1.NASA

DIŞ-GÜN

NASA genel görüntüsü.
2.NASA

İÇ-GÜN

HAGY,JANSIN,MUDO,CORCİ
Bir masa etrafında toplanmışlar.
Hagy, başkandır ve baskın bir tiptir.
HAGY: Son araştırmalar bize Mars’ta
canlı

yaşama

ihtimali

olduğunu

gösteriyor.
JANSIN: Haci sen ne diyorsun? Nereden
anladınız?
MUDO: Nereden olacak!

Mars’ı bok

götürüyor.
JANSIN: İnsan varsa neden göremiyoruz?
HAGY: Sadece

sıçmak

için

yüzeye

çıkıyorlar nasıl görelim ki?
CORCİ: Eee, öyleyse, o kullandığımız
bilimsel terimler neydi?
MUDO: Ne diyeydik! Mars’ta bok bulduk.

Demek ki burada

insanlar

var

mı

diyeydik.
HAGY:

Neyse bu

bırakalım.

boktan

muhabbeti

Mars’taki

topluluğu

tanımamız gerekiyor.
MUDO: Bakalım elimizde ne var?
CORCİ:Sıçtıklarını biliyoruz.
Hepsi sinirli ona bakar.Corci susar.
HAGY:Başka,başka…
JANSIN: Sıçtıklarını biliyoruz.
Bu kez herkes ona bakar.
JANSIN: Ne yapayım,başka bişey yok.
HAGY: Tamam Jansın

sus!

Bu böyle

olmayacak.
JANSIN: Astronotları yollayalım,onları
Tanıyalım.
Corci,”büyüksün” der gibisinden konuşur.
CORCİ: Cansın!
HAGY: Hemen sevinmeyin! Eğitimli

adamlarımızı bilmediğimiz yere
gönderip risk alamayız.Mudo!
Hemenyazılı açıklama

yapın.Mars’a

gidecek gönüllü aranıyor diye.Tamam.
3.TIMES MEYDANI

DIŞ-GÜN

Tımes meydanından genel görüntü.
Bir TV ekranında, Nasa’nın Mars için
Gönüllü aradığı İngilizce söylenir.
İnsanlar toplanmıştır,dikkatli dinler.
4.EYFEL KULESİ ETRAFI

DIŞ-GÜN

Eyfel Kulesi genel görüntü.
Bir TV ekranında, Nasa’nın Mars için
Gönüllü aradığı Fransızca söylenir.
İnsanlar toplanmıştır,dikkatli dinler.
5.ÇEŞİTLİ ÜLKELER
Çeşitli ülekelerden

DIŞ-GÜN
genel görüntüler.

TV ekranlarında, Nasa’nın Mars için
Gönüllü aradığı çeşitli dillerde söylenir.
İnsanlar kafe tarzı yerlerde toplanmıştır
dikkatli dinler. Birbirlerine TV’yi işaret

eder.
6.İSTİKLAL CADDESİ

DIŞ-GÜN

İstiklal caddesi genel görüntü.
7.İSTİKLAL CADDESİ

DIŞ-GÜN

1.MUHABİR,1.ADAM,1.KADIN,2.ADAM,3.ADAM,FİGÜRASYON
İstiklal caddesinde erkek bir muhabir
1.adamla röportaj yapmaktadır.İnsanlar
etrafını sarmış.
1.MUHABİR: Beyefendi, Mars’a gitmek
İster misiniz?
Adam yaşlı ve bezmiş bir tiptir.
1.ADAM :Gidip de ne yapacam?
1.MUHABİR: Macera olurdu.
1.ADAM:Kuş kalkmaaaazzz,kıçım tutmaz
Ne macerası.Hacca gidecem ben.
1.KADIN muhabire yaklaşır.Seksi bir kadındır.
1MUHABİR: Siz gider miydiniz Mars’a?
1.KADIN: Giderdim de
kaldırmaz.

Mars

beni

1.MUHABİR:Ama siz Mars’ı kaldırırsınız
Kadın muhabire öpücük atıp uzaklaşır.
2.ADAM sinirli bağırır. Muhabir mikrofonu
Uzatır.
2.ADAM: Bu emekli maaşıyla markete
gidemezsin. Ne Mars’ı? Hükümete
sesleniyorum!
Bir adam araya girer.
3.ADAM:Hükümet ne yapsın be!Git işine.
Millet birbirine girer. Kavga çıkar.
8.PAZAR

DIŞ-GÜN

HASAN,YAŞLI SOSYETİK KADIN,GENÇ KIZ,FİGÜRASYON
Pazarcılar bağırmaktadır.Hasan
Külot,don satıyor.Kadınlar
tezgahı inceliyor.
HASAN :Abla sen de gel!Abiyi sevindir!
YAŞLI S.K:Abi niye sevinsin ayol!
HASAN: Öyle deme abla. Bakarsan bağ
Olur,bakmazsan elde kalır.

YAŞLI S.K:Uzatma da sütyen ver bana.
HASAN: Ultra battal mı?
YAŞLI S.K: Terbiyesiz! Bu diri göğüsle
ri zaptetmek için small lazım small.
Hasan safça üzülür.
HASAN:Yazık sana abla iki dakkada
Nefes darlığından gidersin.
YAŞLI S.K:Sana ne ayol! Al bunu koy
Poşete!
HASAN: Tamam abla kızma.Buyur.
Kadın uzaklaşır.Genç kız yaklaşır.
HASAN: Buyur bacım.
Kız alaycı güler.
GENÇ KIZ: Bacı mı kaldı amca?
Çorap ver bana et rengi olsun.
HASAN:Bacım okuyor musun sen?
GENÇ KIZ:Okuyom.
HASAN: O zaman et rengi

alma. İt

uğursuz takılır peşine.Kafayı derslere

ver.
GENÇ KIZ: Okuyom dediysem pavyonda
Okuyom. Paran çok geldi galiba.Çorabı
ver de gideyim.
9.NASA

DIŞ-GÜN

NASA genel görüntüsü.
10.NASA

İÇ-GÜN

HAGY,JANSIN,MUDO,CORCİ
Masada toplantı vardır.
JANSIN: Haci stres yapma.
HAGY:Olmuyor!Bir şeyler eksik. O
Adamı bulamıyorum.Gelenler ya aptal
ya kavgacı.Mars’ta bunlar toplum
kursa, Mars yörüngeden çıkar.
CORCİ:Yalnız,ben onu köpeği çok
Beğendim.Sahibi ne dediyse yaptı.
JANSIN:Yarı final hakkıydı bence.
HAGY: Susun aptallar! Hayvan götüre
cek olsam,sizin gibi iki öküzü götü-

rürüm.Ama bulucam onu,bulucam.
Kalleşçe güler.
11.PAZAR

DIŞ-GÜN

1.PAZARCI,2.PAZARCI,DİLENCİ,FİGÜRASYON
Yanyana tezgahlarda iki pazarcı
Sohbet ediyor.
1.PAZARCI: Ulan şeytan diyor bas
Mars’a git.Karıyı çoluk çocuğu bırak.
2.PAZARCI: Git lan!Bırak palavrayı.
1.PAZARCI: Vallahi lan!
2.PAZARCI:Yalancıyı dilenci?
Dilenci çelimsizdir.Belini tutuyor.
DİLENCİ:Benim belim ağrıyor.
2.PAZARCI:Dilenci bile istemedi seni.
Mars ne yapsın?
Dilenci gerilir.
DİLENCİ: Mars mı?
Dilencinin bileğindeki çipten
Ses gelmeye başlar.10 sn sonra dilenci patlar.

12.PAZAR

DIŞ-GÜN

EMNİYET MÜDÜRÜ, EM.MDR.YARDIMCISI 2.MUHABİR,POLİSLER,FGR
Ambulans yaralıları götürüyor.
Yerde ölülerin üstü gazete kaplı.
2.MUHABİR:Maalesef

iki vatandaşımızı

kaybettik.Yaralılar var. Görgü
tanıkları, dilencinin,üzerindeki
bombayı patlattığını söylüyor.Şu an
için örgüt ismi veremiyoruz.Ancak
eylemlerin devam edeceği söyleniyor.
Polisler muhabirleri ve kalabalığı
uzaklaştırır.
EMNİYET MÜDÜRÜ: Arkadaşlar!Gerekli
açıklama yakında yapılacak.
Müdür, yardımcısıyla konuşuyor.
EM.MDR.YRD: Amirim şahısla ilgili
Hiçbir bilgi yok.Sanki gökten inmiş.
Ülkeye nereden girdiği muamma.
EM.MDR: Kuş mu lan bu?

Araştırın

bağlantılarını!
EM.MDR.YRD: Emredersiniz!

13.ÇARŞI

DIŞ-GÜN

HASAN,KAĞIT TOPLAYAN ADAM,FEHMİ,
Bir adam çöpten kağıt topluyor.
Hasan ona para verir.
HASAN:Buyur dayı.
K.T.A:Sağol abi.
Fehmi uzaktan Hasan’ı görür.
FEHMİ:Hasan! Hayırdır lan bu saatte.
HASAN:Adamın biri kendini patlattı.
Polis kimseyi sokmuyo.Malları alamadım
geldim mecburen.
FEHMİ:Gel tavla atalım.
HASAN:Sonra bakarız.
14.UMUMİ TUVALET

İÇ-GÜN

TUVALETÇİ,HASAN,ŞİŞMAN ADAM,ZAYIF ADAM
Hasan lavaboda elini yıkıyorken
tuvaletçiyle sohbet ediyor.
TUVALETÇİ:
olsun.

Hasan

Allah

senden

razı

HASAN :Ne oldu abi?
TUVALETÇİ:

Bütün

garibanlara

yardım

ediyorsun.
HASAN: Tabii ki edicez abi.
Hasan para uzatır.Tuvaletçi almaz.
TUVALETÇİ

:

Senden

para

alır

mıyım

Hasan ayıp ettin.
HASAN

:Ee,tamam,sağol

abi.

Hadi

eyvallah.
Hasan çıkınca iki adam içeri girer.
Şişman olanı gaz çıkara çıkara
gelmektedir.
Z.A : Oğlum beleş diye bu kadar kuru
yenmez ki!
Ş.A

:

Konuşturma

lan

zor

tutuyorum

kendimi.
İkisi de tuvalete girer.Şişman
aşırı gaz çıkarır.
Ş.A : Oohh.
Z.A : Oğlum yavaş! Bu hızla sen bizi
Mars’a yollarsın ha.

TUVALETÇİ :Mars’mı dedin?
Gerilim müziği çalar. Tuvaletçi 10 sn
içinde patlar.
15.UMUMİ TUVALET

DIŞ-GÜN

POLİSLER,EM.MDR.,EM.MDR.YRD.,FİGÜRASYON
Ambulanslar, yaralıları götürüyor.
İnsanlar toplanmış.
EM.MDR.: Öğrenceğiz bu işin aslını.
EM.MDR.:

Herkesi

sorguluyoruz

amirim

az kaldı bulmamıza.
16.HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CAFER,HATİCE,OKTAY
Aile yemek yiyor.
CAFER: Nerde kaldı bu Hasan öküzü?
HATİCE: Gelir bey birazdan.
OKTAY:
HATİCE:

Kim

bilir

Nereye

nereye

takılmıştır

takılacak?

Abinle

uğraşacağına bi iş bul çalış!
CAFER:Takılma

çocuğa!

Hele

gelsin ben ona gösteririm.

parasız

Hasan içeri girer keyiflidir.
HASAN: Afiyet olsun.
HATİCE:Hoş geldin oğlum.
HASAN: Anne ne yemek var?
CAFER: Hıyar turşusu var soytarı!
HASAN: Baba ne yaptım yine? Sana da
bir kere yaranamadım.
CAFER:Kes lan para lazım.
HASAN:

Pazarda

patlama

oldu

satış

yapamadım. Para yok üstümde.
CAFER: Para yoksa ev de yok ulan. Kalk
siktir git!
HASAN: Ayıp oluyo ama baba.
CAFER:Eşşoğleşşek! Siktir!
HASAN: Bari kendine laf söyleme.
CAFER: Daha oturuyor lan kalk!
Hasan, üzgün, söylenerek çıkar.

