kız gelir çekimler devam eder….
___________

Le Buffy: Valideciğim ben geldim.

Pek çok değerli bacım D’le dawnie nerelerdeler.

bugünkü Le dayaklarını yemediler…

Le Joyce:Sevgili yavrucuğum…D’le dawnie konusunda bazı endişelerim var. sanırım ona
çok vuruyorsun… Le Okuldan aradılar ve D’le dawnie’nin kafasını Le anahtar D’le deliklere
sokmaya çalıştıklarını söylüyorlar.. Evde de birkaç kez yakaladım onu bu vaziyette ama
henüz bir anlam verebilmiş değilim kuzum… korkuyorum Le Buffy…

Le Buffy: Yok valideciğim bence dayak fazla değil az gelmiş ona hemen gidip bir yolunu
bulacağım…

D’le dawnie’nin odasında…

Le Buffy: D’le dawnie…. ! ! Kafanı kapının kolunun altından çekersen içeri teşrif etmek
istiyorum…
Ne yapmaya çalışıyorsun kuzum sen…

D’le dawnie:Bilemiyorum bacım.. ? ! Bugün le hospitale’ye uğradım ve senyör Le Ben’le
görüştüm bana “Sende Le semptom d’le key var” dedi… anlayamıyorum bunun manası
nedir Le Buffy? Korkuyorum Le Buffy! Vur bana…

Bir şaplak duyulur ve o anda her şey unutulur…Đki bacı ateşli bi şekilde dövüşürler…her
şey normale dönmüş gibidir…
___________

**Mahmut: kes! tamamdır hem ihtiras hem de aksiyon dolu bi sahne oldu tebrik ediyom
herkesi… Hamza buz getir kız fena yaralandı!
Arkadaşlar bugünlük de bu kadar bi dahaki çekim gününde görüşürüz artık hadin herkes
evine yollansın! şşşştttt! yaw kızım bırak dekoru! ..

O sırada homurtu ve şapırtılar duyulur….

Mahmut: Aman al al! Aşeriyosun bari al götür turşuyu.. hadi al helali hoş olsun..

BÖLÜM 2 SONU

Bölüm 3: Aşkına Beş Kere Beş
MAHMUT ABĐCĐĞĐMĐZ O GÜN ERKENDEN KALKMIŞ ÇEKĐM OLAYINA GĐRMEK ÜZERE
ACELE EDĐYORDU. ĐLK ĐŞĐ HAMZA’YI ARAMAK OLDU…

HAMZA: ALO ABĐ BUYUR! ?

MAHMUT: OOLUM KALK ÇABUK BUGÜN ERKEN BAŞLIYOS ÇEKĐMLERE. ATRAKSĐYONLU
OLAYLARA GĐRECEZ….. MEMO ĐYĐLEŞTĐ MĐ?

*NOT* MEMO L’ANGEL’IN GERĐ DÖNÜŞ SAHNELERĐNDEKĐ TAVANDAN DÜŞME OLAYINDA
BOYNUNU ĐNCĐTMĐŞ VE HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR BU YÜZDEN 2 HAFTA GECĐKEN
ÇEKĐMLER ĐÇĐN ÜZÜLEN MAHMUT BU KADAR ACELE ETMEKTEDĐR…

ABĐCĐM NASIL OLUR DA UNUTURSUN YASTIK KOYMAYI AŞAĞIYA! ?

HAMZA: NE BĐLĐYM ABĐCĐM YAW. BEN SAHNENĐN TAMAMINI BĐ KERE DE ÇEKERĐZ ,
ZAMAN KAZANIRIZ DĐYE DÜŞÜNMÜŞTÜM! ADAM DÜŞÜNCE ÖÖLE OLMUŞ NERDEN
BĐLĐRDĐM! ?

MAHMUT: KES HAMZA!

ANGUTLUĞUNU KONUŞTURUYOSUN YĐNE! ÇABUK KALK BUL

EKĐBĐ. MEMOYU DA HASTANEDEN CEZMĐ ALSIN GELĐN ARTIK. GEÇ KALDIK!

HAMZA: OKEY ABĐ! 1 SAATE KADAR HERŞEY TAMAM…!

HAMZA MĐLLETĐ TOPLAMIŞ, DEKORLAR HAZIRLANMIŞ VE MAHMUT’UN HAYATINDA ÇEKĐP
ÇEKEBĐLECEĞĐ EN EKSTREM SAHNE ÇEKĐLMEYE BAŞLANILMIŞ! .. .

MAHMUT: HAMZA YASTIK HAZIR MI OOLUM?

HAMZA: HAZIR ABĐ.

EN TÜYLÜ, EN YUMUŞAK OLANINDAN ALDIM. BU SEFER BĐŞĐCĐK

OLMAZ BAK GÖR. ADAMIN BOYNU KIRILIRSA BAN DA ARAP HAMZA DESĐNLER…

MAHMUT:

TAMAM

HAMZA

SUS!

ÇOK

ĐNANDIRICI

OLDUN!

PEKĐ…

L’ANGEL

HORTLUYOR…SAHNE 1…ÇEKĐM 1… HADĐ HAYIRLISI. ALLAAAAAM SEN KORU…AKSĐYON!

GÜNLERDEN
BĐRĐNDEKĐ

BĐRGÜN

LE

KOCAMAN,

SUNNY

D’DALE

RUTUBETLĐ

BĐR

KASABASININ
BĐNADA

TOZLU

GARĐP

SOKAKLARININ

HAREKETLENMELER

YAŞANIYORDU. ÖNCE BÜYÜK BĐR IŞIK TOPLULUĞU BELĐRDĐ DAHA SONRA DA TAAAAAA
YUKARILARDAN
OLDUYSA

BĐR

TAAAAA

ĐNSAN

DÜŞTÜ…BU…BU…L’ANGEL’IN

ORALARDAN

GERĐ

DÖNMÜŞTÜ!

PEKĐ

TA
YA

KENDĐSĐYDĐ!
TAAAAAA

NASIL
ORALAR

NERELERDĐ? .. .

YĐNE O GÜNLERDEN BĐRGÜN LE BUFFY’NĐN YOLU BU BĐNAYA DÜŞER. NASIL OLDUĞU
BĐLĐNMEYEN BU TESADÜF ÇOK GEÇMEDEN LE BUFFY’NĐN HAYATINDAKĐ ŞOKLAR
SAYFASINDA YENĐ BĐR ÇENTĐK OLUŞTURACAKTIR…

LE BUFFY:NAYIR! NOLAMAZ! N’ANGEL (NÖ ENCIL OKUNUR)

LE BUFFY ŞOK ĐÇĐNDE NE SÖYLEDĐĞĐNĐ BĐLEMĐYORDU. UZATMALI YAVUKLUSU, ESMER,
YAĞIZ, DELĐKANLI YARĐ GERĐ DÖNMÜŞTÜ.. OYSA LE BUFFY ONU DEŞMĐŞTĐ.. NASIL
OLUR DU DA DÖNERDĐ…

LE BUFFY: L’ANGEL KONUŞUNUZ BENĐMLE! NENĐZ VAR? NĐYE ÇIPLAKSINIZ L’ANGEL? !
YOKSA YOKSA…
LAN MEMO NE BU HAL! YĐNE YELLOZ FATMA’NIN YANINDAN GELĐYON DĐ MĐ LAN SÖÖLE!
!!

**MAHMUT:KEEEESSS! ! ! ! ! !

ŞŞŞT KZIM NOOLUYO YAW! BIRAK ÇOCUĞU!

ZATEN

HASTA YAVRUCAK! ULAN MEHMET BUNUN DA MI CANINI YAKTIN OOLUM! SENĐN ĐÇĐN
ÖZEL FĐLM PROCESĐNĐ ĐPTAL ETTĐM LAN!
KIZIM BIRAK ARTIK SEN DE ! YETER! KIRDIN ADAMIN KOLUNU!
SAKĐNLEŞTĐRĐN ŞUNU DEVAM EDELĐM ARTIK! ! ! !
HAMZAAAAAAAAA! ! ! ! ! ! !

HAMZA: BUYUR ABĐ, BĐ ARZUHALĐN MĐ VAR?

MAHMUT: UNUTTURMA FĐLM BĐTĐNCE BU KIZI BAKIRKÖY’E YATIRCAZ, VAR BUNDA BĐŞĐ!

HAMZA: OKEY ABĐ. BEN BĐZĐM CEVDET’E SÖYLĐYM BĐŞEYLER AYARLAR.

MAHMUT: HA KOÇUM AFFERĐN!
OLDU MU ĐŞLER? ! OKEY! ÇEKĐME DEVAM AKSĐYON…!

LE BUFFY: L’ANGEL KONUŞUNUZ BENĐMLE! NENĐZ VAR? NĐYE ÇIPLAKSINIZ L’ANGEL? !

L’ANGEL: SĐZ DE KĐMSĐN? BEN NERDEYĐZ?
LE ZEBANĐ D’LE CEHENNEM NERELERDE? GIRRRRRRRR! ! ! ! !

LE BUFFY: HIRLAMAYIN KUZUM. SĐZĐ SEVĐYORUM L’ANGEL. ĐYĐLEŞTĐRECEĞĐM SĐZĐ,
YENĐDEN TOPLUMA KAZANDIRACAĞIM… ÜHÜÜÜÜÜÜ ÜHÜÜÜÜÜ…. (ZIRLAMA EFEKTĐ
KOYUNUZ)

L’ANGEL: ALLAH RAZI OLSUN!

**MAHMUT: OKEY!

KES!

SON KISMI KESĐYOS, KIZ AĞLARKEN BĐTĐRĐYOS…KADĐR!

OOLUM ÇEKĐMLERĐ MONTAJA GÖTÜR, PAKETLE HAMZA’YA VER O DA CEVDET’E GÖTÜRÜP
ALT YAZILATSIN YOLLASIN JOSS’A…HADĐ BAKĐYM! .. .

ÇEKĐMLER YOLLANIR. JOSS OLAYIN BÜYÜSÜNE KENDĐNĐ ÖYLE KAPTIRMIŞTIR KĐ KENDĐ
YAZDIĞI BĐR SENARYOYU MAHMUT’UN ÇEKMESĐ KONUSUNDA ANLAŞIRLAR. MAHMUT
YENĐ

BĐR

ĐŞ

BAĞLAMANIN

MUTLULUĞUYLA

ÇEKĐMLERE

4

ELLE

SARILIR..

HĐÇ

BIRAKMAZ…

MAHMUT: BUGÜN BENĐ KONUŞTURMAYIN HERKES YERĐNE ÇEKĐM BAŞLASIN!

BĐR SÜRE SONRA……….

MAHMUT: BAŞLAYIN HADĐ!

HAMZA: AKSĐYON DĐYECEN ABĐ!

MAHMUT: AMANIN! HEYECANDAN BENDE AKIL MI KALDI! AKSĐYON HADĐ AKSĐYON!

L’ANGEL ESKĐ HALĐNE DÖNMÜŞ, LE BUFFY MUTLU VE AŞIK D’AVCI OLMUŞTUR. D’LE
SCOBY LE GANG SON HIZLA ĐŞLERE DEVAM ETMEKTEDĐR. FEKAT SON ANDA ORTAYA
ÇIKNA

GARĐP

BĐR

ALTERNATĐF

D’AVCI

ĐŞLERĐ

BOZMAKTADIR.

BU

LE

FAITH

D’AVCIDIR…..

LE BUFFY VE DĐĞERLERĐ LE SUNNY D’DALE LĐSESĐ KÜTÜPHANESĐNDE MUHABBET-Đ
HARĐKA ĐÇERĐSĐNDEYKEN LE FAITH ĐÇERĐ DALAR! .. .

LE FAITH: D’GĐLES HANGĐNĐZDĐR? DAVRANSIN!

D’GĐLES: BUYRUNUZ ASĐ LEYDĐ.

NE ĐSTEMĐŞTĐNĐZ?

HER TÜRLÜ KĐTAP KONUSUNDA

SĐZE YARDIMCI OLACAĞIMA EMĐN OLABĐLĐRSĐNĐZ.

LE FAITH: BEN BĐR D’AVCIYIM. VAR MIDIR BĐR EL KĐTABIN?

BENĐM LE GÖZETMEN

SĐZLERE ÖMÜR!

D’GĐLES: NASIL OLABĐLĐR BU? 2 ADET D’AVCI? ! ! !
LE GÖZETMENĐN KONUSUNDA ÜZÜLDÜM D’AVCI…

LE FAITH: 5 KERE 5 25(5 BY 5 MAHMUT VERSION) D’GĐLES, ÜZÜLMEYĐNĐZ.

LE FAITH DIŞINDA HERKES: ! ! ! ? ? ?

LE BUFFY: BU NASIL OLUR D’GĐLES? ?

BENĐM GĐBĐ BĐR LE SARIŞIN D’LE BOMBA

AVCININ YANINDA BU LE ESMER D’LE ASĐ NASIL BÖYLE BĐR ĐDDĐADA BULUNABĐLĐR? !

D’GĐLES:

LE

VAMPĐR

D’LE

MASTER’I

ÖLDÜRDÜĞÜN

GÜN

HAFĐF

BĐR

ÖLÜM

YAŞAMIŞTIN…O SEBEBĐYETLE OLABĐLĐR LE BUFFY…! ?

LE FAITH: HMMM! BĐR D’AVCI DAHA! SENĐNLE ĐYĐ ANLAŞIRIZ LE B.

LE BUFFY: LEYDĐM SÖZLERĐNĐZDE DĐKKAT BUYURUNUZ! SADECE ĐŞ ARKADAŞLARIM
BANA LE BUFF DER! .. . AMA…ŞEY… LE B. KĐMSE DĐYEMEZ…L’ANGEL BELKĐ…HA BELKĐ BĐ
DE VALĐDEM LE JOYCE…AMA O DA DEMEZ HERHALDE…”KIZCAAAZIM” VARKEN…
NEYSE…

LE FAITH: 5 KERE 5 25 LE B. HĐDDETLENMEYĐNĐZ!

LE XANDER: NASILSINIZ LE FAITH D’LE FISTIK BEN LE XANDER!

LE FAITH: ĐYĐ OLMUŞ LE XANDER!

ŞAHSĐYETĐME NE BUNDAN!

10 KERE 9 DOKSAN

HADĐ YAYLAN!

D’LE WILLOW: BĐR PC’DEKĐ VĐRÜSTEN, BĐR GERĐ DÖNÜŞSÜZ BÜYÜDEN (ANLAMI ĐÇĐN
WWW. MAHMUTTHESLAYER. COM. TR YE BAKINIZ) KÖTÜ BU KIZ D’GĐLES!

D’GĐLES:ANLAMIYORUM! HEMEN D’LE KONSEY’ĐN KARARLARINA BAKMALIYIM! ! !

**MAHMUT: KES!

GÜZEL OLDU!

BAK HAMZA BAK DA ÖĞREN!

HEM SANATSAL

ĐÇERĐKLĐ HEM DE ÖĞRETĐCĐ BĐR FĐLM YAPIYORUM. MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI BU
KAYNAĞI 5 YIL SÜREYLE ONAYLAYIP, ĐLKOKUL MÜFREDATINDA ÇARPIM TABLOSU
ÖĞRENMEYE YARDIMCI YAPACAK!

HAMZA: EVET ABĐ.

BEN DE YARARLANDIM AYDINLANDIM.

5 KERE 5 DOKSAN

MEMO’NUN BĐ DĐŞĐ NOKSAN!

MAHMUT: 6 KERE 6 36 YAYLAN HAMZA YOKSA YEDĐN TOKATI!

STRESLĐ, ÇARPIMLI, TOKATLI DAKĐKALARDAN SONRA ÇEKĐMLER SON HIZLA DEVAM
ETMEKTEDĐR…

MAHMUT: KADĐR KAMERA HAZIR MI?

KIZIM EMEL BEBEĞĐ BIRAK IŞIKLARI AYARLA.

SUFLÖRKEN BĐ ĐŞE YARAMADIN BARĐ IŞIKÇILIĞI DOĞRU DÜRÜST YAP!
HERŞEY OKEYSE…AKSĐYON!

LE BUFFY HAYATININ 2 AVCI OLMASIYLA DAHA KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜRKEN AKSĐ
ŞEKĐLDE LE FAITH ONUN HAYATINI ZĐNDAN ETMEKTEDĐR.

KALACAK YERĐ OLMAYAN LE FAITH LE BUFFYLERĐN EVĐNDE KALMAKTADIR. SABAHTAN
AKŞAMA KADAR D’LE DAWNIE ĐLE OYNAŞIP, ŞARKI SÖYLEMEKTEDĐR. LE BUFFY O
GÜNLERDE SADECE KAFASININ ŞĐŞMESĐNE ŞÜKRETMEMESĐNDEN MĐDĐR AKSĐLĐKLERĐN
ARDI ARKASI KESĐLMEZ…

LE BUFFY: BU LE MISIR D’LE GEVREĞĐ KĐM BĐTĐRDĐ! ?

