
HUMAN MACHINE

1. KISIM - GİRIŞ & GENEL TANITIM

SALON - İÇ - GÜN

Orta yaşlı, zayıf bir adam yatakta hasta yatıyordur. Başında

havlu vardır. Cildinde kırışıklıklar vardır. Başında

refakatçi genç ve güzel bir kadın vardır.

ÜST SES

İnsanların yaşlanmasından

hastalanmasından, ya da size sorun

çıkarmasından rahatsız mı

oluyorsunuz?

Genç Kadın Başıyla evet işareti yapar. Yaşlı adamın üzerine

bir çarpı işareti gelir.

BANYO - İÇ - GÜN

Genç ve çirkin bir kız kendine makyaj yapmaya çalışır. Bir

sürü malzeme kullanmasına rağmen hala çirkindir. Üzerindeki

T-shirtü vücuduna yapıştırır. Aynadan göğüslerine bakar.

Küçüktür.

ÜST SES

Bir çok yöntem denediniz ama

istediğiniz sonuca ulaşamadınız mı?

Anne babası banyonun kapısında kızlarına bakar. Başlarını

onaylamaz bir şekilde sallarlar. Kızın üzerine bir çarpı

işareti gelir.

ÜST SES

Üzülmeyin, artık çare var!

PACK SHOT

İnsan makinesi beyaz zemin üzerinde göz alıcı bir şekilde

gözükür. Makine 1 metre en 2 metre boy 2 metre de yüksekliğe

sahiptir. Ön tarafında bir panel vardır. Eski bilim kurgu

filmlerindeki uzay gemilerininin kontrol panellerini

andırır. Diğer her tarafı tenekeden yapılmış gibi durur. Bir

tarafında malzemelerin konduğu kapak, diğer tarafında

insanların çıktığı kapak vardır.
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JINGLE

Human machine!

2. KISIM - İNSAN MAKİNESİ’NİN TEKNOLOJİSİ

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Jale Hanım makinenin içine çeşitli malzemeler koyar. 40

yaşlarında bir bayandır.

ÜST SES

Dünyanın ilk biokinetik cihazı olan

human machine, hayalinizdeki insanı

size verir.

Görüntünün üstüne bir liste gelir. Başlık olarak "İnsan

Vücudundaki Atomlar" yazıyordur. Alt alta, Oksijen 25 - 30

kg, Hidrojen 18- 25 kg, Demir 1-3 kg.. gibi satırlarla insan

vücudundaki atomların ortalama dökümü gözükür.

ÜST SES

Bilindiği üzere insan vücudu

atomlardan oluşmaktadır. Gerekli

atomları bir araya getiren human

machine; bu maddelerle, özlemini

duyduğunuz insanı üretir.

Jale Hanım, Aletin paneline istenilen değerler yazar.

Oksijen 26 kg, Hidrojen 19,4 kg... gibi.

ÜST SES

1.80 boyunda 80 kiloluk kaslı, hoş

sohbet ve size ilgi gösterecek bir

erkeğe mi ihtiyacınız var? Çözüm

çok kolay. Ürünün malzeme kutusuna,

istediğiniz insanda olması gereken

gerekli atomları ekleyin.

Özellikler yazan başka bir sayfa açılır. Jale Hanım oraya

da; Kilo 80, boy 180, yaş 35, karizma maximum, ilgi gösterme

maximum, entellektüellik düşük yazar.

ÜST SES

İstediğiniz insanın özelliklerini

girip çalıştır tuşuna basın.

Tuş diğer tuşlara göre kocaman gözükür. Kırmızıdır. Üzerinde

"insan üret" yazıyordur. Jale Hanım makinenin çalıştır

tuşuna basar. Biraz bekler. Saatine bakar.
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ÜST SES

3 dakikalık bir işlemin ardından

istediğiniz insan sizin olsun.

Jale Hanım insan çıkan kapağı kaldırır. İçinde cenin

pozisyonunda duran, tam söylenilen özelliklerde bir adam

vardır. Adam Jale Hanım’ın işaretiyle oradan çıkar.

PACK SHOT

Ürünün aynı pack shot görüntüsü tekrar eder.

JINGLE

Human Machine!

3. KISIM - HUMAN MACHINE’NİN KULLANIM ALANLARI

GÖRÜNTÜ BANKASINDAN ÇEŞİTLI GÖRÜNTÜLER

Fabrika önünde grev yapan işçiler gözükür.

ÜST SES

Fabrikadaki işçiler fazla maaş mı

istiyor? Hepsini kovun.

Hastane önünde kuyruk olmuş çaresiz görünen

insanların görüntüleri. Yoğunluktan bir doktor kan ter

içinde kalmıştır.

ÜST SES

Hasta insanları tedavi etmekte

güçlük mü çekiyorsunuz? Hiçbiriyle

vakit kaybetmeyin!

Kağıtları arasında kaybolan bir yönetici gözükür. Patronu

ona bakar. Başını "olmuyor" anlamında olumsuz bir şekilde

sallar.

ÜST SES

Zeki bir yönetici bulmakta

zorlanıyor musunuz? Hemen sahip

olun!

Barda tek başına içen tipsiz bir adam vardır. Barda güzel

kızlar dans ediyordur ama bu adam yanlarına gidemiyordur.

ÜST SES

Güzel kızları tavlamakta problem mi

yaşıyorsunuz? Anında bir manken

sahibi olun!
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3-4 kişinin tek kişiyi dövdüğü bir görüntü gelir.

