
DĐPTEKĐ BEN 
 
 
1.ĐÇ/AKŞAM/EV SALON        Mehmet 
 
 
Mehmet tuvaletle kusmaktadır… 
Tuvaletten çıkıp odasına doğru ağır 
adımlarla kusmanın vermiş olduğu rahatlık 
ve bıkkınlıkla yürümeye başlar… Odaya 
girer oda dağınık ve pislik içindedir odada 
bir masa görürüz masanın üstünde bıçak 
sigara paketi, kül tablası,bira şişeleri 
vardır.Mehmet bıçağı alır,gözlerini 
ovuşturur (Kafası güzel, uyuşturucu ve 
alkollü), odadan salona doğru yürümeye 
başlar evin merdivenlerinden inip kapıyı 
açar ve çıkıp gider… 
                                   
 
2 .ĐÇ/ AKŞAM/ MERVENĐN MAKYAJ SAHNESĐ    Merve 
 
Merve aynanın karşısında makyajını 
yapmaktadır. Telefonu çalar arayan erkek 
arkadaşı Erdem’dir… Telefonu açar… 
 
        MERVE 
 
        Efendim aşkım… 

oui mon amour 
 
 
 
 

Erdem’in sesini duyarız (dış ses)  
 
 
        ERDEM 
 

Nerdesin bir tanem? 
Où es-tu ma cherie. 

Merve cevap verir…  
        MERVE 
 

On dakika sonra yanındayım 
aşkım… 
Dans 10 minute je suis a côté 
de toi mon coeur 



 
ERDEM 
 
Tamam hayatım… 
D'acord ma vie 

 
Der ve Merve telefonu kapatır… 
 
 

 
 
 
3.DIŞ/ AKŞAM/KALE     Bora,Hakan,Mehmet 
 
 
Saclar bakımlı,top sakallı, boyunda  
kolye, bileklik ve bileğinde dövme, 
üzerinde deri mont vardır. Bora 
karınlık ıssız ve soğuk geç bir saatte 
ara sokakta yolun başında arkadaşı 
Hakan  ile hararetli bir şekilde konuşmaktadır. 
 
        BORA 
 

Hakancığım Herkes halinden 
memnun, sen neden bu kadar 
kasıyorsun anlamadım… 
Hakan tout le monde est 
complaisant, je ne  comprends 
pas pourquoi tu cherche... 
 

Hakan şaşırmış tedirgin bir halde… 
 
        HAKAN 
 

Sen böyle değildin ne oldu 
oğlum  sana… 
Qu'est-ce que tu as tu n'était 
pas comme ça... 

Bora alaylı gülerek… 
 
        BORA 
 

Evrim geçirdim a.q…Ya bu 
hayat  beni becerecekti yada 
ben hayatı,ama ben hayatı 
becermeyi tercih ettim… 



J'ai évolué a.q... Ou la vie aller 
me gérer ou c'est moi qui aller 
le gérer, j'ai choisie de la 
gérer... 

 
 
Hakan arkadaşı boranın hareketlerinden  
Daha çok tedirgin olarak… 
        HAKAN 
 

Bora bu boka nasıl girdin 
bilmiyorum ama… 
Bora comment es tu rentré 
dans cette merde, je sais pas 
mais... 

 
        BORA 
 

Aması yok sen merak etme bir 
şey olmaz bana…Đstersen sana 
da bir köşe başı ayarlıyayım… 
Y'a pas de mais t'inquiete pas 
pour moi... Si tu veut aussi un 
petit coin je te le fixerai... 

 
Boranın telefonu çalar ama  Bora  
bilerek açmıyordur… 
 
        HAKAN 
 

Bak oğlum sakat iş ananı düşün 
babanı düşün yakında 
evleneceksin Merve’yi düşün… 
C'est de la merde ces truc 
pense à ta mère, ton père, tu 
va te marié bientôt pense a 
Merve.. 

