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EXT. ANKARA ŞEHİR - GECE

Arabada Burak, Emre ve Can vardır. Emre direksiyonda,
Burak yanında ve Can da arkada oturmaktadır. Şehirde geç
saatlerdir ve trafik fazla yoktur. O gece arabadaki herkes
bir clubdan çıkmışlardır. Üzerlerinde dışarı kıyafetleri
vardır ve herkes uzun gecenin ardından bitkindir.

                         CAN
                   (Burak'a)
            Odiycem mutlaka bir ara. Söz.

                         BURAK
            Sus ya. Lafı mI olur. Keyfine bak.

                         CAN
                   (Emre'ye)
            Sana da odiycem. En kIsa zamanda.

                         EMRE
            Bosver ya.

                         CAN
            Odiycem ikinize de. KIyagInIz
            karsIlIksIz kalmayacak.

Can belinden bir silah cIkartIr. Burak'a uzatIr. Emre bir
anda silahI gorunce panik olur. AcI fren yapar sonra
toparlar.

                         CAN
            Durma ya. Devam et.
                   (Burak'a)
            Al.

                         BURAK
            Ne yapIcam bunu?



                         CAN
            Borcuma karsIlIk. SatarsIn. AsagI
            yukarI odesiriz.

                         BURAK
            Koy onu buldugun yere.

Burak belinden bir silah cIkartIr. Emre bu silahI da
gorunce acI fren yapar.

                         EMRE
            Ne oluyoruz ya! Muhabereye mi
            gidiyoruz!

                         BURAK
            Senden artIk silah almIyorum.
            Biz arkadaslarInIz. Babamdan
            kalma son hatIralarI paraya
            sIkIstIkca biza satmaz zorunda
            degilsin.

                         CAN
            Al. Bu manevi degeri en az olan
            zaten. Babam hayattayken buna
            elini bile surmemisti.

                         BURAK
            AnlamIyorsun. Benim silahla ne
            isim olabilir? Tamam ilkinde
            hosuma gitti kabul ettim.
            Ikincisi de zorla oldu. Ama artIk
            yapma lutfen.

                         CAN
            Ya lutfen. Evde elli tane var.
            Al. SIktIkca beni hatIrlarsIn.

Burak guler.

                         BURAK
            Gercekten saol. Ve gercekten
            artIk Israr etme.

                         EMRE
            Siz gangster misiniz yaw!
            Bulabilirlerdi icerdeyken. Sizin



            yuzunuzden ben de gume
            gidebilirdim. RuhsatlarInIz bile
            yok!

                         CAN
            Peki peki sinirlenme. Beni atsana
            surda sagda.

                         EMRE
            Daha var eve. Ilerde atIyIm
            istiyosan.

                         CAN
            Biraz yurumek istiyorum. Sigara
            dumanIndan zehirlendim bu gece.
            Hava alIrIm.

                         BURAK
            YarIn piknige geliyor musun peki?

                         CAN
            Ne isim var sap gibi orda. Siz
            alIn kIz arkadaslarInIzI gidin.
            Ben de bir kIz bulursam gelirim.

                         BURAK
            Teklif bizden.

Araba durur. Can arabadan iner. Sonra on cama gelip Burak'a

                         CAN
            Hadi uzayIn hadi!

Can arabanIn uzerine iki kere vurur. Emre gaza basar.
Araba uzaklasIr. Can da kaldIrImda elini cebine atIp
yurumeye baslar. Arabada Burak ve Emre kalmIstIr.

Bir sure sessizlik olur.

                         EMRE
            Piknik icin stresli misin?

                         BURAK
            Benim stresli olmam icin bir
            neden yok. Senin stresli
            olacagInI dusunuyordum.



                         EMRE
            Neden boyle dusundun? KIz
            kardesinle iki haftadIr
            cIkIyorum. ArtIk aramIzda bir
            gerilim kalmadI oyle degil mi?

                         BURAK
            Evet ama yarIn ilk defa gozumun
            onunde cIkacaksInIz. Yani bu seni
            biraz germiyor mu? Piknikte oyle
            fazla samimiyet istemiyorum.
            Senin sevgilin ama benim de
            kardesim ok?

                         EMRE
            Galiba sayende piknik dahi
            cehennem gibi olacak.

                         BURAK
            Sen kendini iyi ayarlarsan.
            Centilmence bir piknik olur.
            SakIn gozumun onunde yiyismeye
            falan kalkIsmayIn.

Sessizlik tekrar. Bir caddeye girerler. Emre bir
apartmanIn onunde durur.

                         BURAK
            YarIn 11 gibi alIrsIn bizi. Nil
            de burda olacak. Burdan 4umuz
            birden basar gideriz.

Burak arabadan inerken

                         EMRE
            Belinde silahla yukarI cIkman
            sorun olmayacak mI?

Burak apartamana bakar. Emre'ye doner.

                         BURAK
            Al bu sende kalsIn. Peder evde.
            Bunla giremem simdi. YarIn alIrIm
            piknikten sonra.



Burak arabanIn dIsIndan iceri uzanIp torpidoyu acar.
SilahI koyar.

                         BURAK
            Aman dikkat et. Fazla kurcalama
            ok. Dolu cunku.

                         EMRE
            Elimi surmem.

                         BURAK
            Sabah gorusuruz.

                         EMRE
            AslI'ya selam soyle. Op benim icin.

                         BURAK
            SansInI zorlama.

Burak arabadan uzaklasIr.

                                            GECIS OLUR

EXT. PIKNIK YOLU - GUNDUZ.

Onde Emre ve AslI, arkada ise Burak ve Nil oturmaktadIr.
Muzik calmaktadIr. Bir sure diyalogsuz devam ederler. Emre
elini AslI'nIn elinin ustune koyar.

                         BURAK
            Beyler bayanlar. Sizden tek ricam
            var. Bagaja kendi ellerimle
            yaptIgIm bir sandwic koydum.
            Lutfen yanlIslIk yapmayIn ok? O
            sandwic benim!

                         ASLI
            Nedir bu bagImlIlIgIn senin o
            sandwice? Bizim yaptIklarImIzdan
            niye hic yemiyorsun?

                         BURAK
            Patates salatasI var degil mi?



                         ASLI
            Evet.

                         BURAK
            Rus salatasI?

                         ASLI
            Evet.

                         BURAK
            KadInbudu kofte?

                         ASLI
            Evet.

                         BURAK
            E guzel. Onlar size yeter. Bana
            sanwicim yetiyor zaten. Yani oyle
            fazla yiyismeyi planlamIyorum.
            Sen Emre?

                         EMRE
                   (Biraz asabI bozuk)
            Bilmiyorum ben biraz acIm. Belki
            biraz yerim.

                         BURAK
            Fazla yeme gene de istersen.
                   (Yumrugunu gostererek)
            Belki biraz dokunabilir.

Araba devam eder.

                         NIL
            Kac beygir bu araba?

                         EMRE
            NasIl?

                         NIL
            0-100 kac saniye suruyor?

                         EMRE
            Bilmiyorum. 90 beygir sanIrIm.
            10-12 saniyede cIkmasI lazIm
            100'e. AlakalI mIsIn arabalarla?



                         NIL
            Benim vardI bir corsa. Takla
            attIm onla. Biraz hIrcIn surerim.

                         BURAK
            Bunu ilk defa duyuyorum. Sen
            ciddi misin?

                         NIL
            Daha duymadIgIn cok sey var.
            ArasIra konusmak yerine susup
            beni dinlesen haberib olacak.
                   (Emre'ye)
            Izmit korfeze katIlIcaktIm bir
            keresinde.

                         EMRE
            YarIsa? Vay be. Etkileyici. Ben
            de bu sapkayI "Silverstone"
            pistinden almIstIm.

                         BURAK
            Ben de onu soracaktIm. Seni ilk
            defa sapka takarken goruyorum.

                         EMRE
            Ya iste buldum gecen gun. TaktIm.

                         NIL
            Bende de var bir Ferrari sapkasI.
            Italya'dan orjinal.

                         EMRE
            Degiselim arasIra o zaman.

AslI Emre'ye sasIrmIs bakar. Emre'nin ilgisinin Nil'e
kaymasIndan cok rahatsIz olur. Burak da hosnutsuzdur
durumdan.

                         BURAK
            Birgun yarIsalIm o zaman. KIz
            arkadasIm nasIl suruyormus bir
            de ben goreyim.

                         NIL



            Tozumu yutarsIn.

Burak alaylI gulumser.

EXT. BENZINLIK - GUNDUZ.

Uzaktan bizimkilerin arabasI gorunur. Benzinlige girer.
Ve benzin pompasInIn yanInda dururlar. Benzinlikte park
halinde bir baska araba gorurler. Araba son derece
modifiyelidir. Herkes arabaya donup bakar. Emre dIsarI
cIkar benzin olayInI halletmek icin.

                         BURAK
            SaglammIs degil mi? Guzel iscilik.

                         NIL
            Sana yar etmezler bosuna
            heveslenme.

                         BURAK
            Asla bilemezsin. Bir gun altImda
            sununla seninle yarIsIyor
            olabilirim...

                         NIL
            Tozumu yutarsIn demistim
            hatIrlarsan. Cok garip
            hatIrlamaman. Daha ancak iki
            saniye kadar oldu.

Emre benzin icin siparisi vermistir. Benzin doldurulurken
o da arabaya gelip oturur.

                         EMRE
            SaglammIs degil mi?

                         NIL
            Biz de onu konusuyorduk. Burak'In
            hayali oyle birsey.

                         ASLI
            Ben anlamIyorum. Bence cok kaba.
            Zevksiz.

                         BURAK
            Onun sesi yeter. Arabada xxx bile



            var.

                         EMRE
            Bir gun insallah.

                         BURAK
            Insallah degil. PlanImI yaptIm.
            Boyle bir araba alIyorum yakInda.

                         ASLI
            ArtIk bizi de gezdirirsin.

                         BURAK
            Ben ciddiyim.

                         ASLI
            Ben de.

Araba benzinlikten cIkar ve yoluna devam eder.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Araba uzaktan gelir ve park eder. Herkes kapIlarInI acIp
inerken Burak Emre'ye egilir.

                         BURAK
            Silah'I unutmadIn degil mi?

                         EMRE
            Koydugun gibi duruyor. Elimi
            surmedim.

                         BURAK
            Ok.

                         EMRE
            Dinle. Ciddi olarak soyluyorum.
            AslI'le bana biraz musade et oldu
            mu? Abilik triplerini gercekten
            cekmek istemiyorum.

                         BURAK
            Sana ne diycem. Sen de Nil'le
            bana izin ver oldu mu? Az kalsIn
            kIzIn agzIna dusecektin az once.
                   (Taklit ederek)



            Vay be. Etkileyici...

                         EMRE
            Neyiniz var sizin? Nerenizle
            dinliyorsunuz konusmayI?

Emre bagajdan bir parca alIr ve ilerdeki piknik alanIna
ilerler. Burak da bagajI kontrol edip kapatIr ve Emre'nin
arkasIndan gider.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Piknik yeri hazIrlanmIstIr. Burak Nil'in kucagIna
uzanmIstIr ve Emre de AslI in kucagIna uzanmIstIr.
AralarInda sofra vardIr. Sofrada Patates salatasI, rus
salatasI ve kadInbudu kofte gorunur. KIzlar erkeklere
sofradan birseyler ikram etmektedirler.

                         ASLI
            Bunu daha cok yapmalIyIz?

Cevap ya da onay gelmez kimseden.

                         ASLI
                   (Emre'ye)
            En azIndan ikimiz arasIra
            gelmeliyiz buraya. Cok sessiz
            sakin biryer burasI.

                         BURAK
            Bence de arasIra kacIn gelin
            buralara. Aksamlara kadar yiyisin
            icin eglenin.

                         NIL
            Neyin var senin Burak? Bozma
            tadImIzI durup dururken. Olgun
            ol biraz.

                         EMRE
            Nil bosver. ArtIk dokunmuyor bana
            bu adamIn sozleri.

                         NIL
            Sen de oyle konusma. Olgun olun
            ikiniz de. KankasInIz siz ya.



            Biliyorum Burak seni cok seviyor.

                         BURAK
            Kanka olmakla ne alakasI var?
            Yani kanka isen belli baslI
            kurallar vardIr. Ne kural kaldI
            ne bisey. Adam tas tas ustunde
            bIrakmadI.

                         EMRE
            Abi seviyorum kIz kardesini tamam
            mI?

                         ASLI
            Ben de seni seviyorum.

                         EMRE
            Yani elin iti gelip kIz
            kardesinle cIksa daha mI iyi
            hissederdin? Ne guzel en
            guvendigin sevdigin arkadasInla
            cIkIyor. Mutlu olman gerekir.

Burak bir sure cevap vermez.

                         BURAK
            AslInda bu acIdan hic
            dusunmemistim. OrtalIk it kopuk
            dolu. Yani haklIsIn.

                         EMRE
            Yani beni tanIrsIn. 8 yIldIr
            aramIzdan su sIzmaz. Seversin beni.

                         BURAK
            Severim seni. O da dogru.

                         EMRE
            AslI'ya karsI da ilgili ve
            alakalIyIm. Hicbir falsom yok.

                         BURAK
            O da dogru. Ya ne diycem
            bilmiyorum. HaklIsIn.

                         EMRE



            Bir de en onemli faktoru
            atlIyorsun.

                         BURAK
            Nedir o?

                         EMRE
            Iki kisi birbirini sevdiginde
            ucuncu kiseye bok yemek duser.

Burak bir anda sinirlenir ve Nil'e bakar.

                         NIL
            E haklI ama. Duser.

Burak uzandIgI yerden dogrulur.

                         BURAK
            Pekala. Dediklerini goruyorum.
            SanIrIm son soyledigin noktada
            da haksIz sayIlmazsIn. Bir barIs
            imzalasak iyi olacak.

Burak elini uzatIr. Emre de dogrulup elini uzatIr.
TokalasIrlar.

