
M[rsA TEZER
RESUL DEMiR ....

vUş YİĞrr TEZER
o§MANBİRoL..
AIl YEDEKÇi......

YAREN HÜSEYİN Şener ..........................

YAREN BAHRi KocAL ............,..............

. BIRİNdPERDİ

Yiğitbaştnın ari,
Kopının önünde ayakkıbılar ılizili.
Çaouş ae Yarenla diz üstü otıff nakta.
Teloizyonun sa,i iyice kısılmışhr.
Yalnza göriint .

Yiğitbaşı duoarda asılı meyılan sırası cetınline bakar. Cet-
oeliıı üzeriıde " Sıra ai Nizam İntizam Euidir. yazılı. Alt-
ta ise Deııiıağa Meydıı Sırası'ııı oluşturan kişilerin aesi
kalık resünleri sağı sollu sıralanmaktı.

YİĞiTBAşı (Sol baştan başlayarak yoklaına yapaı) Kahyafu-
yi, Ömer Teziş.

YARENLER Yok- Gelmedi.
YİĞiTBAşI Bölüklbaş İsmail Adıgtizel.
YARENLER- Özürlil mapusta.
YİĞiTBAŞI (Rsimleriıı yaıun kiiçiik işretler koyar) Yaren

Mehmet Alrş.
YARENLER Libya'da.
YİĞiTBAŞI Yaıen Bahri Koçal.
YAREN BAHRi Buİda.
YİĞiTBAŞI Yaren Hilmi Saraç.
YARENLER Hollanda'da.
YİĞrrBAŞI Yaıen Nuri Ovaok
YARENLER Mefat trafik kazasında.
ÜĞrrBAŞI Yaren osman Birol.
YARENO§MAN Burda.

Yar€n Hatit Özdemir-
Arabistan'da-

Misafir İşğ
Keçeci Ustası

Keçeci Kalfası
Marangoz
Kuyumcu
Komisyoncu
YaPsatg

sııa yaıenleri Üzerine:

§elçuklu ve Osmanlı devirleri boyunca süriip 700 yl-
danberi halkımrz iizerinde etkisini yitirmeıniş olan, sıra
Gösterileri, görüldüğü gibi tam bir emekğ eğlencesidir,

Ulaşm ve ileüşim araçlannın yaygınlaşmadıs sanayi önce,

siııde, tanmrn ve el sanatlannrn ilkel koşultarda bütiinüyle

igüciine daya larak yapıldığı Anadolu'da ortaya gkan

Ahi Örgütü, bugünkü anlayışla bir sendika ya da Bağ-Kur'd

beıızemektedir. Sınıfsal bir dayanışma kuruluşuduf, Bu eğ-

terr€leri dq böyle ortak çkar ve duygularla birbirine bağlı

olan işi, esnaf, köylü yafattP geliştirmiştir"'

lEnntılı bilgi içinı

Akşehir'in Folklor İncisi Sua Yarenleri

Musa Küçükatqa Naıeddin Hoca Demeği Ya}anlan



yaren sezai sanlı.
Yolç gelrnedi.

(Sağ başt/ln İiırdijrür yoklııızayı) Yi$tbaşı Resul

Demir, buıdadır. Yaıen Ağası, Htiseyin Şener,

HüsEYiN Burda.

Yaren Nizamettin Taşkın

Fraıısrzda.

Yaıen Zeki Urgano- Alaman'da,

Yaren Celal !'ardar.

Mefat. Sağ-sol davasında,

Yaıen Ali Yedekğ.

LYAREN ALi 'ljıtlda.

YİĞt IBAŞI \hren ı\sını Seçilmiş,

YARENLEr;'. t.itıya'da.

YiĞtrBAŞl Yaren Musa Tezeı

Grssizlik)
YİĞtrBAŞ! (Rcsıııi çılıııır) Demırağa MĞydan slı?si kara-

nyta yarcnliği fushedilmlştir,

YİĞİTRAŞI Yaren Mehmet Emin Özgören,

YAİENLER Avusturalya'da,
('flğ;tboşı yelifle otuıurkeı, C4uıış *zıııd ili/ızen acrh,)

YAREN BAHRI Eee.,. baban için yakttğ,ın türküyü çalma-

ıun tam zamarudır şimdi,

ÇAVUŞ @dir3ıı) Benim babam değildir o', ue*niın babam

Yiğitbaşı'dır ancak.

üİgltlnş, Ç.aouş'a seogiyle bakır, omzıınıı sıaazlar onıııı)

YARENBAHRİ Kızma canrm. onun öyle olduğunu biliyo-

ruz da kütiik itibariyle konuştuk hani

§aouş tii*ğe başlnr)

Yalan mrpm Yaşar?

Koşfuğum ökiiz beyaz
' Allan''a ettim niyaz

Kuıban olayım Allah da
Bir gurbet de bana yaz

Yalan mıyım Yaşar '

Türkiye'dc doğru söyler
Alaman'da şaşar

Arabası son marka
Arsa tarla tapuda
kasım kısım kasılır
Parmak kophJ tomada

YAREN HÜSEYİN Qiiı.kiiye katılınııya çağınr ötekileri) El
çrpınayanrn elinde kabarok Eka.
(Yarenler el çrparak ııakafato kotılırhr)

Yalan mıyım Yaşar
Türkiye'de doğnı söyler
Alaman'da şşar

(Ymen Balıri ortada giibek atıımya lmşta.)
Betonarme evlerl
Yamru yumru dilteri
üstten üste bakar da
Firakhdır halleri

Yalan mıym Yaşar
Türkiye'de doğru söyler
Alaman'da şaşar

(Yaren Oamın'h Yarcn Ali oyıın çkarma luzırlığıu giri.
şirkı)

Bahçlerde sarmaşık
Hef €dası sataşık
İrısan laarl Ulinlyor
Tek yeşil Mark'a 6şık

Yalan mıyım Yaşar



Türkiye'de dğru siiyler

Alaman'da şşr
(Yarcn Ali kıdın kılğna girmiştir)

Bahçlerde kereviz

Yağ ilen bal elimiz
Misafir işçiyiz biz
Sağ-solumuz bellisiz

Yalan mıyım Yaşar

Tfukiye'de doğru siiyleı

Alaman'da şaşar

(Orta oyıınculara bırakılıt )

1. ı - Herr Musa'nrn Halleri

YAREN O6MAN Kız Elveda", niıdesin, Fiskimi getirectn

mi?
YAREN ALİ Şıngır şıngıt (BileziLJeriniı sesi saııtı) Su ilen mi

yoksam sek ıni?
(Yarenler giileı)

YAREN o6MAN $tiyle kulağnı ilatekıe Ha

YAREN ALİ Su ile mi yoksam sek mi?

YAREN O6'MAN Friiderden buz çkaı Sekinden başlatna

şimci. Hele bak" bir de turşu mezesi",

(Yarm AIi uzıklaşır)

YAREN HÜSEYN Hey gidi sümüklü Musa,

(Yığitfuşı' nı n w onü bahşı)

veısN"HÜsEYİN Aylqn sii,ze para kesıne ctzası iyi ki

, kalktı aramızda. Gene d€ siiziirn yabana Yiğitbaşı""

YAREN BAHRİ Herr Musa'dan yabaıunını da bulamazsın

mumla arasan da,

l.b _ Heıı M$a'ıun llalleri

(Yaren Ali içki getirir gibi y*laşır)

YAREN ALİ Şıryı+ şın8ıı afiyct şeker olzun efendi. Oııdövr
oıaraktan Pa§brma gömü de katam mı?