LE FAITH: 5 KERE 5 25 LE B. HĐDDETLENME AMA ÇOK ACIKMIŞTIM NE YAPABĐLĐRĐM?
D’AVCI OLMAK ZOR! .. . SENĐN GĐBĐ KALORĐ HESABI DA YAPMADIĞIMA GÖRE…HERŞEYĐ
YERĐM BEN…BOL BOL…OHHH! .. ..
HA! BU ARADA ŞU BACAĞINDAKĐ LE SELÜLĐT MĐ?

LE BUFFY: NERDE? NASIL? NAYIR NOLAMAZ!

LE FAITH: 5 KERE 5 25, KOMĐK KIZ! HĐDDETLENME LÜTFEN…EUEHHHEHHEH…

BĐR BAŞKA GÜN…

LE BUFFY: AAAAAAAAARRRGGH! ! ! BAŞIM, KIÇIM, KOLUM. ! ! ! AAARRGGHHH!

LE FAITH: NOOLDU LE B. ? !

LE BUFFY: BĐRĐSĐ BANYODAN ÇIKARKEN YERLERĐ ISLAK BIRAKMIŞ! HALĐYLE AYAĞIM
KAYIVERMĐŞ! .. .

LE FAITH: EHUEHEHEHE…5 KERE …AAAAARGHHH! ! !

BIRAAAAAAK! ! SAÇIMI

BIRAAAAK! !

LE BUFYY VE LE FAITH SAÇ BAŞ KAVGA EDERKEN ĐÇERĐ LE JOYCE GĐRER VE DERHAL
OLAYA MÜDAHELE EDER!

LE JOYCE: KIZCAAAAZLARIM AYRILINIZ RECA EDERĐM.
LE FAITH , ŞEKERĐM, GEL…EN SEVDĐĞĐN YEMEĞĐ PĐŞĐRDĐM KUZUM! ! !
LE BUFFY…! YERLERĐ TEMĐZLE YOKSA BĐRĐSĐ KAYIP DÜŞECEK!

LE BUFFY: NAYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRR! ! ! ! !

ĐŞTE O GÜNDEN SONRA LE BUFFY LE FAITH’DEN KURTULMANIN YOLLARINI ARAR…TÜM
ŞEKERLEMELER YENMĐŞ , EN SĐVRĐ KAZIKLAR ONA VERĐLMĐŞTĐR! .. . LE BUFFY’NĐN
CĐNLERĐ TEPESĐNE ÇIKMIŞTIR…ĐŞTE O GÜNLERDEN BĐRĐNDE L’ANGEL AMANSIZ BĐR
HASTALIĞA YAKALANIR…LE ĐNCE HASTALIK D’LE VEREM…TEK ĐLACI ĐSE…..

L’ANGEL: LE BUFFY! BENĐM SARIŞIN YARĐM, YEŞĐL GÖZLÜM, MARALIM, BELALIM! ! BENĐ
ĐYĐLEŞTĐRECEK TEK ŞEY BĐR D’AVCININ TAZECĐK SICACIK KANI! .. . AMA… BUNU SANA
YAPAMAM! SENĐ SEVĐYORUM LE BUFFY! ELVEDA!

LE

BUFFY:

(YANAN

AMPÜL

EFEKTĐ

KOYUNUZ!

)

DUR

L’ANGEL

SANIRIM

SENĐ

KURTARABĐLĐRĐM AŞKIM!

L’ANGEL: NASIL OLUR? (L’ANGEL LE FAITH’DEN HABERSĐZDĐR. LE BUFFY “ HERŞEYĐMĐ
YEDĐ BĐTĐRDĐ BARĐ YAĞIZ LE VAMPĐRĐMĐ BANA BIRAKSIN” DÜŞÜNCESĐYLE L’ANGEL’I LE
FAITH’DEN UZAK TUTMUŞTUR…)

LE BUFFY: SEN BU ĐŞĐ BANA BIRAK SEVGĐLĐM. BEKLE… HEMEN DÖNÜCĐYM!

L’ANGEL: FEKAT LE BUFFY…BEN ÖLÜYORUM…2 DAKKAM KALDI…

LE BUFFY: KAFAMI KIZDIRMAYINIZ L’ANGEL! !

300 KÜSUR SENE BEKLEDĐNĐZ YARIM

SAAT DAHA BEKLEYĐNĐZ RECA EDERĐM…HADĐ BAKAYIMINIZ…

ĐŞTE O ANDA LE BUFFY HEMEN EVE KOŞAR “SANA KAZIK ALACAM TUZAĞIYLA” LE
FAITH’I KANDIRIR VE ONU L’ANGEL’A KURBAN ETMEYE GÖTÜRÜR!

LE BUFFY: ĐŞTE GETĐRDĐM BĐRĐCĐK AŞKIM L’ANGEL! .. .. L’ANGEL? ! ..

L’ANGEL: BURADAYIM.. !

ÖLMEDEN ÖNCE BĐZĐM KOMŞUNUN HOROZUNU DEŞTĐM

LEYDĐM…BĐLĐRSĐNĐZ VAKĐTSĐZ ÖTEN HOROZLARDAN HOŞLANMAM! ! !

LE BUFFY: AFĐYETLER OLSUN AŞKIM! .. . AL ĐŞTE SANA TAZE VE BESĐLĐ( DAHA BU
SABAH 1 KUTU LE MILK VE 2 KUTU LE CORN D’LE FLAKES YEDĐ…! )BĐR D’AVCI! .. .
YEME DE YANINDA YAT…YANĐ…YATMAYI BOŞVER.. YE!

L’ANGEL: BU DA NEDĐR LE BUFFY! NASIL…?

LE BUFFY: KANINI ĐÇĐN GRUBUNU SORMAYIN L’ANGEL! KEYFĐNĐZE BAKIN…

L’ANGEL ŞAPUR ŞUPUR ĐÇER LE FAITH D’AVCI’NIN

0 RH – KANINI VE O GECE HEM

L’ANGEL HEM DE LE BUFFY RAHAT BĐR NEFES ALIR…

**MAHMUT: KES! ÇOK FĐYAKALI OLDU. ALNINIZDAN ÖPÜYORUM YAVRUCUKLARIM! .. .

CEZMĐ: ABĐCĐM AMA SENARYO BÖÖLE DEĞĐL YAWS! LE BUFFY OLACAKTI DEŞĐLEN…

MAHMUT: SUS CEZMĐ! KARIŞMA! BU KIZA VERĐLECEK PARA YOK BĐLĐYOSUN! .. ZEKĐ
DE BĐŞĐ.. SETTE AYAKLANMA ÇIKARMASIN! KISADAN YOLLAYALIM.. KIZI “BU DENEME
ÇEKĐMĐ” DĐYE UYUTTUM…”BĐZ SENĐ SONRA ARARIZ” DERĐZ ARTK…
KĐMSEYE VEREMEDĐK DAHA 1 KURUŞ.. SABRETMEK LAZIM.. FĐLM BĐ VĐZYONA GĐRSĐN..
HASILATTAN ÖDEME YAPACAM HERKESE…. AMA BU GÖZÜ AÇIK MANĐTA BĐZĐ BĐ KAŞIK
SUDA BOĞAR VALLAHĐ…

CEZMĐ:OK ABĐ! SEN KEYFĐNE BAK! SEN TEK BAŞINA HALLEDĐYOSUN O ZAMAN.. BEN
BĐRAZ CEVDET’E TAKILĐYM UĞRARIM YĐNE.. OK ABĐ? HADĐ KOLAY GELSĐN..

MAHMUT: TAMAM CEZMĐCĐM.. KEYFĐNE BAK! .. HADĐ BAKĐYM…

MAHMUT ÇEKĐMLER KONUSUNDA ĐYĐCE TEMPOYU YAKALAMIŞ GÖZÜKMEKTEDĐR.. .
FĐLMĐN YARISINDAN ÇOĞU ÇEKĐLMĐŞ BĐRKAÇ PARÇA HALĐNDE JOSS’A YOLLANMIŞ VE
HER SEFERĐNDE DE BÜYÜK HAYRANLIK MESAJLARI ALINMIŞTIR…YĐNE O GÜNLERDEN
BĐRGÜN MAHMUT VE JOSS HARARETLĐ BĐ TELEFON GÖRÜŞMESĐNDEDĐR…

JOSS:MAHMUT I THINK WE NEED A BIG FINAL FOR THIS FILM WHAT DO YOU THINK? ? ?

MAHMUT: HE HE JOSS! BIG BIG VERY BIG.. KILLING HERKES? WHAT DERSĐN?

JOSS: IT WOULD BE VERY DRAMATIC MAHMUT! YOU SHOULD THINK A HAPPY ENDING
FOR THIS VERSION!

MAHMUT: HE JOSS YOU HAKLI VERY MUCH.. ZATEN LAYF IZ ZOR IN TURKIYE…BI DE
MĐLLET DĐE FALAN.. YOK YOK… YOU ARE RIGHT… HADĐ MY CAN CĐĞER BEN YOU CALL
LATER… KISS YU HUG YU BAY BAY…

JOSS: OK. MAHMUT YOU KNOW I TRUST YOU…GOOD LUCK.. SEE YOU SOON…

MAHMUT: HAMZAAAAA! ! !

HAMZA: BUYUR ABĐ!

MAHMUT:HAMZA

CEZMĐYE

SÖÖLE

SENARYONUN

GERĐ

KALANINI

BEN

YAZIYORUM…CEZMĐNĐNKĐNĐ PEK ŞETTÜRMEMĐŞTĐM ZATEN…NEYMĐŞ O ÖÖLE D’SPIKE
FALAN LE BUFFY’LE ŞETTÜRÜYOMUŞŞŞ…AAAAAAAA…AYIP! ! !

BEN TEK EŞLĐLĐKTEN

YANAYIM HAMZA BĐLĐYOSUN…

HAMZA: AMA ABĐ NERDEYSE HAMĐLE KALCAK BU LE BUFFY SPIKE’DAN ABĐ…NASSI PAT
DĐYE DEĞĐŞTĐRCEZ? ? ?

MAHMUT: ÖLDÜRECEM HAMZACIM.. VAR YA O CEHHENNEMĐN DĐBĐ YANE AĞZI…ONA
ÇORAP YAPACAM D’SPIKE’I ADAM HEM KAHRAMAN OLACAK HEM DE LE BUFFY’NĐN
NAMUSU KURTULACAK…

HAMZA: OK ABĐ SEN NASSI ĐSTERSEN.. JOSS NE DĐYO BU HUSUSTA?

MAHMUT: JOSS, HE, OK FALAN FĐŞMAN DEDĐ…NE YAPSAM SEVER O ADAM BOŞVER
SEN.. ZATEN CEVDET ÖÖLE BĐ YAZIYO KĐ ALT YAZILARI ADAM KENDĐ KENDĐNE YORUM
YAPMADAN ANLAYAMAZ, YORUM YAPMAYA DA ZEKASI ELVERMEZ.
ZEKĐCE TASARLANMIŞ BĐ SENARYO BU. TAMAMEN ORĐCĐNAL….

BĐLĐYOSUN ÇOK

ELĐMDEN DE HĐÇBĐŞĐ

KURTULMUYO BE HAMZA.. ĐFTAHAR EDĐYOM WALLA…
NEYSE…SEN CEZMĐYĐ BUL SÖÖLE BUNLARI TEK TEK… OK HAMZACIM? !

HAMZA: OLDU BĐL ABĐ…

MAHMUT: OK O ZAMAN BEN EVE UĞRAYACAM YAZACAM GERĐ KALANINI…

MAHMUT

SENARYOYU

ALTÜST

ETMEK

ÜZERE

EVĐN

YOLUNU

TUTMUŞ..

ŞĐMDĐ

ĐSTESERNĐZ ÇEKĐMLERĐN NERDEN NEREYE GELDĐĞĐNE BĐ BAKALIM….

EN

SON

L’ANGEL

LE

FAITH’I

DEŞMĐŞ

VE

LE

BUFFY’LE

MUTLU

BĐ

ĐLĐŞKĐLERĐ

OLMUŞTU…SONNA BĐZĐM L’ANGEL LE BUFFY’YĐ TERKEYLEDĐ.. NĐYE MĐ…ŞEYDEN…ŞEY…
BAKTI LE BUFFY’YLE ARTIK BAZI OLAYLARA GĐREMĐYOLAR O DA ÇAREYĐ TAAAAAA
UZAKLARA GĐTMEKTE BULDU…ORALARDA BĐŞĐLER YAPTI ETTĐ…
LE BUFFY DE HAYATINA DEVAM ETTĐ…

LE BUFFY’NĐN ELĐNDEN BĐSSÜRÜ ADAM GEÇTĐ BU ARADA.. EN SONUNCUSU SENYÖR LE
RILEY’DĐ.. EMME LE BUFFY BĐ TÜRLÜ ADAMA SICACIK BĐ YUVA VEREMEDĐ…BELKĐ DE
ĐKĐSĐNĐN DE ĐNSAN OLMASI LE BUFFY’YĐ SIKTI…NEDENDĐR BĐLĐNMEZ LE RĐLEY BĐR
ANDA ÖLDÜ…. !
GÖRÜNCE

(MAHMUT LE RĐLEY’YĐ OYNAYAN OYUNCUNUN EMEL’E SARKTIĞINI

DĐREKT

TEKMEYĐ

BASTI..

ÇEKĐMLER

SIRASINDA

ADAM

GERÇEKTEN

ÖLÜYODU…ZATEN FĐLME DEMĐRBAŞLARDAN SONRA GĐREN EKSTRA OYUNCULAR DĐREKT
ÖLÜYODU..

NEDEN

MĐ?

..

.

MAHMUT

HEPSĐNĐ

DENEME

ÇEKĐMĐ

OLAYIYLA

KANDIRMIŞTI…. BĐRAZ OYNATIP ÖLDÜRÜYODU…)

LE BUFFY LE RĐLEY’NĐN ÖLÜMÜNÜ ATLATMAK ÜZEREYKEN BĐ DE BAŞINA VALĐDECĐĞĐNĐN
VEFATI ÇIKTI.. ARTIK ĐPLERĐ KOPMUŞTU LE BUFFY’NĐN…FITTIRIK BACISI D’LE DAWNĐE
DE ĐŞĐNĐ HĐÇ KOLAYLAŞTIRMIYORDU.

LE OKULU KIRIYOR, ŞEHRĐN OĞLANLARIYLA

RESĐM YAPIYORDU…(BKZ EPISODE “THE BODY”)

AMA ACILARIN AVCISI LE BUFFY’NĐN HAYATI GĐTTĐKÇE RENKLENĐYORDU.. (BĐZĐM
MAHMUT’UN YOLDAN GEÇERKEN KESĐŞTĐĞĐ SARIŞIN BĐ KADINI STÜDYOYA GETĐRĐP BĐ
ROL VERMESĐNDEN SONRA ĐŞLER ĐYĐCE DEĞĐŞTĐ…) ARTIK HAYATLARINDA LE GLORY

D’LE GOD VARDI…LE BUFFY FORMDAN DÜŞMÜŞTÜ VE O KADINLA HĐÇ BĐ ŞEKĐLDE BAŞA
ÇIKAMAMIŞTI…SONRALARI KAFASINA DANK ETTĐ “BU KADIN NĐYE BURDA” DĐYE SORDU
KENDĐ KENDĐNE.. BAKTI BĐZĐM LE GLORY, D’LE KEY DĐYE BĐŞĐYĐN PEŞĐNDE…ÇOK
SONRALARI LE BUFFY D’LE DAWNĐE’NĐN KAFASINI ANAHTAR DELĐKLERĐNE SOKMASININ
BĐR

HAYLĐ

ĐRONĐK

OLDUĞUNU

DÜŞÜNEREK

ONU

TEKRAR

LE

HOSPĐTALE’YE

GÖTÜRDÜ…”BEN” DENEN DOKTORA GÖSTERTTĐ.. ”SENĐN BACI KEY OLMUŞ” DEMESĐYLE
LE BUFFY “ALLAAAAAAHH YEDĐK MĐ AYVAYI” MODLARINA GĐRMĐŞTĐ…ĐŞTE O SIRALARDA
D’SPIKE’LA YAKINLAŞTI BUNLAR…D’SPIKE LE BUFFY ĐÇĐN DAYAK YEDĐ, BOL BOL D’LE
ÇĐP ACISI ÇEKTĐ…

**MAHMUT: YAW BAKIYOM BAKIYOM KESCEK BĐ YER BULAMIYOM YAW…BEN DEDĐM
JOSS’A ÖLDÜRELĐM ŞUNLARIN HEPSĐNĐ..
AHANDA BULDUM!
NÜKLEER SALDIRI OLSUN…WAŞŞŞŞŞ…
ULAN ORTAÇAĞDA NÜKLEER SALDIRI NE ARASIN BEE…GENE TÖKEZLEDĐN OOLUM
MAHMUT. ASLINDA KAFA ĐYĐ DE…

MAHMUT

DÖNMÜŞ

DOLAŞMIŞ

BĐ

YOL

BULAMAMIŞTI…CEZMĐNĐN

ORĐCĐNAL(!

)

SENARYOSUNU DEVAM ETTĐRMEYE KARA VERDĐ…

MAHMUT:

BENĐM

SĐNĐRLER

LAÇKA

OLDU

WALLA..