 
Bora,Hakan’ın bu tavırlarından sıkılır…  
 
        BORA 
 

Oofff be birader sen bana akıl 
vermeye geldin…Akıl verme 
kanka bana para ver para… 
Oofff mon frère tu es venu pour 
me donner des conseils... Ne 



me donne pas des conseils 
donne moi de l'argent... 

 
Hakan da Bora’nın vurdum duymaz  
Tavırlarına sinirlenir… 
 
        HAKAN 
 

Sen adam olma a.q ne halin 
varsa gör… 
 Vasi tu va pas changé a.q, 
 fait ce que tu veut... 

 
Bora’da sinirli bir halde… 
 
        BORA 
 

Siktir git. Lan….. 
yavşakkkk…Vaaz vermek için 
bana değil camiye git 
camiyeee… 
Casse toi. Va à la mosquée 
pour donner des conseils pas à 
moi... 
 

Hakan sinirli bir şekilde çekip gider 
bu arada Boran’ın telefonu çalar Bora 
yine telefonumeşgul tonuna alarak 
bakmaz,Bora telefonunu cebine  
koyarken karşıdan Mehmet’in geldiğini 
görür Mehmet heyecanlı titreyerek ve 
birazda terlemiş bir Şekilde… 
 
        MEHMET 
 
        Mal var mı? Oğlum mal???  

Tu as de la marchandise? 
Marchandise??? 

Bora gülerek alaylı bir halde… 
 
        BORA 
 

Oooo Mehmetçiğim selam 
sabahta yok artık, gel şöyle otur 
bir hele bakalım… 
Oooo Mehmet  ya plus de salut 
maintenant, vient te posé... 

Mehmet Bora’nın dediklerini önemsemez  



Bir halde… 
 
        MEHMET  
          
        Bana mal ver mal… 
                Donne moi de la marchandise 
 
Bora Gülerek… 
 
        BORA   
        O kolay sen mangırdan 
         haber Ver…  
        C'est facile parle moi  
        de l'argent... 
 
 
        MEHMET 
 

  Yanımda para yok borca ver bu  
           Seferlik... 

 Je n'est pas d'argent sur moi, 
fait une dette pour cette fois 
si... 

Bora Alaylı bir halde gülerek… 
 
        BORA 
 

    Ne sandın lan beni bakkal mı  
                                                                           olduk birde veresiye defteri  
                                                                           açayım tam olsun bari… 

                                                                           
Tu as cru que j'était un épicier            
j'allai ouvrir mon livret et te 
faire un credit... 

Mehmet alaylı bir halde olan  
Bora’nın tavırlarına da sinirlenerek… 
 
        MEHMET 
 

    Dayanamıyorum çok ihtiyacım  
    Var lan 

             J'ai grave besoin je ne                              
supporte plus Lan... 

Bora sinirli bir halde… 
 
        BORA 

      
      Lan züppe paran yoktu ne bok  



     yemeye başladın…  
si tu n'as pas d'argent qu'est-ce 
que tu vien faire ici... 

 
Mehmet sinirli bir halde Bora’nın yakasına 
Yapışarak… 
 
        MEHMET 
 

    Sen yaptın lan bunların hepsini  
    sen yaptın bana… 
     C'est toi qui m'a fait   
    tout ça toiii... 

 
Bora Mehmet’i itererek… 
 
         
 
 
 
               BORA 
 

   Çek lan elini kolunu iyi hatırla… 
enlève ta main souvient toi 
bien... 

 
 
 
4.FLASH BACK… ĐÇ/AKŞAM/CAFE      Mehmet 
 
Bora masada tek başına oturmakta  
yanına Mehmet gelir ve oturur. 
 
Mehmet bitkin bir halde… 
  
        MEHMET   
        
        Selam 
        Salut 
 
Bora iğrenç  bir şekilde gülerek… 
        BORA 
 
        Selam da… Bir şey girmiş gibi  

  Görünüyorsun…  
  Salut... Qu'est-ce qui t'arrive...  