YAREN OSMAN Ha?
YARENALİ Kuş gömü hani.
YAREN o6MAN Ktz 8örgüsiiz, gi§ki ile Pastrma gömü gı

der ıni? Baklava tatlısı nerde kaldı hani?
(Yarenleı ğler. Ç-aouş hijüzünlli.lüı )

2 - Heıı Musa'nrn Halleri

Yaraı Osman ile Ali qrşıılı ılolaşır §bL
YAREN ALİ (Doynırısıız) Uıiş şıngır... Öncesi bilınez idik

Ne de bolluk im§ bu bizim üIke len Musa. Oııu da al
bunu da. Üç kiyo yetınez, beş okka.
(Çaouş' un önünık ılurutlar )

YAREN OSMAN Selamiiırıaleyküm kasapbaş. lşler ne
6lemde?

ÇAVUŞ Ve aleykümselam Herr Musa. İşler nasıl olsun,
dulgunca.

YAREN OSMAN Ne dedirı, ha?

ÇEVUŞ Millet et yemekten vaz8eçti zanrıımızca.
YAREN O§MAN Ahlamadım, ha?

ÇEVUŞ . Eee ahaliye pahah geliyor tabii.
YAREN OSMAN Kasapbaş ne diyor kız Elveda?
YAREN ALİ Diyor ki, et pahahymış sözüm ona. (Hesıphr)

Ayol ner€6i pahalı? Okkası beş maıka bile gelmiyor.
(Doyumsuz eller xnki etloi) Bak-;oııa |okum gibi e! şın_
grr. Biiylesini 1S20 Mafrtan aşa$ vermezler Alaman-
ya'da.
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YAREN O§MAN Vınnn vuuuu bip. Başım belası atla arka-
ya.
(Yarcukr giilo)

YAREI.1 AI j Ardbayn biıırı. gihi) Bismiltahirrahmanirrahim.

Şıııgır. Yavaş sür Musa toz kallqtma.
YAREN OSMAN (Silrer çihi arnbnyl Kız biz adam olmayız

hiçbir vakiL Şu yollann darlığna baksan ya.

YAREN ALİ Sinirlenme. Besmele çek Musa. A}ı atı, canım

Almanya.
'1AREI! ,JSMAN (Cıın açıır §hi) Eşşoğlu şşlç eşeğini

çksen ya kenara. (Arl<nsına hnkarak ba§nr) He ya sana

derim bok böceği, ne sandın ya. (Sikcr fyakııyk) Ulan
nıillet aya, gün€ş€ gitti be... Bizimkiler lıeıa eşeğin kuy-
ruğunda. (Siren *si gibi) Uuuuu iii uuuu iiiii ü ulan
ubanda olacakhk ki şimdi.

YİĞrrBAŞI Geçende kalayo Yusuf'u da sloşhrmış köşye
dört tekerine tiikürdüğümün. (Hdla elinıle hıİtığı ıesmi

yıttd 1l oğ|,J iL (Ç-Nıç'a bolar) Siiziiırn yabana.

YAREN BAHRİ Yiğitbaşı'ndan katlı ceza kesmesi ne hç
olurdu ama

YİĞiTBAŞl (Öfiesini yeıunıe Hemi de itoğlu it ya... Ne tö-

reye saygsı kalmışhr ne geleneğe... Bir de kalkmış sıra
evine davetler bizi.

ÇEVUŞ Vanp gidip, bu oyunu orda gkarayök iğitbaşı.
Bir deltenirdi k Allatuma.

4. b - Heıı Muga'nın Halleıi

(Arabaıladırhr gene)

YAREN o§MAN o ne kız kucağndaki?
YAREN Aü Ne oesuıı, bohcaaa...

YAREN O6MAN Ugkta verdikleri gntaylı talonaydın ya.

l

]

Us E tabii, her müşted sizin gibi anlayrşlı olsa, Emr€t

İIr*" *"*. 
"*c 

aynı tertip mi yapu:lg1_"'T' ,..
eN ALl Ör, a" Uakiim ayn moment, Bir düşüneyim,

*nluaun de gtk dedik son zamanda, Şöyle bir büttin

koyun alıp da diptiize atsak mı Musa?

O6MAN Ha?

ALl (Kov;ııııı ll:ııcıtlaıışEsııa) Aha",

EUlnN 
"llr-şan öyle il ya, Marka wrdun mu

(Yarenlo giila)
İ ;"r*t çalıma bak çalıma, Haza ayı", Sziim ya-

bana.

YlCnŞİİ' Oldu olacak şu arabadaki hallerinin de sureti-

ni gkanveıin bari,

3 , Heır Musa'nın Hılleıi

(Yaraı Ali bohcpsını alır)

YAREN ALt Hamama gidiyoın len Musa",

YARENOSMAN Ha?

""*^ 
İri [sıcağa", hetiverecen mi arabayla?

(Yarenler ğllcr)
VanIN HİSİVIŞ Haş çok yaşıyasınrz siz, Hamam ile

evin arası beş kapı ha",

Çrrİ' 7;;l, ;;ler)'Bunlarheıaya 
da arabayla gider müm-

-- r* ol*. rİurakar) Söziiıın yabarn", Helaya",

YAREN BAHRİ Rahat et canım, o eskidendi, Ceza kesil-

miyor nasıl olsa,

1 ı , Herr Musa'nın Hılleri

(Yareıı Osmaıı direksiyoıa kıırııIıır, nğzryla nıotor sesı

karıııakta)

il]



YAREN ALİ Viiiş shade, şıngıı Doğru ya bir daha öyle

ederim Musa. (Aranır bolıçasııı) Kara kafa şmpuanrmı
unutmamtş kaknışım ama.

(IQpı çalar. Çııuş kapıya yöıelir)

YAREN O§MAN Ha?

YAREN ALİ Elmalı cinsten köpüren var ya,

YAREN osMAN (Vırıır) Kafan kopa.

(Ç-caıışıın açtığı kıpıdan Musa'nıtı ıfleraHı başı gözükür,

Yaı e nlır farkın da de ğildir )

YAREN ALi (Kilskıiıı) Şıngır... Beni beğenmezlenirsin ma-

denç bir frolayn alaydın d4 başına sıça, (Kendini arba,

dan atar gibi) Dur herif dur efendi, dursana, Hamamı

geçtik. Ben ineyim gayri. (Eşek durdurur gibi) Bisssleo

dur dedim saa.
('tarenler giil*)

YAREN HÜSEYİN Hay yaşayasınrz Yaren osman, Yaıen

Ati. Epeydir böylesi gülmedikti, (Telmizyonukapar) Ce,

ne arada bir toplaşalım böyle Yğitbaşı, Televizyondan

neyden iyidir bizimkilerin oyunculuğu,

YAREN BAHRİ Marketteki hallerini gkarsaruz ya bir de",

Asıl gülmece orda.

(Çıauş tedirgiı, Yarenler'e dırumıı aktarma pbasııda",)

ÇEvUş (Ökiıriı|)Mi-mi-misafir...
(Yarenler kapıdan yaııa bakarlar, Musa pis pis sıtıtır)

MUSA- Bak hele bak. Şimci anlaşıldı davetimize neden ica-

bet etmediğiniz.
(Çrıış onun içeri girmesini engellemek istercesine öniinde

rlurur)

MUSA Bizim zarnanrmzda askere gidip dönmemiş adam

çavuştuk edemezdi srra evinde. İter Ç,cuıış'ıı) Demek

iyice gevşdi sizin de tör€niz. (Pabııçlııını çlkaffi) Me,

raklanma Yğitbaşı, sıra evini basmanrn cezas ne ise ve,

İ
|,

rcceFiz. (otekiıein yanına kor l«nıli ayakabalannı dı) iyi
de neden böyle tenha meclisiniz.
(Sataşkan bir eda ile ortaya yütür Mıısa.
Yarenler bu beklenmeilk ziyaretten şaşkına diişmüştiir)

MUSA Bizim zamanımızda misafire ayağa kalkılır idi. Ge-

len sübyan çocuk olsa da öyle gene. Geldiğimizi belkim
duymamışlardır Çavuş. Hele bir de kekelerneden ha-

berle.
(Sessizlik)

MUSA Sana dedim ulan... Belkim biz gibi sağırdır bir ku-
laklan. Yüksek sesle bir daha söyle bakalım,

ÇEVUŞ (Yiikset) Misafir, (Mırıldaıır) Dert .. Allatun belası.