17.PARK

DIŞ-GÜN

HASAN,MELAHAT
Bankta yan yana oturmuşlar.

HASAN: Melahat. Bir kere bırak da
öpeyim.
MELAHAT:Olmaz.Hem bu saatte niye
buluştuk biz?
HASAN: Babam kovdu.
MELAHAT:Ne zalim senin bu baban!
HASAN: Öyle deme.Belki bir derdi
vardır. Babadır.Canı sağolsun.
MELAHAT:Ne derdi?Boş oturmaktan başka
ne yapıyor?
18.FLASHBACK-HASAN EV

İÇ-GÜN

Hasan’ın arkasından babasının çıktığı görülür.
19.FLASHBACK OTEL
Cafer’in otel odasında kadınlarla
Alem yaptığı görülür.

İÇ-GÜN

20.ÇARŞI

DIŞ-GÜN

HASAN,KAĞIT TOPLAYAN ADAM
HASAN:Dayı nasılsın?
K.T.A : Sağolasın.
HASAN: Gel beraber yemek yiyelim.
Beraber lokantaya geçerler.
21.LOKANTA

İÇ-GÜN

HASAN,KAĞIT TOPLAYAN ADAM,FİGÜRASYON
Yemek yiyorlar. Adam yemeğe adeta
Saldırıyor.
HASAN : Dayı boğulacan.
K.T.A: Kusura bakma.
HASAN: Estağfurullah.Kimsen yok mu?
K.T.A: Yok.
HASAN: Gel seni daha düzgün bi işe
sokalım.
Adam korkar,titremeye başlar.
HASAN: Dayı gazın mı var?
K.T.A:İşimden memnunum ben.

HASAN:Tamam dayı sen bilirsin.Dayı
Ben kalkayım. Malları alayım pazardan.
Hasan kalkar.Hesabı öder.Adam
Yemeğe devam ediyor.
HASAN:Ya dayı memleket nereydi senin?
K.T.A : Marslıyım ben.
Adam konuşur konuşmaz taş kesilir korkudan.
K.T.A:Ne dedim ben!
Hasan çıkar.
HASAN: Marslı mı? Yanlış duydum galiba
10 sn sonra lokanta yerle bir olur patlamadan.
22.LOKANTA

DIŞ-GÜN

POLİSLER,GAZETECİLER,FİGÜRASYON
Polis yine her yeri kapatmıştır.
İncelemeler yapmaktadır.
23.KAHVE
FEHMİ,YAŞLI ADAM,KAHVECİ KEMAL,FİGÜRASYON
Kahveci, çay dağıtmaktadır.
Bir kısım TV’ye bakıyor.Ekranda
Hasan’ın fotoğrafı var.

İÇ-GÜN

TV: Resimdeki şahsın, canlı bombayla
en son konuşan kişi olduğu belirlendi.
Polis, her yerde bu şahsı arıyor.
FEHMİ:Hasan lan bu!
YAŞLI ADAM: Hangi Hasan?
Bütün kahve yaşlı adama manalı bakar.
KAHVECİ KEMAL: Hasan’ın ne işi olur
Canlı bombayla.
YAŞLI ADAM: Desene Hasan sıçtı!
Bütün kahve yaşlı adama manalı bakar.
FEHMİ:Neyse yakında kokusu çıkar.
Bütün kahve Fehmi’ye manalı bakar.
FEHMİ: İşin kokusu çıkar yani.
24.HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CAFER,HATİCE,OKTAY
TV açık. Cafer sinirlidir.
Hasan kafasını eğmiş.
CAFER: Canlı bombayla en son konuşan
adammış. Ulan babanla bir gün konuştun

mu? Derdi nedir sordun mu?
Ağlamaya başlar,Hasan cebinden para
çıkarır,babasına uzatır.
HASAN:Al

baba

ağlama.

Belki

derdine

çare olur.
CAFER:İşte böyle ara sıra sorsan bak
ben nasıl keyiflenirim.Karı çay demle
Oğlum biraz gevşesin.
OKTAY: Ohh..Bizi hiç soran yok. Bu
Çocuk okulda ne yer ne içer.
Ortaya atılır. Elbiselerini yırtar.
OKTAY:Ben de kendimi patlatacam.
Cafer Oktay’a tokadı basar.Oktay oturur.
CAFER:Otur,pezevenk!
Hasan,Oktay’a para uzatır.
HASAN:Tamam baba.Bırak gençtir.
Oktay sırıtır parayı alır.
HATİCE:Oğlum bu iş ne olacak.
HASAN: Nasılsa
Öğreniriz.

gelir

alır

polis

CAFER:

Oğlum,

ben

gelemem.Psikolojim

karakola

falan

bozulur.

HASAN:Tamam baba.Ben hallederim.
25.EMNİYET-SORGU ODASI

İÇ-GECE

EMNİYET MÜDÜRÜ,EM.MDR.YRD.,HASAN,POLİS
Projektör Hasan’ın yüzüne vurur.
EM.MDR.:Konuş lan! Ne konuştun canlı
bombayla?
HASAN: Amirim,

garibanı

tanıyordum.

Bir yemek yedireyim dedim.
EM.MDR.YRD.: Gariban

ha!

Ya

ölen

masumlar?
EM.MDR.:Kepçe aşçının götüne girmiş!
Doktorlar yirmi saattir ameliyatta.
EM.MDR.YRD.:Yazık değil mi lan!
HASAN:Amirim valla benim bir suçum yok
Bir mayısta bile sokağa çıkmam ben.
EM.MDR.:Senin gibilerin zaten sokağa
çıkması suç.

Polis girer.
EM.MDR.:Söyle!
POLİS:Amirim.Şüphelinin
bağlantısı

yok.Savcı

herhangi
“salın”

bir

demiş.

HASAN:Çok şükür.
EM.MDR.:Çok sevinme.Gözüm üstünde.
Hasan, polisle çıkar.
EM.MDR.YRD.:Ne yapalım amirim?
EM.MDR.:Peşini bırakmayın!
26.PAZAR

DIŞ-GÜN

HASAN,YAŞLI KADIN
YAŞLI
KADIN
:Bana
girenlerden ver.

şöyle

araya

HASAN:Anne,sana gitmez onlar.
YAŞLI KADIN: Nerden annene oluyorum!
HASAN:Bak kocan yanlış anlar.
Y.K.:Ne yanlış anlayacak.Sana ne!
HASAN:
Yapma.

Bu

yaştan

sonra

azdı

der.

Y.K.: Araya girenden istiyorum versene
kardeşim.
HASAN: İlla girsin diyorsun.
HASAN:Al
o
Azmışsın sen.

zaman,sen

Y.K.:Yetişin! Sapık var!

bilirsin.

HASAN:Ne sapığı abla!
Kadınlar birlikte Hasan’ı döver.
Uzaktan sivil polis aracı Hasan’ı takip
etmektedir.
27.PAZAR

DIŞ-GÜN

HASAN,GENÇ
Genç, Hasan’ın eline su döker.
Hasan yüzünü yıkıyor.
GENÇ:Hasan abi,yine ne oldu?
HASAN: İyi niyetle uyardım. Hata ettim
Kimseye yaranamıyorum.Baksana polis de
peşimde. En iyisi yengene uğrayayım
kafamı dağıtayım.
Uzaktan polis aracı görünür.
28.KAHVE

İÇ-GÜN

FEHMİ,KAHVECİ,YAŞLI ADAM,YAŞLI KOCA,3.MUHABİR,FİGÜRASYON
TV’de haberler var.Ekranda pazardaki
Yaşlı kadının ftoğrafı var.
TV: Yine bir kadın cinayeti.Yine bir
Vahşet.Zalim koca karısını 54 yerinden
bıçakladı.
Polisler yaşlı kocayı aralarında
Götürüyorlar.
3.MUHABİR: Beyefendi,neden öldürdünüz
karınızı?
YAŞLI KOCA:Azmıştı ne yapayım.Namusumu
temizledim.

3.MUHABİR:Kiminle bastınız?
Y.K.:Doğru konuş lan! Benimleydi.
3.MUHABİR:Ee, o zaman ne namusunu
temizlediniz?
Y.K.:Uzatma seni de temizlerim!
29.MELAHAT EV

İÇ-GÜN

MELAHAT,HASAN,MELAHAT’IN AŞIĞI
Hasan kapıyı açınca Melahat’i aşığıyla
basar.
MELAHAT’İN AŞIĞI: Eyvah!
MELAHAT:Hasan! Nerden çıktın sen?
HASAN: Cevap vermiyim. O konuya
gelmişsiniz.Yazıklar olsun!
MELAHAT:Açıklayabilirim.
HASAN: Bana koklatmazken keyif yaptın
ha! Ne çok sevmiştim seni.
MELAHAT’İN AŞAĞI:Elini kana bulama!
HASAN:Ne alaka lan! Allah cezanızı
versin!
Hasan boynunu büküp çıkar.
30.HASAN EV

İÇ-GÜN

CAFER,HASAN,HATİCE
Hasan sessiz eve girer.
Anne babası konuşurken duyar.
CAFER:Yeter.Sıkıldım bu çocuktan.
HATİCE:Ne zararı var sana? Babası her
Ay para da yolluyor.

CAFER: Batsın parası!
Hasan girer.
HASAN: Ne babası!Ne parası!
HATİCE:Bir şey yok oğlum.
HASAN:Yalan söyleme! Anlatın!
CAFER:Bağırma lan!Dinle!Biz senin
gerçek anne baban değiliz.
HASAN: Hayııııırrr….
CAFER:Bağırma ulan!
HATİCE:Tamam oğlum,sakin ol.
HASAN:Bu böyle mi söylenir?
CAFER:Ne yapaydık ulan,televizyona mı
Vereydik?
HASAN: Peki kim gerçek anne babam?
CAFER: Baban,doğumda öldü.
HASAN:Oha be! O nasıl oldu?
CAFER:Ne bileyim.Allah’ın işi. Kalp
krizi geçirdi.Baban,iş adamı Vedat bey
annen Şermin hanımdı.Onların yanında
çalışıyorduk.

Kadın

seni

başkasından peydahlamış.Baban ölünce,
anan seni bize verdi.Her ay da para
yolladı.Keyfine düşkün bir kadındı.
Seni biz büyüttük.Ama artık yeter.Git
anan baksın sana.
HASAN: Duymak istemiyorum.Ben anamın
yanına gideceğim.

31.ŞERMİN EV

İÇ-GÜN

HASAN,ŞERMİN,HİZMETÇİ,1.JİGOLO,2.JİGOLO
Hasan, holde beklemektedir.
HİZMETÇİ: Hasan’dı değil mi?
HASAN: Evet.
HİZMETÇİ:Hangi Hasan diyeyim?
HASAN:Özel bir şey yok.Sade Hasan.
Hasan beklerken hizmetçi

içeri

gidip gelir.
HİZMETÇİ:Şermin hanım sizi bekliyor.
Hasan hizmetçiyle içeri girer.
Şermin koltukta oturmuş.İki
Yanında kaslı genç erkekler vardır.
Şermin Hasan’a beğenmemiş gibi
Bakar.
ŞERMİN: Kim bu ayol?Ben bunu istemedim
Hem tipim de değil.
HASAN: Anne!
ŞERMİN: Anne mi? Çıtırım denmesinden
Hoşlanıyorum ben.Jigolo firması mı
yolladı seni?
HASAN:Ben senin oğlunum. Yıllar evvel
yanında çalışan Cafer’e vermişsin beni
ŞERMİN:
seni de.

Cafer’i de

hatırlamıyorum

Hadi çık git.

HASAN:Bir kere kucaklasaydım bari.

1.JİGOLO:Biz neciyiz abi.
ŞERMİN: Ben hep kucaklardayım zaten.
Şermin kahkaha atar.
ŞERMİN: Kızım çıkar bunu!
HİZMETÇİ:Buyrun!
HASAN:Tamam,ben çıkarım.Yazıklar olsun
Hasan çıkar.
32.SOKAK

DIŞ-GÜN

HASAN,GÖBEKLİ ADAM,FİGÜRASYON
Hasan bir evin dış kapısının önünde
Oturmuş ağlıyor.
HASAN:Allah’ım ne talihsizim ben!
Anam bile sahip çıkmadı bana. Kime
Bulaşsam başım ağrıyor.
Bağırmaya başlar.
HASAN: Yeter Allah’ım. Kurtar beni!
Allah’ım bir kapı aç bana! Allah’ım
Bir kapı aç!
Evin dış kapısı yavaşça açılır.
Işık gelmeye başlar.Hasan, ilahi bir
İşaret görmüş gibi etkilenir.Göbekli
Adam ve bir grup insan çıkar.Ellerinde
Sopalar vardır.
GÖBEKLİ ADAM: Ne bağırıyorsun lan
evin önünde! Çocuğu zor yatırdık
geçmişine soktuğum!
Hasan’a vurmaya başlarlar.

