
Mustafa Hakkında Herşey

Mustafa 

Evet artık doğru hikayeye geçme vakti geldi. Senin için ilk cümleyi başlatıyorum. O gün 
karıma tecavüz ettin. Buyur başla.

Fikret

Öyle olmasını çok isterdin değil mi? Tabi. Herşey tıkırındaydı. Evliliğin kusursuzdu. Sevgi dolu 
yuvan vardı. Çocuğun en iyi okullara gidiyordu. Faturalar ödeniyordu. Oh miss. Tek derdiniz 
banyonun fayansları yeşil mi olsun mavi mi. Aynı dandik dizilerdeki gibi.

Mustafa

Kes lan.. Anlat

Fikret

Sen bir sebep arıyorsun değil mi? İlle de bir sebep. Kafanın içinde dönüyor. Neden.. Neden.. 
Sana bişey diyeyim mi beyim. Nedeni yok. Kadın da aldatır erkek de. Öyledir işte bu işler. 
Basittir aslında. Birbirini beğenirsin, sonra da gider sevişirsin. Karın senden intikam almadı. 
Eğer neden ararasan, binlerce yıllık insanlık tarihine bir bakıver. Nedeni yok.

Mustafa

Vay vay vay.. Beyimiz felsefesini de patlattı. Nereden duydun bu lafları, de bakayım hele?

Fikret

Müsadenle o kadarcık okumuşluğumuz olsun be abi. Tabi, senin gözünde en nihayetinde ben 
bir taksiciyim. Okumam, düşünmem. Yer, içer, sıçarım. Ceren bizim gibileri küçümsediğini 
söylerdi hep. Ne derdin sen bizim gibiler için? Safra. Onlar bu hayatın, bu dünyanın 
safralarıdır. Doğru mu abi? Ayağına takıldım değil mi abi? Silkeleyi versen gidecek gibiydim.
Olmadı mı?

Mustafa

Sen mi?

Fikret 

Hala dinlemek istiyor musun? Cesaretin var mı?

Çok üzülmüştü. Bin pişmandı. Ama sana bişey söyliyeyim mi? Biliyordum. Ne kadar üzülse de 
ağlasa da beraber olacaktık. Bunu gördüm ben yüzünde. Hani desen ki pişmansan sana sihirli 
bir değnek vericem, döndür onu bir saat öncesine dönsün dünya, yine yapar mısın bunu? 
Yine yapardı inan. O gün kırmızı bir kazak almıştı sana. Çamurlandı diye çok üzülmüştü.



Mustafa

Ulan ne yalancı herifsin sen be. Benim hiç öyle bir kazağim olmadı. Şu hayatta en nefret 
ettiğim renk kırmızı

Fikret

Kırmızı. Biliyorum, zaten giymeyecek demişti. Beğenmiş almış işte öylesine

Mustafa

Ulan delirtme beni! Benim kırmızı kazağım yok diyorum sana

Fikret

Nereden bileyim be! Vermemiştir ozaman. Atmıştır dolaplardan birine. Bin tane kazağın 
vardır senin nereden bileceksin. Sana neden yalan söyliyeyim ki?

Mustafa

Biraz daha yaşamak için. En uygun zamanı bulup buradan kaçmak için. Böyle bir hikaye yok. 
Bir yıldır tanışmıyorsun onunla. Sen, uyduruyorsun

Fikret

Ozaman şimdi öldür beni. Hadi

(duraksar)

Eve yakın bir yerlerde indi. Tabi evinizin nerde olduğunu öğrenmemi istemiyordu. Ben gidene 
kadar kıpırdamadı bile yerinden. O gün belki de orada bitebilirdi hikaye. O isteseydi

(araya zaman girer başka bir hikaye anlatılır, görmeyiz)

Mustafa

Peki sen bu hikayede hangimize hak verdin?

Fikret

Sana abi. Haklısın. Yani bu memlekette herkes işini doğru düzgün yapsa, değil memleket 
dünya bile değişir Valla

Mustafa

Sen de ne yalaka adam çıktın be

Fikret

Ya abi seninle de iki çift laf edilmiyor

Mustafa

Tamam tamam, kısa kes. Akşam oldu bişeyler yiyelim



Fikret

Ya abi. Sana bişey sorucam. Cerene de sorucaktım o anlattığı gün. Neyse boşver..

Mustafa

Sor

Fikret

Kapari ne abi?

Mustafa

Kapari şimdi yeşil küçük bir… Bir daha bana soru sorma. Ben istemediğim zaman da konuşma

(sofraya geçerler)

Fikret

Konuşma dedin ama abi, bu benim ömrümde yediğim en güzel makarna. Eline sağlık

Mustafa

Afiyet olsun. Sana yaptığımı düşünme kendim için yaptım

Fikret

Ah be abicim, biz de sebeplendik işte fena mı? Bir de sigara olsa..

Mustafa

Tatile mi geldik lan buraya! Hem sigara sağlığa zararlı. Anlat bakalım

Fikret

Abi, çok geç oldu. Çok da yorgunum. Yarın devam etsek olmaz mı?

Mustafa 

Demek bir gün daha yaşamak istiyorsun. Yazık. Aman anlatma, çekemem zaten seni bu 
akşam. Leş gibi de kokuyorsun. Midemi bulandırdın. Şu hale bak. Senin gibilerin teni iğrenç 
kokar zaten

Fikret

Debelendim ya abi kaçayım diye. Yani ondan. Azıcık terlemişim kusura bakma

Mustafa

Ondan değil o. Hani siz yersiniz ya kokoreç, pastırma. Bünyeniz yapıyor sizin bu kokuyu. Hele 
bokunuz. Ööff. Tuvalete siz girdikten sonra gaz maskesiyle girmek lazım

Fikret

Abi bok bu bok. Herkesin ki kokar



Mustafa

Benimki kokmaz

Fikret

Hayda

Mustafa

Kokmaz ulan. Ama bak ne diyeceğim ben sana. Sen bir kaç gündür burda güzel yemekler 
yiyorsun ya. Vücüt da düzeltir kendini bir zaman. Ama neye yarar? Mezarında misler gibi 
koksan neye yarar