                         ASLI
            Ne bu? Sanki pazarlIkla satIlIga
            cIkmIsIm gibi? BIrakIn tokalasmayI.

Tokalasma devam eder.

                         ASLI
            BIrakIn tokalasmayI! KurbanlIk
            koyun mu satIyosunuz?

Burak ve Emre gulerek tokalasmaya devam ederler. AslI
kalkIp ellerini ayIrmaya calIsIr.

                         ASLI
            AyrIlIn ya!

EXT.  PIKNIK YERI - GUNDUZ.

CalIlIklarIn arasInda bir cift ayak gorunur. Daha sonra o
ayagIn maskeli ve silahlI birine ait oldugu gorunur.



Uzaktan calIlIklarIn arasIndan bizimkileri izlemektedir.
Belinden silahInI cIkarIr. Yavas yavas yaklasmaya
calIsmaktadIr. Bizimkiler hicbirseyden habersiz sohpet
etmektedirler. Son derece mutlu gorunmektedirler.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

                         BURAK
            Var mIydI su en son aldIgIn CD
            hala arabanda?

                         EMRE
            Su karma CD mi? Onu mu takayIm?

                         NIL
            Neler var onda? xxx var mI?

                         EMRE
            Adama liste verdim onu koymamIs
            CD'ye. Gerisi bayaa saglam.

                         ASLI
            Bir de biraz daha acsana sesini.
            Buraya cok az geliyor.

                         EMRE
            Akum bitecek sonra burda kalIcaz.

Emre kalkar arabasIna dogru gider. Iceri oturur. Topidoyu
acar. Silah gorunur. SilahI kenara iter. CD arsivini
cIkarIr. Tek tek yavasca bakmaya baslar CD lere. O sIrada
arkada maskeli silahlI saldIrganIn Emre'yi gormeyip
digerlerine dogru gittigi gorunur. Yerde oturmakta olan
bizimkilere iyice yaklasIr ve silahInI dogrultur. Emre
halen CD leri karIstIrmaktadIr. Birden AslI'nIn cIglIgI
yukselir. Emre dehsetle donup arkasIna bakar. Bir anda
manzarayI gorur.



EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Maskeli adam silahInI bizimkilere dogrultmus ve cebinden
bir torba cIkarmaktadIr.

                         MASKELI ADAM
            Kesin lan sesinizi! Koyun torbaya
            herseyinizi! Ses yapmayIn!
            Delerim kaburganIzI! Orospu
            cocuklarI! Zengin Got picleri!

                         BURAK
            Abi sakin ol. Herseyimizi al.
            Yapma. KIyma gencligimize.

                         MASKELI ADAM
            Kes ulan! KIzlarIn yanInda
            artistlik mi yapIyon lan bana!
            Zengin pezevenk! AmIna koyarIm
            lan senin! Doldurun cabuk
            torbalarI!

AslI, Burak ve Nil butun degerli esyalarInI torbaya
koymaktadIrlar.

                         MASKELI ADAM
            Cabuk lan! Yere yatIn. Yuzukoyun
            yuzukoyun!!!

Herkes yuzukoyun yere uzanIrken Burak ileri maskeli adamIn
arkasIna bakar. Emre'yi gorur. Emre de ona bakar. Herseyin
yolunda olduguna dair bir isaret yapar. Emre'nin elinde
silah vardIr. Ve maskeli adama dogrultmustur. Yavasca
adama arkasIndan yaklasmaktadIr.

                         ASLI
                   (CIglIk atarak)
            Vurma biziiii!

                         BURAK
            Sakin ol! Hersey yolunda.

                         MASKELI ADAM
            Siktir lan ne hersey yolunda!
            Iki dakkaya geberecen hala karIya
            mI yazIyosun!



Burak bir anda hiddetlenir.

                         BURAK
            Ne diyon lan sen! O benim
            kardesim!!! Psikopat manyak! Al
            siktik git ne istiyosan!

                         MASKELI ADAM
            Ne diyon lan sen! BogazIndan
            asagI dayarIm lan bu silahI!!!

                         EMRE
            O biraz sIkar! At hemen silahInI
            seni asagIlIk eskiya!

Maskeli adam bir anda sesi duyup donup bakacak olur.

                         EMRE
            Atsana lan silahInI! Eskiya!

Maskeli adam silahInI daha sIkI kavrar. Bir anda arkasIna
donmek ve Emre'yi vurmak icin bir hamle yapar. Ama o daha
donemeden Emre ates eder. Maskeli adam gozlerini dehset
ve acI ile sonuna kadar acar. Eli ile gogsunu tutmaktadIr.
Elini kaldIrIp gogsune bakar. Kanlar icindedir. Dizlerinin
ustune duser. Emre'ye bakmaktadIr. Emre ise halen
donmuscasIna nisan alIr vaziyette durmakta ve dehsetle
adamIn yere yIgIlIsInI izlemektedir. Adam en sonunda butun
gucunu kaybeder. Yuzukoyun devrilir ve oylece kalIr.
Burak, AslI ve Nil de dehsetle olaya tanIk olmuslardIr.
Adam komple yere yIgIldIktan sonra Burak yerden kalkar.
Emre'nin yanIna gider. Elinden silahI alIr ve ileri
fIrlatIr. Emre'yi kolundan tutup oradaki bir tasa oturtur.

                         BURAK
            Sakin ol. Sakin ol. Dogru olanI
            yaptIn.

                         EMRE
            Oldurdum.

Emre donuktur hala. KIzlar da yerden kalkar. Emre'nin
yanIna giderler. Hickimse birsey diyememektedir. Herkes
halen damarlarInda dolasan adrenalinin etkisi ile derin
derin nefes almakta ve birbirlerine ve yerde yatan cesede



bakmaktadIrlar.

                         BURAK
            Hadi toparlayIn kendinizi.
                   (Emre'ye)
            Sen de hadi. Dogru olanI yaptIn.
            O olmese sen olecektin. Sen bizim
            hayatImIzI kurtardIn.

                         ASLI
            HayatImIzI kurtardIn.

AslI Emre'ye sImsIkI sarIlIr.

                         NIL
            Burak haklI. Dogru olanI yaptIn.
            Kendini ve bizi korudun. O olmeyi
            hak etti.

Emre kendisine sarIlmIs olan AslI'nIn saclarInI oksar bir
sure. Ilerlere dalmIs gitmis olan gozleri sokun etkisinden
kurtulur. Bir anda yerde yatan adama yonelir. Burak adamIn
yanIna gider. Egilir ve nabzInI kontrol eder. Adam
hareketsizdir.

                         EMRE
            Simdi ne yapacagIz? Hemen kacalIm
            mI?

                         BURAK
            HayIr. ArkamIzda delil
            bIrakamayIz. Bundan kurtulmamIz
            gerek ilk once.

                         ASLI
            Suya atalIm.

Emre AslI'nIn dediklerine inanamaz.

                         EMRE
            Ben ne yaptIm ya? Ne yaptIm ben
            ya? NE YAPTIM BEN!!!

                         BURAK
            Emre topla kendini! Bana yardIm
            edin. Sunu kenara alalIm!



Burak egilip yerdeki adamIn ellerinden tutar. Digerlerini
de gelip yardIm etmesini bekler. Kimse gelmez herkes
uzaktan bakar. Burak bunun uzerine adamI yerde
surukleyerek ilerde bir agacIn dibine cekmeye baslar.
Yerde suruklendikce arkasInda bir kan izin bIrakIr ceset.

                         BURAK
            Iste bu harika.

AslI bir anda donuk ifadesinden kurtulup aklIna bir soru
gelir?

                         ASLI
            Peki silahI nerden buldun?

Emre Burak'a bakar. Burak uzaktadIr ceseti uzaklastIrmakla
ugrasmaktadIr.

                         EMRE
            Can'dan... BabasInIn koleksiyonu
            vardI ya. Zorla verdi dun aksam.
            Adam hayatImIzI kurtardI. Bunu
            Can'a borcluyuz.

Burak o sirada arka fonda ilerde, cesedin yuzundeki
maskeyi cIkarmaktadIr. Emre cumlesini bitirdiginde Burak
maskeyi cIkarmIstIr ve bir anda ayaga kalkIp bagIrIr.

                         BURAK
            Aman tanrIm!

Herkes bir anda  Burak'In oldugu yone bakar. YanIna
giderler. Burak dehsetle yerde yatanIn yuzune bakmaktadIr.
Yerde yatan Can'dir. Emre ve digerleri de bunu gorurler
ama Emre gordukleri karsIsInda en buyuk darbeyi alandIr.
Emre bir anda yuruyerek uzaklasIr.

                         EMRE
            Hassiktir. Abi neden? Neden ya!
            Neden! Niye yaptI bunu ya!

                         NIL
            Demek ki gercekten paraya
            ihtiyacI vardI.



                         BURAK
            Bunun Can olduguna inanamIyorum.

Emre doner tekrar Can'In yerde yatan cansIz bedeninin
yanIna gelir. YanIna oturur.

                         EMRE
            Allah kahretsin ya! Neden adam
            gibi gelip istemedin para! Olm
            ben senin kankandIm ya!  Neden
            sakladIn dertlerini!
                   (Digerlerine)
            Vurdum adamI babasInIn silahI
            ile ya! Abi olmemistir belki ya.
                   (Aglayarak)
            Ya hassiktir ya!

Goruntuye Can'In cesedi basInda Emre'nin yakarIslarI ve
aglamalarI gelir. Bir sure sonra Emre artIk aglamamakta
ve sadece bos gozlerle Can'a bakmaktadIr. Daha sonra
yanIndaki diger arkadaslarI ona Israr ederler artIk
basIndan kalkmasI icin. Emre kabul etmez. Daha sonra
herkes ilerde oturmakta ama Emre hala Can'In basInda
oturmaktadIr. Emre artIk gozleri kIzarmIs. Psikolojisi
alt ust olmus durumdadIr. Ilerde Burak'In fIrlattIgI
silaha bakar. KalkIp silaha dogru yurur. SilahI yerden
alIr. Can'In cesedine bakar son kes. Ilerler ve su
kenarIna kadar gelir. O sirada bizimkileri aralarInda hic
konusmadan durduklarI gorunur. Fonda Emre silahI kafasIna
dayar. Gozlerini kapatIr. ve silah patlar. Emre orda yere
yIgIlIr. Bir anda bizimkliler irkilir. KafalarInI cevirip
bakarlar. AslI hemen fIrlayIp Emre'ye dogru kosmaktadIr.

                         ASLI
            Emreeee!!!!

Burak ve Nil de ne olup bittigini anlamamIs gibi
birbirlerine bakmaktadIrlar. Onlarda kalkIp AslI'nIn
arkasIndan Emre'nin yanIna yurumeye baslarlar. AslI
Emre'ye sarIlmIstIr. Emre cansIz ve kanlar icinde
yatmaktadIr. AslI haykIrarak aglamaktadIr. O sIrada Can
da gozlerini acar.Birden yattIgI yerden dogrulur. Burak
ve Nil'e bakar.

                         CAN
            Ne oldu? Ne oldu?!



Kosarak Emre'nin yanIna gelir.

                         CAN
            Aman tanrIm!

Can, AslI'nIn kollarIndan Emre'yi alIr. Hemen nabzInI
kontrol eder.

                         ASLI
            Ne olmus? Nesi var?

                         CAN
            Nesi mi var? Intahar etmis!
            Kendini vurmus! Olmus! NasIl
            basInI bos bIraktInIz!!!

                         BURAK
            NasIl kendini vurur? Silah
            kurusIkI degil miydi?

                         CAN
            Evet kurusIkIydI! Allah kahretsin
            kurusIkI bile olsa beynine
            dayarsan oldurucu etkisi vardIr!
            Bunu nasIl bilmezsiniz! SakayI
            bok ettiniz!

                         NIL
            Bir ambulans cagIralIm hemen!

                         ASLI
            Allah kahretsin!
                   (Burak'a)
            Hepsi senin sucun! Esek sakanla
            oldurdun onu!

AslI Burak'a gidip ona vurmaya calIsIr. Ama Burak AslI'yI
kucaklar. AslI da Burak'a sarIlIr. AglamaktadIr.

                         BURAK
                   (Halen ikna olmamIs)
            Olmus olamaz! Nabzina bir daha bak!

                         CAN
            Allah kahretsin! Beyni dagIlmIs



            herifin! NasIl o durumdaki adamI
            basI bos bIrakIrsInIz? Adam bir
            saat basImda agladI umrunuzda
            olmadI! NasIl saka bu be! sadist
            domuzlar!

                         NIL
            Allah kahretsin! Iste simdi katil
            olduk!

                         ASLI
            Hepsi senin sucun!!!

INT. BURAK'IN EVI - GUNDUZ

Burak, AslI ve Nil oturmaktadIrlar. Bir DVD takmIs
izlemektedirler. Film "the game"dir. Burak bir ara uzanIr
ve kumanda ile filmi durdurur.

                         BURAK
            Boyle saka olur mu?

                         ASLI
            Bolme filmi devam et.

                         BURAK
            Cok ciddiyim.

                         ASLI
            Ben de cok ciddiyim.

                         BURAK
            HayIr. Hani hayatI o dakikadan
            sonra farklI gormeni saglayacak
            bir saka.

                         NIL
            Esek sakasI mI? Kime?

                         BURAK
            En saka kaldIran kim aramIzda?

                         ASLI



            Yo hayIr. Emre'ye dokunmayIn.

                         BURAK
            AslI hadi ya. Cok sahane
            olabilir. Adama hayatInIn dersini
            verebiliriz.

                         ASLI
            Ben sana veriim istiyorsan
            hayatInIn dersini. Ben yokum.

                         BURAK
            Ama Emre olsa senin icin saka
            yapmayI kabul ederdi?

                         ASLI
            HayIr etmezdi. NasIl bunu dersin?

                         BURAK
            Ben demedim. O demisti.