HASAN: Vurmayın abi.Ahh.Ah..
Hasan kaçar.
33.PARK

DIŞ-GÜN

HASAN,SARHOŞ,FİGÜRASYON
Hasan, parkta oturuyor. Üstü başı
dağılmış. Kan içindedir.
SARHOŞ:Abi bi ekmek parası.
Hasan cebinden para çıkarır.
Sarhoş, bir tomar parayı görünce
gözleri açılır.
HASAN:Al.Kendine bişeyler al.
SARHOŞ:Sağol abi.
Sarhoş uzaklaşır.Uzaktan polis
arabası görünür.
HASAN:Bu polisler de gitmedi.
Sarhoş ve arkadaşları Hasan’a bakar.
Sarhoş Hasan’ı işaret eder.
SARHOŞ:Çıkar lan paraları!Cebi
Para dolu.Saldırın!
Hasan’ın paralarını alırlar. Döverler.

34.SOKAK

DIŞ-GÜN

HASAN,FİGÜRASYON
Hasan, kendi kendine konuşarak yürüyor.
Bir beyaz eşya dükkanının önünden
geçerken,gözü açık olan TV’ye çarpar.
TV’de yazı vardır.” Mars’a gidecek
gönüllü aranıyor”. Yazıyı yakından
incelerken, kendi kendine konuşmaya
başlar.
HASAN: Demek Mars ha! Başka şans
Bırakmadınız bana.
Gülümser.yürümeye devam eder.
35.HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CAFER,HATİCE
Hasan çantasını hazırlamış salonda
oturuyor. Anne babası yanında oturuyor.
CAFER: Ne oldu lan!Babayı gördün mü?
HASAN:Ölmüş.
CAFER:Ananı gördün mü?
HASAN:Görmez olaydım.

CAFER:Çok sıcakkanlı bir insan değilmi
Cafer, pis pis sırıtır.
HASAN:Çoook..Gençlerin

önünü

açıyor

CAFER:Açar..Eskiden de açardı..
HATİCE:Neden bahsediyosunuz?
HASAN:Boş ver anne.
CAFER:

Döndün

yine

kürkçü

dükkanına

ama burada sana yer yok!
HASAN:

Merak

etme!

Eşyalarımı

aldım

Mars’a gidiyorum.
CAFER:

Kars’a

gidip

ne

yapacan?

Tarlayı da evi de sattık.Neyimiz kaldı
ki!
HASAN: Kars değil baba Mars!
CAFER:Mars ne zaman vilayet oldu?
HASAN:

Baba

ben

diyorum

Çanakkale

boğazı…Neyse…
HATİCE: Oğlum kal burada.Yine eskisi
gibi mutlu yaşarız.

HASAN:Olmaz
yıllarca

anne

bana

kalamam.Siz

baktınız.

de

Hakkınızı

helal edin.
HATİCE:Helal

olsun.Dur

sana

yolluk

koyayım
Annesinin elini öper.Sefertasını
alır.Babası öptürmez.Annesi ağlarken çıkar.
HASAN:Hoşçakalın.
36.ÇARŞI

DIŞ-GÜN

HASAN,2.DİLENCİ,FİGÜRASYON
Hasan,yürürken dilenciye para verir.
HASAN: Dikkat et amca sen de patlama!
2.DİLENCİ: Sağol oğlum.
Dilenci gülümser. Dilenci ileride
Arkadaşlarına Hasan’ı gösterir.
Tebessümle Hasan’a bakarlar.
HASAN:Amma da çoğaldı lan bunlar.
37.NASA
Nasa genel görüntüsü.

DIŞ-GÜN

38.NASA-JÜRİ ODASI ÖNÜ

İÇ-GÜN

HASAN,1.GÖNÜLLÜ,2.GÖNÜLLÜ,GÖREVLİ,FİGÜRASYON
Herkes telaş halindedir. Sırasını
beklemektedir.1.gönüllü sürekli
taklit yapmakta.
HASAN: Kardeş selamün aleyküm.
1.gönüllü,bir Nihat Doğan gibi
bir Bülent Ersoy gibi konuşur.
1.GÖNÜLLÜ:Aleyküm selam.
HASAN:Çok yeteneklisin. Mars’a gitmeyi
çok mu istiyorsun?
1.GÖNÜLLÜ:
kuruyorum.

Yıllardır
Bu

uğurda

hayalini
ne

gerekirse

yaparım.
HASAN:İnşallah hayırlısı.
2.gönüllüye döner.
HASAN:Kardeş sen ne yapıyorsun?
2.GÖNÜLLÜ: Cam yiyorum.
HASAN: Neden?

2.GÖNÜLLÜ:

İşte.Benimki

de

öyle

bi

bulamazsan

ne

zevk.
1.GÖNÜLLÜ:Mars’ta

cam

bok yiyecen?
2.GÖNÜLLÜ:Doğru konuş lan!
1.GÖNÜLLÜ:Konuşmazsam ne olur?
Birbirlerine girerler. Başta Hasan,
herkes ayırmaya çalışır.Görevli gelir.
GÖREVLİ:Gelin

bunları

alın!

Çıkın

dışarı.
Bir adam onları çıkarır.
39.NASA JÜRİ ODASI

İÇ-GÜN

HAGY,CORCİ,MUDO,JANSIN,3.GÖNÜLLÜ,HASAN,GÖREVLİ
HAGY:Ne oluyor dışarıda?
GÖREVLİ:Efendim,iki kişi sorun çıkardı
attık.
HAGY:İyi yapmışsınız.
MUDO:
sorunlu
toplumu

Bir

türlü
insan

anlatamadık.Mars’ta
istemiyoruz.Oradaki

kucaklayabilmemiz

insanlara ihtiyacımız var.

için

sakin

HAGY, 3.gönüllüye döner.
3.gönüllü,justin Bieber benzeri
bir çocuktur.
HAGY:Seni

birine

benzettim

ama

çıkaramadım.
CORCİ:Gençlerden.
JANSIN:Justiiiinnnn..
HAGY:Ergen kızlar gibi bağırma,kendine
gel!
Jansın kendini toplar.
HAGY:Sana bir soru soracağım.Issız bir
adaya düşsen yanına alacağın üç şey
nedir?
3.GÖNÜLLÜ: Annemi,annemi,annemi..
MUDO:

Ananı,ananı,ananı

Mars’ta

bulamazsan ne yaparsın?
3.gönüllü ağlamaya başlar.
3.GÖNÜLLÜ: Onsuz yapamam ben.
MUDO: Bakkala anasız gidemeyen çocuğun
Mars’ta ne işi var?

CORCİ: Ollmadııı.
JANSIN:

Bizimle

değilsin.Adana

elemelerine de gel.
HAGY:O ne lan?
JANSIN:Ne

bileyim,

bir

yarışmada

görmüştüm.
3.gönüllü çıkar. Hasan girer.
Elinde sefertası vardır.
HAGY:Gel bakalım. Tanıt kendini.
HASAN: Ben Hasan.
JANSIN:Hangi Hasan?
HASAN:Sana……hiç

bahsetmediler

Pazarcı

Don,

Hasan.

külot

mi?
falan

satıyorum.
HAGY:Peki

Hasan,

anan

olmadan

yaşayabilir misin?
HASAN:Yere batsın.
Hagy, hafif ayağa kalkar.Gülümser.
HAGY:Baban olmadan yaşayabilir misin?
HASAN:Cehennemin dibine…

Hagy,daha bir keyiflenir.
HAGY:Sevgilin

olmadan

yaşayabilir

misin?
HASAN:Düşmanlar başına!
HAGY:Peki,Mars’ta seni seven olmazsa?
HASAN:Dünyada

sevenim

var

mı

ki?

Mars’ta da olsun.
HAGY:Ya orada ölürsen?
HASAN:Ben
insanlık

zaten
adına

ölmüşüm.En
bir

şeyler

azından
yapmış

olurum.
Hagy bağırır.
HAGY:Buldum!Buldum!

Bütün

adayları

yollayın.
40.JÜRİ ODASI ÖNÜ

İÇ-GÜN

GÖREVLİ,FİGÜRASYON
GÖREVLİ: Arkadaşlar,seçmeler bitmiştir
Lütfen dağılın!
Millet dağılmaya başlar.

41.JÜRİ ODASI

İÇ-GÜN

HAGY,MUDO,JANSIN,CORCİ
Sırayla Hasan’ın alnından
öpüyorlar.Hepsi çok sevinçlidir.
HAGY:Aylardır bu anı bekliyoruz.
MUDO: Hasan çok vakit kaybettik.Seni
acilen yollamamız lazım.
HASAN:Tamam ben hazırım.
JANSIN:

Şimdi

Hasan.

canlıların

olabileceğini

Mars’ta

düşünüyoruz.

Ama emin değiliz.
CORCİ:

Bu

araştırmanı

yüzden
istiyoruz.

senin
Hemen

gidip
sana

telsiz takacaklar.
HAGY:Bağlantımızı

böyle

sağlayacağız.

İstediğin zaman çaldır ararız.
MUDO:Mars’ta

canlılar

varsa,onlara

medeniyet götüreceğiz.
HAGY:Irak’a götürdüğümüz gibi.
HASAN:Tamam.

42.MEKİK

İÇ-GÜN

HASAN
Sefer tasını bir kenara
koymuş.Mekikte uzanmış gİdiyor.
Kulaklığı,çok göze batmayan küçük
bir kulaklıktır.
HAGY:Hasan beni duyuyor musun?
HASAN:Duyuyorum.
MUDO:Korkacak bir şey yok.Yolculuğumuz
sorunsuz

devam

ediyor.Kısa

zaman

içinde Mars’ta olacağız.
HAGY:Arkadaki

modülde

sana

altı

ay

yetecek kadar yemek var.
HASAN: Kurufasülye soğan da varmı?
HAGY:Var, var.
43.NASA-GÖZLEM ODASI
HAGY,CORCİ,MUDO,JANSIN
Ekranda, sinyal lambaları,grafikler
vb. var. Ekrandan Hasan’ı görüyorlar.
Lambalar yanıp sönmeye başlar.

İÇ-GÜN

Alarmlar çalmaya başlar.
HAGY:Ne oluyor?
MUDO: Yemek modülü arıza veriyor.
JANSIN:Elimle açtığım börekler…
CORCİ:Kendi bastığım hıyar turşusu..
44.MEKİK

İÇ-GÜN

HASAN
Kulaklıktan sesleri duyar.Panikler.
HASAN: Hacı abi. Çevirme mi var?
HAGY:Panik yapma Hasan!
Gürültü kopar.
HASAN: Eşhedü enne ilahe ilallah..
MUDO: Yemek modülü gitti Hasan..
HASAN:Desene kaldık,sefertasına..
JANSIN:Çocuk aç kaldı.
CORCİ:Hasan

Mars

kötü,

dikkat

et

yemek

ulaştırmaya

kendine.
HAGY:

Hasan

sana

çalışacağız.O ana kadar kendini koru.
HASAN:Tamam Hacı abi. Eyvallah.

45.MATADOR SARAY

İÇ-GECE

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,KIZLAR,1.MAHKUM
Matador,piyanonun başında oturmuş.
iki asker 1.Mahkum’u aralarında
tutmuş.Kızlar bir tarafta oturuyor.
Satılmış Matador’un yanında ayakta.
SATILMIŞ:Matador

efendimiz.

Bu

şahıs

sokağa işerken görülmüş.
MATADOR: Benim ne kadar hijyenik bir
insan olduğumu dünya alem bilir.
SATILMIŞ:Dünya mı?
MATADOR:

Mars

alem

tuvalet

istemiyorum

ben?Hele

ki

diyorum
üstüne

ben

sokağa
sürekli.

