NASA’DAN HASAN
Mars’ta araştırmalarını sürdüren Nasa, daha somut bilgilere
ulaşmak
ister.
Kesin
bilgi
sahibi
olmadığı
için
de,
astronotlarını tehlikeye atmaz. Bu yüzden, dünyada kaybedecek
bir şeyi kalmayan gönüllüler aramaktadır. Ayrıca Mars’ta
koloni kurmak isteyen Nasa, huzurlu bir toplum kurmak istediği
için
de,
gönüllülerin
sakin
tipler
olmasına
özen
göstermektedir.
Hasan, pazarcıdır. Sürekli garibanlara yardım eder.Ancak bir
çok dilenci, enteresan bir şekilde, Mars sözünü söyleyince
patlamaktadır.Bu dilencilerden biriyle en son konuşan Hasan
olduğu
için
emniyetin
sıkı
takibindedir.Bu
yüzden
çok
bunalmıştır.
Babası paragözün tekidir.Hasan’ın kazandığı paraları sürekli
ondan alır ve karıya gider.
Hasan
Melahat’ı
sevmektedir.Kız,Hasan’dan
paralarla sevgilisine koşar.

tırtıkladığı

Hasan, babası ve annesinin öz olmadığını öğrenir.Öz annesi
başkasından çocuk sahibi olunca,adam kalp krizinden ölür.Kadın
onu
Hasan’ın
babasına
verir.Bunu
öğrenen
Hasan
yıkılır.Ailesine öfkelenir. Babası evden kovar. Bunun üzerine
öz annesinin yanına gider. Oradan da kovulur.
Bir gün sevgilisini başka bir erkekle yatakta basar.Kıza bir
şey demez çıkar.Yine yıkılmıştır.
Pazarda iç çamaşırı satan Hasan, kadınlara safça
bulunmaya çalışırken kadınların tepkisiyle karşılaşır.

uyarıda

Hiç kimseye yaranamadığını düşünen Hasan, çöküşe geçmiştir. Bu
esnada bir gün televizyonda Nasa’nın ilanını görür.
Hasan,Mars’ta kurulacak olan kolonide yaşamaya karar verir.
Bir şekilde bütün gönüller elenir. Hasan, ailesiyle ipleri
kopardığı
ve
geride
kimseyi
bırakmadığı
için
Nasa
yetkililerine cazip gelir.Onu Mars’a yollamaya karar verirler.
Mars’ta herhangi bir canlı olmadığını düşünen Hasan, Mars’ta
tesadüfen bir çukura düşünce yer altında başka bir dünya
olduğunu
keşfeder.
Buradaki
insanlar
dünyadakilere
çok
benzemektedir. Arada sırada kaçak yollardan dünyaya gelip
gezmektedirler.Bu işi de Cüneyt Arkın yapmaktadır. Mars’tan
dünyaya hava minibüsü kaldırmaktadır.
Mars’ta
Matador
adlı
kral
vardır.Bu
kral,
temizlik
hastasıdır.Halkın kesinlikle Mars’ta tuvaletini yapmasına izin
vermez.Bu yüzden halk, tuvalet ihtiyacını Mars’ın üst yüzeyine
çıkarak gidermektedir.Matador, kurallara uymayanlara çip takar
ve dünyaya sürgüne yollar.Dilencilik,tuvaletçilik gibi işler

yaptırır.Bu çip sayesinde, Marslı olduğunu söyleyen veya başka
bir işte çalışan on saniye içinde patlar.Dünyada patlayan
dilenciler,aslında bu çip takılmış Marslılardır.
Hasan,bu sürgünlerden birini İstanbul’da daha önce görmüştür.
Ona yardımı dokunmuştur. Bu adam Hasan’ı Mars’ta çok kollar.
Hasan onların yanında, onlar gibi yaşar. Matador’a karşı
çıkmak için uygun fırsatı kollar.
Matador, dünyadaki ajanları yardımıyla Nasa’nın planlarından
haberdardır. Nasa’nın yollayacağı adamı bulup öldürmek ister.
Matador,sürekli
dünyadaki
gelişmeleri
ülkelerde gizli elçileri bulunan bir
gizli elçisi ise Mustafa Topaloğlu’dur.

takip
eden,değişik
kraldır.Türkiye’deki

Hasan
sonunda
Matador’a
başkaldırır.Halk
savaşamaz. Hasan Matador’a esir düşer.

onun

yanında

Matador
Hasan’a
çok
komik
ama
acı
veren
işkenceler
yapar.Hasan,
Nasa’dan da beklediği yardımı bulamaz. En
sonunda, Matador’un sürgüne yolladığı kişilerin aileleri
Hasan’ı kurtarır.
Halkın içinde, Hasan’ın sevdiği bir kız vardır. Hasan onunla
evlenir.
Matador, Nasa’nın açıklamalarını takip eder. Mars’ta koloni
kurmak istediğini duyunca o da teşviklerini sıralamaya başlar.
Hasan’ın daha popüler olmaması için rahat bırakır.Halkı
kendine çekmeye çalışır.
Hasan,Nasa’yla bağlantı sağlayınca Nasanın gerçek planını
öğrenir.Mars’ta altın yatakları çoktur ve Nasa bunları ele
geçirmek ister.Hasan ise, ne Nasa’dan ne de Matador’dan
Marslılara yarar olmadığını düşünür.Bu fikri halk tarafından
benimsenmeye başlar.
Halk Hasan’ın yanında
çipleri resetler.

savaşır.Matador

devrilir.Hasan

bütün

Hasan eşini alarak dünyaya döner.
Hasan’dan umduğunu bulamayan NASA,yeni insanları yollamaya
başlar.Gelen insanlar, yine aynı çukurdan düşünce film biter.