                         ASLI
            Sen ciddi misin?

EXT. MISIR KAFE - GUNDUZ

Masada Can, Burak, AslI ve Nil oturmaktadIr. Can onlarIn
butun planlarInI dinlemistir ve hayretler icindedir.

                         CAN
            Siz delisiniz.

                         BURAK
            Deliyiz. Deli edicez.

                         ASLI
            Ya mecbursun artIk soz verdin.

                         CAN
            Bu basbayagI adi bir saka.

                         BURAK
            Adi de olsa neticede saka.



                         CAN
            Iyi de adam kalp krizi gecirirse?
            Ne biliim delirirse?

                         NIL
             Oha. O kadar da sevmiyor
            herhalde seni.

                         CAN
            Ben Emre'nin en saglam kankasIyIm.
            Adama bunu yapamam.

                         BURAK
            Iyi de iste sana da fIrsat. Sen
            olseydin Emre ne yapardI anlamIs
            olacaksIn!

Can bu en son soylenenle ilgilenmis gorunur.

                         CAN
            Herkesin zayIf noktasInI
            biliyorsun degil mi?

Burak guler.

                         BURAK
            Sende silah bol. Bir gece once
            silahI adamIn arabaya koyucaz.
            Ertesi gun de sen cIkInca
            soyguncu olarak seni vuracak.

                         CAN
            Iyi de o bilir hangi silah
            kurusIkI hangisi gercek.

                         BURAK
            O kadarInI bilemez. Ona bir yol
            buluruz.

                         CAN
            SanIrIm gercek bir silaha
            kurusIkI mermi koyabilirim. O
            halde anlamaz. Tabi o gece
            torpidoyu acIp mermilere
            bakmazsa...



                         ASLI
            AnlasIlan sen bizden daha
            isteklisin bu olayda.

                         CAN
            ya ne alakasI var? Elinize
            yuzunuze bulastIrmayIn diye
            dusuncelerimi soyluyorum. SIcagIn
            alnInda yuzunde kar maskesi ile
            pusu kuracak olan benim. Hem
            halen emin degilim.

                         BURAK
            Eminsin!

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ

Goruntude Emre'nin kanlar icinde cesedi vardIr. AslI,
Burak, Nil ve Can yanyana yerde oturmuslardIr. Emre'nin
cesedi uzakta arkalarInda durmaktadIr. Piknik icin olan
yer ortusunu Emre'nin uzerine ortmuslerdir.

                         CAN
            Yerde olu numarasI yaparak ne az
            yarIm saat bekledim. Ne zaman
            acIklayacaktInIz ona saka oldugunu.

                         BURAK
            Bilmiyorum. Biz ne yaptIk?

                         ASLI
            Biz mi ne yaptIk? Allah
            kahretsin! Biz mi ne yaptIk! Biz
            degil! SEN NE YAPTIN!!!

                         BURAK
            Bunda hep beraberiz tamam mI!
            Ortadaki sucu hepimiz
            paylasacagIz! Buna hepimiz karar
            verdik.

                         NIL
            Hey! Fikir senden cIktI!

                         BURAK
            Fikir benden cIktI! Evet allah



            kahretsin fikir benden cIktI! Ve
            simdi bir fikir daha! Yakalanmak
            istemiyorsak hemen bundan
            kurtulup burdan uzaklasmalIyIz!

                         ASLI
            Seni asagIlIk soguk kanlI katil!
            O senin arkadasIndI!

                         BURAK
            Onun icin yapabilecegimiz birsey
            artIk yok! Kendimizi kurtarmak
            zorundayIz!

                         ASLI
            Kendini dusunmeyi kes artIk! Kes!
            Onu bilerek oldurdun degil mi?
            AslInda hepsi planInIn bir
            parcasIydI! Benimle oldugu icin
            ondan kurtulmak istedin!

                         BURAK
            SacmalamayI kes! Yeter artIk!
            Boyle birseyi nasIl dusunursun!
                   (kendi kendine)
            Ilahi adalet sanki. Yerini buldu.

AslI Burak'In arkasIndan bu lafI duyar. Bir anda hiddetle
kosarak Emre'nin intahar ettigi silahI kapar yerden.
Tekrar Burak'a dogru kosar. Silah ile sIrtIna bastIrIr ve
Burak'I yuzukoyun yere yatIrIr.

                         BURAK
            Kendine gel!

O sIrada digerleri de AslI'ya engel olmayak icin Can ve
Nil ayaga kalkarlar.

                         ASLI
            Durun! Gercekten cekerim tetigi!
            KarIsmayIn buna!

                         BURAK
            AslI bastIrIyorsun! HavanIn
            cIkacagI yer yok! SIrtImI
            dagItacaksIn! Kendine gel!



                         ASLI
            Ilahi adaletin yerine gelmesi
            icin senin olmen gerekirdi onun
            degil!!!

Nil ve Can uc adIm ilerde duruma mudahele edemeden
izlemektedirler. Can yavas yavas yaklasmaya calIsmaktadIr.

                         CAN
            AslI yapma! Hakim ol kendine!

                         NIL
                   (Can)
            BastIrIyor silahI! Gercekten
            birsey olacak!

                         ASLI
            Tahmin etmeliydim! Senin onun
            pesini bIrakmayacagInI tehmin
            etmeliydim! Adi katil! Igrenc
            planIn ise yaradI diye
            seviniyorsun degil mi!!!

Can yaklasIr.

                         BURAK
            Eee! Yeter be! Evet! PlanladIm
            tamam mI! En yakIn dostum beni
            sIrtImdan vurdu! Var mI lan
            gozumun onunde kardesimin
            namusuna goz dikmek! Geberdi
            pezevenk! Kimse de suclu degil
            cunku o kendini oldurdu! Iste
            ben planI boyle yaparIm!

AslI'nIn yuz ifadesi donar bunun uzerine donar. Herkes
sasIrmIstIr. AslI o anda tetige daha fazla kuvvet verir.
AgIr cekimde tetigin cekildigi gorunur. Can da bunu
farkeder ve AslI'nIn uzerine atIlIr.

                         CAN
            Yapma!

Can AslI'ya yetisemeden AslI tetigi ceker. Bir anda
goruntuye Emre gelir. Arkada mucadele gorunur. Silah sesi



duyulur ve o anda Emre gozlerini acar. Bir anda kafasInI
cevirip digerlerine bakar. ManzarayI gorur ve yerinden
dogrulur. Uzakta kimse onu gormemistir. AslI abisinin
sIrtIndan kan geldigini gorur. Eli ile kana dokunur.
YaptIgI seyin ciddiyetinin daha da farkIna varIr. Abisinin
hareketsiz bedeni uzerine yIgIlIr. Aglamaya baslar.
Abisine sarIlIr. Emre orda herkesin arkasIndan yavasca
yuruyerek yaklasmaktadIr. Nil ve Can da AslI'nIn yanIna
gelmislerdir. Egilip hicbirsey demeden izlemektedirler.
Emre yanlarIna kadar gelir. Emre saskInlIk icindedir.

                         EMRE
            Siz manyak mIsInIz?

Bir anda buyuk bir saskInlIkla herkes Emre'ye doner.
Herkesin yuzunde dehset vardIr.

EXT. MISIR KAFE - GUNDUZ

En son plan yapIldIktan sonra Burak, Nil ve AslI
gitmislerdir. Can halen kafede oturmaktadIr. Dusunceli
gorunmektedir. EtrafIna bakmaktadIr. Daha sonra kafe'ye
Emre'nin girdigi gorunur. Emre biraz meraklI Can'I arar.
Sonra gozgoze gelirler. Emre gelir Can'In karsIsIna oturur.

                         EMRE
            Naber?

                         CAN
            Iyidir. Sen neyaptIn?

                         EMRE
            Iste her zamanki olayIm devam
            ediyor. Babam para yollamIs onu
            aldIm bankadan. Sen ne yaptIn?
            Gelisme var mI?

                         CAN
            Ben de ne gelisme olacak?

                         EMRE
            Ne biliim gel konusalIm dedin.
            Yok mu hicbirsey anlatacak.

                         CAN
            SIkIldIm biraz ondan aradIm.



                         EMRE
            ArabayI taa nereye parkettim
            biliyor musun? En az 10 dakika
            yurume mesafesinde. Konusmadan
            bakIsmak icin mi cagIrdIn beni?

                         CAN
            Var mI bi istedigin? Birsey
            soyleyeyim mi sana?

Emre menuyu alIr bakar. Sessizlik olur.

                         CAN
            Ben de iste az once
            bizimkilerleydim.

                         EMRE
            Burak'yla mI?

                         CAN
            AslI ve Nil de vardI. Oturduk
            muhabbet ettik.

                         EMRE
            AslI da mi vardI? AslI bugun
            sInIftan arkadasI ile proje
            hazIrlayacaktI.

                         CAN
            Ya iste bilmiyorum hep beraber
            geziyolardI. KarsIlastIk burda
            oturduk. Sohpet ettik.

                         EMRE
            Abi, KIza rica ettim bugun
            bulusalIm diye. Proje mroje deyip
            salladI beni. Simdi de gezip
            tozdugunu duyuyorum senden. Allah
            allah. Simdi nem kaptIm. Bir
            arayayIm dur bi dakka.

                         CAN
            Arama simdi ya. Bosver. KIz senin
            iznin olmadan cIkamaz mI?



                         EMRE
            Olay o degil. Bana neden durust
            olmadI onu merak ettim? Nereye
            gittiler?

                         CAN
            Bilm.

                         EMRE
            Dur bi dakka calIyor.

                         CAN
            Abi kapat arama ya.

Emre eli ile sessiz olmasI icin uyarIr Can'I.

                         CAN
            Benimle oldugunu sakIn soyleme.

                         EMRE
            TatlIm merhaba nasIlsIn?
                   (dinler)
            Dinle. Ben MIsIrdayIm. Buralarda
            ise bulusalIm mI?
                   (dinler)
            O kadar surer mi gercekten.
                   (dinler)
            Yapma ya. Sen de cok
            yoruluyorsundur o zaman.
                   (dinler)
            HayIr hayIr tatlIm. Siz
            calIsmanIza devam edin. Ben
            sadece iste bilirsin sesini
            duyayIm dedim.
                   (dinler)
            Oldu birtanem. Selam soyle Aycaya
            da. Hadi gorusuruz. SIkI calIsIn!

Emre telefonu kapatIr. Can'a bakar.

                         EMRE
            Ne oluyor bu kIza? Neden yalan
            soyluyor yuzume? Niye bulustunuz
            bugun yaw?

                         CAN



            Ben de onun icin cagIrdIm seni!
            Bir mevzu var.

                         EMRE
            E anlat hadi o zaman!

                         CAN
            Ya oyle burda soyleyebilecegim
            birsey degil.

                         EMRE
            Neden burda bulustuk o zaman?
            ArabayI nereye cektim haberin
            var mI?

                         CAN
            Istersen gel yuruyelim arabana.
            Yolda bahsederim.

                         EMRE
            Konuya burda hemen baslasan iyi
            olacak. SabrIm gercekten tastI.
            Paranoya olmaya basladIm!

                         CAN
            NasIl paranoya?

                         EMRE
            Abi siz AslI'le cIkIyor musunuz?

                         CAN
            Sen manyak mIsIn? Saka mI
            yapIyorsun?

                         EMRE
            Ciddiyim! Saka yapar bir halim
            mi var?

                         CAN
            Yok. Peki esek sakalarInI sever
            misin?

                         EMRE
            HayIr!

                         CAN



            O halde yurusek iyi olacak.

EXT. YOL KENARI KALDIRIM - GUNDUZ.

Emre ve Can yan yana yurumektedirler. Emre dusuncelidir.
Bir sure hic diyalogsuz yurumeye devam ederler.

                         EMRE
            Piknik mi?

Can basInI sallar. Yurumeye devam ederler.

                         EMRE
            Buna inanamIyorum. Bu bir saka
            degil bu resmen bir adilik!

                         CAN
            Biliyorum. Bence de.

                         EMRE
            Gercekten tesekkur ederim. Haber
            vermeseydin herhalde kalp krizi
            falan gecirirdim orda.

                         CAN
            Ispiyonculugu o yuzden yaptIm
            zaten. Bana da yapsalar herhalde
            orda intahar ederdim. Hele olenin
            sen oldugunu gordukten sonra.

                         EMRE
            AnlIyorum ne demek istedigini.
            Bu arada sen de iyi
            ispiyoncuymussun.

                         CAN
            Sikayetci misin?

                         EMRE
            Yok hayIr. Ama yine de bundan
            sonra sana birsey bahsederken bu
            ozelligin aklImda bulunsun.

                         CAN
            Yapma ya!



Emre saka yaptIgInI gosterir sekilde Can'a yavasca vurur.

                         EMRE
            Burak'a inanamIyorum. Ne diyim
            hicbirinize inanamIyorum.

                         CAN
            Ya aslInda bir yandan acaba hic
            soylemeseydim de eylese miydik?

                         EMRE
            Merak etme orda oyle birsey
            yapacagIm ki illet olacaklar!
            PlanlarI zerre kadar ise
            yaramayacak. Sen de eylencenden
            olmayacaksIn boylece.

                         CAN
            NasIl?

                         EMRE
            Ne biliim bir anda dusunemiyorum.

Arabaya gelmislerdir. ArabanIn kapIlarInI acarlar.

EXT. SEHIR - GUNDUZ.

Emre direksiyondadIr ve Can yanInda oturmaktadIr.

                         EMRE
            Mesela orda sen geldiginde
            bizimkileri silahla tehtid
            ettiginde ben hic karIsmam size.
            Basar giderim arabayla.

                         CAN
            Cok geyik olur. Olabilir.

                         EMRE
            Ya da orda sana desket veririm
            silahla. Orda seninle anlasIrIz.
            ParalarInI alIp gideriz!

                         CAN
            Abi super. YarIlIrIz gulmekten.