çıksın.Nasa

yani.Ülkemde
demedim
işemek

bokunuzu.Mars’ı kirletmeyin.
Gülmeye başlar.
1.MAHKUM:Kralım bağışlayın.
MATADOR:Sana sürprizim var.
Askerlere ve kızlara bakar.

ha.Ne

Sıkışan

incelesin

mi

yer

dursun

MATADOR:Arkadaşlar hazır mısınız?
Ben çalacağım siz söyleyeceksiniz.
Çalmaya başlar.
ASKERLER:Abuçiçi, çi çi..Abuçiçi çi.
KIZLAR:Abuçiçi

çi

çi,çi

çi..Abuçiçi

çi.
MATADOR: Söyle lan!
1.mahkum kulaklarını tıkar.
1.MAHKUM:

Allah

aşkına

söylemeyin!

Durun.
MATADOR:Söyle lan.
ASKERLER:Eslen

beslen,karşı

beri

seslen.
KIZLAR:Eslen beslen,karşı beri seslen.
SATILMIŞ:Döndüm

bir

daha

abuçiçi

çi

çi,abuçiçi çi.
1.mahkum

yorgunluktan tükenmiştir.
MATADOR:

Demek

söylemiyorsun

ha!

Halbuki çok güzel bir çalışmadır.Bizim
Mustafa’nın dünyada yaptığı en iyi iş
bu.Satılmış,

buna

takın

çipi.Güngören’e

sürün

bunu.Orda

tuvaletçilik yapacaksın.
Satılmış elindeki cihazla
mahkumun bileğine çip takar.
SATILMIŞ:

Konuşmama

hakkına

sahipsin.Dünya’da Marslı olduğuna dair
bir

şey

söylersen

verdiğimiz
çalışmayı

iş

veya

dışında

düşünürsen

10

bizim

bir
sn

işte
içinde

patlarsın tamam mı?
MATADOR:Üç ay sürdüm seni.Götürün.
Askerler adamı alır çıkarlar.
46.MARS-YER ALTI
MARS GENEL GÖRÜNTÜSÜ
Mars yer altı şehri, Türkiye’deki
şehirlere benzer. Halkın kıyafetleri
Türkiye’deki halkın kıyafetlerine
benzer. Şehir orta halli bir şehirdir.
Çoğu duvarda ve yol üstü tabelalarda
“Nasıl görmek istiyorsan öyle bırak-MATADOR”
yazmaktadır.

DIŞ-GÜN

47.MARS YER ALTI-SOKAK

DIŞ-GÜN

1.KADIN,1.ADAM,FİGÜRASYON,1.MAHKUM,ASKERLER
Kalabalık toplanmış,insanlar tepkili.
1.KADIN:Lanet

olsun

bu

Matador’a!

Çocuklarımızı sürgüne yolluyor.
Lanet olsun sesleri.
Askerler 1.mahkumu

götürürler.
1.KADIN:Nereye
1.MAHKUM:

götürüyorsunuz

Güngören’e

oğlumu?

gidiyorum.

Tuvaletçilik yapacağım.
1.ADAM:Kardeş,değnekçi

Ahmet

de

bizdendir. Onu gör.
1.MAHKUM:Tamam.
1.Kadın ağlar.
48.MATADOR SARAY

İÇ-GECE

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,MUSTAFA TOPALOĞLU
TV ekranında Mustafa topaloğlu
var. Matador ve Satılmış ayakta.
MATADOR: Demek, Nasa bir adam yolladı
ha.
MUSTAFA:Evet kralım.

MATADOR:Tamam.Biz

onun

icabına

bakarız.Sende ne var ne yok?
MUSTAFA:Bildiğin

gibi

kralım.Yine

uzaylı ayağına devam.
MATADOR:Sakın Mars demeyesin patlarsın
haa..
Kahkaha atar.
MUSTAFA:Neyse

ben

çalışmaya

devam

edeyim.
Ekran kapanır.
49.MARS YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

FİGÜRASYON,TELLAL
Halk toplanmış,davul çalan
tellalı dinliyor.Herkes
fısır fısır konuşuyor kendi
arasında.
TELLAL:Duyduk
Nasa’nın
yolladığı

Mars’ı

duymadık
ele

dünyalıya

demeyin!

geçirmek
yardım

olanlar sürgüne yollanacaktır.

için
edecek

50.MARS-YER ÜSTÜ

DIŞ-GÜN

HASAN
Hasan Mars’ta geziyor.
Çeşmeden su içer.Her yer
taş topraktır.
HASAN: Ulan suyu da güzelmiş.Nasa’dan
hiçbir

şey

söylemediler.Allah

Allah

unuttular mı acaba?
Sefer tasını çıkarır. Yemek yer.
51.MARS-YER ALTI

DIŞ-GÜN

1.MARSLI,2.MARSLI
İki adam tavla oynarken
1.marslı oyunu bırakıp hızla koşar.
2.MARSLI:Bu el bitseydi lan!
1.MARSLI:Dur oğlum altıma yapacağım.
Bir delikten yukarı çıkar.
Mars’ın üstüne tuvaletini yapar.
52.MARS-YER ÜSTÜ
HASAN
Ağır ağır yürüyor.Ofluyor.

DIŞ-GECE

HASAN:Hasan,

senin

ne

işin

var

Mars’ta? Sinirle iş mi yapılır? Mars
Mars

dediler,her

yeri

bok

götürüyor.Kusacağım şerefsizim.Yemeğim
de azaldı.
Yürürken ayağı kayar.
Bir çukurdan aşağı düşer.
53.MARS-YER ALTI

DIŞ-GECE

HASAN,CÜNEYT ARKIN,FİGÜRASYON
Hasan şehri görünce şaşırır.
HASAN: Vay, vay ,vay.Bu ne lan!
Şehri bir süre daha inceler.
Daha sonra ileride Cüneyt
Arkın ve bir grup insanı bir
minibüsün yanında görür.
54.MARS-YER ALTI-MİNİBÜS
CÜNEYT ARKIN,1.YOLCU,2.YOLCU, 2.DİLENCİ
2.dilenci,36.sahnedeki adamdır.
Elinde çanta var.Minibüsün üstünde
Mars-Taksim yazıyor.

DIŞ-GECE

CÜNEYT:Dayı senin sürgün bitti mi?
2.DİLENCİ:Bitti

şükür.Bunları

oğlum

Cüneyt’e verirsin.
CÜNEYT:Demek Cüneyt koydun adını ha.
2.DİLENCİ:Senle
nasıl

Aytekin’in

hakkını

öderiz.Zamanında

bizi

kurtardınız.
1.YOLCU:Eskiden
çakıldı.Siz

buralar

kayaları

hep

kaya

kırmasaydınız

nasıl yaşardık buralarda.
Buralarda “dünyayı kurtaran adam”dan
kaya kırma sahneleri konulabilir.
2.DİLENCİ:Eee,Cüneyt neden hala yardım
ediyorsun bize?
CÜNEYT:İnsanlığa

bir

faydam

olursa

mutlu olurum.
2.YOLCU:Abi,senin

kaçak

yolcu

taşıdığını Matador duyarsa?
CÜNEYT: Duyarsa,Mars’ı da kurtarırım.
Hepsi kahkaha atar.
CÜNEYT:Hadi toparlanalım.

55.MATADOR SARAY

İÇ-GECE

HASAN,SATILMIŞ,ALFONSO
Matador ve Satılmış tavuk yiyor.
İkisi de çatal kaşık kullanarak
dökmeden yiyorlar.
SATILMIŞ:Kralım.Biz niye kötü adamlar
gibi elimizle yemiyoruz tavuğu?
MATADOR:Satılmış.Benim

hijyene

önem

verdiğimi bilmiyor musun?Takarım çipi
götüne.
SATILMIŞ:Affedin kralım.
MATADOR:Onu

boş

ver

de

bu

ismi

kim

koydu sana?Dünyalı ismi lan bu.
SATILMIŞ:Babanızın

krallığı

zamanında

annem sürgüne yollanmış.
MATADOR:Anana takmışlar yani.
Matador kahkaha atar.Satılmış bozulur
ama sırıtır.
SATILMIŞ:Takmasalar

ben

olmazdım.

Orada sevdiği birisinin ismiymiş.
MATADOR:Neyse kalk televizyonu aç.

Satılmış tv’yi açar.
SATILMIŞ:Kimi açayım?
MATADOR:Alfonso’yu.
TV açılır.Ekranda Madrid yazar.
Alfonso İspanyolca konuşur.
MATADOR: Dil ayarını yap.
Satılmış dili Türkçe yapar.
ALFONSO:Kralım nasılsınız?
MATADOR:İyiyim, iyi.Mourinho gitti mi?
ALFONSO:Chealsea’yle anlaştı diyorlar.
MATADOR:Arda nasıl alıştı mı?
ALFONSO:Alıştı,alıştı.
MATADOR:Bizim
Arda’dan

para

dilencilere
mara

söyle

istemesinler.Adam

düğün yapacak yakında.Adamı sıkmayın.
ALFONSO:Emredersiniz.İyi akşamlar.
MATADOR:Kapat.Yatacağım.

56.MARS-YER ALTI-MİNİBÜS

DIŞ-GECE

HASAN,CÜNEYT ARKIN,2.DİLENCİ,YOLCULAR
Yolcular binmiştir.Hasan onlara yaklaşır.

HASAN:Cüneyt abi.Sen buralar.
CÜNEYT:Tanıyamadım

kardeş

kusura

bakma.
HASAN:Abi

ben

dünyadan

Hasan.Nasa

yolladı beni.
2.DİLENCİ:Vay Hasan! Seni hatırladım.
Bize

dünyada

az

yardım

etmedin

sen.Bizim yüzümüzden başın belaya da
girdi.
CÜNEYT:

Kardeşim

hoş

geldin

Senden

bahsetmişlerdi.
2.DİLENCİ:Aman abi,sessiz olun Matador
her yerde Hasan’ı arıyor.
CÜNEYT: Hasan sana emanet. Biz

yola

çıkalım.
2.DİLENCİ: Ben ona gözüm gibi bakarım.
Adım Makinto.
HASAN:Memnun oldum.Sağolasın.

CÜNEYT:Hoşçakalın.
HASAN:Güle güle.
Cüneyt minibüse biner.
CÜNEYT:
Mayıs

Arkadaşlar
var.

Taksim

Eminönü’ne

kapalı.1
geçeceğim.

İhtiyaçlarınızı Tahtakale’den alın iki
gün

sonra

bıraktığım

yerden

alırım

sizi.
Minibüs hızla uzaklaşır.
57.MAKİNTO EV

İÇ-GÜN

MAKİNTO,CIBILDAK,HASAN
2.dilenciye bundan sonra “makinto” diyeceğiz.
Makinto ve Hasan içeri girer.
CIBILDAK:Kim o?
MAKİNTO: Benim.
HASAN: Kim bu Makinto?
MAKİNTO:Kızım Cıbıldak.
HASAN:O zaman ben bakmayayım.
MAKİNTO:Efendim.
Kız gelir.

CIBILDAK:Hoşgeldiniz.
MAKİNTO:Bu tarafa dönsene Hasan.
Hasan döner.
HASAN:Hoşbulduk.
Hasan’la Cıbıldak birbirine işveli bakar.

58.MARS-YER ALTI-KAHVE

İÇ-GÜN

HASAN,KAHVECİ BABO,YAŞLI MARSLI,FİGÜRASYON,MAKİNTO
Hasan ve 2.dilenci çay içiyor.
Kahvede “Babonun yeri” yazıyor.
Üç dört genç yaşlı Marslının
etrafına toplanmış.
MAKİNTO:İyi uyudun mu Hasan?
HASAN:Sağol Makinto.İyice dinlendim.Ya
buralar bizim oralara çok benziyor.
MAKİNTO:Bu

yüzden

dünyada

bizden,

burada da senden kimse şüphelenmez.
KAHVECİ

BABO:

Amca

sen

Çanakkale

gazisisin değil mi?Anlatsana o günleri
biraz.