BEN

BIKTIM

BU

KAĞITLAR

BIKMADI…ULAN OOLUM SPIKE NE BALLISIN BEAW! NEYSE NEYSE…DU BEN BĐ HAMZAYI
ARĐYM! ! !
DAKĐKALAR SONRA HAMZAYLA TELEFONDA…
MAHMUT: YAW OOOLUM HAMZA BÖÖLE ĐŞTE.. BULAMADIK BĐ YOL YAWS…
HAMZA: ÜZME ABĐ DATLI CANINI…BEN CEZMĐYĐ KAFAYA ALIRIM TEKRARDAN BAŞLARIZ
ÇEKĐMLERE…. ŞEKER GĐBĐ OLUR ABĐ HADĐ SEN ÜZME KENDĐNĐ…

CEZMĐ ARANIR…EKĐP TOPLANIR VE ORĐCĐNAL SENARYOYLA ĐŞLERE DEVAM EDĐLĐR…

LE BUFFY YĐNE MANYAK ZORLU BĐ GÜNE GÜNAYDIN DEMĐŞTĐ…

LE BUFFY: ZORLU GÜN…GÜNAYDIN…

AMA O SIRALARDA LE BUFFY’DEN DAHA ÖNEMLĐ MEVZULAR HAYATA GEÇMEKTEYDĐ…
D’LE WILLOW VE UZATMALI KIZ ARKADAŞI LE TARA MÜNAKAŞA ETMEKTEYDĐLER…

LE TARA: …….. VALLAHĐ D’LE WILLOWCUM, HERŞEYĐM, CANCAAAZIM…BEN GALĐBA SANA
ARTIK PEK GÜVENEMĐYORUM…

D’LE WILLOW: YANĐ ŞĐMDĐ SEN BANA KARŞI GÜVENĐNĐ MĐ KAYBETTĐN…

LE TARA: EVET…GALĐBA…

D’LE WILLOW: HAYIR LE TARA BEN YANLIŞ FALAN ANLAMIYORUM.. SEN BANA KARŞI
GÜVENĐNĐ KAYBETMĐŞSĐN…

LE TARA:EVET…KAYBETTĐM DEDĐM YA..

D’LE WILLOW: ĐNKAR EDĐP DE KENDĐNĐ DAHA KÜÇÜK DURUMA DÜŞÜRME.. ĐTĐRAF
ET…KAYBETTĐM DE.. VUR YÜZÜME BUNU…HADĐ…KORKMA…..

LE TARA:FESUPHANALLAH! ! ! YAWRUCUM EVET DEDĐM YA….. NEYSE.. SEN OLAYI
HAZMEDĐNCEYE

KADAR

BEN

LE

KÜLTÜR

D’LE

PANAYIR’A

DOĞRU

YOL

ALACAĞIMDIR…HAYDĐ SAĞLICAKLA KALINIZ….

D’LE WILLOW: YANĐ ŞĐMDĐ SEN.. GÜVENĐNĐ…BANA KARŞI…KAYBETĐN MĐ…? ? ? ? ?
HÜNGÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜRRRRRR…(BOL BOL ZIRLAMA EFEKTĐ KOYUNUZ…)

DAHA SONRA D’LE PANAYIRDA…
LE TARANIN GÖZLERĐNĐ BĐRĐ ELLERĐYLE KAPATIR VE CAN ALICI SORUYU SORAR……

GÖZ KAPATAN ZAT’I MUHTEREM: BĐL BAKALIM BEN KĐMĐM…?

LE TARA: HIMMMM.. ŞEYSĐN SEN.. ŞEY…. ANAAAAAANEM…ANAAAAAAAANEEE. NASSI
ÖSLEDĐM SENĐ….

VE BĐR ANDA ARKASINI DÖNER.. ZAVALLI LE TARA TONTON ANAAAAAAAANESĐNE
SARILACAĞINI

SANARKEN

BĐ

BAKAR

BĐZĐM

SARIŞIN

YELLOZZZZ..

UTANMAZ

GLORY…ALLAH ONU BĐLDĐĞĐ GĐBĐ YAPSIN.. UTANMAZZZ.. GADDAR…CANĐĐĐĐĐ……

**MAHMUT: HOOOP ALLOOOOOO.. ! ! ! ABLANIZA KARŞI SAYGILI OLUN BAKĐĐĐYMMMM!
!” GLORY” DE GEÇ.. ADAMIN SĐNĐRĐNĐ BOZMA..

GLORY’YĐ OYNAYAN SARIŞIN: MAHMUTCUUUUUUM…NASSI BĐ MUAMALEDĐR BU BANA
KARŞI…ÇOK KIRILDIM ÇOK ÜZÜLDÜM…AY BEN DEVAM EDEMĐCĐYM GĐDĐYORUM…

MAHMUT: DUR YAVRUKUŞUM NEREYE GĐDĐYON? UZAKLARA UÇMA KUŞUM.. KAÇIP DA
GĐTME.. YOKSA FĐLM BĐTMEZ…..
HAMZA

OOLUM

TUT

ŞU

KADINI

GETĐR…ZATEN

ÖLECEK

ÇEKĐMLER

SONUNDA

BAŞLATMASIN MUAMELESĐNE…. ! ! ! ! ! ! KOOOOŞŞŞŞ! ! !

HAMZA: HEMEN ABĐ…
ABLAAAAA…. ABLA GEL ABLAAAA.. GÖZÜNÜ SEVĐYM.. GEL ABLA…

SARIŞIN KADIN YAKALANIR.. MAHMUT TATLI SÖZLE YILANLARIN TÜM CĐNSLERĐNĐ
DELĐKLERĐNDEN FIRLATIR…ZORLA ĐKNA OLAN SARIŞINLA ÇEKĐMLER DEVAM EDER…

LE TARA KARŞISINDA LE GLORY’YĐ GÖRÜNCE ELLERĐ AYAKLARI TĐTRER BĐ VAZĐYETTE
BĐ BANKIN ÜZERĐNE TÜNER…

LE GLORY: VAY VAY VAY…ORALETLERĐN ORALETĐ.. LEZZOLARIN EN LEZZETLĐSĐ.. BUNCA
ZAMANDIR ARADIĞIM ŞEY SENSĐN DEMEK! .. . D’LE KEY! ! ! ĐŞTE BULDUM SENĐ…

BU SIRADA LE GLORY LE TARANIN BULAŞIK YIKAMAKTAN TAHRĐŞ OLMUŞ ELERĐNĐ
SIKMAKTADIR…

LE TARA: NE DĐYORSUN SEN BEEE…. ANAHTARA BENZER BĐ HALĐM MĐ VAR BENĐM…DE
GET BE KARDEŞĐM.. ANAHTAR VAR YA ANAHTAR! !

O LE BUFFY’NĐN BACISIDIR

ANAHTAR…

**MAHMUT: KEEES! ! KIZIM NAPTIN YAAAAA! ! BĐ ÇUVAL ĐNCĐRĐ BERBAT ETTĐN… BAK
KADIN KAÇTI KAÇACAK SEN DE DOĞRU DÜRÜST YAP ĐŞĐNĐ.. BOZMA KAFAMI.. HEMEN
SÖÖLEMĐCEN ÖÖLE…

TARAYI OYNAYAN KIZ:MAHMUT ABĐ OK DE KADIN KOPARDI PARMAKLARIMI…REZĐL ETTĐ
ELLERĐMĐ YAW..

MAHMUT: O BÜYÜKTÜR KIZIM.. SAYGIDA KUSUR ETME…

SARIŞIN: MAHMUUUUUT! ! SEN BANA YAŞLI MI DĐYOSUN ŞĐMDĐ….. UTANMAAAAZZZZ..

MAHMUT: YOK YAWRUM YANLIŞ ANLADIN BĐ DENEM.. SEN TAZECĐKSĐN DAHA…AAAA
OLMADI

KĐ

ŞĐMDĐ

..

ÜZÜLME

DATLIM

GIYMATLIM….

ÇEKĐMLERE

DEVAM…AKSĐYOOONNN…

LE

TARA:

NEYDEN

BAHSEDĐYORSUNUZ

BĐLMEM

BEN

KUZUM…ANAHTARIM

EVDE

KALMIŞ…BĐLSEM GETĐRĐR SĐZE VERĐRDĐM.. AH AH NEDEN UNUTTUM KĐ….

LE GLORY: SUS!

SUS!

SENĐN TĐPĐNĐ SEVMEDĐM ZATEN.. PARMAKLARIMLA BEYNĐNĐ

DEŞERĐM ŞĐMDĐ SUS! ! !

LE TARA: TAMAM HANFENDĐ.. NE ĐSTERSENĐZ YAPIN AMA ANAHTAR DEMEYĐN…DIŞARDA
KALDIM

ZATEN…D’LE

WILLOW

ŞĐMDĐ…NAPICAM BEEENNNNN! !

DA

BANA

KAPIYI

AÇMAZ

ARTIK..

KIZMIŞTIR

DEŞ BEYNĐMĐ SARIŞIN…DEŞ DE KURTULAYIM BU

ISTIRAPTAN…

LE

GLORY:

E

OK

O

ZAMAN

SEN

ĐSTEDĐN..

KIRMAK

OLMAZ…MÜŞTERĐ

VELĐNĐMETĐMĐZDĐR…HADĐ BĐSMĐLLAAAAHH! ! ! !

LE GLORY PARMAKLARINI GEÇĐRĐR LE TARANIN BEYNĐNE VE O SIRADA LE TARAYA
ANAHTARINI

GERĐ

GETĐREN

KOŞAR…KOŞAAAARRRR…AMA

D’LE

WILLOW

YETĐŞEMEZ…BĐ

KAÇ

HERŞEYĐ
BĐŞĐ

GÖRÜR

VE

MIRILDANIR..

KOŞAR..
3-5

BÜYÜ

ATTIRIR.. PARMAKLAR LE TARADAN DIŞARI FIRLAR AMA.. GĐDEN GĐTMĐŞTĐRRR! ! !

D’LE WILLOW: ÇOK ÜZGÜNÜM LE TARA…ÇIKARKEN SANA ANHATARINI UNUTMA
DEMELĐYDĐM.. NAPTIM BEN! ! ! !

LE TARA: WILLOW’A GÜVENME…. KEDĐLERĐ ÖP.. FARELERĐ SAL.. TEYZENĐ BUL…OF OF..
URFANIN

ETRAFI

DUMANLI

DAĞLAR

AMAN

AMAN…GEZME

WILLOW

SENĐ

AVLARLAR…WILLOW’A GÜVENME…

D’LE WILLOW: SENĐN BANA GÜVENDĐĞĐNĐ BĐLĐYORDUM LE TARA…. DELĐSĐN NE YAPSAN
YERĐSĐN.. YA NASILDI YA…
HERNEYSE…SENĐ EVE GÖTÜRĐYM.. BĐ KOŞU TARHANA KAYNATĐYM SANA.. BĐŞĐCĐĞĐN
KALMAZ.. GEL LE TARA GEL…

D’LE

WILLOW

LE

TARAYI

EVE

GÖTÜRÜR

AMA

EVDE

HĐÇ

TARHANA

KALMAMIŞTIR…DURUMU DUYAN LE BUFFY VE D’LE DAWNIE HEMEN OLAY YERĐNE
GELĐRLER…

D’LE WILLOW: ONA SONZUZA KADAR BAKACAĞIM LE BUFFY…SEN DE ANLIYORSUN YA!

LE BUFFY: ANLAMAZMIYIM! ! ! VAR BENDE DE BĐ TANE BAŞAĞRISI.. YANE…SEVDĐĞĐM
ĐNSAN…ANLIYORUM SENĐ D’LE WILLOW…

**MAHMUT:EVVEEEETTT! KESĐN BAKĐYM….. HAMZA KOÇUM GEL…!

HAMZA:BUYUR ABĐCĐM. ! ! !

MAHMUT: KOÇUM NAPTIN BĐZĐM YEMEK ĐŞĐNĐ…? BAK KAÇ GÜN OLDU ÖÖLE EKMEK,
ZEYTĐNE TALĐM EDĐYOS.. KOSKOCA FĐLM PROCEMĐZE YARAŞIR BĐ DURUM MU BU
HAMZA? ? ? SÖÖLE! ! ! ! ! !

HAMZA:TABĐ ABĐ HAKLISIN DA…
YANE KĐME GĐTSEM “BĐZDE SĐZE VERĐLECEK YEMEK YOK” DĐYO..
“BĐ BAKĐYM BELKĐ VARDIR ABĐ…BĐZĐM DAMAK ZEVKĐMĐZ ÖÖLE ÇOK ÜST SEVĐYELERDE
DEEL”DĐYORUM AMA OLMUYO BE GÜZEL ABĐM…BĐZE YEMEK YOK BU MEMLEKETTE…

MAHMUT: BĐ BECEREMEDĐN DĐ MĐ HAMZA…
O ZAMAN SANA GÖREV VERĐYORUM.. ZATEN SĐZ EVDE 7, 5 HANE BERABER
YAŞIYOSUNUZ.. HANIMLAR BĐŞLER PĐŞĐRĐVERSĐN…HA KOÇUM NASSI FĐKĐR?

HAMZA: OK ABĐ DE BĐZĐM HANIM BANA DAYAK ATMASIN AKŞAM…

MAHMUT: NE LIGHTSIN BE HAMZA…. NE OLDĐ SAĞA NE OLDU BÖÖLE HAMZA!
EUHUHEHEHEHUU.. E ĐYĐ O ZAMAN O YAPMASIN…EVDEKĐ DĐĞER HANIMLAR YAPSIN
SENĐN KIZ YAPSIN..
“YOK MAHMUT ABĐ HEPSĐ DÖVER” DĐYOSAN KALK SEN YAP HAMZA…AMA YAPACAN..
CEZA SANA! BĐ ĐŞĐ BECEREMEDĐN BARĐ BUNU YAP!

HAMZA: BU GĐDŞLE ÖYLE OLCAK ZATEN ABĐCĐM…
NEYSE ARTIK.. BU YÜCE PROCEYE BENĐM DE BĐ KATKIM OLSUN BE MAHMUT ABĐ…

MAHMUT: OK KOÇUM BUNDA DA ANLAŞTIĞIMIZA GÖRE.. DEVAM EDEDLĐM ÇEKĐMLERE…
TOPLEŞĐN BAKĐYM…. AKSĐYOOOOOONNN! ! ! !

LE BUFFY, D’LE DAWNIE, D’LE WILLOW VE LE TARA ÖÖÖLE OTURURLARKEN BĐRDEN
EVLERĐ BAŞLARINA YIKILIR…BU ĐŞĐN NASSI OLDUĞUNUN

AYIRDINA VARMAYAN D’LE

WILLOW:

“YA BOŞVERĐN BURDA OLUR BÖYLE ŞEYLER…. 1. DERECE DEPREM BÖLGESĐ BURASI..
OLDU MU OLUYO ĐŞTE…

O SIRADA…

LE GLORY: BULDUM SĐZLERĐ.. PĐS SÜRÜNGENLER…KÜÇÜK D’AVCI…! ÇABUK BANA D’LE
KEY’ĐN NERDE OLDUĞUNU YUMURTLA!

YĐNE O SIRADA…

LE

TARA:AMANIN

YAVRUM..

NE

GÖZZEL

ŞEYSĐN

SEN

ÖÖLE…GUZUM…BĐ

DENEM…YEŞĐĐĐĐĐĐL YEŞĐL.. SENĐN YEŞĐL IŞIĞIN…

ŞU SIRADA…

LE GLORY: PUHAHAHAHAHAH MUHAHAHAHAHAH! BULDUM ONU…

LE BUFFY: KOŞ BACIM! ! ! !

BÜYÜK KOŞUŞTURMACA BAŞLAMIŞTIR…LE BUFFY VE D’LE DAWNIE KOŞAR KOŞAAAAR
KOŞAAAAAR KOOOOOŞAAAAAARRRRRRRR…VE SONUNDA LE GLORY ONLARI YAKALAR…

LE BUFFY: GÖZÜNÜN YAĞINI YĐYĐM BIRAK BĐZĐ…BU YAVRUCAĞIN ANASI YOK BABASI
YOK…ALLAAAAAANI SEVERSEN….

LE GLORY: ALLAAAAAMI FALAN SEVMEM BEN!

TÖBEEE… KALK KIZ AYAAAA… BIKTIM

SENDEN BEE…

BU SIRADA…

VINNNNNNN! DAAAAAAAAAAAANNNN! HAŞIIIIIIIIIIRRRRTTT! ! ! !

YÖNÜNÜ ŞAŞIRMIŞ BĐR LE KOCAMAN D’LE TIR LE GLORY’YĐ SAVURUR, EZER, BĐÇER,
DÖVER…

LE BUFFY EĞĐLMĐŞ HALA YALVARMAKTADIR…

LE BUFFY: NOOOLUR BIRAK.. NOOOOOOLUR.. BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖĞĞĞ! ! ! (BÖĞÜREREK
ZIRLAMA EFEKTĐ KOYUNUZ.. )

D’LE DAWNĐE: BACIM KALK!

GĐTTĐ SARIŞIN YELLOZ!