                         EMRE
            AdamlarI dusunsene yerde
            yuzukoyun bizi izliyolar. Biz
            ikimiz atlayIp arabaya gidiyoruz.

                         CAN
            SarIlIyoruz giderken tam kanka
            gibi. Sen hatta anahtarlarI bana
            veriyorsun ben suruyorum!

                         EMRE
            Tamam abi ya! Iste bu! Kesinlikle
            iptal olacaklar.

                         CAN
            Yani bu kesinlikle intahar
            fikrinden daha iyi oldu.

                         EMRE
            Ne intaharI? O fikir nasIldI?

                         CAN
            Fikir olarak degil. Yani bunlarI
            saka oldugunu bilmeseydim intahar
            ederdim herhalde uzuntuden
            stresten. Onu demistim ya sana.

                         EMRE
            Yok canIm o kadar da degil. Bizim
            plan iyi.

Konusmadan devam ederler yola bir sure.

                         EMRE
            AslInda bana yapmak istedikleri
            cok adice birsey!

Can kaslarInI kaldIrIr. Gelicek fikri merak eder.

                         EMRE
            Yani adamlar bana en yakIn
            arkadasImI oldurtecekler. Bu
            kadar kolay bIrakmamak lazIm
            yakalarInI.

                         CAN



            Ne yapalIm arabayla ustlerinden
            mi gecelim?

                         EMRE
            HayIr. Su senin fikir. Onu
            yapalIm. Ihtahar.

                         CAN
            O bir fikir degil. O bir manyaklIk.

                         EMRE
            Kendin soyledin. Gercek olsa
            ancak oyle bir tepki verirdin.
            Ben de oyle yaparIm. Intahar
            ederim.

                         CAN
            Milletin yuregine mi indireceksin?
            Hasta mIsIn?

                         EMRE
            Bana yapIlan plan cok mu masum?
            AsIl hastalIk onlarda. En guzel
            karsIlIk bu olur.

                         CAN
            Ben bu cIlgInlIk dursun. Kimse
            kimseyi sakalarla uzmesin diye
            gelip sana anlatIyorum. Sen daha
            kotu bir planla cIkIyorsun.

                         EMRE
            Bu plan sana yapIlsaydI? Birini
            daha once hic oldurdun mu? Hatta
            soyle sorayIm. O oldurdugun
            kisinin en yakIn cocukluk
            arkadasIn oldugunu hic ogrendin
            mi? Bana kabus yasatmak
            istiyorlarsa o kabusu onlar
            yasayacak.

                         CAN
            Ben katIlmIyorum.

                         EMRE
            HayIr. Bitmistir.



                         CAN
            AtladIgIn bir nokta var. NasIl
            intahar etmeyi planlIyorsun?
            Elindeki silahIn kurusIkI
            oldugunu biliyorlar. Kendini
            vuramayacagInI da biliyorlar.

                         EMRE
            Allah kahretsin! Yatar o zaman
            plan.

Sessizlik olur.

                         CAN
            AslInda kurusIkI bile olsa
            patlama yaptIgInda namlunun
            ucundan yuksek basIncta bir hava
            cIkar. Silah bir yuzeye tam
            bastIrIlarak ateslendiginde
            yuzeye bayaa zarar verecek kadar
            guclu bir etki yapar.

                         EMRE
            Iste cozduk. DiskavIri channel
            gibi adamsIn. YanlIz bu bilgiyi
            onlara vermek gerek bir ara.
            KurusIkI silahla kendimi
            vurabilecegime inanmalIlar.

                         CAN
            Sana bunda yardIm ettigim icin
            cok pisman olacagImI biliyorum.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

AslI Burak'In uzerinde, Nil ve Can da oturduklarI yerden
dehsetle Emre'ye bakmaktadIrlar. Emre de onlara ve Burak'a
bakmaktadIr.

                         EMRE
            Ne oldu burda? Ne yaptInIz siz?

                         ASLI
            Nedir bu! Ne oluyor burda!

                         NIL



            Sen hayatta olamazsIn!

                         CAN
            Sen oldun! Iki kere nabzInI
            kontrol ettim!

                         EMRE
                   (Can'a)
            Kes sesini! Bari sen kes sasIrmIs
            ayaklarInI! Benim olmedigimi
            biliyordun! PlanI beraber yaptIk!
            Neden buna engel olmadIn!

                         ASLI
            Biliyor muydun? Emre'nin
            olmedigini biliyor muydun! Abimi
            oldurdum senin yuzunden!

                         EMRE
            Can bana sevimsiz sakanIzdan
            bahsetti! Ben de intahar ederek
            ocumu aldIm sizden!
                   (Can'a)
            NasIl durdurmazsIn AslI'yI!

                         CAN
            Oldurebilecegini tahmin etmedim!
            KurusIkI oldugu icin birsey olmaz
            sandIm!

                         EMRE
            Bize sen ogrettin kurusIkI
            silahla bastIrInca adam
            oldurulebilecegini!

                         CAN
            Onu ben uydurdum! Gercek
            olacagInI bilmiyordum!

                         ASLI
            Ama gercekti! Oldurdu! Oldurdum!

                         NIL
            Bu bir manyaklIk! Burdan gitmek
            istiyorum artIk! Birimiz daha
            kanlar icinde yere serilmeden



            gitmek istiyorum burdan!

Emre bir anda supheci bir ifade ile herkese bakar. Herkes
bakIslarInI kacIrIr. Emre egilir ve Burak'In sIrtIna
bakar. Yara gercektir.

                         EMRE
            Bu gercek kan. Allah kahretsin!
            Neden siz de benim gibi ketcap
            torbacIklarI kullanmadInIz! Neden
            vurdunuz birbirinizi!

Emre bunlarI derken cebinden de Mc Donald's ketcap
posetlerini gosterir ve sonra fIrlatIr.

                         NIL
            SapkanI o yuzden hic cIkarmadIn
            butun gun. AltInda ketcap
            sakladIn hep.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Emre'nin daha onceden ustunu orttukleri carsaf bu sefer
Burak'In uzerindedir.

                         ASLI
                   (Can'a)
            Neden soyledin ona! Neden
            anlattIn planImIzI!

                         CAN
            Bu sacmalIga bir son vermek icin!
            Esek sakalarIndan hoslanmam tamam
            mI!

                         ASLI
            O halde al sana gercek! Saka
            degil tamam mI! Gercegin ta
            kendisi! Abim yerde cansIz yatIyor!

                         CAN
            Burak'I ben oldurmedim! Emre'ye
            karsI olan hislerini duyunca sen
            kendi ellerinle oldurdun!



                         ASLI
            Evet! Cunku Emre'yi seviyorum!
                   (Emre'ye)
            Seni seviyorum! Seni oldurmek
            istedigini soyledi. Intahar etmen
            onun planIydI!

                         EMRE
            Bu sacmalIk! Intahar fikrini
            butunu ile ben kendim buldum.
            Kimse yardIm etmedi!

                         ASLI
            BunlarI soyleme! Onu bosu bosuna
            oldurdugumu soyleme!

                         NIL
            Onu bosu bosuna oldurdun! Abin
            bir aptaldI sen daha da aptalsIn!
            Gitmek istiyorum burdan!

                         EMRE
            Burda bir mantIk hatasI var.

                         CAN
            BuranIn sIrf mantIgI degil
            herseyi hatalI!

                         EMRE
            HayIr. Bir saniye bolme.

Emre donup AslI'ya bakar tekrar. AslI'nIn yuz ifadelerine
bakar. Bir seyleri cozmeye calIsIr. Nil'e bakar. Can'a
bakar.

                         EMRE
            Ilk Can'I vurdugumda hepimiz
            sinir krizi gecirdik. Ama aslInda
            hepimiz aslInda kimsenin
            olmedigini biliyorduk. Ama daha
            sonra ben oldugumde dehsetten
            cok kavga vardI. Ve sanki cok
            kolay kabullendiniz olumumu. Ben
            daha buyuk bir reaksiyon
            bekliyordum.



                         NIL
            Burak yerde cansIz yatIyor! Daha
            ne reaksiyonu arIyorsun! Sakaya
            saka ile karsIlIk vermekle mutlu
            musun?!

                         EMRE
            HayIr yine de birseyler eksik.
            Ne bileyim kendimi vurmamIn
            ardIndan kimse beni hayata
            dondurmek icin caba gostermedi.
            Can dIsInda kimse nabzImI
            yoklamadI. Bu kadar cabuk
            kabullenmis olamazsInIz olumumu.

                         ASLI
            Nereye varmaya calIsIyorsun!
            Senin olumunu mu istedik!

                         EMRE
            HayIr. Yani numara yapmamI benim
            icin o kadar kolaylastIrdInIz ki?
            Beni biraz zorlasanIz dayanamaz
            aslInda hayatta oldugumu belli
            ederdim. Ama siz hic zorlamadInIz
            anlatabiliyor muyum?

                         CAN
            Beyni dagIlmIs birinden birden
            hayata donmesini kimse beklemiyor!
            Adice bir sakaydI kabul et!

                         EMRE
            Sen hala nasIl konusabilirsin!
            PlanI beraber yaptIk! BE-RA-BER!
            Esas noktaya gelmem gerek.
            AklImda dehsete dusurucu bir
            ihtimal var. Siz benim olmedigimi
            ve size numara yaptIgImI
            biliyordunuz!

                         NIL
            HayIr! Bunu nasIl dusunursun! O
            halde Burak niye olsun!



                         EMRE
            Yani kafamdan akan ketcaptI! Hadi
            bu kadar kolay olamaz sizi tuzaga
            dusurmek!

                         ASLI
            TadIna mI baktIk sanki kafandan
            akan seyin? Allah kahretsin!
            Abimi oldurdum daha nasIl boyle
            budalaca varsayImlarda bulunursun!

                         EMRE
            Ben de o noktaya geliyordum...
            Hala bir sakanIn icindeyim oyle
            degil mi?
                   (Can'a doner)
            Onlara planImdan bahsettin degil
            mi? Intahar edecegimi
            biliyorlardI! IspiyonladIn!

Can hic tepki ve cevap veremeden durmaktadIr.

                         EMRE
            SakanIza saka ile karsIlIk
            verecegimi biliyordunuz ve siz
            de buna saka ile karsIlIk
            verdiniz! Burak su anda o
            carsafIn altInda numara yapIyor
            degil mi?

                         ASLI
            Sen manyaksIn!

Emre muazzam bir sey kesfetmenin heyecanIndadIr. Yuzunde
endishe ve uzuntu kalmamIstIr. Muazzam bir merak vardIr.
Burak'In yanIna gitmek ister. Can ve AslI durdurmaya
calIsIrlar.

                         CAN
            Emre. BIrak artIk. Vazgec O oldu.

                         EMRE
            Bana numara yapmayI kesin tamam
            mI! Cozdum sizi!
                   (Yerde yatan
                   Burak'a seslenir)



            Burak hadiii! Uzatmadan kalk
            yoksa gelip seni tekmeleyecegim!

Burak'dan elbette bir reaksiyon gelmez. Emre Can'In ve
AslI'nIn engelinden kurtulur. Burak'In yanIna gider. AslI
ve Can artIk daha da fazla ugrasmazlar. Onlar da acaba ne
yapacak Emre diye izlemeye baslarlar.

                         EMRE
            Eger simdi hemen bIrakmazsan
            numarayI ilk sIkI tekmen geliyor.
            Geliyor bak.

Burak'dan tepki gelmez. Emre,Burak'In bosluguna sIkI bir
tekme atar. Burak'dan tepki halen yoktur.

                         EMRE
            E hadiii. Uzatma!

Iki tekme daha gelir Emre'den. Daha sonra Emre Burak'In
ustune oturup bacaklarInI buker. Burak'dan hic tepki
gelmedigi halde Emre Israrla Burak'a iskence cektirmeye
devam eder.

                         ASLI
            Emre yeter artIk! Kendine gel!
            Rahat bIrak onu! Anlasana o artIk
            oldu!

                         EMRE
            HayIr olmedi!
                   (Burak'a)
            Kalk ayaga!!!

Emre bir anda ugrasInI bIrakIr cunku aklIna bir fikir
gelmistir. Burak'In uzerinden kalkar. CantasIndan Burak'In
sandwicini cIkarIr.

                         EMRE
            Elimde sandwicin var! Uzatma
            istersen. Sabahtan beri
            yemedigini ve ac oldugunu
            biliyorum!
                   (AmbalajI acarken)
            Ilk IsIrIgImI almak uzereyim!
                   (IsIrIk alIr)



            Aaa! Harika! Peyniri mukemmel!

Burak artIk dayanamaz! CarsafIn altIndan bir anda kalkar!

                         BURAK
            Elbette mukemmel! Ver sunu bana!

Burak'In yerden kalktIgInI gorunce Emre'nin mutlulugu
gozlerinden okunur. Burak'a sandwicini verir.

                         BURAK
            Sandwicimi bu olaya
            karIstIrmayacaktIn!

                         ASLI
            Burak!

                         CAN
            Burak!

                         BURAK
            Eee! Kesin be! Saka olayI
            kapanmIstIr!
                   (Emre'ye)
            Tebrik ederim serlok holms!

                         EMRE
            Biliyordum!

Emre BuraknIn sIrtIna atlar. Burak kosarken Emre'den
tutunarak digerlerine seslenir!

                         EMRE
            Sizinle isim bitmedi!SIrtIndaki
            gercek kanIn hesabInI istiyorum.

                         NIL
            Tavuk kanI.

Emre Burak'In sIrtIndan atlar. Can'In yanIna gelir.

                         EMRE
            Hele sen! Ne ispici adammIssIn be!

                         CAN
            Ya artIk madem bende patladI



            hersey...

EXT. SEHIR - GUNDUZ.

Can ve Emre halen arabada intahar planInI surdurmektedirler.