MtJSA (Sarxlar Çmııç'ıı) Bela okurna ulan. Zaten kafam fe-

na halde bozuluyor sana. Bela okuma!
Yi§tbaşı ayağa kalkar.

YİĞiTBAŞI Gel buyur bakahm Musa.
(Öleki Yarenle| de kalkır, isteksizce Yareı Balıri yeriııi oe-

rir)
YAREN BAHRİ Ee, geç otur bakalım Herr Musa.

MUSA Ha şöyle, oturalım ya... (Araınr) Bir kazık ney olma-

sın... (Sı/ıfir) Eeg alışhk ne de olsa.
( Ya renler t edirgindir. Susk u)

MUSA._ (Sigarasını çıkarır) Bizim d,avetimiz yaş idi, kabul
buyurmadınrz. Vah yazık Kuruya kalmışsrnız burda.

(Sigara ikram efur Yarenler'e)

MUSA Kırk çeşit yemek yapt idi Elveda yengeniz,
(Yar enler almaz si gar asını )

MUSA Renkli televizyory videomuz da var idi. Siz gelmez-

lenince, yemekleri başımız gözümiiz sadakasına köpek-

ler€ doğradrk
(Yaren Balıri alacakkm oazgeçer, Ötekilere uymık uruıda)

MUSA Eee ciğeriniz ecnebi sigaraya ahşmaruşhr tabii. Ök-

]ü]]
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sü*tir sonra. (Yakırr kendiniı*ini)belkı de domuz eti var

sandınız iğnde. (Sıntıl) Tuu unutakomuşuz biz de. Sıra

cvinde eti yenrnez hayvan adr anmanın cezası var idi.
(Cüiııe dooranır) Ödeyelim her ne ise. Biz buralardan

gittiğiı,ırizde 10 kuruş idi Yğitbaşı, şinğ kaça?

YİĞİTBAŞI Burda bulaşmamız sıra kashyla değildir Musa.

MLISA (Sınfır) Bak hele...
(Oy ııncu Yareııler sry rılır ı ısıılca do aa tınlarnıdaıı)

YiĞiTBAŞü Birkaç arkadaş dükkAnlanni kapattıktan son_

ra, den,ıişler uğrayalım bir Yiğitba$'na.

MUSA Zaar bize de inanmak düşecek bu söze. (Göz]eri ıs,

rarkı oyııııcıı Yareıılo'de) Cene de burda kuru kuruya

oİLırmanrza gönlüm ı?zı olıııadı. (Toıııarlıı paru çkırır)
Çavuş bak len buraya... gidip bir şyler siparişle bize.

Lokanta ney kapalıysa açtrr. Tamam mı? Babanı deme-

ye çekinirs€n Herr Musa'run buyruğudur dersin hnno-
ya da.

YAREN HÜSEY1N (Hevesli) He ya, kırk yıhn başı gene es-

kisi gibi madem toplaşmışız burda.

YAREN BAHRİ Belkim bir kasa da bira.

YrcrrB§I Aç yokfur aramızda, içki desen hiç olmaz. (Sı
ra cetııeliııi işmetlo) Yaren|etimiz sıra evi nizamınr iyi-
den unutmuşa benzer.

MUSA (Zııfer kaaını ışçosııııı süıtır) Ha şöyle sıra evi... Srra

evi ya... Eğri oturmaruza bir diyeceğimiz yokfur am4
arada bir doğru konuşun hiç değilse. (klkar) Hele ki
yatan söylemesi sana hiç mi hiç yaraşmıyor Yğitbaşı.
(Cetoele yönelir) H€y gidinin eski sıra evIeri. Nasıl da

dolar dolar taşardı. (S,nfıı,) Demirağa Meydan Sırası

ha... (Sınüır) Benim vesikahğ da yallah edip atrnşsınız.

lyid|r, iyi... Öfkı ile oyııncıı Yorenler'e bıkm) Şükür ki bu

köçeklerinizin canlan sağdır, afiyette.

YAREN O6MAN (Ayııı edndn) Ne dedİ
dan sırası gibi buluşmamızın iımao...
ler eğleniriz burda.

MUSA Bah hele, Zaloğlundan daha hey*rol, ir|,o"Ü.Llo
rimiz_

YAREN ALi Gülünçlüğü ise Kör Devriye'den dahi'lbta
MUSA (&nrır) Vay ,,,ay vay... Dime.... (Ölteo Birylesi han-

gi kitapta yazyor peki? Davetine tenezzül etnediğniz
adam, yer bitirirsiniz aıdı sıra. (Gözleri Ç^aoış'ta) l*lelrı
bizinı sulbünıüzden gelen birini de almışsınız aranıza.
Hele oynayııı da. bir de biz görelim şu hallerimizi.
(ğuncıı \hreıIcr oyııaıno isteğiyle yiğitbqş{üa bakırıar.
Yiğitbaşı oınylanınz)

YİĞirnışı rergeı.
(Yarenler dizleriıiıı ilstiiııa otıırıırl!ır, kıpırtısız)

MUSA Ben pergel merget tanrmam Yğitbaşı. İlla da oyna-
yacaklar, buyruğunu.rer. Hadi bir de biz görelim şu
hallerimizi.

Senin haileriıı üsLİne konuşmayı çok denedim
Musa. Şöyle ettiıç böyle ettirL kaçhn hep. Üstelik şimdi
sarhoşsun da.
(Yiğitbaşı quq'a işaret edo. Çaıış bir mum yakarak Mu-
x'nuı o11nkkobısıun içine diker-

Musa biaiikıııniş qibi gözkini alamaz mumdan)
MUSA (Sırıiır) Gidinin mum dikicileri... Ulan siz ne bilirsi-

niz adamın pabucuna mum dikmekte n başka. (Paıiklo
3ıi gıle) Ulan ben pabucuna mum dikilecek adam mı-
yım ha... Siz Alamanya'da göıtcektiniz beni, Herr Mu-
sa aşağ, Herr Musa yukan,.. Bitte'siz konuşmazlardı.
Hem de kimler bunlar. Bilakis sonderrı, koskoca bir
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maister mese|a_ Bitte Herr Musa zer şön Herr Mu§a-
Affderzin Herr Musa. Sıthrol diyecek olsalar bile
bi§e. (Ağıadı ağJayacat) Ne aykınh$mı gördüni\z de

temezsiniz beni ulan. Burun mu kanşhrdıh
mi huzurunuzda? Ekmeğinizi, işinizi mi elinizden aI-

dık. Gasterbaiter Herr Musa. Auslander raus

Nc kötülüğümüzü gördünüz lao acok içkiliysek

bittg efkArdan o da.
(Birdeıı oyakkabılarıııa yönelir)

\,!USA Siz kiın oluyorsunuz lan, siz gibisine pabuç

cak göz Var ml bende. Pabucuma mum dikip de

tacarn mı sandınrz? Dikin dikeceğseniz lan... dikin

ceğseniz. (Sıra değııe§ni kııpar birden) Sıra değneği

climize geçmiştir nası| o|sa.,. (Değne§ haoada xllar

3elc) Tek parmağmız yoksa da, kavrayışımız sizden

dir gene..-

(Mısa kıpırtısız clıLra Yarenler'it sırtıfıLı ııırffiayıı

ffiIüırr]/fJ]

MUSA Cezaya kodum lan hepinizi, Duvar cezasına,

(Dcğıeği acıııasızca iıer kalkar)

MUSA Aha şurda bir pürüz daha var, Düzelmeli, Aha
aha... Alles Shaisse, bok böcekleri"" Alleş Shaisse,

YAREN ALi (Coııı yaııınıştır) Pergeli bozrnayacak mısın

ğitbaşı?
YİĞiTBAŞI Uzun pergel. Hali hal değildir baksana,

l.lUSA, üarenleriıı eııseleriııe tokıt atıııya başlar) Acakta

vrz oyunu şimdi. Ben kazandım, siz kaybettiniz

oyununda. Vrzzzz... Zaten öfkeniz, kabarmanrz hep

na.... Vrz vrz... Öncesi vuran başkasıydı, Şirndi

Musa. Vızzz,.. Tanrdlğım6 tarumadığımız vurdu

si. Yalonımız, uzağ.lmz .vı?22zz.-.. Şimdi vuran beson-

der bitakis Herr Musa. Kazanan ben oldum, Siz böyle

ı,
hçüstü otıırakıldınz. Yay gidi erısenize ııru, kj
vl:zL..