YAŞLI MARSLI: Çok zor günlerdi.
59.FLASHBACK-ÇANAKKALE DARDANELSPOR STADI

DIŞ-GÜN

YAŞLI MARSLI,FİGÜRASYON
Yaşlı Marslı, tribünde çekirdek
satarken görülür.Maç devam etmektedir.
YAŞLI

MARSLI(DIŞ

gencim.

Matador

SES)

:

beni

yollamış.Bir

mücadele

Çanakkale’de

sorma.Bir

O

zamanlar

Çanakkale’ye
var
o

ki
kaleye

gidiyorlar,bir diğer kaleye.
SPİKER:
atağı

Çanakkale
sonrası

top

Dardanelspor’un
Galatasaray’da.

Sabri sağdan geliyor.Sabri,Sabri…En az
kırk

metre

vurur.Sabri

var.Benim

bildiğim

Sabri

vurdu..Maalesef,tribünde

çekirdek satan bir vatandaşımız şu an
tribünden

düştü…Acil

şifalar

diliyoruz.

60.MARS-YER ALTI-KAHVE
HASAN,KAHVECİ BABO,YAŞLI MARSLI,FİGÜRASYON,MAKİNTO
Gençler yaşlı Marslıdan etkilenmiş

İÇ-GÜN

görünüyor.
YAŞLI

MARSLI:Çok

zor

günlerdi.

İşte

kafamdaki bu yara o günden kalma.
Hasan ve Makinto uzaktan gülümser.
Kahveci Babo ve gençler etkilenmiş
görünüyor.
61.MARS-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

HASAN,MAKİNTO,LİDER,FİGÜRASYON
Nasa’nın yolladığı adamın gitmesi
için eylem yapılmaktadır.
“Nanki go home!” sesleri vardır.
“Matador’suz yaşam düşünülemez”
pankartları asılmıştır.
LİDER:

Arkadaşlar!

Hep

beraber.Nanki

go home!
Hep bir ağızdan söylenir.
Hasan ve Makinto uzaktan izliyor.
HASAN:Makinto.Nanki ne demek?
MAKİNTO:

Nasalı

demek.

Dikkat

etmeliyiz Hasan. Herkes seni arıyor.

HASAN:Haklısın.Bu Matador çok mu kötü?
MAKİNTO:Oooo o.İşkenceleri dayanılmaz.
Hele

bi

şarkılar

söylüyor.Sanattan

soğursun.
Hasan ve Makinto uzaklaşır.
Lidere Satılmış’ın bir köşede
para verdiğini görürüz.
62.MARS-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

2.LİDER,POLİSLER,SATILMIŞ,FİGÜRASYON
Nasa’yı destekleyen,Matador’u
protesto eden bir grup eylem yapar.
“Nasa gelecek dertler bitecek”,
“Diktatör Matador” gibi pankartlar
vardır.
2.LİDER:

Arkadaşlar!

Nasa

medeniyet

getirecek.Diktatör

buralara
Matador!

Haydi hep beraber.
FİGÜRASYON:Diktatör
Matador!
Satılmış polislere seslenir.

Matador!Diktatör

SATILMIŞ:Al al al. Gazı sık kafasına!
Polisler, kalabalığı gözaltına
alır.Liderlerini Satılmış götürür.
63.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ,2.LİDER,KIZLAR,ASKERLER
İki asker 2.lideri aralarına
almış ayakta.Satılmış Matador’un
yanında ayakta. Matador piyanonun
başındadır.
2.LİDER:Bırakın beni.Diktatör Matador.
MATADOR:Tamam bırakın.Neden gerginsin?
Sana

bir

şeyler

çalayım.Müzik

ruhun

gıdasıdır.
Çalmaya başlar.
KIZLAR:Abuçi çi çi.Abuçi çi çi.
ASKERLER: Abuçi çi çi.Abuçi çi çi.
2.LİDER:Yapmayın.Yalvarırım.
Satılmış ve Matador gülerken geçeriz.
64.NASA
HAGY,JANSIN,CORCİ,MUDO

İÇ-GÜN

HAGY:Hasan’a ulaşabildiniz mi?
MUDO:Hatlar çok meşgul.Ya da çekmeyen
bir yerde.
HAGY:Arayın şunu!
CORCİ:Durun benimki faturalı.
Telefonu çıkarır.Arar.
CORCİ:Yok düşmüyor.
HAGY:Lanet olsun! Bu adama güvenerek
hata mı ettik acaba?
JANSIN:Temiz

süt

emmiş

bir

çocuğa

benziyordu.
HAGY:Bu

lafları

nerden

buluyorsun

dostum? Amerikalısın sen kendine gel.
65.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ,2.LİDER,KIZLAR,ASKERLER
2.lider yere yatmış ağlıyor.
Müzik susmuş.
MATADOR:Biraz
bakıyorum.Ama
buna.
Satılmış 2.lidere yaklaşır.

akıllanmaya
bu

sana

başladın

yetmez.Takın

Elinde çip takma makinası vardır.
MATADOR:Sana

unutamayacağın

bir

ceza

vereceğim.
2.LİDER:Ne

ceza

verirsen

ver

beni

davamdan döndüremezsin!
MATADOR:Demek öyle ha! Sana Türkiye’de
1

yıl

boyunca

emekli

olarak

yaşama

cezası veriyorum.
2.lider,Matador’un ayaklarına kapanır.
2.LİDER:Yalvarırım

öldürün

beni!

Bu

cezayı kaldıramam!
MATADOR:

Davasından

vazgeçmezmiş.

Götürün bunu!
Askerler adamı götürür.
66.MARS-YER ALTI-KAHVE

İÇ-GÜN

HASAN,KAHVECİ BABO,YAŞLI MARSLI,FİGÜRASYON,MAKİNTO
Hasan ve Makinto çay içiyor.
KAHVECİ BABO: Makinto tazeleyim mi?
MAKİNTO: İçer misin Hasan?
HASAN:Yok sağol.

KAHVECİ

BABO:Hasan?

Yoksa

Nasa’dan

Hasan mı?
MAKİNTO:Aman

Babo!

Ağzından

kaçırma.

Hasan’ın canı tehlikeye girer.
KAHVECİ

BABO:Yok

yok,benden

sır

çıkmaz. Hasan bizim de misafirimizdir.
Matador’u

devirmesi

için

elimizden

geleni yaparız.
YAŞLI MARSLI: Kimmiş bu genç?
KAHVECİ

BABO:

Nasa’dan

Hasan.

Matador’u yenerim diyor.
FİGÜRASYON: Nasa mı?
HASAN:Ya

yok

arkadaşlar.

Ben

sadece

sizi tanımaya geldim. Matador’a düşman
değilim.
KAHVECİ

BABO:

O

zaman

Matador’un

dostusun. Çıkın kahvemden.
Kahvedekiler hep beraber “oley”çeker.
HASAN:Ya kızma. Ben de elimden geleni
yaparım ondan kurtulmanız için.
MAKİNTO:Kendini kurtarmadan
nasıl kurtaracaksın?

bizi

HASAN: Ne bileyim? Girdik bir yola.
67.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ
TV izliyorlar.
MATADOR: Altın yataklarımız da üretim
nasıl?
SATILMIŞ:Bu yıl çok iyi verim aldık.
MATADOR:Güzel.
SATILMIŞ:Efendim,yalnız

halk

çok

tepkili.Bu kadar altın madeni varken
neden fakiriz diyorlar.
MATADOR:Boşver

konuşsunlar.

Fenerbahçe-Galatasaray

derbisini

şifresiz verin. Bir iki tane de ağa
dizisi koyun susarlar.
SATILMIŞ:Emredersiniz.
MATADOR:

Sürdünüz

piyasaya?
SATILMIŞ:Sürdük.
TV’de haberler görünür.

mü

altınları

TV:Altın

fiyatları

son

üç

yılın

en

düşük fiyatını gördü.
İkisi kahkaha atar.
TV’de yaşlı bir kadın röportajı var.
YAŞLI

KADIN:

Yazın

kaynımın

düğünü

vardı.Ne yapacağız bilmiyorum.
MATADOR:Kaynının düğünü varmış.
İkisi kahkaha atar.
MATADOR: Ulan buraları Nasa’ya bırakır
mıyım ben.
68.NASA

İÇ-GÜN

HAGY,CORCİ,MUDO,JANSIN,HASAN
Corci cihazları kurcalıyor.
HAGY: Bağlantı kuruldu mu?
CORCİ:Hayır.
MUDO:Bu bağlantıyı acilen kurmalıyız.
HAGY:Haklısın.
Mars’ta
olduğunu
olmalı.
Aniden sesler gelmeye başlar.

çok

Son
miktarda

gösteriyor.

araştırmalar,
altın
Altınlar

madeni
bizim

Hasan’ın sesi duyulur.
CORCİ:Tamam.Bağlantı hazır.Hasan benim
Corci.
HASAN:Duyuyorum seni.
HAGY:Aslanım nasılsın?
Hasan keyifsiz konuşur.
HASAN:İyiyim.Demek

Mars’ta

altın

varmış.
HAGY:Bir ihtimal.
HASAN:Çok emin konuşuyordunuz.
HAGY:Hattan öyle gelmiştir.
HASAN: Burada kötü bir kral var halk
fakir.
HAGY:Boşver onları.
HASAN:Hani

buraya

özgürlük

götürecektiniz?
HAGY:O

bir

fikirdi

ama

teoride

kaldı.Sen onu bunu boşver. Neyse,artık
duyduğuna göre saklamanın alemi yok.
Altın

yataklarının

öğrenmeye çalış.

nerede

olduğunu

HASAN:Yazıklar
edeceğime

olsun.Size

Matador’la

yardım

savaşırım

daha

iyi.Kapatıyorum. Tünele girdik.
HAGY:Kapatma!Dur!
Ses kesilir.
HAGY:Gerizekalı tünele girmişmiş.
69.MARS-YER ALTI KAHVE

İÇ-GÜN

HASAN,MAKİNTO,YAŞLI MARSLI,KAHVECİ BABO,FİGÜRASYON,GENÇ KADIN
İnsanlar Hasan’ın etrafını sarmış.
Genç kadın kucağında bebeğiyle
ayakta.
YAŞLI

MARSLI:Kurtarsa

kurtarsa

Nasa

kurtarır bizi.
GENÇ

KADIN:Kocamı

sürgüne

yolladım.

Bebeğimle kaldım ortada.Nasa’dan başka
kurtuluşumuz yok.
“Evet,evet,yaşasın Nasa” sesleri gelir.
HASAN:

Arkadaşlar

Nasa’nın

tek

derdi

yanılıyorsunuz.
buradaki

sahip olmak.
KAHVECİ BABO:Olmaz öyle şey.

altına

“olmaz olmaz,yalan söylüyorsun” sesleri gelir.
MAKİNTO: Durun dinleyelim Hasan’ı.
“doğru söylüyor olabilir”
diye bir ses gelir kalabalıktan.
HASAN:Nasa,sizin

çektiğiniz

sıkıntıyı

görmek istemiyor.
YAŞLI MARSLI:Peki sence ne yapmalıyız?
HASAN:Bize

ne

Nasa’dan

ne

de

Matador’dan fayda yok.Kendi düzenimizi
kuralım.
“kuralım” sesleri gelir.
Hasan güzel bir kızla bakışmaktadır.
Hasan ve kızın yüzünde
gülümsemeyle keseriz.
70.NASA-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

FİGÜRASYON,KAHVECİ BABO
Bir grubun kendi arasında konuştuğu
görülür.
KAHVECİ

BABO:Matador’la

Var mısınız?

savaşacağız.

“varız” sesleri yayılır.
71.NASA-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

GENÇ KADIN,FİGÜRASYON
Meydanın başka bir köşesinde
bir grup kadın kucağında
bebeğiyle,genç kadını dinliyor.
GENÇ KADIN:Kocalarımız sürgünde.Biz de
rezil

olduk.