                         EMRE
            YanlIz elbette ben intahar
            ettigimde kimsenin gercekten olup
            olmedigimi anlamalarIna imkan
            vermemek gerekir. Ben intahar
            eder etmez ilk sen yanIma gel.
            Hemen nabzIma bak. "Olmus" de
            bIrak. Kimse sonra yanIma
            gelmesin. Bir de gIdIk alan
            yerlerim var. Beni tasIyacak
            olursanIz. OralarImla fazla
            ugrasmayIn.

                         CAN
            Muthemelen plan hicbir halta
            yaramayacak ama denerim.

                         EMRE
            Seni vurmam icin silahI bana bir
            gece once verecekti degil mi?

                         CAN
            Hafta sonu cIkIyoruz ya hep
            beraber. O zaman sana verecek.
            Iste "yukarda babam var. Simdilik
            sende kalsIn yarIn piknikte
            alIrIm" diyip sende bIrakIcak.

                         EMRE
            Mermiler kurusIkI. Silah gercek.

                         CAN
            Patlama olacak ama kimse olmeyecek.

                         EMRE
            Sana saydIrsam mI acaba! 8 tane.

                         CAN
            InandIrIcI olmakta fayda var. 1
            tane gogusten isimi bitirir.



                         EMRE
            Ok. Sen nasIl istersen. Iyi de
            abi sen orda bagIrIken ben senin
            sesini anlarIm! Ya bunlar ne
            salak ya! Bunu dusunmediler mi hic?

                         CAN
            Degistiricem sesimi elbette.
            GIrtlaktan siveli konusucam.
            Kufredicem.

                         EMRE
            Yine de belli olur abi. Neyse
            gulmemeye calIsIrIm.

                         CAN
            Zaten saka bile olsa o anIn
            atmosferi ile kimsenin
            gulebilecegini zannetmiyorum.

                         EMRE
            Valla ben de. SanIrIm
            gulemeyecegim.

EXT. CAN'IN EVININ ONU - GUNDUZ.

Emre ve Can araba ile apartmanIn onune gelirler. Can
arabadan iner. Cama egilir.

                         CAN
            Bir ara yine konusuruz.

                         EMRE
            Lutfen. Lutfen. Lutfen bana
            ispiyonladIgIn gibi onlara da
            benim planImI ispiyonlama olur mu?

                         CAN
            Birincisi ispiyonlama lafInI
            kullanam limitini bugun fazlasI
            ile astIn. Ikincisi ben elbette
            sana ispiyonlayacaktIm cunku
            seninle arkadaslIgImIz onlara
            gore daha eski. Daha koklu. Biz
            daha kankayIz yani. Ucuncu olarak



            da merak etme. Hersey aramIzda.

                         EMRE
            Kendine iyi bak.

Can arabanIn uzerine iki kere vurur. Emre araba ile
uzaklasIr. O anda ilerde park etmis araba apartmanIn onune
dogru hareketlenir. Araba yaklasIr. Arabadaki Burak'dIr.
Burak apartmana az once girmis olan Can'In arkasIndan
bakar. Ve ardInda da Uzaklasan Emre'nin arabasIna bakar.
KaslarInI kaldIrIr. Dusunceli ve meraklIdIr. Can ve Emre
arasInda ne oldugunu merak etmistir.

INT. CAN'IN EVI - GUNDUZ.

Burak ayaktadIr ve oturmakta olan Can'In karsIsInda
durmaktadIr.

                         BURAK
            NasIl ispiyonlarsIn ona planImIzI!

                         CAN
            Plan direk onu ilgilendiriyordu!

                         BURAK
            Ya ne kadar basit bir adamsIn! E
            ne yaptIn simdi iyi mi oldu!
            Hersey yattI. Piknik miknik
            hikaye artIk. Orda gider
            sandwicimizi yer doneriz sayende.

                         CAN
            Ah su sandwiclerin!

                         BURAK
            Abi yaptIgIn ayIptan daha buyuk
            ayIp yoktur ya! ArkadaslIgImIzI
            bozdun resmen! Yok! Piknik iptal!

                         CAN
            Iptal degil. Gidecegiz yine.

                         BURAK
            Ya ben sIrf bu sakayI yapmak icin
            piknik planInI kurdum. Simdi saka
            maka yok ortada sayende. Daha



            piknige niye gidelim?!

                         CAN
            Cunku! Bilmiyorum! Gidelim yine
            de zevkli olur. PlanI bozmayalIm.
            SakayI aynen yapalIm.

                         BURAK
            SakayI aynen nasIl yapalIm? Kime
            yapalIm.

                         CAN
            Ya Emre iyi cocuktur. Bozmaz
            sevkinizi. Saka'nIza inanmIs gibi
            yapar.

                         BURAK
            Cok manasIz konustugunun farkInda
            mIsIn? BaklayI hemen cIkar.

                         CAN
            Ya bu hale dusmek igrenc birsey!
            Pekala. AnlatIyorum. Ama once
            kabul et. Ben dogru olanI yaptIm.
            Ve simdi de dogru olanI yapIyorum.

                         BURAK
            Senin yaptIgIn ispiyonculuktu ve
            simdi de bunu tekrarlamak
            uzeresin! Hadi anlat. Emre ile
            bir plan mI yaptInIz?

                         CAN
            Evet! Sizin adice planInIza
            karsIlIk biz de bir plan yaptIk!
            Ve senikinden daha zekice! Tamam
            mI!

INT. CAN'IN EVI - GUNDUZ.

Burak ve Can'In yanIna Nil ve AslI da gelmislerdir.
Emre'nin yaptIgI plana karsI bir plan daha yapmaya
karalIdIrlar. Herkes yerde oturmaktadIr.

                         ASLI
            Bir firik vermek istiyorum. Ama



            begenmeyeceksiniz.

                         NIL
            Nedir?

                         ASLI
            Can'a guvenmekle basta hata yaptIk.

                         CAN
            Iyi de bu bir fikir degil ki!

                         ASLI
            Soylemistim.

                         BURAK
            Beyler, bayanlar. ToparlayIn
            kendinizi. Biliyorum bu isin
            altIndan cIkIp yeni bir plan
            uretmek cok zor.

                         NIL
            Plan uretmek o kadar zor degil
            ama inanIlIr birsey bulmak cok guc.

                         BURAK
            Yani aslInda yapmamIz gereken
            herseyi gercekten olmus gibi
            dusunmek.

                         NIL
            Yani Emre gercekten Can'I vurdu
            ve ardIndan intihar etti. Biz ne
            yapardIk?

                         ASLI
            Delirirdik. O halde orda hebele
            hubele diye kosusturalIm.

                         BURAK
            O da bir fikir. Ya da oyle birsey
            yaparIz ki. Baska birsey yani.
            Ama hubele de bulunsun aklImIzda.

                         CAN
            Bence orda Emre'yi gomelim. Adam
            ciddi ciddi cukur kazmaya



            basladIgImIzI gorunce mecburen
            "durun saka yaptIm" demek zorunda
            kalIcaktIr.

                         BURAK
            Fikir guzel. Ama adam uyansIn
            diye sIrtImdan ter akItamam. Ya
            cukurun sonuna kadar uyanmazsa.
            ArtI cukuru neyle acIcaz.
            AvuclarImIzla mI?

                         CAN
            Bagajda kurek olur belki.

                         BURAK
            Olm bagajda kurek ne arasIn?
            Insaata mI gidiyoruz piknige
            gidiyoruz.

                         ASLI
            Yani benim hubelem bile daha bir
            fikir olarak kaldI.

                         BURAK
            Ya istiyorum ki adam simdi aklI
            sIra bizi kendi silahImIzla
            vuracak ya.

                         ASLI
            Bizi mi vuracak? PlanI mI
            degistirdik.

Burak AslI'ya ciddi bakar.

                         ASLI
            Ya tamam biliyorum. Sakaya saka
            ile karsIlIk vermekten
            bahsediyorsun.

                         BURAK
            Yani onun planInIn amacI bizi
            bozmak. Bizim planImIzIn amacI
            ise onu bozmak.

                         NIL
            Onu ne bozar?



                         ASLI
            Bizim bozulmadIgImIzI gormek.

                         BURAK
            Ya alakasIz konusuyorsunuz!
            AcIklIyorum! AslI sen erkek
            arkadasIn oldugu icin sinir krizi
            gecireceksin! Bana saldIracaksIn!

                         ASLI
            Neden sana saldIrayIm? Can'a
            saldIrIrIm.

                         BURAK
            KIzIm planI ben yapmadIm mI! Olay
            benim yuzumden olmadI mI?

                         ASLI
            Tamam. Peki. Bayaa saldIracak
            mIyIm yani?

                         BURAK
            Evet. Oyle nefret edeceksin ki
            sen de beni oldurmek isteyeceksin.
            Ne biliim "seni oldurecegim,
            oldun sen" falan diye ortalIkta
            bagIrIsIn. O zaman kalkmasI lazIm
            fazla uzatmadan.

                         CAN
            Kalkmazsa.

                         BURAK
            Kalkmazsa kavga etmeye baslarIz.
            Sen bana vurmaya baslarsIn.

                         CAN
            Yine kalkmazsa?

                         BURAK
            E cus artIk. O zaman ceker
            vurursun beni. O zaman kalkar
            artIk.



                         ASLI
            NasIl vurayIm seni? Silah
            kurusIkI degil mi? Kimsenin
            olmeyecegini bilir.

                         BURAK
            Can'In altIn kuralI sayesinde.
            Yani silahI bana bastIrarak
            atesleyeceksin.

                         NIL
            Bilmiyorum cok abes olmuyor mu?
            Tak oldurdum! A olmemis. Tak
            intahar etti. A olmemis. Tak
            vuruldu a olmemis.

                         ASLI
            Teshisine katIlIyorum.

                         BURAK
            Koordinator benim. Ne dersem o
            olacak!

                         NIL
            Saka planI yaptIgImIzI sanIyordum.
            Bedelli askerlik yaptIgImIzdan
            haberim yoktu.

                         BURAK
            Hadii. Fikir cok iyi. Lutfen ben
            ne dersem o olsun!

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Can anlatImInI bitirmistir. Arka fonda Nil donuktur. Nil
ta Burak ayaga kalktIgIndan beridir donuktur. Korku
doludur. Herkes nese icinde gulerken o zoraki yapmacIk
gulumsemektedir.

                         CAN
            Yani sonuc olarak seni
            ispiyonlamadIm. Adam butun gun
            bizi takip etmis. Beni suc ustu
            yakaladI.



                         EMRE
            Ya ne yaptIm ettim sizi
            kandIramadIm.

                         ASLI
            Bizde de aynI durum oldu. Biz de
            seni kandIramadIk.

                         EMRE
            Beni tabi kandIramazsInIz! O
            kanIn tavuk kanI oldugunu
            hissetmistim zaten.

                         CAN
            Neyse ya. ArtIk sakinlesip
            piknigimize baslayalIm mI?

                         ASLI
            Bu olayImIzI da daha uzun sure
            konusuruz.

                         BURAK
            OlayImIz aslInda henuz bitmis
            sayIlmaz. Dikkat ettiyseniz
            aramIzdan biri hala kendine
            gelemedi.

Nil goruntuye gelir. Kimse Nil'in durumuna anlam veremez.
Burak kurusIkI silahI yerden almak icin ilerler.

                         EMRE
            Nil iyi misin?

                         ASLI
            CanIm ya. Ona gercek geldi hepsi.
            Gel gel kIyamam.

AslI Nil'e dogru yaklasIr. Ona sarIlmak ister. Nil AslI'yI
iter.

                         NIL
            Dur. SarIlma. AnlamIyorum.

                         ASLI
            Nil? Neyi anlamIyorsun? Kendine
            gel.



                         BURAK
            Ona biraz zaman verin. Sokun
            etkisinden kurtulmasI biraz
            surer.
                   (AlaylI)
            Oyle degil mi Nil?

                         NIL
                   (Burak'a)
            Sen olmus olmak zorundasIn!

Burak o sIrada yerden silahI almIstIr. Elinde silahI
incelemektedir.

                         BURAK
                   (Bilmis bir tavIrla)
            Tam olarak neden? Biraz
            acIklayabilir misin?

                         NIL
            Allah kahretsin! Sen olmus olmak
            zorundasIn!

                         ASLI
            Eee.. Neler sacmalIyorsun desem.

                         NIL
            NasIl oldugunu anlat. NasIl
            anladIn?

                         BURAK
            AsIl sen nasIl oldugunu anlat!
            PlanIn tutmadI degil mi?

Burak ve Nil arasInda cIkan tartIsma bir anda digerlerinin
ilgisini ceker. Kimse birsey anlamamaktadIr.

                         EMRE
            Ne oluyor? Neden bahsediyorsunuz!

                         BURAK
            Sen beni gerizekalI zannettin
            oyle degil mi?

                         NIL



            BIktIm artIk! Senden bIktIm!
            HayatImI zehir ediyorsun bana!

                         ASLI
            Neler oluyor burda! Yine kafayI
            yedirtmeyin!

                         BURAK
            Merak etme. Bugunden itibaren
            beni goremeyeceksin!

Burak elindeki silahI Nil'e dogrultur. Herkes acayip
sasIrIr.

                         EMRE
            Eee! Yeter artIk be!

                         BURAK
            Hadi artIk acIkla! Herkese acIkla!

                         NIL
            Olmus olmak zorundasIn sen!

                         ASLI
            Neden?! Neden olmus olmak
            zorunda!!!

                         BURAK
            Silahta yaptIgIn kucuk
            degisikligi anlat hadi!

                         NIL
            Evet! Degistirdim var mI!

                         EMRE
            Neyi degistirdin?!

                         NIL
            Silahtaki mermiyi!

                         BURAK
            Silahtaki ucuncu mermiyi kurusIkI
            mermi yerine gercek mermi ile
            degistirdin oyle degil mi!
            Birincisi Can'a, ikincisi Emre'ye
            ucuncusu de bana! Oyle degil mi



            konus!

                         NIL
            Evet! Degistirdim!