YAREN BAHRİ QJğunarok dınranır) Ulan ben senin ananr

avradını...
(Öteki Yarenler çeketler Bahri'yi)

YAREN BAHRi Bağ-ışla Yiğitbaşı.
MUSA Yigitbaşı imiş vart imiş cart imiş... Ben var ya lan,

ben var ya... benim ölüm param bile hePinizi satn al-
maya yeter daha. (Birden giiçsiizleııir, çöker olduğıı yae)
Sen bilge adarnsındır Yiğitbaşı. De hele söyle bana. Ne-

dir bu hallerimiz. Yedi düvel dii§man kesilmiştir Ne ol-
dıbana-.. (Yeniyle gözleriııi silo)Tam da rahat edeceği-

miz bir zamandı. Rahat iğnde ölelim diyodulç rahat

içinde yaşamadıksa da.
( Musa ayakkabıların a yö nelir )

MUSA Madem istemiyorsunuz, durucu değilizdir burda.
Gayri bizim 8örüP anlaüğıınız o ki bu dünyada bir ye-

rimizi kalrnamışUr biüm. (Mııııııı söııdiid,ir) ölmekten

bir korkumuz yok Yoktur am4 bu gidişle kara toprak

da istemezlenecek bizi. (Bıırnıınıı çdrı çeke ayakkıbıIarııı

ğyıneye çılışır, çocııbıı) Tam da ustalaşmış idik hayat

oyunında. Yızzzzz. Diyorduk ki tam da rahat edeceği
miz bir zamanda...

YiĞİTBAŞI Rahat.
(Yareıleı ayak değiştirir. Ensesiniıı tutar, oıııüııır bazııı.

Öleyle bal<arlır Uu*?lan yana)

YİĞITBAŞI Yarenle4 önlü sonlu düşündün müydü hakh

olan biz değiliz...
(S*sizlik)

YİĞiTBAŞI Önlü sonlu diişündün müydil haklı olan bet-

ki de Musa. Çavuş su dök de yüzünü yusun hele...

(Çıııuş seyirtir, Yarenler YiğitbaşL nın sözleriııi kah.llllen,



m& niyetiıııle de§l. Ofteyle soylen ler)

YİĞiTBAŞI Yarenler, dostlar... Günlük anhk öfke yaraşnaz

insan ksmısrna,
(Çaouş leğcnk ibriğ getirir, Musa çeker alır onıııı eliıden,

yiızilne su çalw)
MUSA Çor cocuğumuza bir yerayışımız olsun dediydim,

Ev dükkAo araba.

(Mısa, Ç.aııuş'uıı ıızıttığ lıaalııyu alınaz)

IüİJSA (Yiıziinii yenine siler) Bir sarıabile yaranamadım

şu bok soyu dünyada. Suçumuz herhal çoşlann güven,

ce§ini düşünmemiz.
YiĞrrBAŞI (Yweııler'd Bizim suçumuz ne imiş diyorsaru&

Musa'run ııedenini niğnini unufur d4 son sur€tine

kar, öfkeleniriz.
(YaraıIer gene oynı lıoşnutsuzlukta)

YİĞiTBAŞI Siz gene gelin hele büyfü sözü dinleyin,

sa'nın hallerini en başından alırsalç bakarsrn yönü

damı değişir öfkemizin. Bakarsın Musa'nın

hepimizin fuzu biberi vardır. Musa'nın halleri

zin halleri olur Ekar bir bakıma.
(S*sizlik)

YIĞİTBAŞI Acok rahatlaünsa gel buyur Musa kardeş,

dem onca isteklisio seni sana oyanayacağız, Ama ta

şndan ayıp ve de sen ile birlikte.
(Mıısa tepkisizılir. I<ıkıp giılici de değil amo,

Yiğitboşı C.arruş? işaretler, Çıaış xzıın dtızen ııeir,

Yarenler sıra diizeniııe geçer)

YIĞİTBAŞI Yaren Musa, hele bundan 19 yıl öncesi gibi

resin mecli§imize.
(Yaımler hq birlikte lürkilye başlar)

Emmiler emmiler de hey aman

Türkmen emmiler
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uzun uzun entarili
Salma da yenliler
Hey anam salmada yenliler

(Musa genç bir kirylii iirkekli§nde kntıIır Yiğitba§ı'ııın
oyuıı çğıısına)

MUSA Köyden. kasabaya aba siparişlem€ye geldim idi.
Vardrm şraıun dört büyüğii Böliikbaşı, Yar€n Ağası,
Kahya Beyi. Yğitbaşı herkesin başı idi. Oda Iıınca iunç
dolu. Sağda solda sekizerden onalh Yaren. Bir araya
toPlanmışıar

Ah delikanhlar Vay vay
Ah delikanlılar
Ağndı kollanm
Ah saramaz oldum
Hey anam
Göremez oldum

(Yaren Bahi ile Hüseyin karyılıklı İryıwr)
YAREN HÜsEYiN El çrpmayaıun elinde kabarok çka.

(Yarenler türküyü sürılürerek el çrpar)
Kaleden kaleye de hay anam urgan gererler
Vay urgan geıerler
Urgantn üsttine dürüİer sererler hey anam
Diiriiıler sererler

(Yaren Osman, Yğtbaşı'nı oyıına çeler, ötekiler oturduHa-
n yerde türkiiyü sürdüriir)

MUSA Bizim köyün eğlentisine hem benzerdi, hem de ben-
zemezdi. Ofurması, kalkması, gülmesi, susmasr, buyru-

ğa bağlı, nizamh, intizamlr.
(Yatmler Mug'nın anhtımını ourguloyan tür@ü sürdü-
rğor)

Gelini de bir gecede hey anam
Güveyi de koyarlar



Vay vay güveyi de koyarlar
' Ağndı kollanın vah saramaz oldum hay anam

Vah göremez oldum

vİĞtrueşı nahat.
(Yarenlet ayak değğtiir oturilııklan yerıle. Hepsi

Mıısa'ilnn yaıu bakar)

ÇEVUŞ (Say3irı)Misafir.

(Yarenlerin hepsi allağa kalkar. Mug öııc2 şaşınr.

bıkır)
ÇE\ruŞ Misafir.

(Musa bu özenin kenilbine gixtailıliğini anlar.

taıı yiizii ri'zii ışııdaf)

YİĞrrBAŞI Hoş geldin sefa geldin misafir. Narlıca

den Rtisteın'in kardeşi değil misin sen?

MUSA He valtaha... Rüstem Ağam dedi ki... Yiğitbaşı

lü lqsmısıntn halından anlar. Bir aba yaPacağm§sın

na. Hani eteğinin ucu ayyıldızlısından. Karda kşta
başlannda donuyom vallaha.
(Yorenler 0c Yiğithaşı lıerkes ayakta)

YİĞi'ıBAŞı Babayiğitadamsın. Köyünçobanlığyla
tiiketeceksin. Yazık değil mi delikanlılığna.

M|JSA, (Boynıınu bı:iİrcr) He vallaha. Toprağmız hem

hern de kıraçtır. Biz üç kardeşi besleınez ailesiyle.