ÜST SES

Düşmanınız çok mu? Üzülmenize hiç

gerek yok!

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Human Machine içinden bir asker çıkar. Asker adımlarıyla

yürür. Gittiği tarafta 15’e yakın asker daha vardır. Onlar

arasına katılır. Ellerinde silahlar vardır.

ÜST SES

Anında bir ordu kurun!

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Human Machine gözükür. Altında kocaman 348.872 yazısı yanıp

sönmektedir. Jale Hanım aletin yanında duruyordur.

ÜST SES

Mucize alet human machine ile

348.872 çeşit insan yaratmanız

mümkün. Siz sadece nasıl bir insan

istediğinize karar verin, o size

insanınızı versin!

SALON - İÇ - GÜN

Salonda köle bir adam, prangalara bağlanmış, TV’yi tamir

ediyordur. Prangalara bağlı başka bir köle kız gelir ona

testi ile su verir. Tarihi film sahnesi gibidir.

Birbirlerine biraz uzun bakarlar. Jale Hanım kırbaçla onlara

vurur.

ÜST SES

Ürettiğiniz insanlar tamamen sizin

malınızdır. Hiçbir yasal hakları

yoktur.

Jale Hanım, iki kölesini de bir çöp poşetine koyar. İçindeki

köleler masumca tepki vermeden bakar. Çöp poşetinin ağzını

kapatır. Human machine’nin paneline yeni değerler girer.

Human machine çalışır.

ÜST SES

Memnun kalmadığınız insanı

istediğiniz şekilde yok edip yeni

bir tane üretebilirsiniz.
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Makineden kaslı biri çıkar. Jale Hanım eliyle işaret eder.

Adam iki poşeti de odanın dışına sürükler.

ÜST SES

İnsan makinesi ile, insani sorunlar

artık tarihe karışıyor.

PACK SHOT

Ürünün aynı pack shot görüntüsü tekrar eder.

JINGLE

Human Machine!

4. KISIM - HUMAN MACHINE’NİN GÜVENİLİRLİĞİ

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Jale Hanım Makine’ye ilgi ile bakıyordur. Görüntünün üstüne

insan vücudundaki kan, hücre, dna gibi çeşitli parçalarının

görüntüleri gelir. En sonra da sertifikanın amblemi gelir.

ÜST SES

Üretim ve tüketim hayatının

vazgeçilmez unsuru "insan"

canlısını üretmekteki başarısı

dolayısıyla; Human Machine, "Üstün

Ayrımcılık Sertifikası" ile

ödüllendirilmiştir.

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Kapalı mekanda bir duvar çekilmiştir. Duvar, 1,5 metre

yüksekliktedir. Üzeri de tel örgülerle kaplanmıştır. Tel

örgüler İlk baştaki hasta adam, çirkin kız gibi filmdeki

bütün vasat kişileri duvarın diğer tarafında tutuluyordur.

Duvarın bu tarafında istenilen insanlar vardır. Duvarın

dibinde vasatların geçmesini engelleyen bodyguardlar vardır.

ÜST SES

Dünya standartlarının altındaki

insanlara son!

Jale Hanım çevresini saran istenilen insanlarla mutlu

gözükür. Ama ürünün sahibi o olmasına rağmen,

çevresindekiler o kadar iyi gözüküyordur ki, kendisi de

duvarın diğer tarafındaki "vasatlar" gibi kalır. Diğer

taraftaki "vasatların" üzerine çarpı gelir. Jale Hanım

mutludur.
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ÜST SES

Artık human machine var!

Makine görüntüsünün üzerine "call now" yazısı çıkar. Yanında

telefon numarası gözükür. Aşağıdan okunamayacak hızda çok

uzun bir altyazı geçer.

ÜST SES

129 yıl garantili human machine,

bir telefon kadar yakınınızda.

Hemen arayın, sizin de gönlünüze

göre bir insanınız olsun!

PACK SHOT

Aynı pack shot background görüntüsünün üzerine "Vakumlu

insan saklama kabı" gelir. Tabuta benzeyen ama üst kapağı

cam, diğer yerleri parlak metalden yapılmış bir kutudur.

İçinde, havası alınmış, gözleri kapalı bir insan gözükür.

"12 Ağustos’a kadar bedava" yazısı yanıp söner.

ÜST SES

12 Ağustos’a kadar human machine’i

alırsanız; yanında "vakumlu insan

saklama kabı" da hediye. Yaptığınız

insanları sonraya saklamanıza

yarayan bu alet, insanların

üretildikleri günkü tazeliklerini

yıllarca korumalarını sağlar.

KAPALI MEKAN - İÇ - GÜN

Biraz önceki duvarın "istenilenler" tarafından bir adam

başparmağı yukarıda tutarak çok güzel işareti yapar.

Arkasından diğerleride aynı kadraj içinde derinlik

oluşturarak aynı başparmak işaretini yapar. Jale Hanım

önlere gelir. Duvarın diğer tarafına bakar. Diğerlerinin

üzerinde çarpı işareti yanıp sönmektedir. Jale Hanım da

başını evet anlamında sallar ve başparmağını kaldırır.

"istenilenler" tarafındaki herkes gülümser.

ÜST SES

"Öteki"lerden kurtulmak artık

elinizde! Hemen arayın.
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PACK SHOT

Ürünün aynı pack shot görüntüsü tekrar eder.

JINGLE

Human Machine!