ÇABUK OLALIM.. KOŞALIM

BACIM…ORDA BĐ LE DÜKKAN VAR UZAKTA…O LE DÜKKAN D’GĐLES’IN DÜKKANIDIR….
KOŞ BACIM KOŞ…

DAHA SONRA…LE MAGĐC D’LE BOX’DA( BU DÜKKANI D’GĐLES 10 TAKSĐTLE ALMIŞTIR..
TEK MALVARLIĞI BUDUR.. ĐBLĐS OLDUĞU DÖNEMLERDE EVĐNĐ VĐRANEYE ÇEVĐRDĐĞĐ VE
KOCAMAN BĐ YILAN BELEDĐYE BAŞKANI OKULLA BERABER KÜTÜPHANEYĐ DE VĐRAN
ETTĐĞĐ ĐÇĐN ARTIK D’GĐLES BURDA YATIP KALKMAKTADIR…)
BÜTÜN ELEMANLAR BĐRARADADIR…

D’LE

DAWNIE:

….

YAAA..

ĐŞTE

BÖÖLE…BENĐM

D’AVCI

OLCEK

BACIM

BAŞLADI

ZIRLAMAYA…ALLAAAAAM KORUDU DA TIR BĐÇTĐ KARIYI…

LE BUFFY: BEN BUNU O LE SARIŞIN D’LE SALAĞIN YANINA BIRAKIRMIYIM HA
SÖÖLEYĐN…. ! ! ! ! !

LE XANDER: HAAAAAYIIIIIRRR!

LE BUFFY: SAĞOL BEAH!
YEDĐM SENĐ LE GLORY…BĐTTĐN ARTIK! ! ! !
MĐLLET TOPLAYIN BOHÇALARINIZI…ENTARĐLERĐNĐZĐ KAPIP GELĐN BURAYA…KAÇIYOS…

LE XANDER: AMA…E HANĐ HAKKINDAN FALAN GELCEKTĐK….

LE ANYA: HE YAA!

LE BUFFY: GAZA GELDĐM BĐ LAF ETTĐM YÜZÜME VURAMYIN RECA EDERĐM…TOPLAŞIN..
GĐDĐYORUZ…BĐTTĐ….
BUNU KABUL EDENLER ELLERĐNĐ KALDIRSIN…

KĐMSEDE BĐ HAREKETLĐLĐK YOKTUR…

LE BUFFY: BEN D’AVCIYIM OYUM 20 SAYILIR… 20YE 5 YENĐLDĐNĐZ…ZATEN LE TARANIN
OYU SAYILMAZ! GĐDĐYORUZ.. TOPLAŞIN!

DAHA SONRA LE BUFFY ONLARI KAÇIRACAK BĐ ARAÇ BULMAK ZORUNDA OLDUĞUNU
FARKEDER…VE ĐŞTE O ANDA AKLINA D’SPIKE’IN SON MODEL, ISI VE IŞIK YALITIMLI
L’CARAVAN’I AKLINA GELĐR…BĐ KOŞU D’SPIKE’IN D’LE LAHĐTĐNE GĐDER…

DAHA SONRA LAHĐTTE……

D’SPIKE: AMANIN.. ! D’AVCI…DEMEK SONUNDA SANA OLAN AŞKIMI ANLADIN VE NEFES
NEFESE YANIMA GELDĐN.. GEL BURAYA D’AVCIM.. HERŞEYĐM…

LE BUFFY: DE GET! .. ..
TOPLEŞ…
AL L’CARAVANINI BĐZE ŞOFÖRLÜK YAPACAKSIN D’SPIKE!

D’SPIKE: BELĐNDEKĐ KEMER OLAYIM.. SAÇINDAKĐ TOKA OLAYIM.. KAZIĞIN OLUP
KALBĐNE BATAYIM…ĐSTE ŞOFÖRÜN OLAYIMMMMM! ! !

SARIŞIN D’AVCIMMMMM! ! !

YETTĐM….

LE BUFFY: ALLAAAAAAAAMM! ! YÜRÜ LE VAMPĐR YÜRÜ…! ! ! !

HERKESLER L’CARAVANA DOLUŞUR VE YOLCULUK BAŞLAR..

LE XANDER KUSMUKLARINI DÖRT BĐ YANA SAÇAR…KORUMA FAKTÖRLÜ GÜNEŞ KREMĐNĐ
SÜRMEYĐ UNUTAN D’SPIKE KONTROLÜ D’GĐLES’A BIRAKIR…LE BUFFY ARKA TARAFA
GEÇER VE KEDERLENĐR…D’LE DAWNĐE LE ANYA’YLA EL KIZARTMACA OYNAŞIR…. D’LE
WILLOW ĐSE LE TARA’YA 10’A KADAR SAYMASINI ÖĞRETMEKTEDĐR.

BU SAKĐN BAŞLAYAN YOLCULUK GĐDEREK BĐR KABUSA DÖNÜŞECEK VE LE BUFFY’NĐN
“HAYATIMIN ŞOKLAR” ADLI 5 CĐLTLĐK ESERĐNE YENĐ BĐR CĐLT EKLEYECEK KADAR
HARARETLĐ OLACAKTIR….

**MAHMUT: KES!
OOLUM CEZMĐ BEN BU HĐKAYEYĐ BĐ YERDEN HATIRLIYOM BE KOÇUM!

CEZMĐ: NASSI YANĐ ABĐ? ŞĐMDĐ SEN BANA TAKLĐTCĐ MĐ DĐCEN!

YOK ABĐ YOK.. KALBĐMĐ KIRIYOSUN.. BAK HATRIN ĐÇĐN O KADAR YOLDAN DÖNDÜM
GELDĐM…

MAHMUT: TRAŞ YAPMA LAN! CEVDET’ĐN DÜKKANI NERE? ! 2 ADIMLIK YER! ! ! ! ! DE
GET BE CEZMĐ…
NEYSE BAKALIM.. YORULMUŞUM ZATĐ.. HĐÇ DEŞEMĐCEM BU MESELEYĐ.. EVE GĐDĐYM BĐ
ŞEKERLEME YAPĐYM DEVAM EDERĐZ… HADĐ SAĞLICAKLA…

CEZMĐ: OK ABĐ HADĐ SĐ YU LEYTIR… BAK BAK BAK ĐNGĐLĐZCE GELĐŞTĐKÇE GELĐŞĐYO! ! !
HADĐ ABĐ DATLI RÖYYALAR! !

BÖLÜM 3 SONU….

Bölüm 4: Untitled Document
**Mahmut: olum Cezmi! Gel bakiym! !

Cezmi: buyur abi.. nooldu? ? ?

Mahmut: Koçum bak ben artık bi aksilik olmadan bu çekimlerin de bitmesini istiyorum.
Tadında başladı tadıyla bitsin ha güzelim.. okey! ?

Cezmi: tamam abi ayıbettin bak şindi…baklava gibi bi final çekecez.. joss parmaklarını
yiyecek wallaaaaa! ! ! !

Mahmut: tamam o zaman Hamza’yı da çağır başlayalım..

Hamza: buradayım abi… başlayalım….

Mahmut:BTVS BĐR ORTA ÇAĞ EFSANESĐ FĐNAL ÇEKĐMLERĐ….. aksiyoooonnnn! ! ! !

Le Buffy ve dostları L’caravana doluşarak yolculuklarına başlamıştı….
le buffy yalnız başına otururken içeri d’le dawnıe’nın dalmasıyla bir anda irkildi….

Le buffy: kapısız köyden mi geldiniz sayın ve çok değerli bacım d’le dawnıe! ! ! yavaş
olunuz rica ederim! !

D’le dawnıe: pardonlar le buffy! bir maruzatım var…
le anya ellerimi domatese çevirdi…bence bu el kızarmaca oyununda hile yapıyo bu eski
iblis…bi koşu bi gelsen de iki tekme savursan nasıl olur diyecektim….

Le buffy: de get d’le dawnıe de get!

zaten derdim dağları aşmış sen bana hala ne

diyorsun…de geeeeeetttt! ! !

tam le buffy şiddet ve hiddetle bağırıyordu ki arabaya bişi çarptı….

le buffy: D’giles! ? ? ? ? neler oluyor kuzum..

d’gıles: kuzu değil le buffy at!

le buffy: At mı? ? ? nassı yane! ?

d’giles: basbayaaaa….

o sırada le buffy camdan sarkarark dışarı bakmak ister….

**mahmut bu filmin çok eğitici olması gerktiği konusunda garip bi fikre sahipti ve bu
sahneyi dondurark bir uyarı koydurttu…. ”bu hareketi sakın kendi arbanızda ya da
evinizde denemeyin….. ! ! ! !”

le buffy gerçekten l’caravana çarpan şeyin bir at olduğuna ikna olduktan sonra arbayı
durdurtur ve iner…
işte tam o sırada….

Bi şovalye: sobeeeee! ! ! ….. istop! ! ! ! .. . simiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit! ! ! !

le buffy şovalyeye bi yumruk indirir

le buffy: ahanda yakaladım seni pis adam simit demeyi çabuk kestin….

********Not*****simit

oyununu

bilmeyenler

varsa

açıklama…bu

oyunda

ebe

simiiiiiiiii…… demeye başlar ve nefesi kesilip de t sesini çıkarınca etrafta koşuşan bi kişiye
dokunup ebe yapamamışsa dayak yer…

Bi şovalye:tüh beeee…. neyse…. key sende mi key? ? ?

le buffy: napcan key’i bakiym de bi? !

bi şovalye: suyuna çorba yapcam! ! ! ! !
salak avcı.. gebertecem.. deşecem…. öldürecem…ötenazi yapacam…

le buffy: olmaz vermem o zaman….

bi şovalye:verirsin

le buffy: vermem

bi şovalye: verirsin

le buffy: vermem

……veririsin…. vermem…verirsin…vermem………..

vermezsin…..

le buffy: veririm! ! !

bi şovalye: aldım gitti…..

le buffy: tüh beee! ! ! yine şaşuttuk beah! ! !

bi süre sonra….

le buffy: hade len de get! ! !

ve şovalye ölür….

**nedeni biliyosun artık…

Cezmi: abi nooldu yaaaaaa…

mahmut: bu millet çok paragöz çoookkk! .. .. .. .

cEzmi: haaaaaaaa! ! ! ! (anlama efekti koyunuz…. )

le buffy yine çok başarılı bir andan sonra l’carvana tam geri dönecekken birden etrafları
bir şovalyenin ailesi ve taraftarları tarafından sarılır…

le buffy: aman tanrım…d’gıles! hemen kaçmalıyız….

daha sonra koşarlaaaaaarr…koşarlaaaarrr.. koşarlaaarrrr….

d’spıke: yanıyorum..

le buffy: söndürelim mi?

d’spıke: tabi tabi….

le buffy: o zaman hemen şu köhne le tahta d’le kulübeye varalım dostlar!

daha sonra kulübede…

d’gıles:le buffy…benim karnımda garip bir ağrı var…burada tuvalet yok mu kuzum…

le buffy: sanırım bu konuda doğa anayla başbaşasın d’gıles…. üzgünüm…

d’gıles: kat’iyen olmaz le buffy…benim gibi bir ingiliz beyefendisi asla böyle bi harekete
kalkışamaz…. ölürüm daha iyi….

bir süre sonra d’gıles’ın ağrıları dayanılmaz bir hal alır ve le buffy çözümü

“ben”’i

aramakta bulur….
“ben” gelir….

“ben”:

le

buffy

walla

üzgünüm

ama

d’gıles’ın

bağırsakları

düümlenmiş…napcaz

bilmiyorum..

le buffy: kayısı falan versek…rahatlatır.. boşaltır…

d’le wıllow: tamam da nereye boşaltır…burada bi wc yok maalesef ve d’gıles kendini
doğanın merhametli kollarına bırakmayı da reddettiğine göre…

“ben”: hmmmmm….. ben bir çözüm yolu biliyorum…
le buffy! .. . şu köşede bi le bakkal var.. bi koşu gidip bir prima kap gel…

le buffy: ebatı noolsun…? ?

“ben”: ekonomik paket al.. daha uzun bi süre burada bekliyeceğe benziyorsunuz….

le buffy: tamamdır……

……….

le buffy: yalnız… ben nassı gitcem oraya.. dışarıda cehennem zebanisi gibi bi şovalye
ailesi ordusu bekliyo….

d’le wıllow: sanırım ben bu konuda birşey yapablirim. !

d’le wılloe bir duvar büyüsü yapar ve le bakkala kadar olan patikayı bir duvarla çevirir.. le
buffy’ye yol açılmıştır artık…

le buffy: şehir planlaması konusunda bayaa iyisin d’le wıllow.. keşke metro yapımında da
senden yararlansak…ah şu belediye…..

bir süre sonra le buffy bir şovalye ailesi ordusunun şaşkın bakışları arasında le bakkala
gider…. prima alır…döner…..

**cezmi: abi naptın yaaa!

adam ben ağaç dibine gitmem diyo sen adama bez

bağlatıyon…karizma yerle bir oldu abi bea…

mahmut: sus cezmi.. kafamı bozma’! ben naptııımı biliyorum…
bu devirde işler böyle yürür oolum.. sen hiç sponsorsuz bi proje

görüyo musun

ortalıklarda bakiym…! ! !
baktım ben de bu filmin galasına bayaaaaaaaa yaklaştık bi sponsor ayarliym dedim..
ama…elime ancak bi çocuk bezi firması geldi…hiç yoktan iyidir dedik.. koyduk….

cezmi: vay beee! ! ! vefakar. cefakar abim benim beee…
yok abi yok.. bu memlekette bizim film kadar entelektüel bi film yok abi….

mahmut: tamam cezmi.. yağcılarda incek var…kes otur aşağı…
hadi bakiym….
bez bağlandıysa devam….
AKSĐYOOOON! ! !

le buffy yeni bir sorunun da hallolmasından duyduğu büyük sevinçle dışarı fırlar…bi
şovalye ailesi ordusundan kaptığı gibi birini alıp içrei sokar…bağlar…döver…ve sorar……

le buffy: konuş bakalım avanak…ne istiyosun bakiym sen bu d’le key’den? ? ? ? ? ?

avanak:öldürecem onu! ! ! !

le buffy: anaa.. sadist misin sen yaaa…. napcaksın küçücük kıza…bırak…git…..

avanak: bana bak sarışın.. eğer diğer sarışın le glory bu kızcağızı(! ) ele geçirirse bissürü
kapı açılcek.. sen de 5 ben diyem 15…. sonra kapa kaptabilirsen.. onları kapatana kadar
hepimiz ölürüz anlican!

le buffy:yani sırf 3-5 kapıyı kapatmamak için yaptığınız şeye bak…. peeh! !

le buffy avanakla muhabbetlerine devam ederken içeriden bi sese duyulur….

“ben”: çıkarın beni burdaaaaaaaaaaannn! ! ! !

le buffy: nooooooooooluyooooooooooooo….

“ben”: çıkarııııııınnn çıkarıııııııınnn! ! !

le buffy: noldu be adam…çok mu koktu ortalık….

“ben”: çıkaaaaarrrr! ! ! !

le buffy: aman bee çık git! birisi kapı kapatamaz…. diğeri koskoca doktor olmuş 2 dakka
kokuya dayanamaz…

tam bu sırada “ben” caaaaaarrrrrt diye le glory oluverir…. herkes can havliyle etrafta
koşuşturmakta le glory ise avnakla muhabbete girişmektedir….

le glory: vay vay vay.. avanak bey de buradaymış…

avanak:vaaaaayyyy zap tırııııı. ! ! ! !

avanak aklını kaçırmış.. bu manzara karşısında ne dediğini bilemez haldedir…

le glory: kes sesini…! ! !

le glory en favori eylemi olan “kesici aletlerle birini deşmek” olayına girince avnağa bay
bay deriz….. ! ! !

le glory hemen ardından çevik bir hareketle d’le dawnıe’yi kaptığı gibi kaçar…

le

buffy

bakaaaaarrr….

koşaaaaaaaarrrr..

bakaaaaaaaaaarrrr…ama

le

glory

kaçaaaaaarrrr…

le buffy artık yıkılmıştır…. yere çömelir…bakaaaaaaaaar bakaaaaaarrrr….