YİĞİTBAŞI Buyur gel otur şöyle, Yaıenlerimiz de

ofurmaru bekle4 baksan ya,

MUSA Yolç meclisinizi bozmryaym. Gayri ben

gelirin yanrç iznin o|ur*. (C,ekingm para çılant
dıın) Azımızı çok sayacakmışın Resul Emmi. Ağam

kL gerisi gayri ilrünü toplaü$mızda-
üĞiTBAŞl iş ürüne kaldrysa... (Alır prayı)l/arnhazır

riz abaıu. Bir sözün yoksa otuİaydın işte.

}.dLJSA (Elini iıpet) Ben gibi garibin kime sözü olcek

(Muu bİr kiişeye ilişince ijtf*;ilq ıİc ohtuıı 
, ,.' ,ı;

YİĞrrBAŞI Qvuş fincan|an getir. Y,ükstk oyuııııııi!ıd*. '

Emmi.

şn misafirimiz, hadi.
(Çaıuş bir tepsi içinde oıı bir fncan güiir.
Musa çoşku lre ııırıutla frıırnlan oçrlen, YoraırÜ F
maıil oi ğ laney e başl ar )

Tarlalarda top top diken 
.

Nerden geldin eşek güden
Parma$yla işgil futar şirilili canım
İşgil değil muşgirt tutar vah şiıililim
Üstti başı pis pis kokar.

(Mıısa yüzüğii bulanadıkg teitirğılEir)
MUSA Misafire rağbeüniz çokfuı eır,me, taşlamalanıuz

başımızı bulup yarar idi ayro zaınanda.
Ocak başının minderi
Eüri ç€viri dönderi
Yiizük oyununun mundan
Parmağlyla işgil futar şirilili caıum
i§gil değil müşkül futar vah şirililim
Üstii başı pis pis kokar.

(Mıısa'yı maninin taşlaınalı üzleri ürkiitiir yiaüğ bıilr
,natlıkça)

Helkesine koyar pekmez
Eteğinin ucu baknaz

Çobanlık neyine yetınez
Parma$yla işgil futar şirilili canım

§gil değil müşkü futar vah şirililim
Üstü başı pis pis kokhr.

(Soıı iki fincana ıleğin gelinmğtir, Ç-ol,uş, Yiğitbaşfilo ğı

yiğitbaşı ko*utrrıa kastryıa f,]ııııır oftaı*ta)
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YiĞrrBAŞI Yüzüğü bulamadı misafir. Ceza olarak ne

gundur Yarenler.
(Ymenler topluca ceıı öııerir)
- Tuzlu su iğrelim.
- Okşyalım bir iyi.
- Yoğurt ilen traş edelim.
- Varsın gece yansı çivi çak§n mezarlıkta.
- vız vı2 oyununa yahralr.

MUSA (Sınfır) Vız vızz oyırflı1, vızz?22...
(Musa başına giyecekleri bekleyen bir tııtsak gibi.

Çızıuş ipe dizliği fncanlan boyııuıu axr onun.
Yarenler sıra ile etısesiııe ıurmaya başlarlar)

YİĞrrBAŞl Oyunun şarh, kim vurdu ise adı
Ebelikten o zaman kuffulur anca.

M|JSA (İnler)Sizi tanımam emmileç kim vurduya
ben bıııda...

YARENLER Yızzzzzz..
MUSA Mehmet mi deserıç Mustafa... vay ensem,

anam.
YARENLER vpaaa.,zz.
YİĞrrBAŞI Taşlamanız yetrnedi, nisafir der adaın

siniz Yiğitbaş? Nasıt iş bu böyle, Üam...
YARENLER Vı2z7zz2.
YİĞrrBAŞI Eee, hayat oyunu bu. Ezası, sefası iğnde.
YARENLER YİZZZZZZ-

MUSA Vuranın adı, (Atm} AhmeL Veli, Raınazarı
muhtaç Asçavuş. Belki de Rüstem ağam... (Oııınıır)
aruım anam...

vİĞfrOaşı rıergel.
(Oyun ilurur.
Yarenler topluca eğenti ıli;ızıııinden rylışınıya
iliı)

Yadeki keç ıliirüIerek, sıkı sıkıya bağlanır iple.

Çnuş aballı getiir)
YlĞrrBAŞı Abam hazır ettiL Korkma bu kş gayri soğuk

işlemez sana.

MUSA (kııniı) Hemi de ayyıldızhsından.
YİĞiTBAŞI Adınr kazıdık öteki uca da.

M|JSA (akınıa Ebasındr) Mu mu mu... (Seoinit iyiılaı) He,
mi de Musa.
(Yarmler tarhmlı bit biçimile keçe ijçisi ğbi, ayüıl 7,e 8i>

ğisk ılbnilüre dbıdüre keçyi sıkışhrlar. Musa ahası sırhn,

ila ilğyle izler onlın)
MUSA Bu sanah öğr€nmek çok zaman alır mr usta? Çka-

fi abry) Hafl diyeceğim şu ki.... Çobanlıkta bizim de

gözümilz yoktur. Asıl fikrimiz Alamanya.
YiĞrrB§I Yapış hele ucundan.

(Mıısa kntılır qlışanlara beceriksizce)

MUSA Duyduğumuza göre vasıflı olmayana hükümet yol

ka$dı vermez imiş.
YİĞİTB§I Yol kağldı mı olurmuş len oğum. Paşport, paş-

port desen ya.

(Yatmler giiler, çılışma aksamıştıi

YiĞiTBAşI sizi işinize bahn leIL

MUSA Heya dilim dönmüyor vallaha. Vasıflı adam ştiyle
eder böyle eder burda da ekmeğini Ekanr ne de olsa.

Asıl vasıfrızı salacaklar ki Alarnanya'ya. Ama benim

anladığm rençb€rlikten beter bu sizin zenaat da.

(Bırukır işi Mıısa)
MUSA Bir de diyorlar ki,., Kan kısmısını sorgusız sualsiz

bir çabuğundan alırmış Alamanya.

YİĞrrBAŞI Aba}a ne etc€n? Bir kan fistaru dikeydik o za-

man sana.
(Yarmlır ğleı. Yiğitfuşı saıgğle pataaar birl,ıçını)



ü
MUSA (Giiter Ymenler'e bakıp) Yızzz. Dünkü gündmberi

ensemi döndüı€miyorum vallaha,

YtĞiTl]AŞI Boyalar kuruyacak işinize bakın dedim len si-

ze. (Mısa'ya) Alamanya'nrn senden başka heveslisi var

mıdır Narlıca'da?
MUSA He vallaha. Delikanlılann türnü bu sevdada,

YİĞrrBAŞI Kopraüf kursanrz ya o zaman Aşğ köy öyle

etnriş. Rivayete göre ellinci adamını salmış Alaınan-

ydya.
MUSA (Şaşkıı) Kopratif dedin he mi? (SohıJır Yi§tlıaşı'naJ

Her hal bu dediğin temiz süt emmiş hayr sahibi, me-

kanı cennet bir adam ki....

YİĞİTBAŞI Adam madam değil oğlum, Sen ben gibi ırgat

birliği.
MUSA He vallaha. Askerdeykene bile duymamışım, Kop

raüf he.

YİĞrrBAşr Bildiğimiz kadanyla Ankara da desteklermiş

bu işi. Biz çary esnah olaraktan yiizyıllardır birbirimi
zin iyi kötii gününe sırt veririz biiyle. Bu kopratif mese-

lesi bizim atadan görüp işlediğimizin devletçsidir zan-

nımızca. Ankara yeni duymuş belki,

MUSA (DaI8ıı) Bir de deniyor ki... Turist çkanlar da var-

nuş. Bir takım yeni elbise, üstüne de bir şişe gülyağı

esarısı döktü mü...