                         EMRE
            Buna inanamIyorum!

                         CAN
            Ama Burak hayatta.

                         BURAK
            Elbette hayatta olacagIm! Bu
            sIllIgIn hareketlerini takip
            etmeden hayatta kalmama imkan
            var mI? SilahI senin arabana
            koymadan onceki gece beraberdik!
            O gece kalkIp silahtaki yaptIgIn
            degisikligi gormedigimi mi
            sandIn!!!

                         NIL
            Senden nefret ediyorum!

                         BURAK
            O geceden sonra ben de senden
            nefret ediyorum!

                         ASLI
            Madem bunu farkettin neden bu
            kadar bekledin!

                         BURAK
            Sunun yuzumdeki saskInlIk
            ifadesini gorebilmek icin! Suna
            bak! Simdi kimin hayatI tehlikede
            bil bakalIm.

                         ASLI
            Aman tanrIm. Yani farkInda
            olmadan gercekten seni
            oldurebilirdim!
                   (Nil'e)
            Senin neyin var! Hasta ruhlu
            psikopat!



                         CAN
            O halde gercek mermiye ne oldu?

                         BURAK
            O mermi su anda silahIn icinde!
            Az sonra da senin beyninde!!!

                         NIL
            Tamam! Hadi! Bekleme! Vur!

                         BURAK
            Neden bunu yapmak istedin! Neden
            beni oldurmek istedin!

                         NIL
            Cunku seni sevmiyorum!

                         BURAK
            Sadece ayrIlabilirdik!

                         NIL
            O zaman ilerde Emre ile asla
            birlesemezdim! Bana dunyayI zehir
            ederdin!

Emre duyduklarI karsIsInda sasIrmIstIr!

                         NIL
            Evet! Ben Emre'yi seviyorum!

                         ASLI
            AsagIlIk orospu!!!

                         EMRE
            Nil benim AslI'yI sevdigimi
            bildigin halde nasIl boyle bir
            plan kurabilirsin kafanda!

                         NIL
            Ne AslI'yI! Abisini vurduktan
            sonra ortada AslI mi kalacaktI!
            Hapsi boylayacaktI!

                         ASLI
            Seni adi sIllIk!
                   (Burak'a)



            Vur su kaltagI hadi durma!

                         BURAK
            Sakin olun! Bu dediklerini
            hepimiz duyduk! ArtIk senin ne
            kadar asagIlIk bir pislik
            oldugunu hepimiz biliyoruz!

                         ASLI
            Vur hadi! Oldur! Ver suna cezasInI!

Burak'In sinirden elleri titremektedir.

                         EMRE
            Burak yanlIs birsey yapmak
            uzeresin!

                         BURAK
            Saka yapmak icin baslamIstIk!
            Herseyin icine sIctIn!!!

Burak'In gerilimi ve elinin titremesi iyice artar. Tetigi
cektigi gorulur ve buyuk bir patlama sesinin geldigi
duyulur. Herkes gozlerini sonuna kadar kapatmIstIr. Burak
ilk basta gozlerini yavasca acar. Daha sonra AslI ve
Can'In gozlerini actIklarI gorunur. En sonunda Nil
gozlerini acar. Nil'e hicbirsey olmamIstIr!

                         BURAK
            Ah harika!

Burak silahI yere fIrlatIr ve birden arkasIndan bir silah
daha cIkarIr ve silahI hemen Nil'e dogru dogrultur ama
aynI anda Emre'nin de arkasIndan bir silah cIkar. O da
silahI Burak'a dogrultur!

                         EMRE
            Bunun sen oldugunu bilmeliydim!
            PlanIn harika yurudu ama ufak
            bir noktayI atladIn! Beni! Bir
            gece boyunca arabamda bulunan
            bir silahI hic kurcalamayacagImI
            mI sandIn! Silahtaki gercek
            mermiyi gormeyecegimi mi sandIn!!!

                         BURAK



            Emre kahramanlIgI kes! Olmeyi
            hakeden biri var aramIzda o da
            bu pislik!

                         EMRE
            Onu bIrak! Kimse olmeyi hak
            etmiyor! Boyle bir plan yaptIgInI
            hepimize soyledi! Adalet onun
            cesasInI verecektir! Adaleti
            senin kendin saglamana seyirci
            kalamam!

                         ASLI
            O silahI nerden buldun sen?

EXT. ANKARA SEHIR - GECE.

Burak'I o gece evine bIrakan Emre torpidodaki silahla
beraber kendi evine donmektedir. ArasIra giderken gozu
torpidoya takIlIr. Daha sonra Emre'nin bir yere park
ettigi ve etrafI gozleyip guvenli olduguna inandIktan
sonra torpidoyu actIgI ve silahI cIkardIgI gorunur. Emre
silahI bir muddet inceler. Daha sonra sarjorunun nasIl
acIldIgInI farkeder. Sarjoru acIp mermilere bakar. Birden
4. merminin digerlerinden farklI bir mermi oldugunu gorur.

Biraz dusunur ve olayIn icinde ciddi bir olay oldugunu
sezer.

INT. EMRE'NIN ODASI - GECE.

Emre silahla beraber odasIndadIr. Telefonu acar. Can'I
arar. Can telefonu acar.

                         CAN
            Efendim.

                         EMRE
            Ciddi bir durumumuz var.

                         CAN
            Nedir?

                         EMRE



            YarIn piknikte kullanacagImIz
            silahta mermiler bir garip.

                         CAN
            Elbette onlar kurusIkI mermi
            iste. OnlarIn uclarInda sivri
            seyden yoktur. Sadece barut
            vardIr. Patlar ses yaparlar sadece.

                         EMRE
            Ama bir tanesinde sivri seyden var.

                         CAN
            Ne?!

                         EMRE
            Silahtaki mermilerden birtanesi
            gercek!

                         CAN
            Sen ciddi misin?

                         EMRE
            4. mermi gercek! Ciddiyim. Ortada
            bir bokluklar donuyor.

                         CAN
            4. mermi gercek olamaz. Ben
            Burak'a silahI komple kurusIkI
            takIp verdim!

                         EMRE
            Ama silah degismis! SIcacam ya!
            Ne piknikmis! Icimizden biri gume
            gidecek yarIn haberimiz yok!

                         CAN
            4. mermi kime gidebilir ki?

                         EMRE
            Herkese! Ilk mermi sana gelicek.
            Ikincisi bana. Ucuncusu ve
            dorduncusu'nu bilmiyorum.

                         CAN
            Kime olabilir?



                         EMRE
            Bilmiyorum! MIna koyacam ya! Cok
            asabIm bozuldu! Bunu cozmek
            zorundayIz?

                         CAN
            NasIl cozecegiz? Burak'I arayIp
            soracak halimiz yok herhalde.

                         EMRE
            HayIr yok. YarIn o an gelene
            kadar beklemeliyiz.

                         CAN
            Gelince nasIl cozecegiz? NasIl
            durduracagIz? Biz de mi
            silahlanalIm?

                         EMRE
            Evet! Bizde de bir silah olsa
            orda durumu kontrol altIna
            alabiliriz.

                         CAN
            Ne yani silah mI getireyim yarIn
            piknige?

                         EMRE
            Bana bir silah getirmek
            zorundasIn! 4. mermi sahibine
            gitmeden orda durumu kontrol
            altIna almak zorundayIm!

                         CAN
            Iyi de bir cozumu var. Silahtan
            gercek mermiyi cIkar. Ortada
            sorun kalmasIn.

                         EMRE
            Onemli olan o degil! Onemli olan
            birimiz yarIn katil olmayI
            planlIyor! O kisi her kimse bunu
            goze almakla zaten delilik yapmIs
            durumda. YarIn hersey olabilir.
            Elimizde silah olmak zorunda!



                         CAN
            Iyi de sana yarIn silahI nasIl
            verebilirim? Herkesin icinde
            mutlaka goren olur.

                         EMRE
            Mutlaka tenha bir an yakalarIz.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Emre intahar ettiginde Can'In yanIna gelip Emre'nin beline
bir silah sokusturdugu gorunur. Emre de kanlar icinde Can'
e bakar ve goz kIrpar

INT. EMRE'NIN ODASI - GECE.

                         CAN
            Emre bak. Biliyorum butun bu
            piknik olayI cok farklI gelisti.
            Hersey bir strateji savasIna
            dondu. Kendimizi fazla
            kaptIrmayalIm. KahramanlIk yapmak
            pek iyi bir fikir degil.

                         EMRE
            Bu piknik butun hayatImIzI
            sonsuza kadar degistirecek. YarIn
            sakIn beni yuz ustu bIrakma! Bu
            iste beraberiz! Iyi uyu!

Can ic gecirir. Emre de telefonu kapatIr. Can da telefonu
kapatIr. YatagInda sIrt ustu uzanIr. Telefona bakar.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Burak silahInI Nil'e dogrultmaya devam ederken Emre de
silahInI Burak'a dogrultmustur.

                         EMRE
            Burak eger silahInI hemen
            indirmezsen ates etmek zorunda
            kalacagIm!

                         BURAK
            Buyur. Oldur. Bugun beni



            oldurmeye tesebbus eden ikinci
            kisi ol! Durma hadi!

                         EMRE
            SilahInI indir Burak! Adaleti
            tek basIna boyle saglayamazsIn!

                         BURAK
            Peki sen ne yaptIgInI sanIyorsun!
            AklIn sIra Nil'i kurtardIgInI mI
            sanIyorsun? Tabi senden
            hoslandIgInI duyunca kahramanI
            olmak istedin degil mi?

                         EMRE
            Burak son kes ihtar ediyorum!

                         BURAK
            Senden mi korkacam be!

Emre gerginlesir. Burak'a hicbir sozu islememektedir.
Yavas yavas ates etmenin son care oldugunu dusunmeye
baslar. Tetigi ceker. Bunun uzerine tetigin cekildigini
Can gorur. Ve o da belinden bir silah cIkarIr ve Emre'ye
dogrultur.

                         CAN
            Emre yapma! KahramanlIk yapma!

                         ASLI
            Sen ne yaptIgInI sanIyorsun!

                         EMRE
            Can ne yapIyorsun! Bunda
            beraberiz  sanIyordum!

                         CAN
            Elbette beraberiz! Ben senin
            hayatIn boyunca pisman olacagIn
            bir hatayI yapmanI engelliyorum.
            Indir silahInI yoksa bu gidisle
            gercekten ates edeceksin! Kimse
            yaralansIn istemiyorum!

                         EMRE
            Bu silahI indirmem demek Nil'in



            olmesi demek! AsIl sen silahInI
            indir!

                         CAN
            Benim bu silahI indirmem demek
            Burak'In olmesi demek!

                         EMRE
            Burak'In olmesi kimin umurunda!

                         CAN
            Benim umurumda! O olunce yIllarca
            hapise gideceksin! Seni
            durdurmadIgIm icin pen pismanlIk
            duyacagIm!

AslI duruma mudahele etmek istemektedir. Ama hicbir silahI
ya da gucu yoktur. Caresizce etrafa bakmaktadIr. Ve yerde
Burak'In fIrlattIgI kurusIkI silahI gorur. Kosup onu alIr.
Hemen gidip Can'a nisan alIr.

                         ASLI
            Indir silahInI! BIrak Emre'yi!
            Emre korkma! yanIndayIm!

                         CAN
            AslI elindeki silah az once
            Burak'In yere fIrlattIgI silah!
            Icinde hicbir gercek mermi yok!

Emre bunun uzerine elini cebine atar. Cebinden bir gercek
mermi cIkartIr. Mermiyi once Can'a gosterir.

                         EMRE
            Bu mermiyi atmamam gerektigini
            biliyordum.

Emre mermiyi AslI'ya atar. Mermi yere duser. AslI mermiyi
yerde alIr.

                         ASLI
            Ne yapIcam simdi bunu?

                         EMRE
            Sarjoru ac!



                         ASLI
            Nerden nasIl?

                         EMRE
            Kurcala biraz bulursun!

O anda AslI yanlislIkla ates eder. Bir anda korku ile
cIglIk atar. Herkes dikkatle AslI'nIn ne yaptIgInI
izlemektedir. AslI titreyen elleri ile sarjoru acar.
Mermiyi yerlestirir. Sarjoru kapatIr. Ozellikle Can bunu
gorunce cok korkar. Tam AslI silahI kapatIp Can'a nisan
alacakken Can kendini savunmak icin AslI'ya doner ve
AslI'ya nisan alIr.

                         CAN
            SakIn o silahI bana dogrultma!

Bu durumu goren Emre AslI'yI korumak icin arkasInI doner
ve Can'a nisan alIr.

                         EMRE
            Can manyaklasma! SakIn yapma!

Burak kendisini tehtid eden Emre'nin artIk baska yere
nisan aldIgInI gorunce o da strateji degistirir. "Nil'in
nasIl olsa bir silahI yok beni tehtid edemez. Ben bari
Emre'ye nisan alarak bana olan tehtidi ortadan kaldIrayIm"
diye dusunup Emre'ye nisan alIr. Nil bir anda Burak'In
donmesini gorur gormez arkasIndan bir silah cIkartIr.
Hemen Burak'a nisan alIr.

                         NIL
            Dur! SakIn parmagInI oynatma!
            Oldururum!

                         BURAK
            Sende silah ne arIyor!

                         NIL
            Senin gibi psikopat bir sevgilim
            olup boyle bir organizasyona
            silahsIz gelmemi beklemiyorsun
            herhalde!

AslI ellerini kaldIrmIs Can'dan korunmaya calIsIrken
Nil'in abisine nisan aldIgInI gorunce bir anda o da Nil'e



doner ve Nil'e nisan alIr.

                         ASLI
            Indir silahInI! Rahat bIrak
            abimi!!!

Butunu ile bir halka olusmustur. Herkes hem onundeki nisan
aldIgI kisiyi gozlemekte bir yandan da kendisine nisan
alan kisiyi kollamaktadIr.