**mahmut: kes! yoruldum beee.. oolum hamza…

hamza: buyur abi…

mahmut: yemekler hamza? ? ?

hamza: amanın!

abi ocakta unuttum ya.. akıl mı kaldı bu kadar koşuşturmacadan

sonra…aman aman aman..

mahmut: koş hamza koş…ehueuehueheu…. ulen hamza ulen hamza….

hamza yarım saat sonra yemeklerle döner…

cezmi: olum hamza…sen neymişsin be abi…ne lan bunlar…..

mahmut: walla hamza beni bile şaşırttın yane…parmaklarımızı yicez oolum…yavaş ol!
baştan bilsem bööle yemek yaptığını hiç ööle kebapçılarla falan dalaşmazdım be ooğlum..
insan söyler abisnie beeee.. o kadar da mı hatrımız yok…

hamza: haşaaaa abicim.. ben de bilmiyodum ki bööle olduğunu…akşam bizim hanıma rica
ettim yapar mısın diye…

cezmi: anlaşıldı…yuh be ben de bizim hamza aşçı oldu diyodum…ehuehuehe….

hamza: yok abicim.. ben yaptım hepsini…
bizim hatun beni ööle bi fırçaladı ki sorma…can havliyle kendimi mutfağa attım.. başladım
pişirmeye…pişir babam pişir….. elimde tava sırtımda sopa eksik olmadı tüm gece…
sonuç bu abiler! ! !

mahmut:aferin oolum hamza.. takdir ettim seni…tam çağdaş bi türk lıght’ı gibi
olmuşsun.. aferin…

neyse fazla söze gerek yok.. sessiz olun bakiym şimdi.. ben şunlara yumuliym…bi de
karpuz keselim.. sonra başlarız çekimlere.. zaten az kaldı.. allah korusun da bi kaza
olmasın…yaaaaaaarabbiiiiiimmmm! ! ! tütütütütü…. maaaaaşallah! !

yemekler yenir.. karpuzlar kesilir…çekimlere devam edilir…

le buffy girdiği şoktan birtürlü çıkamamaktadır…herkesler ne kadar uğraşsa da nafiledir….

le xander:sevgili saygılı d’le wıllow bi daha deneyiniz reca ederim…le buffy kendine
gelmeden burdan gidemeyiz…bizim ona ihtiyacımız var…
evde annemler bekler.. geç kalmamak lazım…

d’le

wıllow:

peki..

bu

sefer

farklı

birşey

deneyelim..

ona

en

sevdiği

şarkıyı

mırıldanacağım.. bakalım işe yarayacakmı? ?
dandini dandini dastana ….
vampırler gırmiş bronze’a
kov D’avcı vampiri
yemesin sakın bizleri….

d’spıke: ben hayatımda hiç bu kadar saçma bi şarkı duymamıştım…kızı şoktan çıkaracam
derken onu o kadar iğrendireceksin ki bi daha asla ordan çıkmak istemicek….
bırak da bi de ben deniym….

d’spıke: alloooooooo le buffiiiiiiii! ! !

şşşşşşşşşş…kızıııııııımm kalk.. uyan…. şak şak(el

şaklatma efekti…)

le xander: aha ben şarkı buldum….
şak diye keserim canımı sıkarsan
hiç çekemem hiç bıkarsam………

herkesler: ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ! ! ! ! !

D’spıke: töööbeeee…. ! ! ! ! ! ben bundan daha etkili bi şak biliyom…
şaaaaaaaaakkkkkk! ! ! !

le buffy’nin suratına tokadı indirmesiyle d’spıke’ın şiddetli bir yumruğu yüzünde
hissetmesi aynı zamana rastlar….
le xander ve d’spıke saç baş dalaşırlar….

o sırada…

d’le wıllow: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ! ! ! ! ! ! ! !
keeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssss! ! ! !

d’spıke: bu çığlıktan sonra da uyanmadıysa bu kız bi daha hiç uyanmaz…..

d’le wıllow: şindiiii…. hepiniz beni dinleyin…d’spıke l’caravanı hazırla…le sunny D’dale’e
geri dönüyoruz….
le xander…. sen git biraz odun kes…. doğal gaz faturasının zamanında ödemedim bi de
soğuktan biz de şoka girmeyelim…
le anya…. sen D’gıles’ı kap!
d’le dawnıe……. ! ! ! ! !
………….
çek kafanı o kapıdan…. töbeeee…

le anya: ooohh verdin bize emirleri.. sen napcen ondan haber ver? ? ?
ha? ? ?

d’le wıllow: ben de bu sırada bugs bunny’nin en yeni macerasını izleyip sıcak çikolata
içicem…
töbeeeeee.. ben de le buffy’yi kapacam.. .. .
hadi bakalım uzayalım dostlar……

**mahmut: kes! evveeeettt! ! ! hamzaaaaa! ! !

hamza: abi buyur!

mahmut: koçum bak şindiiiiiii…. ben…şey….. unuttum hamza defol…

hamza: olur abi…

mahmut: bıktım bu stersten çabuk çek oolum kadir….
hade aksiyooooonnn! ! !

d’le wıllow’un muhitinde….

d’le wıllow:evet le buffy şimdi bakalım sen nerelerdesin…

d’le wıllow ortamı tam bir meditasyon alanı gibi hazırlamış ve pek denenmemiş bir
yöntemle le buffy’ye bilinçaltından ulaşmaya çalışmaktadır….
le buffy hayatının belli bir anında sıkışıp kalmıştır….

D’le wıllow: töbeeeee bura da nere böyle be kardeşim….
ahanda minnak bi kız çocuğu…
hey ufaklık…. ! !
hey şşşşt kız!

minnak kız: d’le wıllow!

D’le wıllow: amanin sayın seyirciler.. bu da nesi….
le buffy…
amanin küçük le buffy…
kız pek datlıymışın sen beeeee…
kim derdi ki bu kız vampirlere, yer altı askerlerine varacak….
vah vaaaaaaaaaahhhh! ! ! !

minnak kız:d’le wıllow!

D’le wıllow: he canım benim buyur….

o sırada içeri le joyce ve le buffy’nin babası girer….

le buffy: valideciiimm.. pedeeeeerrrr! ! ! !
bebeeeeeeekk! ! ! :(
bu da ne valideciiim….
şindi sen bunula mı oynicaaaaaannnn
beni hiç sevmiceeeen miiiiiiiii…. ? ? ? ? ? ?
niyeeeeeee? ? ? ? ? ?
nedeeeeeeen? ? ? ? ?
istemeeeeeeeeem! ! !

le joyce: sus le buffy! ! git benim terliklerimi getir…ayaklarıma kara sular indi…. şu
babanın cimriliği yok mu beni öldürecek.. yani loğusa kadını da taaaaa hastaneden
buraya kadar yürüttün ya…allah seni nasıl biliyosa öyle yapsın herif! ! ! !

d’le wıllow: aile içi çatışma…. not edelim de bari bu kadar şey okulda işmize yarasın….

o sırda le buffy sıkıştığı başka bir anı gözler önüne serer….

d’le wıllow: aman! ! ! insan haber verir….
neyse… nerdeyiz bakalım…ahanda le buffy.
buffyyyyyyy! ! ! ! ! ! şşşşşşşt!
ya bi bak yaaaaaaaa…alloooooooo…
le buffyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! ! ! !

le buffy: senin burada ne işin var d’le wıllow?

bu

sırada

d’le

dawnıe’nın

odasındadırlar

ve

bilnmez

bir

nedenle

d’le

dawnıe

kıvranmaktadır….

d’le wıllow: napıyosun sen beee! ! ! çek o yastığı kızın suratından…

le buffy: niye…. bu benim görevim…. hediyemi ölüm verir…yani ölümün hediyesi
benimdir…yok yok ölüm hediyesini verdi mi ben sevinirim miydi yaaaaa…

d’le wıllow: ben anlamam…sen aklını mı kaçırdın…. o yastık senin en sevdiğin yastık..
şimdi d’le dawnıe boğulursa kusabilir…. bi düşünsene güzelim yastık ne hale gelcek…hiç
aklıllanmıyosun le buffy hiiiççç….

bu arada le buffy’i le magic d’le box’da kitap yerleşitirirken görürüz ve d’le wıllow le
buffy’den bir açıklama ister…

le buffy: işte burası D’le wıllow…burası benim ilk defa düşündüğüm yer…

d’le wıllow: neyi? ?

le buffy: bol yoğurtlu iskenderi…. ! ! ! ! !
vazgeçmeyi….

d’le wıllow: neyden?

le buffy: seninle dost olmakatn d’le wıllow…iyi misin sen kuzum…leb demeden leblebiyi
anlayan kıza bak……! ! ! ! ! ! ! peeeeeeehhh…

d’le wılow: neyse…hiçbişiden vazgeçmiceksin.. ben seni alıp götürcem.. geliyo musun
gelimiyo musun…

le buffy: gelmiyorum

d’le wılow:geliyosun

le buffy:gelmiyorum

d’le wılow:geliyosun

le buffy: gelmiyorum

geliyosun….. gelmiyorum…. geliyosun…gelmiyorum

d’le wılow:gelmiyosun…

le buffy: geliyorum…

d’le wılow: gidelim….

le buffy: ooooffff! ! ! yine mi yaaaaaaaa! ! ! ! !

o

sırada

le

buffy

tekrar

kendine

gelir

ve

ağlaaaaaaaaaar

ağlaaaaaaaaar

ağlaaaaaaaaaaaarrrr…

d’le wılow: sus da bizimkilerin yanına gidelim bişiler yapalım…. hadi bakiym….

bir süre sonra le buffy ve le scooby d’le gang topleşmiştir….
d’gıles durumun ciddiyetini herkese bir bir anlatır…
“le glory d’le key’i eline geçirirse bissürü boyut kapısı açacak ve onları kapatmaya
zamanınmız olmadan hepimiz öleceğiz” dedi….

le buffy: vay be bizim avanak haklıymış….

herşey sanki normal gibiydi başlarda..
bir iblis…hain bir plan…bir avcı ve arkadaşları…öldür.. kurtar…

ama herşey o kadar basit değildi…
d’gıles son sözünü söylerken le buffy hemen karşı çıktı….

le buffy: bana bu işin tek çözümünün öz kardeşimi öldürmem olduğunu mu söylüyorsun
d’giles!

d’gıles: o senin kardeşin değil……! ! ! ! ! ! ! ! !

le buffy: evet değil! ! ! ! .. .. eee o zaman ben napıyorum burda? ? ? .. .

**mahmut: keeeeeesss! ! !
tam da seviniyodum herşey tıkırında diye…bak kızım…(isimler hala bilnmemekte ve film
afişinde yer alacak isimler meçhullüğünü korumaktadır….. )bu kadar zaman oldu şu final
çekimlerinde tek bir kez bile araya girmedim…. ama sen yine yaptın yapcaaaaanı….
nerenle okuyosun repliklerini…. ha! ! ! ! nerenle! ! ! ! ! ! emel gittiğinden beri sen formu
tutturamadın zaten…. doğru dürüst oku öğren…..

bir süre sonra….

mahmut: tamamsa başlıyoz aksiyooooon! ! !

le buffy: evet değil! o benim kardeşim değil…o benim bir parçam.. o ben!

le anya: ay ne kadar bencilsin le buffy!
yani sen olmasan kurtarmayacan kızı yane…yazıklar olsun puuuuuuuu! ! ! ! ! !

**mahmut: kes! yine kes!

mahmut

tüm

ekibe

bir

bakış

fırlatır

ve

hiddetli

sesiyle

“aksiyoooooooooooooooooooooooooooooooooooonnnnnnn! ! ! ! ! ! ! ! !” der….

d’gıles: anlıyorum…ama bir planımız olmadan burdan adımımızı bile atamayız….

le anya: bakın! eğer töreni yapmasını engellersek bu iş tamam.. biraz da le buffy döver
falan…

herkesler: ama nasıl! ? ? ? ?

le anya: hani şööle garip bi küre vardı le buffy’nin bulduğu.. tam da le glory’nin ortaya
çıkış vaktine denk gelmişti……hatırladınız mı…
işte o küre bodrumda bi yerlerde.. bulup getiriym….

le buffy: süper! ben de gidip evden silahlarımı aliym…üstümü değiştirym, bu güzelim deri
ceketin mahvolmasını.. öhömmm yani bu deri ceketle onu mahvedemem.. zor hareket
ediliyo tabe….
d’spıke…benimle gel…

daha sonra le buffy’nin evinde….

le buffy: ben gidip üstümü değştirym sen bi çay suyu koyuver…

D’spıke:? ? ? ! ! !

le buffy: amaaaaaaaaaaaannn! ! akıl mı kaldı…. git silahları topla….

……………

ne duruyosun be platin vampir…çabuk!

d’spıke:hmmm.. ben de zaten acab buradan kolumu ne kadar uzatabilirim diye
denicektim…
oops! uzatamıyorum..
niye? ? ? ? ? ? .. .. ..
çünkü ben bi vampirim…..
veeeeeeee…
ben davet edilmeden içeri giremem! ! ! .. .
küçük d’avcı! ! !

le buffy: gir içeri!

D’spıke: çok kibarsınız leydim….

silahlar toplanır ve tüm scoobyler yollara dökülür….
az giderleeeeeeeeR uz giderleeeeeeeeer dere tepe düz giderleeeeeeerr! ! !
sonunda bulurlar.. nassı mı? ? açıklayalım….

şindi…le tara’nın abzıttığını biliyosunuz zaten.. işte o abzıtalı beri le glory’nin tüm
planlarını

yakından

hissetmekte

ve

onlara

birinci

derceden

katılma

isteği

duymaktaydı…işte bu yüzdendirkine le tara içsel bir sesle le glory’nin bu eylemleri
sürüdürdüğü yeri bilmektedir bizimkilerde “e hadi takip edelim bare” politikasıyla yeri
bulur…gider.. duruma el koyar… mı acaba? ? ?

le buffy hemencik le glory’yi bulur..

le buffy:şşşşşşşşştt! ! !

le glory: ! ! ! ! ? ? ? ?
sen.. d’avcı…

le buffy: yok deden…nnnnnnnnnnbırak o kızı…. nnnnnnnnnköpek nnnnnsoyuuuuuu…..

le glory: kimi?

le buffy: kızı…

le glory: hangi kızı?

le buffy: bizim kızı…

le glory: sizin kız kim?

le buffy: D’le dawnıe…

le glory: o kim…? ?

le buffy: bizim kız

le glory: bizim kız mı?

le buffy: hayır bizim kız..

le glory: haaaaa sizin kız…………………………………………………………………………………………………o
kim?

le buffy: ……(susma efekti ve garip bi bakış…ağzınızı açıp gözleriniz hafiften kısarak”sen
salak mısın? ” bakışı…koyunuz…)

**mahmut: kes!

cezmi: neyi?

mahmut: filmi!

cezmi: hangi filmi?

mahmut: amistad’ı

cezmi: kimin amistad’ı? ? ?

mahmut: nenemin

cezmi: nenen kim?

mahmut: sen…

cezmi: e öp elimi o zaman…!

ortalığı inleten bir şaplak sesi duyulur……

mahmut: höööössssssst! kes cezmi….

cezmi: abi kusura bakma ortama kaptırmışız….

mahmut:bence sen en kısa zamanda gidip kafanı bi kıyma makinesine kaptır…..

cezmi: olur abi…

mahmut: defol cezmi…
ulan ne diye kestik filmi lan! .. . töööbeeeeee…

kadir: hangi filmi?

mahmut: öl!
aksiyoooon! ! !

le buffy le glory ile müebbet bir muhabbetde iken scooby’nin geri kalanı başka işler
peşindedir….

d’le wılow: ahanda tam sırası.. bak şindi le xander ben le glory’ye el ense çekerken sen
de dilni çıkarıp amuda kalkarak koş……

le xander: niye….

d’le wıllow: işte….

le xander: peki….

d’le wıllow le tara abzıtığını da yamacına alarak le glory el ense çekerken le xander
eınsteın vari bir şekle soktuğu suratıyla amuda kakıp koşmaya başlar…

le glory: ne oldu bana… ne oldu böyle…..

le glory’nin iltihaplı hobbıtleri: nerde o eski taşfırın tanrısı…
biranda oldu davlumbaz tanrısı…. hey heeeeeeeyt! ! !
şappiiiiiiii……

le glory: şimdi sizin o göçmüş beyinlerinizi bi hamlede emerim…doymam. bi de…..

bi

daha emerim….

le glory’nin iltihaplı hobbıtleri:pardon kudretli muhteşem varlık…

le glory: pardonlar çıkalı eşekler çoğaldı.

tam bu sırada le buffy d’le dawnıe’nin eyfel kulesi vari mimari tasarımlı metal minareden
cırtlamasını duyarak koşar…
le glory gücünü geri kazanmış le buffy’nin peşisıra koşmaktadır…
işte ölümüne savaş oarada başlar…..

one d’avcı to rule them all…
one d’avcı to fınd them all…

one D’avcı to brıng them all…
and ın the darkness bınd them…

eye of le glory….

d’avcı of the l’vampir 7 eylül’de ın theatres across europe…

dotl “the gıft of the avcı”

only ın theatres

le buffy ve le glory metal minarenin üstünde kapışmaktadır…
bi le buffy düşer…bi le glory…
bu durumda le buffy’nin çaresiz olduğunu sezen D’le wıllow d’spıke’a fısıldar…

“bi koşu kızı kap gel!”

d’spıke koşar…tırmanır…atlar…zıplar.. tam kızı kapcek! .. . bi dene edepsiz d’le demon
çıkıverir…….

d’spıke: bırak onu..

D’le demon: bırakmam..

D’SPIKE:bırakırsın

…bırakmam…bırakırsın…bırakmam.. bırakmazsın…

d’le demon: evet bırakmam…

d’spıke : puuu! ! ! rezalet…yettim uleeen! ! ! ! !

d’spıke’ın yetmesiyle aşağı düşmesi bir olur….
meydan artık D’le demon’a kalmıştır…
d’le demon bir hattat titizliğiyle d’le dawnıe’nın dalakğının sağ üst köşesindeki bölümün
45 derece doğusunu döner bıçağıynan deşmektedir….
kan fışkırır…kapılar açılır.. le glory zıbaRIR…LE BUFFY KOŞAR…. D’LE DAWNIE BEKLER….