YtĞrrBAşI (Sinirlenİr) Toplıca bir işe yanaşmayın siz hiç,

Belki bir yarayışıruz dokunur ahaliye,

(Mıısa telaşIa işe yapışır)

MUSA Kızma Yiğitbaşım... Bizimkisi cahil konuşmasr, Sen

kopratif daha tesirli diyorsaı he öylediç vallaha, Bir de

muhtarla öğr€tmene danrşmalı, ee gayri bana müsaade,

(Dalgın kapıya yönelir)

YİĞrrBAŞI Abanı unutfun del Musa.
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(Mıım ııulıcup, dbner alır)
MUSA Ellerin dert görmesin usta. Kopratif dedin he mi?

Kopratif he?
(Musa ıIılgın yiirür gibi , iludakları kıpırtılı)

MUSA Yol boyu unutmayayım diye yineledim duıdum.
Kopratif he mi? Irgat birliği. Kopratif he? Köye vardl-

Smda köyün malı davan kapıya toplaşmışh.
(Çaıuş koy diizııini kuror.

Yaıen Osmııln dışınılnkileı dört ayak iistiiüıe geçerler.

Mal daımr sesi çıkanr kimisi)
YAREN O6MAN (Ristan Ağabey taıırında.} Nerde kaldın lan

gawat oğlu gawat. Gün çoktan döndi. (Sapoyı atm on-

dnn yaın) A| göhır sürüyü burdan. Malın sahipleri celal-
lenecek sona. (fuslenir) Kız Elifide, bitli kan... Kocanrn
azığnı hazır etme<iin mi daha.

MUSA (Abasını çıkmır) cayri bunu senin gıymeüi oğlun gi-
yinsin. Bize yararh az. (Atar) Amıcasından hedaya.

YAREN O§MAN Nereye lan gavvat oğlu gawat?
ls{USA (Cıkalı yinıir) Kopratif kurmaya.

Koşfuğum öküz beyaz
Allaha ettim niyaz
Kurban olaym Allah da
Bir gurbet de bana yaz

(Çaıuş mıılıtaıın iloıntımını Yaren Hiiseyiı{e aerir.

Tobilı qy fıuııı, vb.

Mıısa larşısına otıırıır onıın)
YAREN HÜsEY'lN (MuHTAR) Len oğlum cahil cahil ko-
. nuşma. Turşu mu bu kopratif dediğir1 kolayından ku-

rulacak öyle. İ§in ucu dönüp dolaşıp paraya dayanrnak-

ta gene. AşaF köye ne bakıyon sen. Onlann varidah
vaıdır. Tarlalan bizimkine berzemez, sulu, Kalkınma
Kopratifi diyerekten hadi levhayı astık kapıya diyelim.



Giriş ınasrafr olaraküan on bin gayme bashracak kaç

adam var aranrzda,
MUSA On bin gayme ha. (ftştız) Yiğitbaşım böyle bir şey-

den «iz etınediydi.
YAREN HÜSEYİN (MUH[AR) Giriş haro taksit taksit ede-

yeceğin para da caba. Ay ay binidi, binidi gayri.
(Musa umutsıız kalkar)

Yalan mıyım Yaşar
Mahkeme doğru söyler

Karakolda şaşar
Hey gidi yiğitbaşı, ocağn bata.

(Çoaı$ eı, diizeniııi lazır etıniştir. Kiry aıinin oyııncıılırı,
ııa do ı ıa tınıla rıııı ıerir.
Yeıneııiler, önliik ııb. Bir yashğ çocuk gibi sarmalnyarak

Yarcn Alire uzıtr.
Mıısa ıe Yareıı Ali ılışuıda aile so|ıa bnşnıdaılır, gerğn)

YAREN BAHRİ (ANA) Neden 8elmezlenir bunlar.
MUSA Yİyesimiz yokhıtr, afiyet olsun:
YAREN BAHRİ (ANA) Zkkımln pekini yiyin. Çocuğu sa-

laydınz ya bari.
(Yaren Ali kırcağııdaki yashğ pışpışlnr)

YAREN osVrAN (RÜSTEM AĞABEY) Kimseyi krrmızı

götlü mumla çağracak değiliz, Aha sofra ortada.

YAREN BAHRi (ANA) Yiyecek oğlumun başıru.... kendi ba-

şıru yiyesi...
YAREN ALİ (Etfde §bi xssizce ağIar) Gayn çekesi yanım

kalmadı. Kurbanrn olam Musa, götür beni buralardan

gayri. Anarç ağabeylerirç gelinler... hepsi de birliktir.
Yesek kabahaÇ yemeselç otursalç kalksak kabahat. (Pış-

pışhı) Kamer oğlan d4 ben de kara çalı olduk batanz

gözlerine. Gayri bir ayn darn gerek bize.
(Musa sigam yakar, yılgın)
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MUSA Of of. Of ki of...

YAREN osMAN (RÜSTEM AĞABEY) Ne istiyon sen len?
Bela mı?..

YAREN BAHRİ (ANA) o çoktan bulmuştur belasnı.... Ye-
diii, yediii başağzını.

YAREN ALİ (ELFİDE! Ben kadar taş düşe başnıza.
YAREN BAHRi (llmıııt uırur) Ala y an dilti. Dölünü de

kendine benzetecek bu gidişle.
YAREN ALİ (Sınlır yashğa) Dölüme kurban olun hepiniz.
YAREN HÜSEYİN (BÜYÜK GELİN)_ Utanmıyon mu kız.

(Vıırır) Kocamış kanya.
YAREN ALl (Pışpış/ar) Kocamrşlığıru bilsin o da.

ÇAvUŞ (KÜÇÜK GELİN) Aha İ€zil konuşuyor h6h. (yı,-
rıır)

MUSA (Kaıdi l<endiıu eiylenir) Yızzz"-".
YAREN ALİ (Yashğ bırahr fırlar) Benim elim armut topla-

mlyor ya-.
(Kadııılar xç saçn baş başa kaııgoya girişir)

MUSA (Acllı) Yızzzz,z
YAREN osMAN (RÜSTEM) Kesin lan kaltaklar. Doğru

düzgün ofurun hePiniz de!..
( Knrlınlar siııtiikleri kişeden, kiııle bakarlar birbirlerine)

MUSA Görüyorsun ağabey, olmuyor işte.
YAREN osMAN (RÜsTElv0 olacağ neymiş bakalım sen

hele onu soyle.
MUSA Hissemin karşüğtru verio ben çkayım araruzdan.

(Yiğitbaşı kiiçilk ağabey eılasuıda yaım kaykıhrak ycllenir)
YiĞi'ıBAŞI Al buyur hisseni. Yetmez ise bir daha.

(Biiyiik GeliıLle Kilçiik Geliıı giilar)
YAREN osMAN (RÜsrEM) Beri bakasın Musa. Ben sağ

iken bu toPrak bölünmeyecek Ama az ama çolc Emme
kraç emme değil. &lünmeyecek!..
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YAREN BArrRİ (ANA} Babamn da vasiyeti vardır bu hı,
susta.

YAREN osMAN (RÜsrEM) Sen sus lan ana. Sen kanşma.
(Aım siner oğluıııın azırıyla. Elfde'ye bakaı öfteli)

YAREN BAHRİ (ANA) Yediii, oğlumun başcağzını yed|j
YAREN osMAN (RÜSTEM) Beğendin ise adabınla ofurur-

sun. Beğenınedinse sıttr olup gidersin.'Seni nalça ğvi-
siyle bağlayan yok burda.

M|JSA (IQta ı ılmnan ır) Ben de öyle edeceğim zaten. Yürü
l4z.
(Gelinleı hirden sofıadaki tencoe kaşığn üzerine kapaklı-
ntr.

Yaren Ali kendi lısselerini onların elindeı kurtarma çaba-

sında)

YAREN ALİ (ELFİDE)" Gelirkene anagilden getirdim idi.
YAREN BAHRi (ANA) Bizi zati hiçbir vakit aileden biIme-

di. Yediii, yiyecek başcağlzını yedii...