Matadoru

hep

beraber

yıkalım kardeşlerim!
“yıkalım” sesleri yankılanır.
72.MARS-YER ALTI ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

HASAN,MAKİNTO,YAŞLI MARSLI,KAHVECİ BABO,CIBILDAK,FİGÜRASYON
Hasan’ın hoşlandığı kızın ismi
Cıbıldaktır. İkisi ayakta yan yana.
Yaşlı Marslı bastonuna dayanmış,
diğerleri de ayakta,Hasan’ı dinliyor.
Hasan sandalye üstünde konuşuyor.
HASAN:

Arkadaşlar,

gözlerinizdeki

inancı gördükçe cesaretim artıyor.
Bu arada konuşurken, eliyle

bakmadan bir adamı gösteriyor.
Adam da kördür. Gözünde güneş
gözlüğü ve elinde çubuğu var.
HASAN:Gidip Matador’un sarayını başına
yıkalım.
“yıkalım” sesleri gelir.
YAŞLI MARSLI: Ona çipi ben takacağım.
KAHVECİ BABO:Amca sen yaşlısın.O işi
bana bırak.
HASAN:Onun bize takmaması için inançlı
olmalıyız.
Kalabalıkta otuz kırk kişi vardır.
KAHVECİ BABO:Sayımız az değil mi?
HASAN: Az olabiliriz ama inançlıyız.
“inançlıyız” sesleri gelir.
HASAN:Yürüyelim arkadaşlar.
Kahveci Babo,yanındaki birkaç kişiyle konuşur.
KAHVECİ BABO:Biraz az gibiyiz sanki.
Dinleyenler ciddiye almaz.
Yürümeye başlarlar. Matador’un

sarayına yaklaşırlar.
73.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER
Satılmış,telaşlı koşar.
Matador’un yanına gelir.
SATILMIŞ:Kralım Hasan geliyor?
MATADOR:Hangi Hasan?
SATILMIŞ:Sana,

bir

kralımsın.Sivilde

şey

derdim

karşıma

de

çıksan

ahhh..
MATADOR:Kendi kendine konuşma salak!
SATILMIŞ:Nasa’dan Hasan efendim. Nasa
bunu

yollamış.Halktan

destek

verenlerle bizi yıkmaya geliyormuş.
MATADOR:Gelene

takmışızdır

her

zaman.Gelsinler.
74.MATADOR SARAY ÖNÜ
HASAN,MAKİNTO,YAŞLI

DIŞ-GÜN
MARSLI,KAHVECİ

ASKER,FİGÜRASYON
Uzaktan saray görünür. Saray
önünde askerler dizilmiş bunları

BABO,CIBILDAK,KAPIDAKİ

bekliyor.Kalabalıktan,”Babo haklıymış”
sesleri gelir.Gruptan kopmalar başlar.
En ateşli bağıran da yaşlı Marslıdır.
KAHVECİ BABO: Amma da kalabalıklarmış.
Ben

demiştim

az

olduğumuzu.

Benim

ocağın altı açıktı.
Kahveci Babo ayrılır.Gruptan
ikişerli üçerli ayrılanlar olur.
Cıbıldak da gider.Hasan ve Yaşlı
Marslı tek kalmıştır.Gururlu ve
dik yürümektedirler.Saraya gelmişlerdir.
Askerler karşılarına çıkar.
KAPIDAKİ
HASAN:

ASKER:Hoooppp.Nereye
Çekil

köpek!

görüşeceğim.
KAPIDAKİ ASKER:İkiniz mi?
HASAN:İkimiz mi?
Hasan arkasına bakınca kimsenin
kalmadığını görür.Yaşlı Marslı da
kimsenin kalmadığını görünce titremeye başlar.

kardeş?
Kralınla

HASAN:İkimiz kralla görüşeceğiz.
KAPIDAKİ ASKER:Sen de görüşmek istiyor
musun kralla moruk?
YAŞLI

MARSLI:Ben

taktıramam.

bu

Benim

bağlanıyor oğlum.

yaşta

kendime

zaten

altım

Kiminle

derdim

olur benim? Hadi bana eyvallah.
Yaşlı Marslı uzaklaşır.
KAPIDAKİ ASKER: İsim neydi?
HASAN: Hasan.
KAPIDAKİ ASKER:Hangi Hasan diyelim?
HASAN: Nasa deyince anlar o.
KAPIDAKİ ASKER:Geç bakalım.
Kapı açılır.Girerler.
75.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,KIZLAR,HASAN,MUSTAFA TOPALOĞLU
İki asker,Hasan’ın kollarına
girmiş ayaktalar. Matador, piyanonun
başında.Satılmış ayaktadır.
Hasan’ın ayağında galoş vardır.

MATADOR:

Demek

Dünyalıların

Nasa’dan

sarayımı

Hasan

ha.

kirletmesini

istemiyorum.İyi, galoş giydirmişsiniz.
Kendine taktırmaya mı geldin?
HASAN:Bu yaşa kadar taktırmadım.Bundan
sonra da taktırmam evelAllah!
Satılmış ve Matador kahkaha atar.
SATILMIŞ:Biz ne babayiğitlere taktık.
İstersek sana da
MATADOR:Ama

takarız.

istemiyorum.Seni

sürecek

değilim.Önce seni biraz rahatlatalım.
Ne tür müzik dinlersin.
HASAN:Düğünüme mi geldik köpek!
MATADOR:Ooo,

çok

gerginsin.Ama

kıyak yapacağım. Bu sefer

biz

sana
değil

sahibi söylesin.Mustafa’yı bağlayın.
Satılmış TV’yi açar. Mustafa
Topaloğlu ekrandadır.
MATADOR: Nasılsın Mustafa?
MUSTAFA:Sağolun kralım iyiyim.
HASAN:Kralım mı? Hain.

MATADOR:Hain

mi?

Adam

yıllardır

uzaylıyım

diyor,

inanmıyorsunuz.

Dürüstlük

timsalidir

Musatafa.Neyse.

Dağıtın tıkaçları!
Satılmış, Hasan dışında herkese
kulak tıkacı verir.
MATADOR:Açın bası!Ver coşkuyu!
“Abuçiçi” çalmaya başlar.
Mustafa söyler. Hasan,
kulaklarını kapatmaya çalışır.
HASAN:Durdurun

şu

müziği!

Adi

herifler.
Hasan inlerken keseriz.
76.MARS- YER ALTI KAHVE
YAŞLI

MARSLI,

İÇ-GÜN

CIBILDAK,

KAHVECİ

BABO,

MAKİNTO,

1.MİSAFİR,

2.MİSAFİR,FİGÜRASYON
Hepsi kafaları önünde otururken
iki adam,arkalarında bir grupla
gelir.
1.MİSAFİR:Merhaba arkadaşlar!

HERKES:Sağol!
2.MİSAFİR:Nasılsınız!
HERKES:Sağoll!
MAKİNTO:Sakin olalım.Kime bakmıştınız?
1.MİSAFİR:Dünyalı

Hasan’ın

Mars’a

geldiğini duyduk. Onu görmeye geldik.
KAHVECİ BABO:Nereden tanıyorsunuz onu?
1.MİSAFİR:Hasan,
akrabalarımıza

sürgündeki
çok

yardım

etmiş.Onu

misafir etmek istedik.
2.MİSAFİR:Duyduğumuza göre zekat veren
yokmuş dünyada.Bir o verirmiş.Garibanı
kollarmış.Nerde?Gitti mi yoksa?
MAKİNTO:Matador’un elinde şu an.
1.MİSAFİR:Takmadan

bıraksa

bari.Nasıl

oldu?
MAKİNTO:Matador’u

yıkacağım

dedi

gitti.
1.MİSAFİR: Tek başına mı?
YAŞLI MARSLI:Son ana kadar yanındaydım
ben…
2.MİSAFİR:Peki son anda ne oldu?

KAHVECİ BABO:Askerleri görünce korktuk
kaçtık.
1.MİSAFİR:Yazıklar

olsun

be

size!

Böyle değerli bir insanı ateşe attınız
ha.
2.MİSAFİR:Onun

iyiliklerine

karşılık

böyle mi davrandınız? Tüh ulan size.
Yaşlı Marslı yüzünü siler.
MAKİNTO:Ne
1.MİSAFİR:
Mücadele

yapsaydık?Taktırsa
Takamayana

mıydık!

takarlar.

ederdik.

Yenemezsek,

onurumuzla taktırır gelirdik.
2.MİSAFİR:Böyle

çocuk

gibi

ağlayacak

BABO:Hayır!Gidip

Hasan’ı

mısınız?
KAHVECİ
kurtaralım.
YAŞLI

MARSLI:Ocağı

söndürmeyi

unutma

Babo.
Babo kafasını eğer.
CIBILDAK: Yalnız plan yapmalıyız.
1.MİSAFİR:Benim
Dinleyin.

bir

planım

var.

Hepsi fısıldaşırken keseriz.
77.MARS-YER ÜSTÜ

DIŞ-GECE

MATADOR,HASAN,SATILMIŞ,ASKERLER
Hasan’ın elleri zincirli,
bokun içinde kıvranıyor.
MATADOR:Burası,sarayımın

kanalizasyon

çıkışı. Nasıl çok hijyenik değil mi?
HASAN:Alçak

herif!Seni

bu

boka

gömüceğim! Görürsün sen.
MATADOR:Seninle muhatap olup seviyene
inemem.Çünkü çok pis yerdesin.
HASAN:Çıkarın beni buradan!
MATADOR:Çıkarırım

ama

şartlarım

var.

Hemen dünyaya döneceksin.
HASAN:Dönmem.Artık bu benim de davam.
MATADOR:Dönmezsin
bunu

ha!

zindana.Üstünü

Satılmış

atın

temizlemeyin.

Koksun!
Satılmış ve Matador kahkaha atar.
78.MATADOR SARAY ÖNÜ
2.MİSAFİR,KAPIDAKİ ASKER,1.NÖBETÇİ,NÖBETÇİLER

DIŞ-GECE

2.misafir elinde paketlerle
saray kapısı önündedir.
KAPIDAKİ ASKER:Bekle yolcu!Nereye?
2.MİSAFİR:Kolay
Antep’te

gelsin

yeğen.Oğlum

sürgündeydi.Yeni

geldi.Hemen

askere yolladım.Aradan çıksın dedim.
KAPIDAKİ ASKER:Eee..
2.MİSAFİR:Antep
size.Bütün

baklavası

askerlere

getirdim
dağıt.Asker

ocağındasınız.
KAPIDAKİ ASKER:Sağol amca.
2.MİSAFİR:Şafak kaç yeğen?
KAPIDAKİ ASKER: Atarsa on altı.
2.MİSAFİR: Maşallah bitirmişsin.
Senin kaç yeğen?
1.nöbetçi tıkınmaktadır.
1.NÖBETÇİ:Karanlık amca.
2.MİSAFİR:Allah
Hoşçakalın.

Aman

dağıtmayı unutma!

sabır
diyim

bütün

versin.
saraya

KAPIDAKİ ASKER:Merak etme amca.Herkese
dağıtırım ben.
79.MARS YER ÜSTÜ

DIŞ-GECE

ASKERLER
Askerlerin koşarak, az önce
Hasan’ı gömdükleri yere geldiği
görülür.Hepsi sıçma pozisyonu alır.
Biri gider biri gelir.
80.MATADOR SARAY – HAPİSHANE

İÇ-GECE

HASAN,MAKİNTO,2.MİSAFİR
Hasan,bir hücrede tek başınadır.
Makinto ve 2.misafir hücrenin önüne gelir.
MAKİNTO:Hasan.Hasan.
HASAN:Makinto.
MAKİNTO:Evet benim.
Birbilerini görürler.
HASAN:Bu arkadaş kim?
MAKİNTO:Bize yardım etti sağolsun.
HASAN:Askerleri nasıl atlattınız?

2.MİSAFİR:Dayadık müsili!Hepsi kıçının
derdinde şu an.
Hepsi güler.
MAKİNTO:Neyse,çabuk çıkalım buradan.
81.MATADOR SARAY

İÇ-GECE

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER
SATILMIŞ:Efendim,az önce haber geldi.
Hasan kaçmış.
MATADOR:Nasıl kaçar aptal herif!
SATILMIŞ:Askerleri atlatıp kaçmışlar.
MATADOR:Derhal yakalayın onu.
SATILMIŞ:Emredersiniz!
MATADOR:Ya

da

durun.Hasan’ı

kahraman

yapmaya gerek yok.Bir şekilde onu bu
sevdadan

vazgeçireceğiz.Bırakın

Mars’ta dolaşsın biraz.
Matador sinsi sinsi güler.
82.MARS YER ALTI – KAHVE

İÇ-GÜN

HASAN, MAKİNTO, CIBILDAK, 2.MİSAFİR, 1.MİSAFİR, YAŞLI MARSLI,
KAHVECİ BABO, MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER ,FİGÜRASYON
Babo herkese çay verir.