LE BUFFY: BU NE HAL KUZUM.. NOOLDU SANA…. ? ?

D’LE DAWNIE: 2 OĞLAN BĐ KIZ OLDU LE BUFFY! ! !
BAKCEEENE KURTARSANA BE ZALIM!

LE BUFFY: PEKĐ…

D’LE DAWNIE. BU KANIN DURMASI LAZIM GEREK LE BUFFY..

LE BUFFY: TAMPON YAPALIM.. TURNĐKE YAPALIM.. ÇARKIFELŞEK YAPALIM.. DURSUN BU
HAYASIZCA A”KAN”….

D’LE DAWNIE: SEN GENE ŞĐZOFRENĐ OLMUŞUN LE BUFFY.. BEN ZIPLECEM ÇEKĐL
ÖNÜMDEN…

LE BUFFY: KES KIZ…NE BĐÇĐM KONUŞUYON ABLANLA SEN.. ÇEKĐL FALAN…SUS VE
DĐNLE…..

(MUSĐKĐ

EFEKTĐ…)DITDININIDINININIĞ

DITDININIDINININIĞ

DIT

DINIĞ

NININIĞ

NININIĞ NIĞ…(SHOW TV ANA HABER BÜLTENĐ ACIMA MELODĐSĐ…SOUNDTRACK’DE BU
MELODĐNĐN

FULL

VERSĐYONUNU

BULABĐLĐRSĐNĐZ…SOUNDTARCK

ĐDOBAY’IN

KATKILARIYLA SEÇKĐN KASAPLARDA…)

BU SIRADA LE BUFFY ZIPLAR…DÜŞEEEEEEER…. DÜŞEEEEEEERRR…DÜŞEEEEEEEERRR…

Ü-ÜRÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜĞĞĞĞ! ! ! ( ORTAÇAĞ HOROZU EFEKTĐ KOYUNUZ…)

KULAĞINA GELEN BU SESLE VE YÜZÜNE VURAN GÜNEŞ IŞIĞIYLA uyanan leydi Le buffy
D’summers
“bu ışık da ne? Yaralı yüreğimi sızlatan bu ışık da ne? ” diyerek ortalıkta dolaşıyordu. o
sırada kapı çaldı.

Le Buffy: giriniz lütfen.

Le Buffy:Validecim nedir bu yüreğimi sızlatan acı? geceleri rüyalarımda gördüğüm o garip
dişli şeyler?

Le Joyce: yavrucuğum bilemiyorum ama seni alt katta görmek isteyen biri var. Adı Le
whistler D’le demon’mUş….

VE EKRAN KARARIR…….

SONRA TEKRAR AÇILIR…..

d’SUMMERS MALĐKANESĐNĐN ÖNÜNDEN AMUDA KALKMIŞ EINSTEIN SURATLI KOŞAN BĐ
HERĐF GEÇMEKTEDĐR…..

EKRAN ĐYĐCE KARARIR……..

**MAHMUT: VEEEEEEEEEEEE…KES!
AMANEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYYYYYYYYY!

!

!

DOSTLAR

BĐTTIIIIIIIII

BĐTTIIIIIIIII…HEPSĐNĐ BĐTIRDIM…… YANĐ DIK….

…………………

ŞŞŞŞŞ ALLOOOOOOOOOOO…ULAN ZIRLAK HERĐFLER…SUSUN BAKĐYM…

HAMZA: AMA ABĐ YAAAAAA.. NASSI BĐ FĐNALDĐ BU YAAAAAA…. KIZ GĐTTĐ YAAAAA…
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜĞĞĞĞĞĞĞĞĞ……………(BÖĞÜRME

VE

ZIRLAMA

EFEKTĐ

KOYUNUZ…)

MAHMUT: OOLUM GĐTMEDĐ BĐ YERE BEEEĞĞĞ!

BEN DE HER SĐNĐR EDĐCĐ FĐLM GĐBĐ

BAŞA DÖNDERTTĐM…AHANDA PEK BĐ GÖSSEL OLDU WALLA……

CEZMĐ: ABĐ BĐ EKOL.. BĐ ENĐGMA OLACAN ABĐ…

MAHMUT: O NE LEN?

CEZMĐ: ŞEY ĐŞTE ABĐ……. ŞEY YAAAA……

MAHMUT:

KES!

BĐ

DAHA

DA

ANLAMINI

BĐLMEDĐĞĐN

LUGATLARDAN

SÖZCÜK

KULLANMA…KAFAMI BOZMA.. BAK KIZARSAM DELĐKANLILIK FALAN HAK GETĐRE…..
ŞĐNDĐĐĐĐĐĐĐĐ…..

OOLUM

HAMZA…AL

BU

YAZILATSIN…TOPLESĐN…. GALAYA HAZIRLASIN….

FĐLMLERĐ

CEVDETE

GÖTÜR..

ALT

HAMZA: OLUR ABĐ…

MAHMUT: ŞĐMDĐDEN GÖREBĐLĐYOM.. HER TÜRLÜ ARTĐZ GELMĐŞ…KAN KIRMIZI HALININ
ÜSTÜNDE

GALADAYIZ…FOTOLAR

ÇEKĐLĐYO..

FĐLAŞLAR

ARDI

ARDINA

PATILDIYO…MANĐTALARI DA TOPLEŞMĐŞĐZ…KARĐZMAYIZ KARĐZMA…..

CEZMĐ: TAMAM ABĐ DE…

MAHMUT: NE! ! ! !

CEZMĐ: AFĐŞ NOLCEK….

MAHMUT: BEN O ĐŞĐ HALLETTĐM CEZMĐ..
OYUNCULARIN ĐSĐMLERĐNĐ BĐLMĐYODUK YA…BĐ KAĞAT BĐ KALEM KOYDUM YAZIN DEDĐM
ÇIKMADAN OLDU…
AFĐŞĐ DE BĐZĐM OĞLAN ÇĐZCEK.. GEÇENDE RESĐM HOCASI 5 VERMĐŞ BUNA…KIVIRIR BU
ĐŞĐ DE HERHAL…..

CEZMĐ: VAY ABĐM BEEEE.. TEFAL GĐBĐSĐN ABĐ HERŞEYĐ DÜŞÜNMÜŞSÜN…

MAHMUT: AYIB ETTĐN CEZMĐ…
NEYSE.. TOPLA EŞYALARI BĐZDE GĐDELĐM UYUYALIM HAFTAYA PAZAR GALA VAR……

CEZMĐ: OLUR ABĐ…….

BÖLÜM 4 SONU….. :)

Bölüm 5: “DOTL” Galası
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MAHMUT GÜNEŞLĐ BĐR GÜNE DAHA MERHABA DEMĐŞTĐ. AKLINDAN ŞÖöLE GEÇĐRDĐ…

“LAN GALaYA BĐ HAFTA VAR.. DAHA FĐLM DOĞRU DÜRÜST MONTAJLANMADI BĐLE…. ”

DAHA SONRA BU DÜŞÜNCELERĐNDEn SIYRILMAYA ÇALIŞARAK WC’YE DOĞRU yOL ALDI
MAHMUT. ĐHTĐYAÇALaRINI GĐDERDĐ…. YATAĞA GERĐ DÖNDÜ…. YATAĞIN ÜZERĐNE
ÖYLECE OTURDU…DÜŞÜNDÜ………………….. DÜŞÜNDÜ……BAKTI…BAKTI…BAKAKALDI…..

MAHMUT: DU BĐ BEN ŞU HAMZA’YI ARĐYM.. BAKEM NAPMIŞ….

DIIIIIIIIIT…………. DIIIIIIIT………
HAMZA:BUYRUN BEN HAMZA TOPUZBAŞ.

MAHMUT: BENĐM OOLUM BENĐM MAHMUT…GÖNNAYDIN NASSIN KOÇUM…

HAMZA: OO MAHMUT ABĐM…. !

ĐYĐYĐM ABĐ NOLSUN…. KAHVALTI HAZIRLIYODUM…BĐ

DAKKA ABĐ.. BEKLEYEBĐLĐRSEN ÇAYIN ALTINI KISĐYM GELĐYOM…

MAHMUT: (ĐÇĐNDEN) “ULAN OOLUM LIGHT HERĐFSĐN VESSELAM…. ”

HAMZA: KUSURA KALMA ABĐCĐM…
BĐ MARUZATIN MI VAR ABĐ?

MAHMUT: HE EVET KOÇUM…BUGÜN MÜSAĐTSEN.. HANĐ TEMĐZLĐK BULAŞIK FALAN
YOKSA SENLE BĐ MONTAJA UĞRAYALIM NAPIYOLAR GÖRELĐM ĐSTEDĐM.. NASSI OLUR..
YEMEK OCAKTAYSA FALAN ZORLAMA KENDĐNĐ….

hamza: abicim bak şimdi kalbimi kırdın…
tamam abi ben seni 1 saate alırım evden.. okey abi…? ?

mahmut: tamam koçum bekliyorum hadi bakiym…

mahmut ve hamza montaj stüdyosuna giderler…herşey yolundadır…şimdi sırada film
afişinin basımı vardır…
işte the cast:

le buffy D’summers: saliha müjgan gelir
l’angel: davud boruses
D’gıles: abdullah selami hat
d’le wıllow: aliye hanımkız
le xander: nihat bırandacı
D’spıke: cemil mastar
le tara: ayten basan
le glory:kadriye krema
le anya: Emine kalfa
le faıth:elif düşkün
le joyce:kerime südlübayır
d’le dawnıe:mine tırşoförü
“ben”:remzi kıran
le rıley:mert bulcan
le jenny D’calendar:rabia martı
le drusılla:jülide lamba

işte the cast…..
peki ya afiş resmi….
işte bu resmin oluşumunu yönetmenimiz mahmut karabekir’den dinliyoruz….

“bizim oğlan bu afiş işleriyle uğraşıyodu…filmi izlettik ki daha bi böööle ilham gelsin ki
daha gösel çizsing…”

“bizim oğlan biraz duygusal…filmdeki bir sahne de özellikle aklında yer etmiş…dedi ki
“bubaaaaaaaa bak ben bu sahneyi çiziyom wallaaa da billa daaa sizin filmi pek gösel
anlatır bu”…çızdı bana göstertti…dilim tutuldu açıkçası.. çok sevdim.. çok sanatsal….
filmimizin anlatması gereken şeyi anlttığına çok sevindim.. yani bir 3. sınıf öğrencisi bile
mesajı anlayabiliyorsa dedim ki ohooooooooo…daha biz çooook kişiye anlatırız bunu….
dedim…”

“şindi resim şööleeee….. hani filmin finali var ya…hani eınsteın vari suratlı amuda koşan
herif…. işte afiş ööle…. yani çok sanatsal ve bir taraftan da çok felsefi bir bakış açısı….
mutlu oldum gurur duydum oğlumla…. ”

işte afiş de tamam…

mahmut günün sonunda çok yorulmuştu…kısacası bitmişti…
ılık şekerli bir bardak inek “südü” içip yattı….

“DOTL” GALASINA GERĐ SAYIM….
SON 6 GÜN

2 EYLÜL SABAHI…

mahmut…güneşli sabah.. bla bla bla….

mahmut artık filmin galasının nerde olacağını seçmeli ve organizasyonlara başlamalıydı….

mahmut: oolum hamza getir bakiym atlası….

hamza: abi atlası bulamadım karayolları haritası olsa…

mahmut: olur yavrum.. olur çocuuum…bak ooolum şindi hiç yapılmamış bişi yapcez…
ben gözümü kapatcam…elimi haritanın üzerine bascem…nereye gelirse oraya yapcez
galayı….
memleketimizin her köşesi cennet…galayı nerde yapsak olur….
basıyom hamza…biiiiiiiir…ikiiiiiiiii…. üüüüüüüüüüç!

el basılır.. veeeeee..
gala yeriiiiiiiiiiii….

malatya-kuşsarayı…( *benden not:gerçekten el bastık.. seçtik…yazdık…. ! ! ! )

mahmut:vay be saray seçtik hamza görüyon mu?

hamza: öf be abim ne el var be!

mahmut: oolum ara tara bul bakiym buranın muhtarını mı , kaymakamını mı, belediye
reisini mi işte bul…. ara sor bul bana ver…

bir süre sonra hamza doğa üstü bir çabayla bu nadide toprak parçasının belediye reisini
bulur…abrürrazı işbilir…(tamamen uydurmadır! ! ! )

mahmut: iyi günler reisim…nasılsınız?

abrürrazı işbilir: iyiyim recisörüm siz nasılsınız?

mahmut: ben de çok iyiyim şükür…sizden bir maruzatım olacak sayın başkan…

abrürrazı işbilir:buyrun mahmut bey…

mahmut:bizim filmin galasını sizin orda yapmak istiyoz…nasıl olur?

abrürrazı işbilir:güzel olur mahmut bey sizin filmin galsı bizim buraya cuk oturur…buyrun
gelin görüşelim konuşalım…

mahmut: sizin ora…bizim film…amaney.. tadından yenmicek sayın başkan…
benim bugün bikaç röportajım var ama yarın ilk uçakla atlayıp geliyorum oraya…

abrürrazı işbilir:buyrun recisörüm buyrun güzel malatyamıza…. bekleriz…

mahmut: sağolun reisim.. hadin sağlıcakla kalın ben geldiğimde size haber ederim.. iyi
günler!

mahmut bu önemli meselenin bi kısmını halletmenin hoşnutluğuyla ilk röportajına gider…
bu röportaj türkiyemizin en önemli kanalı” zıtar tv”nin muhterem üyesi anchorjohn
(ankorcan okunur! ) spikeroğlu’yla yapılacak bir röportajdır…işte sorular ve cevapları…

anchorjohn spikeroğlu:merhaba mahmut bey.. nasılsınız..
eminim bu muhteşem filmi bitirmenin gururuyla çok zevkli günler geçiriyorsunuz..
filmi ne zaman sinemalarımızda izleyeceğiz…
duyduğuma göre 7 eylülde galası yapılıyormuş..
nerde peki…

mahmut: ahan bunu bilemzsin işteeeee…

anchorjohn spikeroğlu:hıhıhıhı (kıs kıs gülme efekti koyunuz…) haklısınız sayın mahmut
karabekir…nerede olacak gala…. belli mi..

mahmut: bugün çeşitli görüşmelerde bulundum ama henüz kesin bir sonuca varmış
değiliz.. görüşmeler son hızla devam etmekte…
ama hiç üzülmeyin.. siz de bunlaradan en kısa zamanda haberdar olacaksınız.. hatta dar
değil geniş haberler edineceksiniz…

anchorjohn

spikeroğlu:ama

eminim

bize verebileceğiniz

bazı ipuçları

vardı

sayın

karabekir…

mahmut: baş harfini söylüyorum……..
kuşsarayı……..
amanin çok belli oldu en iyisi malatya’da bi yer diyelim..

anchorjohn spikeroğlu:teşekkürler sayın karabekir…verdiğiniz bu küçük ipuçalarıyla
merakımız da heyecanımızda arttı…
evet sayın seyirciler şimdi haber merkezine dönüyoruz…ben anchorjohn spikeroğlu zıtar
tv istanbul…..

mahmut röportajdan röportaja koşturuyordu…günün son röportajı yine ülkemizin çok
değerli kanalı abcd-e’den logoşen kanalağzı’ylaydı…

saat 20:30

logoşen kanalağzı:sayın karabekir hoşgeldiniz…

mahmut: hoşbulduk sayın kanalağzı hanım…

logoşen kanalağzı:bize biraz yeni filminizden bahseder misiniz…..

mahmut: ederim….

………….. uzun bi bekleyiş……..

logoşen kanalağzı: edin….

mahmut: peki………

…………….. uzun iki bekleyiş…………

logoşen kanalağzı: sayın karabekir…? ? ?

mahmut: buyrun benim…..

logoşen kanalağzı: filminiz….
bahseder misiniz…? ?

mahmut: tabi

…………. üüüüüüç…….
(şaka şaka…. )

mahmut: şimdi bizim film farklı biraz…

logoşen kanalağzı:nasıl farklı?

mahmut: yani konusu biraz ondan…biraz bundan……çoban salata gibi yani….

logoşen kanalağzı:hmmmm sanatsal benzetmeler…
bunu biraz daha açar mısınız sayın karabekir…

mahmut:neyi? ? ?

logoşen kanalağzı:benzetmeyi…

mahmut: kim benzetmiş…? ?

logoşen kanalağzı:siz benzettiniz ya mahmut bey…

mahmut: haşaaaaa.. ben öyle barbarlıklar yapmam sayın kanalağzı

logoşen kanalağzı:ne barbarlığı…

mahmut: bilmem konuyu siz açtınız…herneyse… kısaca şöyle söyliym….