YAREN ALİ (Çekeler) o İava dabenim idi.
(CeliııIer Elftk'yi lıırpalarlar )

YAREN BAHRİ (ANA) Lan oğlum Musa, sahip Eksana ka-
nna.

MUS A (Acıyla seyrerlo) Y,ızzzzzzzzz.
YAREN BAHRi (ANA)_ Rüstem bak hele Musa'nrn halleri

hal değildir. Kendi kendine abuk sabuk «iyleniç gün-
lerdir. Bir okutsak iyi gelir belki de. (iteler Gelinl*' Ka-
glın lan oıospular. (Elfde'yi kornı) Kan yük]ü. Bir zarar
gelecek bebeye. Kaçlın dedim size.
(Yareıı Ali karııını tutarık inler. Musa dengi sırtlır)

YAREN BAHRi (ANA) Ağlama len Kara Kamer. (Yashğ

alır kıcağına) Sen niye ağlıyon yavruu. (Pışpışlar) Arıan
baban ağlasın ağlayacaksa da...
(Yarcn Ali çekeı alıt bebeyi)

\

YAREI{(I IIU§OOSIEM) laşınzı yer abet elaayı-
YAREI{ HosİYht (BüYrrK cEIİ{),iı"-""y".*,",Ş

yapamnş adamlan. Kıyıp loyıp kıyma.
(Ailecek Musa lle Yaren Ali'nin uzıklnşıııasını iztetb
aayla)

ÇAVUŞ (KÜÇÜK GELİN)- Sanlıp sanhp öperlermiş kanl,rr
sokakta.

YİĞİTBAşI (AĞABEY) Siz susun lan kaııcıHat. (Aıı'w)|lit
azık ney kataydın bari yanlanna.

YAREN o6MAN (RÜSTEM) Bumu sürtülmüydü dörEa
gelir. Kolay mı, hangi bokunla gitcek Alamanya'ya.
(Çaıuş keçeci dükkinıııın luzır eder. Köylii donahntomı
çıkaran Yarenler üretiın ılüzeııiniledb şimdi)

YİĞrrBAŞI Vay bu nasıl geliş Mus4 hayıola?
(Musa elini iıper Yiğitbaşı'ıın)

MUSA Bizi sahiplenecek senden başka büyüğiimüz kalma_
ınışhr bu dünyada. Biri yolda iki bebem var Yiğitbaş.
Ellerinden öPer onlar da.
(Yaren Ali kabul edilmeme korkıısunda)

YİĞiTBAşI (Acıyarak bakar) Gelinimiz bu demelc
MUSA Elfide he .... (Yastığı ıızaiır) Bu da Kara Kaıner.

(Yarn Ali ile öper Yiğitbaşı'nın elini)
YİĞ1TBAŞI Hoş gelmiş sefa getirmişiniz. Ne etin ne işle-

din len Kara Kamer. (Seııeceı) Tu sana.
(Mıısa ııe Yareı Ali ratmt bir nefes alır)

YİĞrrBAŞI iyi madem n'apalım.... Burda hepsi hepsi bir
merdiven alh var. Bir zaman bannrrsınız. Bir münasibi-
ni buluruz sonra.

_ (Yaren Ali yükü oe yastığı ite bikülür 1listerilen yerc)
MUSA Allah senden razı olsqn iğitbaşı. Çok kaİıo deği-

liz zaten. Alamanya sıramız Ekana kadar hani. Seıİn
dediğin gibi yapp aşağı köye danışhm. Beni de idaıe

,l,
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edecekler gayri.
(Musa, Yaren Ali'nin yanına çöker)

MUSA Ben sana demedim mi kız. Baba adamdır bu Yğit-

başı. Gayri çkimiz doluyor tasa e§kitme.

(Yaren AIi usul usul ağIar gösternıek istmıezcxiııe)

MUSA E ne ağlıyon sen gene. Senin iki bileziğir1 bakır tas,

boz eşek gitti emrne, kopratifin en birinci srrasına yaz-

dırdım adımı. Çok geçmez muştusu gelir gayri,

YİĞİTBAŞI (Sesleııir) Orda sıkışman Musa. Kamer oğlaru al

gel. Küçük yaştan sanat öğrensin o da,

(Mıısa yastığ getiir kor bir kbşeye, Kendi de çalışan
yarenler arasıııa kntılır.

Git gide alışıınkta işe)

MUSA (Aıılatır) Reş 8ün on güo aylar geçti, Gayri keçe

işinde ustalaşmış idim. Elfide ise sabahlan erkenden si-

ler süPürür, çalışma başladı$nda merdiven alhnda bir

gölge sankim. Kamer oğlan koşturur dururdu bütiin

gifur uçuşan tiftiklerin peşinde.

Y|ĞiTBAŞI Elin işe yatlcndır Musa...

MUSA Sağ ol Yiğitbaşı, sayende...

YİĞiTBAŞI Civar köyün çobanlan Musa'run ayyrldızına

sanndı tekmil. İlle de diyorlar Musa'nın ayyıldızı ha,

MUSA Yenl resiml€r ürettim Yiğitbaşı. Renklisinden söğüt

dalı, kaz ayağı, koyun gözü sığr sidiği. Ev yay$sı için,

Hele bir baklava dilimi yaphm geçende. Eee gayri vasıf-

lı sayılınz biz de. Şu Alamanya muştusu bir gelse,

YiĞrrBAŞI Hahrlat da çarkı feleği de öğreteyim sana,

MUSA Ellerin dert görmesin Yiğitbaşı. Emme şu muştu bir

gelse...
( Çıaıış nııışt ııcı ı gibi yaklaşır )

ÇEVUŞ Yiğitbaşı'nın dükkdru bura mı?

(Yaren AIi karnını tııtaı lıeyecaııh)

33

MUSA Kız Elfide... Muşfu bu, geldi işte.

ÇEVUŞ Narhca'dan Musa Tezer.

MUSA Biziz kardeş buyur hele.

ÇEVUŞ Kooperatiften telefon geldi. Vilayete varacakrnış-
sın hemen, pasaport a|maya.
(Mıısa dellenıııişçesiııe daırnnır. Yashğı lınoaya atar tutar)

MUSA Len Kara Kamer duydun mu? Bu senin uğuruna.
(Yareıı Ali sanayld kıaraıııııoyn başlnr)

YİĞİrBAŞr Harrı neyi vardır paşportun. Şu parayı da kat
yaıuna.

MUSA (Sarlır) Nasıl etcem de senin hakkınr iideyecem Re-
sul Usta.

YİĞİTBAŞI Bu verdiğimiz emeğinin hakkrdır. Kal gifune di-
yecem ama, senin yüıeğine ateş düşmüş bir kez.
(Mıısa ıızıklaşır)

YiĞİTBAŞI Ardına bile bakmayacak betli, oysa civar köy-
ler Musa'run nalaşrru bekler.

YARENALİ (ELFiDE) vaaaaaayyyyy...

fişçi Yarenler birbiriıe bakar., Yiğitbaşı yashğ1 uuhr ses-
teıı yaııa)

YİĞİT BAŞI Anan bir şey istiyor herhal Kamer oğlao bak
hele.
(Yaren Ali sıkı sıkıya sarılır yastığa..)

YAREN ALİ (ELFİDE! Korkma Kamerim, korktun mu? Ağ-
lama. Anan kardeş getirecek sana. Vaaay.

YiĞİIBAŞI (Yaıııın aaraınaz) İyi misin Elfide gelin. Bir
vukuat yok ya.

YAREN ALi (Boğl,t) Yoktur Yiğit Emmi. Amanınn vaaay!...
YİĞİTBAşI (Ne edece§ni bilanez) Seni bize alayım, yengen

sorup durur zaten. Ses ver kız Elfide.
YARENALİ Vaaay vaaay.

