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Sahne:1                 Akşam üstü/dış                        Issız bir sokak 

(4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş 

inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden Sokak arasında 

yardım isteyen bir kızın  sesini duyarlar.. Biraz daha ilerlediklerinde 2 

gencin bir kızı duvara sıkıştırmış çantasını almaya çalıştığını ve taciz 

etmeye çalıştığını görürler.. Kıza bazen tokat atmakta bazen de yerde 

sürüklemektedirler).. 

 

(Çocuklar  ‘yardım edelim mi’ dercesine birbirlerine bakarlar biraz da 

korkuyorlardır, biraz sonra karar verip kaldırımdan taşları alırlar 2 

gence doğru koşarlar) 

(Gençler,4 çocuğun üzerlerine doğru geldiğini görür.. Çocuklar 

ellerinde ki taşları onlara fırlatmaya başlar, gençler korkup kaçar) 

(Kız korkudan yere çökmüş kafasını dizlerinin arasına koymuştur, 

gençlerin kaçtığını gördüğünde kafasını korkuyla kaldırır,kaçan 

gençlere bakar, sonra yüzünü çevirir çocuklara bakar,şaşırmıştır) 

Ayağa kalkıp ‘ÇOK TEŞEKKÜR’ eder.. çantasından para çıkarıp 

uzatır, çocuklar önce paraya sonra da birbirlerine bakarlar, parayı 

almazlar.. kızdan uzaklaşmaya başlarlar.. Ömer, genç kızın  yerdeki 

topuklu ayakkabısını görür, eğilip alır, kıza uzatır.. Kız  uzunca 

Ömer’in yüzüne  bakar.. Biraz sona Ömer arkadaşlarının peşinden 

koşar, yetişir.. Kız peşlerinden imrenerek mahcupça bakar) 

                                           (müzik girer) 

 

 

 

 



Sahne:2                       Gündüz/dış                      Çarşı  

(Ömer bakkaldan ekmek almış arkadaşlarına doğru koşar.. Ekmeği 4 e 

bölüp yerler, bu arada yanından geçen iyi giyimli şık insanlara da 

bakarlar). 

(Kalkıp peçete satmaya devam ederler, Ömer aniden fenalaşır ve yere 

düşer)  (müzik girer) 

(Bülent, Muhammed ve Ali hemen Ömer’in yanına koşarlar.. 

uyandırmaya çalışırlar ancak Ömer’in uyanmadığını gördüklerinde 

Bülent ve Muhammed hemen çevreden yardım ister, bazı insanlar 

yardım çağrısına hiç kulak asmaz). 

 

Sahne:3                  gündüz/dış-iç                      Genç kızın evi -Odası   

(Genç kız düşünceli bir şekilde lüks olan evine girer, mutfağa geçip 

yemek yer, aklı hala 4 sokak çocuğundadır, televizyonu açar ,yarışma, 

eğlence, magazin programlarını ve dizileri değiştirmeye devam eder,  

sokak çocuklarının olduğu film dikkatini çeker hüzünlenir, izler) 

                               (müzik girer) 

 

Sahne:4                  gündüz/iç                              Hastane-Oda 

     

                     (müzik devam ediyor) 

(Ömer, hastanede yatağa yatırılmıştır, diğer çocuklarda çok üzgün bir 

halde onu camdan seyretmektedir.. Ömer hasta yatağında 

yatmaktadır.. 3 ‘ü de yere çöker , ellerini havaya kaldırıp dua ederler). 

 

 



Sahne:5                      gündüz/iç                Hastane-Ömer’in odasına 

bakan cam 

             (Ekrana ‘3 gün  sonra’ yazısı çıkar) 

 

(Çocuklar camdan Ömer’e bakarlar, Ömer  ağır ve yavaşça gözlerini 

açar, arkadaşlarına bakar gülümser ama kalkacak kadar iyileşmemiştir, 

diğer çocuklar bunu gördüğünde çok sevinir, gülerler, zıplayıp 

sevinçlerini gösterirler) 

 

Sahne:6                     gündüz/iç                         Hastane-koridor                

(Hemşire, çocukların yanına gelir) 

Hemşire: Merhaba çocuklar..(Ömer’i eliyle göstererek)..arkadaşınızın 

kimsesi yok mu ? 