Bu rüya gibi hikaye Le Sunny D’dale kasabası topraklarında cereyan etmektedir. hikaye
genç ve güzel bir leydinin kaderini değiştiren bir vahiyle devam eden hayatını konu
almaktadır…

……………….. saatler sonra……

mahmut: EKRAN ĐYĐCE KARARIR……..

logoşen kanalağzı: çok güzel mahmut bey kafamızda az da olsa bir fikir uyandırdınız……
evet sayın seyirciler yayınımız burda sona eriyor.. iyi geceler…
yani günaydın…. şimdi yayınımız ekonomi bülteniyle yeniden başlayacak…

hem mahmut hem de türk milleti için zor geçen bir günün ardından mahmut ılık şekerli
“südü” içer….. uyur….
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bu sabah diğer sabahlardan farklıydı mahmut için.. kendisi güne banyoda başlamıştı…

mahmut: böööööğğğğğğğğğğ! ! !

geceden içtiği “süd” bozuk olduğundan mahmut beyimiz istifra turlarındaydı…
daha sonra süd değil de inek bozukmuş o anlaşıldı…

mahmut:ulen hamza.. senin aldığın südden de inekten deeeee…
böğğğğğğğğğ! ! ! ! ! !

mahmut kendine gelince hemen bi kaç lokma bişi yedi…telefona koştu…thy’yi aradı.. yer
ayırttı.. havaalanına gitti.. koştuuuu…uçaaaaaa bindi…..

mahmut uçakta…. ! ! ! !

….. kaptanınız konuşuyor…3452 sefer sayılı malatya uçağına hepiniz hoşgeldiniz sefalar
getirdiniz.. gözlerimiz yollarda kaldı nerlerdeydiniz…şimdi sessizce oturun kalkmayın..
gereksiz yere dolaşmayın.. düşürürüm uçağı..

pilot düşme hamlesi yapar ve yolcuların yürekleri ağızlarına gelir…

…. şimdi tüm söylediklerim anlaşıldıysa 1 saat 20 dakka sonra falan rahatsınız.. şimdi
sıkın dişinizi.. kırın dizinizi…. oturun aşağı.. hadi bakiym iyi yolculuklar….

bu dehşet dolu yolculuktan sonra mahmut havaalanında dolaşmaya başladı…

“ulan beni burdan kim alacak yaa! ! !” dedi içinden…
tam o sırada tıknaz suratlı beti benzi atmış bi adam göründü…

adam: oooo mahmut bey hoşgelmişseniz…buyrun buyrun.. gidelim efendim…

mahmut: amanin beyim dur hele.. sen kimsin.. nereye gidiyoz ve sen beni nerden
tanıyon…

adam: ben reis abdurrazı…. kuşsarayına gidiyoz…ben seni televizyondan tanımışem…

mahmut: ooo abdurrazı bey.. gidelim gidelim.. zaten çok yorgunum ben de…bi döşek
bulsam kıvrılır kıvrılmaz dalacam uykuya…

mahmut ve reis uzaklaşır…

(uzakatan duyulan konuşma)
…”reisim sizin burda süd var mı süd…tazecik inek südü…. ha? ? ”

mahmut reisle beraber kuşsarayına varır…ortalıkta biraz dolaşır ve gözüne hemen galanın
yapılacağı bi yer kestirir…
orada bi antikimsi tiyatromsu bi yer vardır uzakta…yayla havasına hasret kalmış mahmut
bakar ve pek beğenir…

mahmut: aman da aman…pek gösel canım.. eser de burası püfür püfür şimdi…aman da
aman! ! !

reis: tabi mahmut bey buyrun gezelim görelim…

bu antikimsi tiyatromsu yerin tabanı mermerimsi bişeyle kaplıdır…basamaklar eskimiş ve
haliyle kırılmıştır…mahmut hemen kafasında burayı nasıl bir gala alanı yapabilir hayal
eder….

mahmut: reis beyim şimdi siz bi kaç usta bulun burası kaymak gibi olacak.. önce…

mahmut herşeyi bir anda düşünür…kırmızı hali için bile ayrı bi patika oluşturur…
hazırlıkların ertesi gün sabah erkenden başlamasına karar verilir ve mahmutla reis
uzaklaşır…

(uzaktan duyulan konuşma) “….. walla recisörüm ben inek südü deel de keçi südü olsa
nasıl olur diyorum…”
“olur reisim olur…o da olur.. süd olsun da…. ”
mahmut o gece ılık ve şekerli keçi südünü içer…uyur…
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mahmut.. sabah.. güneş…bla bla bla….

mahmut hemen reisi arar…daha kahvaltı bile etmeden hazırlıkların başladığı antikimsi
tiyatromsu yere doğru yol alırlar….

mahmut:ooo ne çalışkan bu ustalar reis…memnun aldum pek bi…

reis: öyledir sayın recisörüm öyledir…

çalışmalar devam ederken mahmut bu anları ölümsüzleştirmek adına bir günlük tutmaya
karar verir…. hem çalışmaları yakından izleyecek hem de onları belgeleyecektir…
çalışmalar 2 gün sürdü…işte şimdi bu iki günden mahmut’un günlüğüne “yapışan”
kesitler…

gün 1:
“sevgili günlük, walla bu iş baya kısa sürecek galiba…”
“oturaklar pek bi güsel oldu…”

“beyaz perde yeteri kadar beyaz değil galiba…kemik rengi olmuş bu yaw! gideyim de bi
çamaşır suyuna basın şunu deyim…”
“aksilik bu ya canısı günlük, bizim kırmızı hali yeteri kadar kırmızı değil.. ben kan kırmızı
istedim onlar bana gül kırmzızı getirttiler…değiştirin deyim…”

gün 2:
“davetiyeleri gönderttik bugün sevgili günlük.. kimler gelcek bakam…”
“davetiyeler güllü günlük…üserinede ahanda böööle dotl yazıyoooo!”
“hamza aradı günlük…”
“çalışmalar bitti günlük…pek gösel oldu pek! ! ! .. halı kırmızı. perde de beyaz.. . ”

mahmut o gece çok yorgun olmasına rağmen konukların uçak işini halletmek üzere
istanbula

dönmek

durumundadır…konuklar

aktarmayla

malatya’ya

gelirken

sorun

yaşamasın diye elinden geleni yapmalıydı…
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mahmut…uyumamış…şiş…mor…no süd…

mahmut: alo hamza…

hamza: buyur abi nooldu…

mahmut: oolum hamza davetiye cevapları ne alemde kimler geliyomuş belli oldu mu?

hamza: evet abi…
du bi sayiym bak…

*reha muhtar
*banu alkan
*okan bayülgen
*brad pıtt ve jennıfer anıston
*anchorjohn spikeroğlu
*logoşen kanalağzı
*ali kırca

*saadettin teksoy
*sarah mıchelle gellar
*davıd boreanaz ve bebesi
*allyson hannıgan
*nıcholas brendon
*ya abi anla bilimum buffy ekibi işte yaw….

mahmut: bu kim oolum?

hamza: bilmiyom abi cezmi yazdı bunları ben okuyom..

mahmut: neyse…gelsin tanışırız…

*deniz akkaya
*çağla şıkel
*cemil ipekçi
*doktor bilal
*medyum keto
*jım carrey
*bakkal osman
*kebapçı çırağı hüsem
*kasap mustafa
*anthony hopkıns
*sean connorey
*audrey hepburn

mahmut: yaşıyo mu lan bu?

hamza: bilmem abi cezmi yazmış…

mahmut: haaaaa! ! (anlama efekti koyunuz…)

*ibrahim tatlıses ve haremi (walla kişi sayısı belirtilmedi ama silahla girmyeceklerine ve
millettin kalça ve bacak civarlarından uzak duracaklarına söz verdiler…)
*davut güloğlu ve lıghtları (küçük bi gösterileri var…)
*harry potter

mahmut: höst!

hamza: cezmi abi cezmi…

*mıchael jackson ve estetisyenleri (bi de yaklaşık 15 kişilik bi sağlık ekibi varmış özel)
*brıtney spears
*justın tımberlake
*cameron dıaz(üsttekiyle bu biz tek vücuduz dediler ama anlamadım abi…tek mi sayiym..
)

mahmut: ………

hamza:……..
(noktalara susma ve bön bön bakışma efekti koyunuz)

*lucy lıu
*drew barrymore
*emel. artiz memet ve bebeleri
*kadir setkoymuş

mahmut: oolum söyle ekstradan bişi koymak yasak…

hamza: tamam abi…

*leonardo dıcaprıo ve gemi

mahmut: ……..

*kate wınslet ve kolyesı

mahmut: ……..

*aragorn ve arwen
*legolas ve okları
*gandalf ve sakalları
*SAURON VE GÖZÜ

mahmut: oolum cezmiyi bul getir bana…

hamza: olur abi…

*SARUMAN VE ORKLARI (sayamadım abi cumbo(jumbo bilinir) bilet kestim…)

mahmut: çabuk ol…

hamza: olur abi…

*asmalı konak
*zerda
*aşkına maganda…pardon abi…eşkıya
*pokuman(pokemon bilinir)
*cash(ash bilinir)
*pikaçu

mahmut: yok hamza ben vazcaydım sen onu bana değil bizim kasaba götür…

hamza: olur abi…

*çocuklar duymasın
*birol güven
*pınar altuğ
*tony….
*prizma
*küp
*halka
*onlar
*diğerleri
*saklı seçilmişler

mahmut: çift çekilsin hamza…

hamza: olur abi…

*tom hanks, meg ryan ve bilgisayarları
*kıefer sutherland ve saati
*beavıs ve butthead

*cartman
*kyle
*kenny
*stan
*şef
*mr hat
*dişi şeytan
*şeytan
*saddam hüseyin
*george bush
*mustafa topaloğlu ve abuçiçi…si
*tony blaır
*davıd - vıctorıa beckham ve bebeleri
*clark gable
*rıck hunter
*rıcky martın ve poposu
*hülya avşar ve kaya çilingiroğlu
*gülben ergen, minisküsü ve selülitleri
*marıah carey ve ses telleri
*mehmet ali erbil ve eşleri
*bizim taner ve kameramanı
*mustafa sandal ve ay
*sertab erener ve yarışması
*buffytr ekibi
*wıtwoaa ekibi
*[gm] ler
*[lg] the lake

veeeeeee onur konuğuuuuuu…….

*****joss whedon*****

mahmut: kabarık olmuş liste iyi olmuş…

hamza: abi brüt yüzonüç, net az…

mahmut: peki hamza….
cezmi?

hamza: kim?

mahmut: cezmi…

hamza: hayır abi cez değil..

mahmut: defol hamza….

hamza: olur abi.. ..

mahmut telefonu kapatır…uzaklaşır…

(uzaktan duyulan düşünüş! ) “ulan mideyi bozduk gene.. ne biçim südmüş o keçi südü…”

mahmut günün ilk saatlerini geride bırakmıştır.. şimdi yapması gerken iş galayı çekcek bi
televizyon kanalı bulmaktır.

(bu gala şu ana kadar olmuş en uluslararası proje olduğu

için çok ilgi görmektedir…)pek çok kanal dolaştıktan sonra kararını verir…tabiki……..
ABCD-E…..

LOGOŞEN KANALAĞZI: MAHMUT BEY…ÇOK MEMNUN OLDUK…UMARIM ĐYĐ BĐ YAYIN
GEÇĐRĐRĐZ..

MAHMUT: EVET… ĐYĐ GÜNLER…

MAHMUT DELĐCĐ KARĐZMASIYLA YĐNE ORTALIĞI TOZ DUMAN EDĐYORDU.. HEMEN
KENDĐSĐNE GALA ĐÇĐN BĐR GĐYSĐ BULMAYA ÇIKTI…
ĐLK UĞRADIĞI YER BĐT PAZARIYDI DEMĐYORUZ…VAKKO ĐDĐ…
TESADÜFE BAKIN KĐ TAM ONUN ĐÇĐN TASARLANMIŞ BĐR KIYAFET VARDI ORADA….
MAHMUT ONU ALMADI…
MAHMUT BAKTI KĐ BU MAĞAZA MAĞAZA DOLAŞMAKLA OLMĐCAK(! )HEMEN KOŞUP
KENDĐNĐ CEMĐL ĐPEKÇĐNĐN TÜKKANINA ATTI….

CEMĐL: OOOO MAHMUTCUM HOŞGELMĐŞSĐN.. BUYUR GEÇ.. NE ĐÇERSĐN..

MAHMUT: YOK ABĐCĐM BĐŞĐY ĐÇMEM SEN BAN BĐŞĐLER AYARLAYIER YARINKĐ GALA ĐÇĐN

CEMĐL:TABĐ MAHMUTCUM HEMEN.. GEL BAKĐYM SEN BENLE BĐRAZ…

MAHMUT ÇOK ÇETREFĐLLLĐ BĐ TARTIŞMA VE KARAR SÜRECĐNDEN SONRA GĐYSĐSĐNE
KARAR VERĐR…
ŞÖÖLE KĐ…
CEKET PANTOLON GÖMLEK FĐLAN VAR ZATEN…AMA….. RENK! ! ! ! ? ? ?
SARI CEKET VE PANTOLON KOLLARININ VE PAÇALARININ UÇLARI ALTIN SIRMALI…
GÖMLEĞĐ BEYAZ.. KIRAVATI ĐSE GÜMÜŞĐĐĐ PARILTILAR TAŞIYOR…
AYKKABILARI SĐYAH VE PARLAK…BURUNLARI KÜT VE METAL BĐR AKSESUVARLA(! )
KAPLI..
ÇOK ŞIK ÇOK!

mahmut akşama kadar ancak giysiyi beğenmiştir…çok zorlanmıştır çok! .. .
cemilciği yarın öğlene kadar hazır demiştir ve mahmut gönül rahatlığıyla evine döner…
mahmut’u evinde telesekreterindeki 13, 5 mesaj beklemektedir…

mesajlar….

“mahmut abi ben hamza.. abi cezmi aradı mı? ”
“mahmut abi ben cezmi…hamza aradı mı? ”
“mahmutcum ben joss beni ara…”
“mahmutcum ben sarah beni çağırdın da nie freddy’yi çağırmadın? ”

mahmut: töööbeeee.. elin yanmış herifini de çağırcez…hem şindi onu çağırırsak daha
bissürü adam çıkcek…beter böcek.. jason… ohoooooooo….

“mahmut abi ben hüsem.. abi kebabplar bizden…miş…”
“mahmut ben annen.. ara beni yoksa hakkımı helal etmem…”
“mahmut ben davıd…call me maaan! .. . ”
“mahmut abi ben emel.. bizim çocuk ishal olmuş gelemiyos…”
“mahmut bey ben anchorjohn spikeroğlu…neden bizim kanalı seçmediniz.. belki de
diğerinin daha iyi olduğunu düşündünüz…evet evet.. öyle.. neyse.. iyi akşamlar…”
“mahmut abi ben hamza.. abi cezmi hala aramadı…”
“mahmut abi ben cezmi…hamza hala aramadı…”
“mahmut abi ben kadir…abi ben film bantlarını kaybettim galiba…”
“mahmut abi ben cevdet abi alt yazılar üstte olmuş…bi sakıncası varmı? .. . ”
“mahmut abi ben hamza…”

mahmut hemen aranacak olanları arar…önce joss..

joss: helloooooo..

mahmut: helo joss helo…vats dı pıroblım joss? ?

gelmek sen tu malatya.. ? kam

kam…veyting veri maç…

joss: yes mahmut.. of course…how can ı mıss ıt? ? are you kıddın’ me? ! ! !
ı just want to ask somethıng! ..

mahmut: esk joss esk eski…

joss: ı am wonderın’…. ıs there any fresh …low fat…cow süd ın your country mahmut?

mahmut: olmamı joss olmamı…yes yes.. var var…ılık.. vorm…az yağlı…looooo loooo
fat…bol bol şugır joss…pek dilişız…

joss: oohhh so there ıs no problem then…ı am very excıted about the premıre…and ı am
lookıng forward to see you agaın… say hı to cezmı and hamza mahmut…see you
tomorrow…good nıght…. have a good süd…

mahmut: he he joss.. sana da gut nayt…hadin bay bay…

sırada…annecik..

annecik: aloooooo…

mahmut: anacım..

annecik: sen misin hayırsız evlat…?
boyun devrilsin mahmut! ! ! ulan ne bu gala mala…
sen bana sordun mu bunları yaprken velet…! !

mahmut: anacım dur hele bi…ben seni hergün arayıp söölüyom ya anne…ara sıra kayıtları
da gönderiyom ya anne…

annecik: beni kandırma mahmut…gönderdiklerim falan deme onlar benim en sevdiğim
dizi.. nassı anlmadım ama ööle mahmut… utanmaz bi adamsın sen mahmut…bi de her
akşam arıyom der.. ben anlamıyo sanki o arayanın hamza olduğunu….
boyun devrilsiiiiiiiiinn! !
koynumda yılan beslmişim bunca yıl…..
vaaaaaaaaaah vah dertli başım..
ooooooy oooooooooyyyy! ! !

mahmut: anne! !

annecik: …ne var! ?

mahmut: iyi geceler anne….

annecik: ooooooooy oyyyyyyyyyyyy hayırsııııııııızzzzzzzz……reziiiil…oooooooooy oy! !

ve telefon kapanır….