                         CAN
            Bu psikopatlIk! AslI ben neden
            sana nisan alayIm! Nedir bu
            yaptIgImIz! Sakin olmak zorundayIz!

                         EMRE
            Ne sakinligi! Bunu sakinligi mi
            kalmIs!!! Beni resmen yuz ustu
            bIraktIn! Ne guzel benimle olsan
            bu isin icinden cIkacaktIk! Simdi
            halimize bak! Bok cemberinin
            icine dustuk!

                         CAN
            Emre sakin ol! Unutma! KIz
            arkadasIn tetigimin ucunda!
            YanlIs bir hareketin pahalIya
            patlayabilir!

                         BURAK
            Bunu izlemek cok zevkli! Acaba
            kIz arkadasImI mI korusam yoksa
            gizli hayranImI mI?

                         EMRE
            Sen kessene sesini!

Emre bir anda sinirle Burak'a doner. Bunun uzerine Can
hemen yon degistirip Emre'ye doner.

                         CAN
            Can yapma! Yine hataya girmek
            uzeresin!

AslI bunu gorup o da hemen yon degistirir.



                         ASLI
            Rahat bIrak onu! Rahat bIrak!

Nil kendisine dogrultulan silahIn kalktIgInI gorunce o da
hemen AslI'ya nisan alIr. Burak'a seslenir.

                         NIL
            BakalIm kIz kardesinin olumunu
            gormek nasIl bir his olacak senin
            icin!

Burak bu durumu gorunce Emre ile olan karsIlIklI
silahlasmayI bIrakIr ve kIz kardesini korumak icin Nil'e
nisan alIr.

                         BURAK
            SakIn tetigi oynatma! Hemen
            arkasIndan sen olursun!

Tekrar bir daire olusmustur. Bu sefer tam zIt yonde bir
dairedir bu. Herkes dehset ve panik icindedir. Herkesin
elleri titremekte ve az sonra olacaklarIn heyecanInI
yasamaktadIr.

                         EMRE
            Bu bir manyaklIk! Allah kahretsin
            bu piknigi!

                         CAN
            Buna hepimiz sebep olduk! Buyuk
            bir hata yapmadan once herkes
            silahlarInI indirsin!

                         NIL
                   (Burak'a)
            Sen dilersen indirme. Kardesinin
            olumunu gormek istiyorsundur
            eminim.

                         BURAK
            Ondan daha cok senin olumunu
            gormek istiyorum.

Burak tehdidini artIrmak icin iyice nisan aldIgInI kontrol
eder.



                         NIL
            Ilk kim baslayacak?

                         ASLI
            Neye! Neye baslayacak?

                         BURAK
            KacInIlmaz olana! Izninizle ben
            onden gitmek istiyorum!

                         EMRE
            SakIn yapma vururum seni!!!

                         BURAK
            Misafirim ol!

Burak bir anda silahI iyice dogrultur! Nil ile goz goze
gelir. Nilk artIk Burak'In ates edecegini anlar.

                         NIL
            Seni adi!

Bir anda sIrasI ile Burak'In, Emre'nin, Can'In, AslI'nIn
ve YaralI bir sekilde Nil'in ates ettikleri gorunur.
Herkes ayaktadIr. Ama birden herkes aslInda yara aldIgI
dizlerinin uzerine coker. Gozlerde dehset dolu ifadelerle
yere yIgIlIrlar. Bunlara Emre dahil degildir. Emre elinde
silahI ile gozlerini kIsmIstIr ve yavas yavas actIgInda
herkesi yerde bulur. ArtIk caresizdir. KafayI sIyIrmak
uzeredir. Elinde silahI ile herkesi yerde yatar vaziyette
bIrakarak arabasIna kosar. KapIyI hemen cekip kontagI
calIstIrIp arkasIna bakmadan uzaklasIr.

EXT. BENZINLIK - GUNDUZ.

Emre benzinlige gelmistir. Orada buldugu su hortumu ile
kafasInda kalan suni kan lekelerini temizler. Oradaki
garson Emre'yi uzaktan gorup ona bir bardak su getirir
ilerdeki masaya koyar.

                         GARSON
            Abi istersen soyle al. O su temiz
            degildir.

                         EMRE
            Saol ya.



 Emre gelip masaya oturur. Onunde bir bardak su vardIr.
Derinlere dalIp gitmistir. Durumun bir sakadan buraya
kadar gelmis olmasIna inanamamaktadIr. Bardaktan bir yudum
alIrken birden donakalIr. KafasInI cevirip arabaya bakar.
Birden bardagIna sarIlIp hepsini kafasIna diker. Masaya
cebinden bozuk para bIrakIr. Ilerden orda garsonluk yapan
bir genc yaklasIr. Emre'nin gitmeye hazIrlandIgInI gorunce
Emre'ye seslenir.

                         GARSON
            Abi bir tane daha ister misin?

                         EMRE
            Yok saol.

Emre arabaya yurur. KapIyI acIp biner.

                         EMRE
            Lutfen korktugum olmasIn.

Emre Can'In ona verdigi silahIn sarjorunu cIkartIr.
Mermilere bakar. Mermileri inceler. Hepki kurusIkIdIr.

                         EMRE
            Buda mI lan! Can var ya seni
            buldugum yerde mikecem!

Emre sert bir donus yaparak benzinlilten cIkar. Piknik
yerine geri donmeye baslar!

                         EMRE
            Bunu anlamIyorum! Bu kadarI
            planlanmIs olamaz! Olamaz ya!
                   (Dusunur)
            Olamaz!
                   (Dusunur)
            Ya olamaz!!!

INT. BURAK'IN EVI - GECE.

Nil ve Burak televizyon izlemektedirler. Onlerinde
patlamIs mIsIrlarI, kolalarI, cipsleri vardIr.

                         BURAK
            Kesin anlayacak.



                         NIL
            BIrak artIk. ArtIk hastalIk
            duzeyine gelmesin. AnlasIn ne
            olacak?

                         BURAK
            Kesin anlar. Butun cabalarImIz
            gume gidecek.

                         NIL
            Filmimiz gume gidiyor. Izin ver
            lutfen.

Burak filmi dondurur. Nil'e doner.

                         BURAK
            Nil lutfen. Sadece kIsacIk
            anlatIcam.

                         NIL
            Ya Burak ya..

                         BURAK
            Bak simdi. Diyelim ki ona numara
            yaptIgImIzI anladI. Yani benim
            gercekten olmedigimi cozdu.

                         NIL
            Eee?

                         BURAK
            O halde kimse kazanmIs olmuyor.
            Ne o ne biz. Berabere bitiyor.
            Ama biz bir hamle one gidebiliriz.

                         NIL
            Ne yapalIm Burak! Daha nasIl bir
            adIm daha ileri gidelim!!! Orda
            kim kaldI olmeyen? OnlarI da mI
            oldurelim?

Burak cevap veremez. ArkasIna yaslanIr. Nil uzaktan
kumandayI alIr Burak'dan. Filmi izlemeye devam eder. Burak
da bos gozlerle filme bakmaya devam eder. Birden yine
Nil'in elinden kumandayI alIr. Filmi durdurur.



                         BURAK
            Olaya bir son dakika skandalI
            katabiliriz! Oyle birsey ki
            Emre'nin psikolojisini alt ust
            edecek birsey.

                         NIL
            NasIl bisey? AslI lezbiyen
            oldugunu mu itiraf etsin? Ya da
            aslInda sen onun da abisiymissin.
            Ya da Can'In babasI aslInda
            olmemis.

                         BURAK
            Ya da aslInda sen Emre'ye
            asIkmIssIn!

                         NIL
            Ne!

                         BURAK
            Ne? Emre'ye asIk oldugunu dusun!

                         NIL
            Emre'ye asIk oldugumu sen dusun!
            Miden kaldIrIyor mu?

                         BURAK
            HayIr! Iste olay da bu zaten! O
            da psikolojikman alaBurak olacak!

                         NIL
            Neden oyle birsey olsun?

                         BURAK
            Cunku o aslInda seni seviyordu!
            Ben seninle cIkmadan once senden
            bahsettik birkac kere. Seni tas
            gibi buldugunu soylemisti! Tabi
            cIkmaya basladIgImIzdan beri
            agzIndan laf cIkmIyor ama sana
            meyilli o cocuk!

                         NIL
            PlanI kabul etmem icin bu kadar



            dustugune gore sanIrIm baska
            carem yok.

                         BURAK
            Evet yok. Bak simdi. Madem
            Emre'yi seviyorsun. O halde beni
            istemezsin degil mi? Ve AslI'yI de.

                         NIL
            AslI'nIn ne gunahI var?

                         BURAK
            Emre ile cIkIyor hatIrlarsan.

                         NIL
            Ha evet. Onu da mI oldurucem?

                         BURAK
            HayIr iste sen kimseyi
            oldurmeyeceksin! Isin
            mukemmelligi de burda zaten! AslI
            bana ates edecek diye plan yaptIk
            Emre'yi kandIrmak icin biliyorsun.

                         NIL
            Ya cok karIstI!

                         BURAK
            Dinle! Sen AslI'nIn beni
            sakacIktan vuracagInI biliyorsun
            kurusIkI silahla. O yuzden
            megersem bir gece once bana
            gelecek olan mermiyi gercek mermi
            ile degistirmissin!

                         NIL
            Bu kadar zeki olamam! Bu kadar
            zeki olamazsIn!

                         BURAK
            Tesekkur ederim! Ama ben de o
            gece senin mermiyi degistirdigini
            farketmisim o yuzden ben de seni
            avlamak icin silahtaki bir
            sonraki mermiyi gercegi ile
            degistiriyorum. Ve iste orda



            skandal patlak veriyor.

                         NIL
            Yani basbayaa gercek mermimi mi
            kullanIcaz? Isler biraz
            tehlikeliye kacmIyor mu?

                         BURAK
            Merak etme! Eger Emre'yi
            tanIyorsam ona silahI verdigim
            gece o mutlaka silahtaki gercek
            mermiyi farkeder.

                         NIL
            E o ne yapar o zaman?

                         BURAK
            Mutlaka kurtlanIr. Gelip bizimle
            konusamaz. PlanImIzdan haberi
            yok numarasI yapIyor cunku. Can'I
            arar. Ordan sonrasini da Can'la
            konusur yonlendiririz. Hersey
            kontrolumuzde olur. Oyuncak gibi
            oynarIz adamla.

                         NIL
            Butun bunlarI az once bu filmi
            izlerken mi dusundun?

                         BURAK
            Evet.

                         NIL
            Guzel cunku dediklerin ancak
            geyik bir Turk filminde
            olabilecek seyler.

Nil kumandayI alIr ve filme devam eder.

INT. CAN'IN EVI - GECE.

Nil, AslI ve Can telefonun basInda beklemektedirler. O
sIrada kapI calInIr. Nil kosar kapIyI acar. Gelen
Burak'dIr. Burak kan ter icinde kalmIstIr. Cunku az once
Emre onu eve bIrakmIs o da ordan gelmistir acele ile.



                         BURAK
            Ne oldu? Emre'den haber var mI?

                         NIL
            HayIr daha bekliyoruz.

Burak iceri ilerler. Can ve AslI da onlarI karsIlar.
Sessizlik hakimdir. Oturup beklerler. Beklerler.
Hareketsiz beklerler.

                         BURAK
            O adam yatIp uyumustur abi!
            BakmamIstIr silaha falan.

                         CAN
            Her an arayabilir.

Telefon calar. Can herkese eli ile sus isareti yapar.
Telefonun 2 kere calmasInI bekler. Ve kaldIrIr.

                         CAN
            Efendim.

                         EMRE
            Ciddi bir durumumuz var.

                         CAN
            Nedir?

                         EMRE
            YarIn piknikte kullanacagImIz
            silahta mermiler bir garip.

EXT. PIKNIK YERI - GUNDUZ.

Emre yine piknik yerine gelir ve sert bir frenle durur.
Hemen arabadan iner ve arkadaslarInI en son bIraktIgI yere
kosar. Kimse yoktur. Emre dehsetle saga sola bakar. Kimse
yoktur. ArtIk enerjisi tukenmis olan Emre dev bir sakaya
kurban gittiginin farkIndadIr. Ve artIk pes etmistir. Emre
piknik alanInIn ortasInda alkIslamaya baslar. AlkIsa bir
sure devam eder. Yuzunde "nasIl yaptIgInIza inanamayorum"
saskInlIgI ve hayranlIgI vardIr. Ufak bir tebessum vardIr
Emre'nin yuzunde. Emre alkIsIna devam ederken ilerdeki
agacIn arkasIndan Can ve AslI cIkarlar. Bir baska agacIn
arkasIndan da Burak ve Nil cIkarlar. Emre onlarI gorur.



AlkIslamaya devam eder. Herkes gulumsemektedir. Emre de
gulumsemektedir. Herkes gelir ve ortada Emre'nin oldugu
noktada birbirine sarIlIr.

                         EMRE
                   (SarIlarak)
            Allah belanIzI versin!

Piknik alanIndaki son goruntulerdir bunlar.

EXT. PIKNIK YOLU - GUNDUZ.

ArtIk piknikten geri donulmektedir. Arabada herkes
birbirine bakarak az once yasananlarIn heyecanInI
yasamaktadIr. Emre direksiyondadIr. Benzinlik ilerde
gorunur.

                         BURAK
            Ilerde benzinlikte bir dursana.
            Ihtiyac gorelim.

                         EMRE
            Siz bilirsiniz. Cabuk ama lutfen.
            Uykum geldi cok eve gitmek
            istiyorum.

EXT. BENZINLIK - GUNDUZ.

Aksam uzeri olmustur artIk. Emre benzinlige girdiginde
Burak arabadab iner. Emre dIsarIya bakarken garson cocugu
gorur. Sonra Emre elinde olmadan esner.

                         ASLI
            Ya ben de gideyim en iyisi.