KAHVECİ BABO:Hasan bizi affet.Korktuk
seni yalnız bıraktık.
YAŞLI MARSLI:Affet bizi Hasan.
CIBILDAK:Canım

beni

affet.Sürgüne

gitsem,sensiz ölürdüm ben.
HASAN:En

iyisini

taksalardı
Boşverin

ben

daha

yaptınız.Size
çok

üzülürdüm.

bunları.Yakında devireceğiz

onu.
KAHVECİ BABO:Dün gece çok yoruldunuz.
Bir çay için de kendinize gelin.
Cıbıldak, Hasan’ın elini tutar.
CIBILDAK:Sana bir şey olacak diye çok
korktum.
HASAN:İyiyim canım, korkma.
MAKİNTO:Burada bizimle yaşasana Hasan.
HASAN:Bilmemki.
YAŞLI

MARSLI:Hem

yaparız.
Hasan ve Cıbıldak birbirlerine gülümser.

size

düğün

de

KAHVECİ

BABO:Hep

beraber,düğününüzü

yaparız.
HASAN:Matador ne olacak?
2.MİSAFİR:Bir

şey

yapacak

olsa

bu

saate kadar beklemezdi.
YAŞLI

MARSLI:Yaparsa,karşısında

bizi

bulur.
Kahvedekiler konuşurken diğerleri içeri
girer.
MATADOR:Demek düğün yapacaksın.
YAŞLI MARSLI: Matador!
Yaşlı Marslı masanın altına girer.
MATADOR:Takılarını

ben

takayım.Salonu

da ben tutayım,defol git.
Satılmış,elindeki cihazla öne atılır.
SATILMIŞ:Bırak ben takayım kralım!
MATADOR:Bayanlar

var

olmaz.Ne

dersin

Hasan?
HASAN:Senin bir kuruşunu kabul etmem.

MATADOR:Peki.Yakında demokratik düzene
geçmeyi

düşünüyorum.İstersen

sana

vekillik vereyim.
HASAN:İstemem.Beni satın alamazsın!
SATILMIŞ:Yakalayalım mı kralım?
MATADOR:Hayır.Ucuz
çalışıyor.Alet

kahraman

olmaya

olmayalım.

Yine

görüşeceğiz Hasan.
HASAN: Görüşelim.
Diğerleri çıkar.
83.MARS- YER ALTI KAHVE

DIŞ-GECE

HERKES
Hasan ve cıbıldak’ın düğünü var.
Yaşlı Marslı ve bir grup Harlem
Shake dansı yapar.Ankara’nın bağları
çalar.düğün böyle biter.Şu çelenkler
görülür.”Matador-Satılmış”,”Marslı Dilenciler”
“Dünya-Mars Platformu”…
84.MATADOR SARAY
MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,KIZLAR

İÇ-GÜN

SATILMIŞ:Efendim

çelenki

yollamamız

iyi oldu aramızı düzeltmek açısından.
MATADOR:Düğünü

çok

kalabalık

olmuş

diyorlar.
SATILMIŞ:Kuru
beş

lira

kalabalık

kralım.Hepsi

takmıştır.Ne

olacak

ki.

Dilenci tayfası gelmiş düğüne.
MATADOR:Geri
ben.

zekalı!Parasında

Garibanların

sahiplenmesi

onu

iyi

değilim

bu

kadar

değil.Nasa’nın

planlarını öğrenebildiniz mi?
SATILMIŞ:Burada

koloni

istiyorlarmış.

Bu

kurmak
Hasan’dan

umduklarını bulamayınca, yeni bir grup
yollayacaklarmış.Tabii,buradaki

halkı

da yanlarına çekmek isteyecekler.
MATADOR:Öyleyse,acil

eylem

planını

devreye sokuyoruz.
85.MARS-YER ALTI-KAHVE
HASAN,KAHVECİ BABO,YAŞLI MARSLI,CÜNEYT ARKIN,FİGÜRASYON
Hasan’la Cüneyt beraber oturuyor.
Babo onlara çay verir.

İÇ-GÜN

KAHVECİ

BABO:Ya

Hasan,

sana

bir

ev

yapsaydık.
HASAN:Bir süre iç güveysi kalmak daha
iyi.
CÜNEYT:Ne

evi?

Yakında

döneriz

dünyaya. Değil mi Hasan?
HASAN:Bilmiyorum
düzeltmeden,

ki

Matador’u

abi.Buraları
devirmeden

gitmek içime sinmiyor.
CÜNEYT:Sen

bize

Bizans’tan

girip

bakma

koçum.

dünyadan

Biz

çıktık.

Kurtarmadığımız yer kalmadı.Ama bizden
de giden gitti. İyisi mi sen karını da
al git.Buralarda harcanma.
HASAN:Gitmem abi.
CÜNEYT:Oğlum bak git!
HASAN:Gidemem abi.
CÜNEYT:Oğlum

bak

git!

Büyük

sözü

dinle.
HASAN:Israr etme abi.
CÜNEYT:Neyse bu muhabbetin sonu boka
saracak.En iyisi ben kalkayım.

Cüneyt kalkar.Hasan da kalkar.
HASAN:Gidiyor musun abi?
CÜNEYT:Nevet.
HASAN:Yavaş git.
CÜNEYT:Tamam.Hadi hoşçakalın.
KAHVECİ BABO:Güle güle.
86.MARS-HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CIBILDAK
Yanyana oturmuşlar.
CIBILDAK:Hasan’ım dünyaya gidelim.
HASAN:Gideceğiz

birtanem.Ama

vakti

gelince.
CIBILDAK:Matador’la başa çıkamazsın.
HASAN:Denemekten başka çaremiz yok.
CIBILDAK:Peki öyle olsun.
87.MATADOR SARAY
MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,KIZLAR
Matador bir masanın başında ayakta.
Masanın üstünde projeler var.
Matador

projelere bakıp bırakıyor.

İÇ-GÜN

Bıraktıklarını Satılmış’ın yüzüne atıyor.
MATADOR:Bu

değil.Bu

da

değil.Bu

hiç

değil.Beni anlamıyorsunuz Satılmış!
SATILMIŞ:Nasıl bir şey olsun efendim.
MATADOR:Bunlar yapıldı.Bunlar var.Daha
ilginç,daha

özgün

bir

şey…

Buldum.

MOKİ.
SATILMIŞ:O da ne ki?
MATADOR:Modern konut idaresi.Yalnız bu
yetmez.Daha başka projeler de lazım.
88.MARS-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

KAHVECİ BABO,MAKİNTO,MOKİ GÖREVLİSİ,1.MÜŞTERİ,FİGÜRASYON

Bir masada görevli oturmaktadır.
Arkasındaki pankartta,”MOKİ:Modern
Konut İdaresi” yazmaktadır.İnsanlar
adamın başına üşüşmüş.
1.MÜŞTERİ:Yani

evimi

hemen

alabiliyorum, öyle mi?
MOKİ GÖREVLİSİ:Tabii ki.Ödemeye 3 yıl
sonra başlayacaksınız.

1.MÜŞTERİ:Nereyi imzalamam lazım.
MOKİ GÖREVLİSİ:Burayı imzalayın.
MAKİNTO:Hop,

hop,

hop.

Ne

oluyor

burada?
1.MÜŞTERİ:Makinto,ev sahibi oluyorum.
MAKİNTO:MOKİ,ne ayak!
MOKİ

GÖREVLİSİ:

Kralımızın,

siz

halkımıza sunduğu bir hizmet. Hemen ev
sahibi olabilirsiniz.
KAHVECİ BABO:Kralının aklına yeni mi
gelmiş halkını kollamak.Topla tezgahı.
MOKİ GÖREVLİSİ:Yaptığınız iş kanunsuz.
MAKİNTO:Topla topla.

MÜŞTERİ:Ya durun evi alsaydım bari.
MAKİNTO:Senin oğlun nerede?
MÜŞTERİ:Yozgat’ta sürgünde.
MAKİNTO:Peki

kim

sürgüne?
MÜŞTERİ:Matador!

yolladı

oğlunu

MAKİNTO:Ulan var ya,siz her şeyi hak
ediyorsunuz

ama

neyse.Matador’a

inanmayın diyorum anladın!
MÜŞTERİ:Ha.Haklısın.
MAKİNTO:Günaydın!
MÜŞTERİ:Topla tezgahı!
Hep beraber adamı kovalarlar.Adam kaçar.
89.MARS-YER ALTI-KAHVE
HASAN,YAŞLI

İÇ-GÜN

MARSLI,KAHVECİ

BABO,MAKİNTO,YORGUN

DEMOKRAT,

KIRMIZI KART GÖREVLİSİ,FİGÜRASYON
Hasan,yaşlı marslı ve Makinto
beraber oturuyor.Babo kahveyle
ilgileniyor.Bir adam bir masada
tek oturmuş kitap okuyor.
Sosyalist tipli, sakallı, parkalıdır.
HASAN:Makinto bu kim?
MAKİNTO:O

siyasidir.Yorgun

demokrat.

Her sürgünde bir kitap yazar. Kitabı
toplatılır.Yine

takarlar.

yollarlar.
HASAN:Merhaba kardeş.

Sürgüne

YORGUN DEMOKRAT:Merhaba.
HASAN:Çok dolaşmışsın galiba.
Y.G.:Çok.

Sinop,

Mamak,

Diyarbakır,

Metris.
HASAN:Eee..Dolaşmıyor musun artık?
Y.G.:Yoo..Artık

Mars

meselelerini

takmıyorum.
HASAN:Peki onlar takıyor mu?
Y.G.:Ben takmayınca onlar da takmıyor.
Hasan Yaşlı Marslı ve Makinto
gülümser.İçeri bir genç girer.Yaşlı
Marslıyla konuşur.
KIRMIZI KART GÖREVLİSİ:Amca, kolestrol
var mı?
YAŞLI MARSLI:Var.
K.K.G.:Tansiyon var mı?
YAŞLI MARSLI:Var var.
K.K.G.:Ne duruyorsun?
YAŞLI MARSLI:Ne yapayım?
K.K.G.:Hastaneye gitsene.

YAŞLI MARSLI:Hangi parayla gideyim?
Görevli kırmızı kartı çıkarır,
Yaşlı Marslıya gösterir.
YAŞLI MARSLI:Ulan bir hata mı yaptık?
K.K.G.:Bu

kart

olarak

sağlık

sayesinde

ücretsiz

hizmetlerinden

faydalanacaksın.Kralımızın siz değerli
halkımıza sunduğu bir hizmet.
Yaşlı Marslı kartı alır.
YAŞLI MARSLI:Sağolsun kralımız.
Kartı cebine sokacakken,Hasan
ve Makinto’nun sert baktığını görür.
Kartı adama atar.
YAŞLI

MARSLI:Ulan,

iki

sohbet

edip

beni kandıracağını mı sandın? Başlarım
kralına.Çık ulan dışarı.
K.K.G.: Ama amca!
Yaşlı Marslı bastonla kovalar.
Diğerleri de adamı kahveden atar.

90.MARS-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

GAZETE OKUYAN ADAM,FİGÜRASYON
Bir adam gazete okuyor.Diğerleri
onu dinliyor.
GAZETE

OKUYAN

Hasan;”Matador’un,
çekebilmek

için

ADAM:Nasa’dan
halkı

yanına

kampanyalar

düzenlediğini,ancak halkın buna itibar
etmemesi

gerektiğini”

söyledi.Helal

olsun be Hasan’a.
Kalabalıktan “helal olsun” sesleri gelir.
91.MARS-YER ALTI-ŞEHİR MEYDANI

DIŞ-GÜN

HASAN,MAKİNTO,FİGÜRASYON
Hasan, yüksek bir yerde konuşuyor.
Kalabalık dinliyor.
HASAN:Arkadaşlar!

Artık

kendi

düzenimizi kurma zamanı geldi.Matador
diktatörünü yıkalım!
“oley” sesleri gelir. “Varol” sesleri gelir.