şimdi de…. davıd…

davıd: hello..

mahmut: helo koçum…ne vardı?

davıd: oo mahmut! hı man.. what’s up…
mahmut: ne up davıd ne up? ? ?
davıd: nothıng’s up maaan…what wrong wıth ya! ?
mahmut: kodummu oturturum şindi davıd…cut davıd cut da meseleye kam..
davıd: okey mahmut…ı just called to say ı love you…

mahmut: allah akıl fikir giving tu yu davıd.. hadin iyi geceler…dont forget tu kam tu dı
gala davıd

davıd: ı just call to say ı loooooooooooove yuuuuuu…
okey okey mahmut…good nıght! !

şimdi de fırça sırası…. kadir ve cevdeeeet! ! !

mahmut: allooooo..

kadir: buyur abi…

mahmut: kadir oolum ne diyon bakiym sen..

kadir: ne demişim abi…

mahmut: filmleri kaybetmişin oolum…

kadir: haaa o mu abi.. boşver ya canımız sağolsun..

mahmut: oooolum salkamısın yaaa! ! ! ? ? ? ? ? ? ? ?

kadir: yo abi…

mahmut: nerde oolum filmler? ? ?

kair: bilmiyom abi…

mahmut: nasıl bilmiyom oolum?

kadir bayaaaaa abi…

mahmut: fesuphanallaaaaaaah! !

kadir: amin abi…

mahmut:kafan kopsun kadir…. bul onları..

kadir: olur abi…

mahmut: iyi geceler…

kadir: yalnız abi…bi dakka….

mahmut: ne var?

kadir: nerden bulcam abi…..

mahmut:………….

kadir:……..

mahmut:şimdi git bi bıçak al kadir……

kadir: oldu abi…aldım…

mahmut: karnına yaklaştır kadir…

kadir: olur abi…. evet…

mahmut: şimdi onu oraya sok…önce sağa …sonra sola.. sonra yukarı ve aşağı olmak
üzere deş kadir…

kadir:……..

mahmut: kadir! ?

kadir:………

mahmut: kadir! ! ! ! ! ! ! ? ? ?

kadir: efendim abi…

mahmut: oolum niye cevap vermiyon..

kadir: abi ben filmi bulduydum mutfakta.. sarıyodum abi tekrar…

mahmut:……….

kadir:……..

mahmut……..

kadir: e hadi iyi geceler abi…….

mahmut:……..

ve telefon kapanır……

sıra cevdet’te…

mahmut: cevdet!

cevdet: buyur abicim…

mahmut: oolum yazıların yerleşimi konusunda bir ikileme düşmüşsün galiba..

cevdet: yok abiii… ben o işi halettim….

mahmut: iyi o zaman…

cevdet: peki abi….

mahmut: cevdet…? ?

cevdet. evet abi…

mahmut: oolum nereye koydun…

cevdet. neyi abi?

mahmut: yazıları

cevdet : filme abi…

mahmut: hadi ya! ?

cevdet: walla da billa da abi…

mahmut:havle vela kuvvet………(söylenme efekti koyunuz…)

cevdet:………

mahmut: neresine oolum? ? ?

cevdet: alta abi…. yani abi amma yaptın.. altyazı nereye konulur abi……
yani bunu bizim bebeye sorsan bilir abi…yani sen yorulmuşsun galiba…

mahmut:………

cevdet:…………

mahmut:……..

cevdet: oldu abi…

ve kapanır……

mahmut bu stres dolu dakikalardan sonra. süd…ılık.. şeker.. falan fişman….
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mahmut bütün gece…. uyumuş…tur…
sabah çok büyük bi heyecanla…. kalkamamıştır…
kalktığında gider bi bardak süd içer ve hemen cemilciğine koşar…

mahmut: cemil koçum hazır mı…

cemil: buyur mahmutcum…

mahmut: sağol cemilcim.. hadi sen de hazırlan da geç kalma…

cemil:tamam canım hadi bye…

mahmut daha sonra bavulunu toplar ve havaalanına gider…ler.. hamza…cezmi…kadir….
ve cevdet’le…

mahmut: oooolum cezmi eline noooldu? ? ? ? ?

cezmi: abi dün bana saldırdı bi ismi lazım değil…küsüm ben onlan…aramadı sonra zati…

hamza: walla yalan abii…. sen ne dediysen ben onu yaptım…

mahmut: tamam hamza.. cezmi oolum büyük bi hasar yok di mi..

cezmi: yok abi yok.. azcık kesildi sadece..

mahmut: iyi bakiym.. hadi barışın kafanızı kırmiym…

hamza ve cezmi barışır.. uçağa doğru ilerlerler.. veee.. sürpriiiiiz….

“sayın yolcular.. hoşgelmişsez…şindi sesizliği koruyalım.. arkamıza yaslanalınm…tuvalete
ööle zırt pırt kalkmayalım.. düşürürüm uçağı.. (düşme hamlesi.. korkulu anlar…).. şimdi
herşey anlaşıldıysa 1 saat 20 dakka falan sonra rahatsınız.. iyi yolculuklar…”

malatya’ya varılır…abdurrazı beyle tanışılır.. yenilir.. içilir…ver hazırlanılır..

mahmut: oooolum pek bi yakışıklı olduk bee..

hamza: walla abi sorma…yakcez ortalığı beh…

cezmi: bizi yakma da nereyi yakarsan yak hamza…

mahmut: cezmiiiiii…! ! !

cezmi: oldu abi…

cevdet: abilerim saat yedi olmuş.. konuklar gelmeye başlıyo.. hadi bakalım…

mahmut ve diğerleri: hadi bismillaaaaaah! ! !

mahmut: olay yerinde hazırdır…gördükleri karşısında gözleri kamaşır…işte hayalleri
gerçekleşmiş.. sonunda bir kırmızı halı sahibi olmuş ve onun üzerinde salın salına yürüme
hakkına sahip olmuştur..

konuklar yavaş yavaş içeri girerlerken canlı yayın hakkına sahip olan abcd-e kanalı ve
müebbet sunucusu logoşen kanalağzı da mahmut’un peşindedir…

logoşen: mahmut beeey! ! mahmut beeeeey! ! !

mahmut: buyrun sayın kanalağzı…! ! ? ?

logoşen: mahmut bey…sizinle bi giriş röportajı yapalım da insanlar olaya ısınsın…

mahmut: tabi buyrun…

logoşen: peki…kayıt…

“mahmut

bey

merhabalar…bu

güzelim

malatya

akşamında,

bu

güzelim

filmin

galasındayken ve hayallerinizin gerçekleştiğini görürken neler hissediyorsunuz…? ? ? ”

“valla gayet iyiyim…”

logoşen:………..

mahmut:…….

logoşen: evet…peki…
bu kısacık sözler bile ne kadar mutlu olduğunuzu bize anlattı…şimdi konuklarımıza
sohbetlere devam edeceğiz…

mahmut bu ilk röportajdan alnının akıyla sıyrılmıştı…

artık herkes olay yerinde toplandığına göre kokteyl başlamalıydı…mahmut hemen
konuklarla haşır neşir olmaya gitti…

hemen karşısına sarah mıchelle gellar ve davıd boreanaz çıktı..

mahmut: ooo hoşgelmşisiniz…velkam velkam…

sarah: oo mahmut.. hi! everythıng’s great! .. . ı am very proud of you..

mahmut: hee.. tenks sera.. tenks…

david: mahmut ı just..

mahmut: amanin gözünü loveiym sus davıd.. ööle ı just falan de me bi garip oluyom..

davıd: ı just…ı mean.. ı am very happy to see you…and ı am very excıted about the
movıe…when wıll the show start? ? ?

mahmut: ooo yes… ilk başta.. der is a şov…hmmmm…. davut güloğlu.. you know
man…layt mayt…

davıd: hmmm ok! ..

sarah: he is really cool mahmut…

mahmut: “içinden”(kuuul görmesek inancez…töbee…)
okey…so veyt end siii…

sarah ve davıd: ok! ! !

o sırada uzaktan hamza ve cevdet yaklaşır…

hamza: abi nooolmuş biliyon mu! ! ? ?

mahmut: nooolmuş hamza? ?

hamza: abi shubuo haber paketinde bizim galanın haberleri varmış abi…

mahmut: vaaaay.. okuyalım hamza..

hamza: abi üye olmak lazım…

mahmut: nassı olcez…? ?

hamza: anlatiym abi…
bak şindi…
sen telefonunun meşaj bölümüne gir.. oraya…”ben haber paketine üye olmak istiyom”
yaz..
sonnaaaa…7777’ye yolla abi…

mahmut: ooolum ne bu bööle bol bol yedi…

hamza: sen yolla abiii…

cevdet: aman abi dikkat yediler pis yedili olmasın abi…. ehhueheuheueh…

mahmut: ……….

hamza:……….

cevdet: hani demedi demeyin yane……. ehueheuehuh…

bi şaplak cevdetin ensesi etrafında hissedilir….

mahmut: yolladık hamza noolcek şindi..

hamza: ne nolcek abi..

mahmut: haber olum..

hamza: ne haber olmuş abi…

mahmut: oolum sen de alzheımer falan var galiba…..

hamza. mır mır…ne mır abi…

mahmut: çamır hamza çamır…pantolonunun paçası çamır olmuş..

hamza: haaaaa…

mahmut: gidin de bakın bakiym kadir hazırlamış mı filmi..

hamza: olur abi….

neyse…mahmut yine gala alanında dolaşırken birden buffytr ekibinin başı…baştacı
denisss’e rastlamaz mı? ? ! ! !

mahmut: ooo denisss bacım…nassın?

denisss: iyiyim mahmut bey…gala olayı çok güzel olmuş. tebrikler valla…izin verirseniz bir
iki foto alıp siteye koymak istiyorum…küçük de bir röportaj…

mahmut: tabi deniz hanım buyrun buyrun…

denisss: evet mahmut bey…bu fikir nerden aklınıza geldi…?

mahmut: ne fikri bacım?

denisss: film mahmut bey film…

mahmut: ne filmi bacım?

denisss: *içinden*bu adam kaçık…ya da şarap bu adamda biraz fazla kaçık…
“dotl” mahmut bey…le buffy…d’avcı…
????

mahmut:………..

denisss: mahmut bey!

mahmut: afedersin bacım…deniz akkaya bacımız geçiyordu da bakmadan edemedim…

deniss:*içinden* oooldu…suyundan da koy…
hmmm.. neyse…fikir…nasıl gelişti? ? ?

mahmut: valla doğal ortamında gelişmeye bıraktık. işler çığırından çıkmadan da
bitirdik…öyle işte…birden…

denisss: hmmm.. hoş…neyse.. bu kadar yeterli…

mahmut: e bu çok kısa oldu denisss hanım…daha sorsaydınız….

denisss: ben bunu bir vecize havasında ziyaretiçlere tanıtacağım…o yüzden bu kadar
kısa…

mahmut: haaaaa…. tabi tabi…

denisss: iyi eğlenceler mahmut bey…. tebrikler tekrar…

mahmut: sağol sağol bacım…

mahmut yine hoş ve kısa bir röportajdan da alnının rengarenkliğiyle ayrılmıştır…önüne
çıkan biçok kişiyle bol bol muhabbette bulunmuştur mahmut.. işte kısa izlenimler…

reha muhtar-“mahmutcum bitirmişin filmi…acı var mı acı…? ”

banu alkan-“ay mahmutcum.. beni de alsaydın kadroya…şu güzelim detone sesimle size
soundtrack’ta yardım ederdim…!”

kebapçı çırağı hüsem-“abi ustam dövüyodu…gala mala neymiş dedi ama ortam süper
abi…bizim usta da tav oldu abi…”

michael jackson-“……….. ” (yeni gerindiği ve rengi açıldığı için konuşmakta zorluk
çekmiştir…)

britney-“keşke şu cameronu çağırmasaydın be mahmut…!”

cameron-“keşke şu britney’i çağırmasaydın be mahmut…. !”

justin-“mahmut be bi de christina’yı çağırsaydın…beyonce de olurdu…ah be mahmut! .. .
”

cartman-“f.. . k you guys…ı’m goın’ home…ı’m not fat.. ı’m bıg boned…”

[GM] ler: “ah be mahmut…repliklerin bikaçında biz de yardımda bulunsaydık…geyik
dozajını arttırırdık…ah be mahmut…!”

mahmut tam da yorulmuşken karşısına [lg] the lake çıkar…

[lg] the lake: nbr mahmuut! ! !

mahmut: amanin…. ! sıvışam…

[lg] the lake: mahmut! mahmuuuut! ! !
ay aşk olsun iki laf etseydik…

mahmut: ya tabe edem de senbeni kustur ayak üstü…töööbeee…git be kızım….

[lg] the lake: mahmuuuuuuut! ! !

mahmut: anlaşıldı kurtuluş yok! !

[lg] the lake: ay mahmut koşmaktan ayaklarımda mecal kalmadı…ne fitsin be mahmut.

mahmut: ne fitim dileyk…

[lg] the lake: misfitsin mahmut…

mahmut: o ne be! ?

[lg] the lake: yani hem fitsin hem de mis gibisin mahmut…ne biçiçm bi parfüm bu…

mahmut: o biçim…

[lg] the lake: aman be mahmut…kaçamak cevaplar verme bana…kırarım bi taraflarını…

mahmut: yaw dileykcim…bi sus allahaşkına…bi sus yaaaa..

[lg] the lake: ben bi susar iki konuşurum mahmut…. sen bana karışma…beni oynatmadın
ya o filmde…alıcaaaaan olsun…hadi naş mahmut…naaaaaşşşş…. ! ! !

mahmut: güzelim gitme yaw…öyle demek istemedim…töööbeee…
balım…bidenem…. gitmeeee….

[lg] the lake uzaklaşır…mahmut bakar bakar bakakalır…üç beş kere lütfen diye seslense
de [lg] the lake “yok lütsosyal…defol mahmut” cevabını yapıştırarak ayrılır….

artık beklenen an gelmiş ve gösterime başlanma anı çok yaklaşmıştır…mahmut son bi kez
kadirin yanına gelir ve kontrol eder…

mahmut: oolum kadir bi terslik yok di mi…

kadir: yok abi…. dümdüz koydum…

mahmut: neye…. ! ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ?

kadir: amanin abicim pardon…yani filmi…dümdüz yerleştirdim…bi problem yok…

mahmut: aman iyi iyi …ben şimdi kısacık bi konuşma yapcem…elimi kaldırınca çalıştır…

kadir: hangi elini kaldırcan abi? ? ?

mahmut: sağ elimin başparmağıyla 45 dercelik açı oluşturacam.. o zaman bas kadir…

kadir: ooo abi o zaman iletki de lazım…

mahmut:………

kadir: abi sen tek elini kaldır tamam mı…

mahmut:……..

kadir:……….

mahmut: bekle kadir elimi bekle…. ! !

mahmut çıkar…konuşma için perdenin önüne konulan kürsüye yaklaşır…joss’la gözgöze
gelirler…ikisi de aynı anda gülümser…ve işte o anda…hmmm.. öhömm.. şey…mahmut
konuşmasına başlar…

mahmut: evet sevgili konuklar…hoşgeldiniz sefa getirdiniz…filmim güzeldir hoştur emme
ince espiriler var…bakalım kimler yakalicak…hadi bakalım iyi seyirler…

hamza:…abi…bikaç kişiye teşekkür et bari be…

mahmut:…hmmm.. şey…annneme…babama…mersindeki amcama…karstaki yengeme….

bi süre sonra…daha doğrusu bissürü süre sonra…

mahmut:…. son olarak yeni doğmuş yeğenime teşekkürü bir borç bilirim…
……
ha bi de bu filmde emeği geçen herkese…iyi seyirler….

işte olmuştur…film başlar…önce reklamlar…

“şşşt seyırcııııı…. bu şeker yıkılıyoooooooo…”

salondan biri: kaçın.. yıkılıyooooo…

mahmut: çıkar şunu dışarı hamza…

hamza: abi bendim o…

mahmut: ………..

“cola bu cola turka…colası bildik cola.. turkası bizim turkaaaaaa…. ooooooo…. ”

joss: mahmutcum…thanks very much…ıt was very delicious…

mahmut: eee sure bea joss! cola turka bu.. . is it boru…. ? ?

reklamlar biterrrr…film başlar…

3 saat 16 dakika 27 saniye sonra…
salon alkışlarla inler…

joss: who was the man runnıg upsidedown at the end mahmut…? ? ?

mahmut: my emmi son joss…

joss: ohh! very talented mahmut…! ! ! congratulatıons…

sarah: the gırl who was playıng le buffy aws just like me mahmut! ! ! that’s gerat..

mahmut: yaa.. yes yes…
*içinden*…sen bi de bunu bulurken benim halimi görseydin…içim çıktı…

film

büyük

bir

başarıyla

galsını

yapmıştır…joss

etkilenmiş…diğer davetliler de türk

bir rejisörün

ve

diğer

tüm

başarısından

buffy

ekibi

çok

gurur duymuş ve

büyülenmiştir…hamza, cezmi, cevdet ve kadir de zorlu bir dönemin ardından koltuklarda
uyuyakalmışlardır…

artık mahmut için yeni bir kapı açılmıştır…geleceğin ne göstereceğini kimse bilemez…belki
de yeni bir proje …ha… ne dersiniz? ? ? .. ..

efsanenin sonu…..