AslI da arabadan iner tuvaletin oldugu yere ilerler. Nil
AslI'nIn arkasIndan bakar. Sonra Emre'ye doner.

                         NIL
            Hemen burdan gidelim! Cabuk! Saka
            daha bitmedi! Burak'In sana daha
            cok kotu bir saka planI var!

                         EMRE
            Ne?!



Nil birden kontagI calIstIrIr.

                         EMRE
            Ne yapIyorsun?

                         NIL
            Gitmek zorundayIz. Can hadi soyle!

Can hicbirsey soylemeyez bir ara.

                         CAN
            Pekala! Bu daha iyi olur. Seninle
            daha fazla oyun oynamaya hakkI
            yok! Bence de gidelim!

Burak'In ilerden geldigi gorunur.

                         NIL
            Allah kahretsin geliyor! Hadi
            topukla!

                         CAN
            Nil haklI Emre. Gitmen daha iyi
            olur. Yoksa gunun sonunda birimiz
            cok uzulecegiz!

Emre de arada kalmIstIr. Burak'a bakmaktadIr.

                         NIL
            Hadi!!!

                         EMRE
            Tamam! Tamam!

Emre bir anda kabul eder ve gaza basar. Burak bir anda
onunden arabanIn kactIgInI gorur.

                         BURAK
            Sizi asaglIklar!

Burak hemen oradaki garson cocukla bakIsIr. Garson ona
cebinden cIkardIgI anahtarI fIrlatIr. Burak Garson cocuga
seslenir.

                         BURAK
            Butun suyu icti mi?



                         GARSON
            Icti.

EXT. PIKNIK YOLU - GUNDUZ.

Emre son surat ilerlemektedir. Emre'de artIk bir
anormallik oldugu bellidir. Gozleri kIzarmIs ve sanki bir
uyku ilacInIn etkisinde gibidir. Ama yine de zorlanmasIna
ragmen surmeye calIsmaktadIr.

                         EMRE
            Yeter artIk ya! BIktIm ya!

                         NIL
            Biz de bIktIk! ArtIk bundan
            kurtulmak zorundayIz!

                         CAN
            Burak artIk psikopatlastI! Inan
            bana dogru olanI yapIyorsun!

                         EMRE
            Ya AslI! Onu da bIraktIk!

                         NIL
            AnlamIyorsun! Onlar hep
            beraberler! PlanlarI hep beraber
            yapIyorlar. Bize de kabul etmek
            kalIyor! Ama bu sefer degil!

Bu arada Burak arabasI ile arkadan yaklasmaktadIr.
Burak'In AslI ile beraber gorunur. On arabada Can arkasIna
donup bakar. Burak'In arabasInI gorur.

                         CAN
            Geliyor! YaklasIyor!

                         NIL
            Lutfen dikkat et! PlanI tehlike
            altInda! Herseyi yapabilir! Su
            anda deli gibi olduguna eminim!

Emre gaza daha da asIlIr. Ama nafiledir. Burak gitgide



yaklasIr. Iki araba yan yana gelirler. Burak camInI
indirir ve Emre'ye bagIrmaktadIr.

                         BURAK
            Emre arabayI durdur!

                         ASLI
            Emre bizi dinle! ArabayI durdur!
            Kurtul yanIndakilerden!

                         EMRE
            Ne!!!

                         NIL
            OnlarI dinleme! AklInI
            karIstIrmaya calIsIyorlar!

                         CAN
            SakIn durma!!!

                         BURAK
            Emre hemen dur!! YanIndakilerin
            planlarInI bilmiyorsun!

                         EMRE
            Kesin sunu! Kesiiin!

KarsIdan bir araba geldigi icin Burak fren yapIp Emre'nin
arabasIn arkasIna gecer.

                         EMRE
            Kime inanacagIm!!!

                         NIL
            Bize inanmalIsIn!

                         CAN
            Bir sekilde onlardan kurtulmamIz
            gerek!!!

Burak tekrar Emre'nin arabasInIn yanIna gelir.

                         BURAK
            Emre bana inanmak zorundasIn!

                         ASLI



            Emre basIna gelecekleri
            bilmiyorsun!

                         EMRE
            BasIma ne gelecek!!! Sizi
            psikopatlar!

Emre arabayI Burak'In arabasInIn uzerine cevirir. Burak
zor kurtulur. Ama yIlmaz. Tekrar Emre'nin arabasInIn
yanIna gelir.

                         ASLI
            Emre lutfen askIm! Bana inanmak
            zorundasIn!!!

                         EMRE
            Kime inanacagImI bilmiyorum!

                         CAN
            Senin en yakIn arkadasInIm! Guven
            bana!

                         ASLI
            Emre seni seviyorum! Lutfen
            durdur arabayI!!!

O sIrada Can arkada belinden bir silah cIkartIr. AslI bunu
gorur.

                         ASLI
            Emre dikkat et! SilahI var!
            Durdur arabayI!

Emre bir anda dikiz aynasIndan Can'In elindeki silahI
gorur. Emre bir anda egilir ama Can silahI Burak'In
arabasIna dogrultur.

                         CAN
            Siktirin gidin! Onu
            kandIramayacaksInIz!

Emre artIk iyice baygInlIk gecirmek uzeredir. Benzinlikte
ictigi suyun icinde uyku ilacI vardIr ve artIk etkisini
gostermeye baslamIstIr.

                         EMRE



            ArtIk devam edemeyecegim!!! Biri
            direksiyonu alsIn!

INT. HASTANE ODASI - GUNDUZ.

Emre'nin kafasI sargIda bir sekilde hasta yatagInda
yatmaktadIr. Ilk basta gozlerini yavasca acar. KarsIsInda
Burak, Nil ve AslI'yI gorur. Onlar Emre'nin gozlerini
actIgInI gorunce heyecanlanIrlar. AslI kalkIp Emre'nin
yanIna gelir hemen. Diger ikisi de ayaga kalkarlar. Emre
hicbirsey diyemez ilk basta. KafasInda sargI oldugunu
farkeder. Elini kafasIna goturecekken, elinde serum takIlI
oldugunu gorur. AslI yanIna gelip sarIlIr.

                         ASLI
            Biliyordum. Beni bIrakmayacagInI
            biliyordum.

Emre hissiz bir sekilde etrafIna bakar.

                         BURAK
            Iyi misin? Bizi cok korkuttun.

                         ASLI
            Iyi olduguna inanamIyorum.

                         EMRE
            Neler oldu? Kaza mI yaptIk?

AslI arkasIna donup Burak'a bakar. Burak da anlamamIs
gorunmektedir.

                         BURAK
            NasIl?

                         EMRE
            En son kaza mI yaptIk? Arabam ne
            oldu? Siz iyi misiniz?

                         BURAK
            Biz elbette iyiyiz. Ne kazasI
            tam olarak?

Emre'nin gozleri Can'I arar.

                         EMRE



            Can nerden? Ona birsey mi oldu?
            Nil sen iyi misin?

                         NIL
            Evet. Iyiyim.

                         BURAK
            Can'a ne oldugunu bilmiyor musun?

                         EMRE
            HayIr o arkada oturuyordu. O da
            iyi degil mi?

                         BURAK
            O oldu Emre. HatIrlamadIgIna emin
            misin?

Emre artIk bezmistir. Kale almaz bir sekilde kafasInI
baska yone cevirir.

                         EMRE
            Bu daha ne kadar surecek? Beni
            ne zamana kadar bu sacma sapan
            oyunlarInIza alet edeceksiniz?

                         ASLI
            Emre lutfen seni anlayamIyoruz.

                         EMRE
            Beni buraya nasIl getirdiniz?
            Neresi burasI?

                         BURAK
            BayIndIr hastanesi. Seni
            ambulansla getirdik. 4 gun yogun
            bakImda kaldIn. 2 gundur de
            burdasIn. Hep yanIndaydIk.

                         EMRE
            Ne 4 gunu? Bugun ne gunlerden?

                         ASLI
            Cumartesi. Emre hicbirsey
            hatIrlamadIgIna emin misin?

                         EMRE



            HayIr elbette hatIrlIyorum.
            Kafamdan darbe almIsIm ama hersey
            aynen hafIzamda.

                         ASLI
            Kafandan darbe almadIn. Sen
            intahar ettin.

Emre'nin bir anda duyduklarI karsIsInda sok olur.

                         BURAK
            Can'In oldugunu gordukten sonra
            intahar ettigini hatIrlamIyor
            musun?

                         EMRE
            O bir sakaydI. Benim intaharImda
            bir sakaydI! Bu da bir saka!
            BIrakIn yakamI artIk!

                         NIL
            Bize pek saka gibi gelmedi. Seni
            acilde hayata dondurmek icin
            ugrasan doktorlara da pek saka
            gibi gelmedi.

                         ASLI
            Emre anla lutfen. 4 gun boyunca
            komada kaldIn. O sure boyunca
            beyninde ne oldu bilmiyorum ama
            bize inanmalIsIn.

                         EMRE
            Bana ispatlayIn.

                         BURAK
            Neyi?

                         EMRE
            Can'In oldugunu. Komada oldugumu!
            Kafamdaki yaranIn gercek oldugunu.

                         BURAK
                   (Nil'e)
            SanIrIm verdikleri ilactan
            dolayI. Halusinasyon yan



            etkisiymis.

                         EMRE
            Benimle konus! Halusinasyon falan
            gormedim ben! Hepsini yasadIm!
            Butun igrenc sakalarInIzI
            yasadIm! Benimle oyuncak gibi
            oynadInIz!

                         ASLI
            Sana yardImcI olacaksa Can'I
            gormeye goturebiliriz seni.

                         CAN
            HayIr. O buraya gelecek! O da
            hepinize uydu ya. ArtIk hicbir
            guvenecegim arkadasImIn olmasI
            cok acI.

                         BURAK
            Emre, Can'In buraya gelmesine
            imkan yok. Onu 4 gun once
            defnettik.

                         EMRE
            Pekala. O halde oraya goturun
            beni. Bir de sahte mezarlIk mI
            kurudunuz. Hepinizin bir
            psikologa ihtiyacI var.

                         ASLI
            Pekala. Bir kac gune gideriz.
            Once iyice iyiles kendine gel.

                         EMRE
            Neden? Daha hazIrlayamadInIz mI
            sahte mezarI? Siparisi uzun mu
            surdu?

                         BURAK
            Senin neyin var bilmiyorum! Once
            Can'I vurup oldurdun. Sonra
            intahar ettin. Hepimizi ruhsal
            olarak cokerttin. Simdi kalkmIs
            sacmalIyorsun. O kadar da uzun
            boylu degil.



                         ASLI
            Abi anlayIslI ol. 4 gun komada
            kaldI. Ona gercekleri
            gostermeliyiz. Zihni karIsmIs.

                         EMRE
            Zihnim falan karIsmadI benim!
            Iyiyim. Simdi kalkIp gidebilirim.
            Hadi!

Burak ile AslI birbirlerine bakarlar. Caresiz goturmek
zorunda olduklarI bellidir.

EXT. MEZARLIK - GUNDUZ.

Mezar tasInda Can'In ismi yazIlIdIr. Emre kafasInda
sargIsI ile orda mezar tasIna bakmaktadIr.

                         EMRE
            Bu kadarInI yapmIs olamazsInIz.
            Hepsi bir hayal miydi?

                         ASLI
            Sen intahar ettikten sonra
            ambulans ikinizi de hastaneye
            yetistirdi ama Can icin hersey
            cok gecti.

                         EMRE
            AnlamIyorum. Silah kurusIkIydI!

                         BURAK
            Silah kurusIkI degildi. Sen ne
            cesit bir ruyadan kalktIn?

                         NIL
            Daha fazla burda durmak zorunda
            mIyIz? Burda durmak bana cok
            fazla geliyor.

                         EMRE
            InanamIyorum. Hersey saka gibi
            gelmisti. Hersey sakaydI. Kimse
            olmuyordu. Hepimiz ates ettik.
            Hepimiz birbirimizi vurduk! Yine



            olmedik! Hepsi mukemmel
            hazIrlanmIs bir plandI!

                         BURAK
            Inan bana o ruyadan uyanmanI hic
            istemezdim. Ama gercekler bunlar.
            Uzgunuz. Senin asla sucun olmadI.
            Oldurdugun kisinin Can oldugunu
            hicbirimiz bilmiyorduk...

Emre buyuk bir hayal kIrIklIgI ve dehset icinde oradan
uzaklasmaya baslar. Digerleri de pesinden yurur.

INT. EMRE'NIN ODASI - GECE.

Emre kafasI sargIda bir şekilde hastaneden taburcu
olmuştur. OdasIndadIr ve gecen zaman icinde aklInIn ona
oynadIğI oyunlarI kabullenmiştir. Gerceklerin aslInda
zannettiği gibi olmadIğInIn da farkIna varmIştIr.

Intahar ettikten sonra girdiği ruya aleminde kimseye
birşey olmuyordu. Herşey şaka idi. Ve herkes butun kotu
planlara rağmen beraberdir her herkes guvende idi. Emre
gercek dunyaya gelmektense o ruyada kalmayI tercih
ettiğini anlar. Oraya geri donmek icin intahar etmeye
karar verir. OdasInda cekmecedeki silahI alIr icinde
gercek mermi olduğundan emin olur ve kafasIna dayayIp
ateşler.

Olmuş olup o dunyaya donmeyi beklerken silahIn onu
etkilemediğini farkeder. SilahIn namlusundan dumanlar
cIkmaktadIr ama onun kafasInda hicbir yara yoktur. Anlam
veremez. O anda odasInIn kapIsI acIlIr. Butun arkadaşlarI
Emre'nin uzerine atlarlar. Bunlara Can da dahildir.
Emre'nin kafasIndaki bandajI acarlar. Emre aslInda iyidir.
Ve butun bunlar Emre'ye yapIlan mukemmel planlanmIş bir
şaCan. Ama yoksa Emre gercekten olmuş mudur?

SON