92.MARS- YER ALTI-KAHVE
HASAN,

MAKİNTO,

İÇ-GÜN

KAHVECİ

BABO,

YAŞLI

MARSLI,

GRUP

SÖZCÜSÜ,

FİGÜRASYON
KAHVECİ BABO:Hasan, bu arkadaşlar seni
görmeye gelmiş.Buyrun.
HASAN:Hoşgeldiniz.
Üç beş kişilik bir grup gelmiştir.
GRUP

SÖZCÜSÜ:Hasan

bey,sizden

bir

ricamız var.
HASAN:Buyrun.
GRUP

SÖZCÜSÜ:Hasan

istediğimiz
sayenizde

birliği

bey,

yıllardır

kuramadık.

demokratik

bir

Sizin

iktidar

kurmak istiyoruz.
HASAN:Yani.
GRUP

SÖZCÜSÜ:Sizi

solu

toplamaya

çağırıyoruz.
HASAN:Arkadaşlar
gururlandırdı

ancak

teklifiniz
ne

sol

beni
ne

sağ,

Mars birliğinden yanayım ben. O yüzden
sizi de bu mücadelenin içinde görmek
istiyorum.

GRUP

SÖZCÜSÜ:Bunu

Biz

kendi

hiç

düşünmemiştik.

aramızda

bunu

değerlendirelim. Görüşürüz.
HASAN:Görüşürüz.
93.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ
SATILMIŞ:Efendim halk isyana hazırmış.
MATADOR:

Neden

bize

inanmıyorlar?

Hiçbir teklifimizi kabul etmediler.
SATILMIŞ:Efendim

daha

önce

çok

taktığımız için halk tepkili.
MATADOR:Eğer

dara

düşersem,patlatırım

Mars’ı.
SATILMIŞ:Ne yapalım kralım?
MATADOR:Nöbetçi

sayısını

artırın.

Önlemleriniz alın.Tüneller hazır mı?
SATILMIŞ:Hazır
kısa

süre

kralım.Tehlike
içerisinde,yer

anında
üstüne

çıkabilirsiniz.Çok gerginsiniz kralım.
Abuçiçi açayım mı?
MATADOR:Gerizekalı!Beni
istiyorsun?

öldürmek

mi

SATILMIŞ:Affedin kralım.
MATADOR:Defol salak herif!
Satılmış çıkar.Sesi duyulur.
SATILMIŞ:Salak

herifler!

Herkes

yerlerine geçsin. Savunmaya geçiyoruz.
94.HASAN EV

İÇ-GÜN

CAFER,HATİCE
Cafer odada tek başınadır.
Tanga ve sütyen koklamaktadır.Karısı girer.
HATİCE:Boyun

devrilmesin

Cafer!

Bu

yaşta bu ne sapıklığı!
CAFER:

Ne

sapıklığı

kız.

Hasan’ı

özledim.
Hatice, bir tangayı eline alır.
HATİCE:Hasan bunları giymezdi ki.
CAFER:Saçmalama

gerizekali.

sattığı

bunlar.Hepsinde

donlar

Hasanın
onun

kokusu var. Ona yanlış yaptık.
HATİCE:Şimdi anladın?
CAFER:Ne
saygılıydı.

güzel

bir

aileydik.Çok

Hep

hakaret

ederdim.İtin

kıçına

sokar

çıkarırdım

.Hiç

ses

etmezdi.Parasız da bırakmazdı beni.Ahh
Hasan ah.
HATİCE:Keşke

gelse.

Evlendirirdik,

beraber otururduk.
CAFER:Otururuz tabii..Keşke gelse.
İkisi dövünürken geçeriz.
95.MATADOR SARAY ÖNÜ

DIŞ-GÜN

HERKES
Askerler,sarayın önünü tutmuş.
Kalabalık koşarak gelmektedir.
Hasan’ın hemen yanında,solu
birleştirmesi için gelen grup da
vardır.Hasan’la birbirlerine gülümserler.
HASAN:Arkadaşlar hoş geldiniz.
Kalabalığa döner.
HASAN:Yürüyün arkadaşlar.
En önde Yaşlı Marslı,Makinto,
Kahveci Babo vardır.
KAHVECİ BABO:Sayımız fazla.

Herkes ona bakar.
KAHVECİ BABO:Ne yapayım fazlayız.
“saldırın” sesleri gelir kalabalıktan.
96.MATADOR SARAY

İÇ-GÜN

MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER,HASAN,MAKİNTO,YAŞLI

MARSLI,KAHVECİ

BABO
Halk, içeri kadar girmiştir.
Askerlerle karşı karşıya gelirler.
MATADOR:Durdurun bu pislikleri!
SATILMIŞ:Efendim içeri kadar girdiler.
Çok kalabalıklar.
Askerler,Satılmış ve Matador
burnunu tutar.
MATADOR:Ne yaptınız lan sarayıma?
HASAN:İstemediğin ne varsa yaptık.
Hasan ve arkadaşları kahkaha atar.
Askerlerle halk dövüşmeye
başlar. Matador kaçar.
HASAN:Kaçma

alçak.Sana

yere gidemezsin.

takmadan

bir

MATADOR:Kralın gelse bana takamaz!
Matador bir tünele girer.
Hasan onu kovalar.
97.MARS – YER ÜSTÜ

DIŞ-GÜN

MATADOR,HASAN,MAKİNTO,YAŞLI MARSLI,KAHVECİ BABO
Matador,sarayın tuvaleti olarak
kullanılan,daha önce Hasan’ı da
gömdükleri yere kaçar ve burada boka batar.
HASAN:Bakın, ceylan nereye sıkışmış!
Hepsi güler.
MATADOR:Çıkarın beni buradan! Ne olur!
Bende obsesif kompulsif var.
YAŞLI MARSLI:Ben de senin itoğluit!
MATADOR:Yanlış

anladınız.Temizlik

hastasıyım. Burada ölürüm ben.
HASAN:Geber it.
98.MARS- YER ALTI- ŞEHİR MEYDANI
HERKES(SATILMIŞ VE ASKERLER HARİÇ)
Hasan bir tuvalet açılışı
yapmaktadır. Kurdele kesilir.

DIŞ-GÜN

Matador, üstü başı yırtık halde
orada bulunmaktadır.
HASAN:Arkadaşlar! Yıllardır,koşmaktan,
yer

üstüne

oldunuz.Size
finansal

çıkmaktan
bu

helak

tesisi,Matador’un

desteğiyle

açıyorum.Hayırlı

uğurlu olsun!
Kurdeleyi keser.
HASAN:Artık

Mars’ın

açacak.Tarıma

üstünde

ağırlık

çiçekler

verilecek.

Gereğinden çok gübrelendi zaten.Burayı
kullanmayıp

yukarı

için

çalışma

yasal

çıkana

takılması

yapılacak.Herkes

burayı gönül rahtlığıyla kullanabilir.
Çünkü

temizliği

Matador

kardeşimize

ait.
Kalabalık kahkahayla gülmektedir.
Matador, ah çekmektedir.
99.MARS-YER ALTI-MİNİBÜS

DIŞ-GÜN

HERKES(MATADOR,SATILMIŞ,ASKERLER HARİÇ)
HASAN:Arkadaşlar.Biz artık gidiyoruz.
Hakkınızı helal edin.

“Helal olsun” sesleri gelir.
HASAN:Artık

birliğinizi

kurma

zamanı

geldi. Hükümet kurup kendiniz yönetin.
CÜNEYT:Senile

gurur

duydum

Hasan.Gel

alnından öpeyim.
Hasan’ı alnından öper.
Cıbıldak,babası Makinto’nun elini
öper.Kalabalığa el sallarlar. Minibüse
binerler.Minibüsün arkasından su
dökerlerken minibüs uzaklaşır.

100.HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CIBILDAK,HATİCE,OKTAY,CAFER
Hasan ve Cıbıldak,anne babanın
elini öper.Herkes sevinçlidir.
HASAN:Baba bizi kabul ettiğiniz için
sağolun.
CAFER:Ne demek.Başımla beraber.
Hepsi gülerken,birbirine sarılırken geçeriz.

101.NASA

İÇ-GÜN

HAGY,CORCİ,JANSIN,MUDO
HAGY:Hasan

bize

yamuk

yaptı.

Bütün

planlar suya düştü.
MUDO:Yeni grubu yolluyoruz.
CORCİ:Bir iki güne ulaşırlar.
MUDO:Mars’ta söz sahibi olmak için bu
sefer daha dikkatli olmalıyız.
JANSIN:Ünlüler gönüllüler mi yapsak?
Hepsi Jansın’a

manalı bakar.

102.MARS-YER ALTI-KAHVE

İÇ-GÜN

MAKİNTO,YAŞLI MARSLI,YAŞLI MARSLI,FİGÜRASYON
MAKİNTO:Hasan,

“Nasa

buralara

koloni

kuracak,yeni gruplar gelecek” diyordu.
YAŞLI MARSLI: Gelsinler ama Rusya’dan,
Ukrayna’dan da gelsinler.
KAHVECİ

BABO:Valla

ben

olmam.Nasıl adam gelir,bilemem.

muhatap

MAKİNTO:Gün ola devran döne.
103.MARS-YER ÜSTÜ

DIŞ-GÜN

NASA GRUBU
Grup Mars üzerinde gezmektedir.
Etrafa bakıp gezerlerken,hepsi
bir çukurdan düşer.Bağırış çağırışlar vardır.
Ekran kararır.
104.HASAN EV

İÇ-GÜN

HASAN,CIBILDAK,ERMAN TOROĞLU,GÖKMEN ÖZDENAK,ZİYA ŞENGÜL
TV’de tartışma programı var.
ERMAN TOROĞLU:Bence Mars’ta yaşam var.
Hasan ve Cıbıldak güler.
ZİYA ŞENGÜL:Nerden biliyorsun abi?
ERMAN

TOROĞLU:

Abi

ben

kırk

yıldır

futbolun içindeyim. Herşeyden haberim
olur.
ZİYA

ŞENGÜL:Tamam

da

abi

futbolu

biliyorsun da Mars uzmanı değilsin.
ERMAN TOROĞLU:Hala öğrenemedin Ziya.Bu
ülkede futbolu bilen her şeyi bilir.

GÖKMEN
olsam

ÖZDENAK:Ben
Drogba’yı

Nasa’nın

yollarım

yerinde

Mars’a.Adam

profesyonel, her yerde oynar.
ZİYA

ŞENGÜL:Abi

eskiden

papazın

çayırında ne oynardık.İnönü de yıkıldı
be usta.
ERMAN

TOROĞLU:Usta,çayırda

mangalı

yakacan.Semaver de yanacak.
GÖKMEN ÖZDENAK:Hoca acıktık.Yapma ya.
Hepsi gülerlerken geçeriz.

105.ÇARŞI

DIŞ-GÜN

MARSLI DİLENCİ,1.ESNAF,2.ESNAF
İki esnaf sohbet edip çay içiyorken
bir Marslı dilenci bunlara yanaşır.
MARSLI DİLENCİ:Abi bi çorba parası.
1.ESNAF:Ulan Türkçe’yi de sökmüş.
2.ESNAF:Amma Suriyeli geldi be!

1.ESNAF:Sorma.
MARSLI DİLENCİ:Ben Marslıyım.
Dilenci,söylediğinden dolayı pişmandır.
Kızarır bozarır.Titremeye başlar.
1.ESNAF:Tamam

lan

al.

Panik

yapma

Karslı.
Marslı dilenci,parayı almadan kaçmaya başlar.
MARSLI

DİLENCİ:

Uzaklaşmalıyım.

zarar

vermemeliyim.Beş

İnsanlara
saniye

geçti.Beş,dört,üç,iki,bir.

Elveda Mars…
Yere atlar.Patlamadığını görünce sevinir.
MARSLI DİLENCİ:Allah’ım patlamadım.
Üstünü başını kontrol ederek uzaklaşır.

106.FLASHBACK(MATADOR SARAY)
HASAN
Hasan, Matador’un yer üstünde boka
gömüldüğü yerden uzaklaşır. Sarayda
bir odaya girer. Çeşitli ekranlar,

DIŞ-GÜN

tuşlar vardır.Arayıp taradıktan sonra
“resetleme”

yazan butonu bulur ve basar.

Ekranda “çipler resetlendi” yazar.