 

(çocuklar kafalarını eğer, biraz sonra Bülent kafasını kaldırır) 

 

Bülent: Hayır yok.. 

Hemşire: hımmm ..Anladım.. hastane masraflarını kim ödeyecek 

peki? 

(çocuklar şaşırır, hemşire  hastane masraflarının olduğu makbuzu 

Bülent’e uzatır, gider) 

 (Bülent kafasını kaldırır, arkadaşlarına asilce bakar) 

 

                                   (müzik girer) 

 



 

Sahne:7                     gündüz/dış                            Ankara- Çarşı 

                           (müzik devam ediyor) 

(Ali, çok istekli bir şekilde sokaklarda peçete  satmakta.. Bülent, 

sanayide üstü başı yağ olmuş bir halde çalışmakta. Muhammed de 

ayakkabı boyuyor) 

 

(Benzer görüntüler hızla gösterilir) 

 

(Bu şekilde yaklaşık 3 gün çalışırlar) 

 

Sahne:8                      gece/iç              Çocukların kaldığı boş inşaat 

(3 arkadaş yerdeki yatağa oturur, her gün paralarını koyduğu 

kumbarayı çıkartırlar ve sırayla Ali, Muhammed ve Bülent cebindeki 

paraları çıkarır, kumbaraya koyarlar) 

(Hepsinin yüzünde mücadele ve azim ifadesi vardır) 

 Bülent: bu kadar para yeter mi acaba. 

Ali: Yarın hastaneye gidelim, bu para yetmezse yine çalışırız. 

Bülent: tamam.. 

Muhammed: tamam..      

(Yatarlar)..   (şehrin karanlığında ışıldayan binaları görürüz)          

 

 

 



Sahne:9                       gündüz/iç                        Hastane-muhasebeci 

(Çocuklar sevinçle kumbaralarını hastane muhasebesine bakan adama 

uzatır.. Adam çocuklara bakıp gülümser ve isteksizce bu paranın 

yeterli olmadığını ifade eden yüz ifadesiyle kafasını sallar) 

 

                                 (müzik girer) 

 

(Çocuklar kafalarını eğer, üzülür.. Ömer’in bulunduğu kata doğru 

giderlerken eskiden kurtardığı genç kız onları görür sevinir ve hastane 

muhasebecisinin yanına gelip durumu anlar, hesabı öder) 

 

 Sahne:10                     gündüz/iç             Hastane-Ömer’in odasına 

bakan cam-Oda 

 

(Çocuklar yüzlerindeki umutsuz ifadeyle Ömer’e bakmaktadır, Ömer 

uyuyordur) 

(Hemşire odaya gelir Ömer’i uyandırır, artık iyileştiğini ve taburcu 

olduğunu söyler, Ömer çok sevinir..  

 

                                        (müzik girer)  

(Olanları izleyen 3 arkadaşta durumu anlar ve sevinçle Ömer’in 

odasına koşar, Ömer’e sarılırlar) 

 

 

 



Sahne:11                      gündüz/iç                 Hastane-koridor 

 

                             (müzik devam ediyor) 

(4 arkadaş sevinçle odadan çıkar, aniden karşılarında eskiden 

kurtardığı kızı görürler, Çocuklar önce çok şaşırır sonra da onun 

hastane masraflarını ödediğini anlar,gülümserler.. Ömer genç kıza 

uzunca bakar .. sonra hep bir ağızdan yüksek sesle bağırırlar: 

’TEŞEKKÜR EDERİZ’ 

4 arkadaş kıza doğru koşar, sarılırlar.. 

 

                                            (Ekran kararır) 

 

                                             (müzik girer) 

 

 

.….SON….. 