 
 



MEHMET 
 
         Sınavlar zor geçiyor… 
         Les examens sont difficile... 
         
 
        BORA 
        
         Seni rahatlamaya ihtiyacın var  
        DOSTUM…  
        Tu as besoin de te détendre 
         mon pote... 
Mehmet onaylar bir halde… 
 
        MEHMET    
   
        Hiç sorma sınavlar bitsin direk  
        eve gidecem 
        Grave dès que les examens 
         seront fini je rentre directe... 
 
Bora alaylı bir halde… 
 
        BORA 
 
         He he hiç durma koş eve  
        gidecen sınavların nasıldı  
        dersler nasıl diye sorup canını  
        sıkacaklar… 

Ouai Ouai rentre directe à la 
maison après ils vont te soulé 
avec des questions, alor les 
exames, les devoirs et tout... 

 
Mehmet onaylar bir halde… 
        MEHMET 
 
         Oda doğru zaten o okul bitmez  
        Diyorlar… 

          
     Ouai c'est vrai de toute façon 

ils disent que je finirai jamais 
les études... 

 
Bora jelatine sarılmış hapların içinden 
bir hap çıkararak Mehmet’e uzatır…  
 
        BORA 



        Al şunu 
        Prend ça 
 
Mehmet şaşkın bir halde.. 
        MEHMET 
      
         Bu ne?? 

 C'est quoi ?? 
Bora ısrarlı bir halde… 
          
        BORA 
     
        Al sen al kendine gelirsin bir  
        nevi ağrı kesici…  
        iras mieux, c'est comme  
        rane... 
 
Mehmet istemeyen tavrıyla… 
        MEHMET 
          
        Yok Sağ ol istemem kanka… 
        non merci mon pote je veut 

pas... 
 

Bora inatçı… 
 
        BORA    
     
         Aaaa bana güvenmiyor musun? 
        Đyi gelmezse daha vermem,bir  
        taneden bir şey olmaz… 

   Aaaa tu me fait pas confiance? 
Si tu vas pas mieux, je t'en 
proposerai plus, une seule c'est 
rien... 

 
5.DIŞ/ AKŞAM/ KALE       Bora,Mehmet 
 
Mehmet boranın yakasını bırakır ve  
hızla oradan uzaklaşır Bora yakasını  
düzeltir…Sinirli bir halde… 
 
        BORA 
 
        Bütün parasızlarda beni mi  

      Buluyo a.q.. Para bul beni ara  
      (saate bakarak) oooo geç  
 Kaldım bu malın yüzünden… 



Putain tout les gens qui on pas 
d'argent me trouve a.q.. Trouve 
de l'argent apel moi (en 
regardant l'heure) oooo je suis 
en retard à causse de se con... 

 
6.ĐÇ/AKŞAM/MERVE EV      Merve,Ayşe 
 
Merve saatine bakar son kez saçlarını 
düzeltir,Ayşe’ye seslenir… 
 
        MERVE 
 

Ayşe ben çıkıyorum görüşürüz 
canım… 
Ayse je sors à toute ma 
cherie... 

 
Ayşe Merve’nin yanına gelerek…        
  

 
AYŞE 

 
Tamam canım iyi eğlenceler… 
sinemalarda ne varmış öğren de 
bizde gideriz… 
 D'acord ma cherie amuse toi 
bien... Regarde y'a quoi comme 
film a l'affiche nous aussi on 
ira...  
 
 
MERVE 
 
Tamam canım…  
D'acord ma cherie... 

Merve kapıyı kapatarak dışarı çıkar… 
 
7.DIŞ/AKŞAM/SĐNEMA ÖNÜ       Bora 
 
Bora sinemanın önüne gelmiştir  
sağa-sola bakmaktadır. Sonra  
saatine bakar. Dipteki Ben isimli  
filmin afişine bakar… 
 
 
 
 



8.DIŞ/AKŞAM/KARANLIK BĐR SOKAK     Merve,Mehmet 
 
Mehmet yol kenarında kusmaktadır. 
Merve’nin binadan çıktığını görür. 
Merve saatine bakar,sağa bakarken 
Mehmet’i görür ve tedirgin olur 
Merve tedirgin bir şekilde yürür  
yolun sonunda Mehmet’in kusmuğunu 
görerek, eli ile ağzını kapatır.  
Mehmet,Merve’yi duvara yaslar  
Merve debelenir…Mehmet eliyle 
Merve’nin ağzını kapatarak… 
 
        MEHMET 
 

Suusssssssssss…Dediğimi yap 
sadece sana zarar 
vermeyecem… 
Tait toi... fait ce que je te dis, 
je vais pas te faire du mal... 

 
Merve korkmuş bir yüz ifadesiyle  
ağzının içinde geveler… 
 
        MERVE 
 
        Đmdattttttt…  

De l'aide... 
Mehmet belindeki bıçağı çıkartarak 
Merve’nin yanağına doğru Bastırır… 
 
         
 

MEHMET 
    
        Hişşşştt… 

Hissshhhttt 
Merve,Mehmet’in bacaklarının  
arasına Tekme atar… 
        MEHMET 
 
        Ahhh… 

Ahhh 
Mehmet yere düşer ve Merve  
kaçmaya başlar… Mehmet yerden  
kalkarak Merve’nin peşine koşmaya  
Başlar…Merve’yi yakalar Saçında  
tutar yan çevirir. Çantasına asılır 



Merve hafif ağlamaklı bir şekilde… 
 
        MERVE 
 
        Bırak ne olur bırak yaaa… 

Lache s'il te plait l'ache... 
         
 
        MEHMET 
 
        Ver Şunu be ver Şunu… 

Donne ça donne... 
 
 
        MERVE 
 
        Bırakkk yalvarırım bırak… 

Lache je t'en pris lache... 
 
Mehmet sinirlenerek… 
 
        MEHMET 
  
        Eee kes be…   
        Eee tait toi... 
Diyerek Merve’yi bıçaklar… Çantadan 
hızlı şekilde cüzdanın arayıp bulur  
çantayı yere atar. Merve yerde gözleri 
kızarmış bir şekilde yatmaktadır. 
Mehmet oradan  koşarak uzaklaşır. 
Merve’ yerde Yatmaktadır, telefonu 
çalar…Arayan kişi Bora’dır. Merve  
Telefon elinde olmasına rağmen 
Cevap veremeyecek bir haldedir… 
 
9.DIŞ/AKŞAM/ SĐNEMA ÖNÜ        Bora 
 
     
     
Bora telefonu Merve’nin açmamasına 
Sinirlenerek telefonu kapatıp cebine 
koymak üzereyken telefon çalar Bora 
Telefonun ekranına bakar, arayanın 
Mehmet olduğunu görür… 
Telefonu açar... 
Dış Ses… 
 
        MEHMET 



 
        Parayı buldum bora… 

J'ai trouvé l'argent Bora... 
 
Bora gülerek telefona cevap verir… 
 
        BORA 
 

Ooo Mehmetçiğim gene kimi 
çarptın… 
Oooo Mehmet tu as arnaquer 
qui encor... 
 
 
 

        BORA 
 
Nerdesin şimdi?  
Où es-tu maintenant? 
 
 
MEHMET 
 
Caminin yanına doğru 
geliyorum… 
Je marche vers la mosquée... 

 
 
BORA 
 
Tamam bekle 5 dk sonra 
ordayım. 
Ok attend dans 5 minute je suis 
la bas... 

 
Der ve sinsice gülerek telefonu kapatır… 

 

Uyuşturucu sadece bedeninizi değil yaşamınızı da 
etkiler… 