(Yaren Ali bebeği çeker alır gibi kendi elleriyle. Çaıuş ai-

,,;üü,,



yaklatna sesi çıkanr. lşğler şaşkın işi durdurur)

YİĞhEAŞI Vay kızım vayy yavruu. GAvur ellerde

İnsan demez rni Yiğitbaşı hal böyle. Koş len
haber sal. Öteki işçilerd İşi tatil ettik len. Şaşkın
gibi bakmayın siz de öyle.
(İşçi Yarenler kenara çekilir)

YiĞiTBAŞI (Yanını aaraınaz ur tiırlii) E|hdeee

konuş kızım, iyiyim de hele. Yengen de geliyor zaten eli
kulağnda.
(Yaren Ali bebeğin göbeğni kesiyor. Küçiik bir yastığ1 sarat

sarmalnr soııra)

YİĞİTBAŞI (Ç4resiz dolanııınkta,l Elfidee yavruuu, ses ver

hele- l.en nerde kaldı bu yengen olacak halvetsiz.

kız öldün mü kaldın mı yoksa, tövbe.
(Yaren Ali sarrımladığı bebeği uzıtır)

YAREN ALi (ELFİDE) İznin olursa senin adrnt taşlsın
Emmi. Yiğit de, üfle kulağına.

YiĞiTBAşı (Bebeği alır) Erkekhemi bu da. Atlahu ekber

lahu ekber... Yğittiı, hem de bir yiğit olacak ki. (Üç

iifler bebe§n adını kula§na)
( Çaauş yaklışır meraklı Yiğitbaşı'nın yanına)

YİĞiTBAŞI (Aynı seuiyle bakar onı dn) Kendi bebeliğine ba- ,

kyon yiğit oğlan he mi?
(Yiğitbaşı öteki kolııyln dı Çııuş'a xrılır.
Mıısa ıızıktan kagmak bir özlemle izler oılırı)

YiĞiTBAŞI (Yashğ Ç-ooıış'a lerir) Var git yiğit oğlan. Yen

gen komşuda, gelsi de bir çorba kosun atqe. (Yarenleı'e)

RahaL
(Yaretıkı rahat düzınine geçr. Çıouş çıkar)

YAREN ALl (Yeınısini çkınıkın) Yaşşa Yiğitbaşı, yengenin

bol aolı talhanası da ünlüdiir hani. Yanı sıra soğaıra da
bir yumruk attık mıydı...

(Yareıler güler)
YAREN O§MAN Rahattayz Ien oğlum Ali Yaren. Keııdi se_

sinle konuşan ya.
YAREN ALİ Vıiiş. (Keıdi sesi) Sahi be... Biz de kendimizi

unutakoduk, kan kısmısını konuşa konuş-
(Yaren Ali otururken teleaizyoııu aqr.
Yarenler sigara tellend,irir )

YİĞİTBAŞI Ne durdun kaldın orda Musa. Biliyon ınu çor-
ba iyi gelecek hepimize. Iscak ıscak içelim de güciiıniiz
kuwetimiz olsun Alamanya'yı anmay a. (Teleuizyonu gğ
/ii' Kim açh l€n bu cenabeti gene.
(Yiğitbaşı otıırurkeıı kapatır teleuiryonu)

YAREN ALİ Ee, el ahşkanlığ işte.
YAREN O§MAN Hay yaşa üğitbaşı. (Sigmasııı ikan fu

ona) Hep ayn yave.
( Yiğitboşı yakar sigarasnıı.
Musa ayakkabılannııı yanına çökmiştür.
Ayakkabılardaı biiıi eline giyer. Sanki onuıla konugü-
mış gıbiılir.
Oııu bıruhr ötekini giyinir nnra.
Yiğtbaşı ile Yarenlerin gözkıi Mıısa'ila,
Mux fark eder, Elinden çıkanr pabucu, Yarenleı'e smlt
aynı uzaHıkta.

Kendi sigarasını ç*anr o da, Suskun, yiiktü, kıpırtısz b-
lır soıra)

Perde
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Yareıler prfulınnı bitirm* üzııedir.
Musa lılh ayakabılaflnın yanffida.

(Yarenkı)

- oh...
- Oh ki oh...

- Ziyade olsun
YİĞİTBAŞI Kaşığn sofrada kaldı. Gel hele inatlaşma Mu-

sa.

MUSA üyesimiz yoktur. Afiyet olsun size.
İĞrrBAŞI (Çııuıç'o) Sen babarun hakkııu ayır gene bir

ş€ye.
(Çaouş kapıan toplarken ağzıyla uzuı, ıızun tren

öttijrür)
MUSA Yol boyu kursağmdan aşğı bir lokma desen

şey geçmedi. Trenin çufçııfq bir Elfide'nin sesi, bir Ka_
mer'in sesi.
(Çnauş bu kez ilaha aalı bir treı ıliiılüğü öttürür)

MUSA Dtidüğü ise, yeni doğmuş bebeğiminki... Vay hele.
eee... Anamgil haklı, başımızı yiyecek bu Alamanya
kim de.
(Yarenler otırdııklan yerden tren sesine irykiiniirla, ğl gİ-

ile belirginleşen bir sesle)

YARENLER Çuf çuf çuf çuf çut qıf... (Silrekli)

(Mıısa tyakkabılarılan ikisiııi el kuklası §bi ellerine
MUSA Trende ben gibi yığınla adam vardı. Kimi Karslı,

mi Vanlı, İzmir Kastamonu Tokatlı. (Sıntır)

ben gibi de pabucuna mum dikilmiş
( 4yakabılan Lonuşturıııaya başla1 ile§şik sxler

' Misafıı'in ççidi uygıılamalannda yukandaki bölümün İeplikleri
Yaıenlett bölüştün eıek ordıatlmişit Dmğü€bili..

rak)'
- Yanki tö]mede babayiğit bir adam, paşporfundaki ayyılöza baka baka kanlar gibi aglıyor tıeİşerim.
- (fukısd Elbet ağlan ağlamaz mı ya
- Sen düşünüyorsun peki?
- Ne düşüneylm. Dillerini törelerjni bilmeyiz. Sonıa bi_
zi bet görürler. Her bir şey de di§ünüyorum işte.
(lIıEa.rüerini toplar. İki ayaWabıyı ıla ildlerinae ronuş-
tıırut başka seslerle)
- Ben bir ayda Almanca konuşturan kitaptan aldım y4
işe yaracağ mı bakalım?
- Sen de kaç uşak var henışeri.
- Bş, Allah bağışlarsa... En küçüğü ardımızdan baka-
raktan küshi kaldı öylece.

:.TT"y:* vannca aynlmayalım bari. Koyuntar gibi
birbirimize sokutak da.

ÇEVUŞ (istasyona ınrış düdriğti) ÜüüüüüüüüüL
(Yarenler istasyoım giriş sesiyle yawşlar.
Treıiıı iluruş sesi)

MUSA_ Gwreabılaıı pencereiten bakhnr gibi)
- Gelmişiz he vallaha. Alamanya-
- Kağrtlanmzda bir aksilik gkmaya bari.
- Dediydiler ki... Alamarılar karşg gkar meraklanma-
yın. sevkiyahruzl yapmak için fabrikalaıa.
- Her hal büyük bir kişi vardır trende. Bando çalrnırbaksana.
(Çaıuş baııılo doıwtımını ıerir Yarenler'e.
k"pçe.

Yarenler çılinay a başlır )

Tencere, t!ıoa,

,ER Prstam Pıstam dattaİa tattam, Pı§tam Prstam.Anam bizden yana bakar bunlar. Bu cazbant bize-
(Yaren Osınan, Altıun görati gibi bandayu sustumrak 8e-
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laıIeri kırşılar)

venşN osveN varte cufte falan filane", Hoş gelip

getirdinize.
(Yarenıcr çiiıeü)

YAREN O6MAN Ne gülüyorsunuz be , (Boaılıır) Ben ıe

leyim, hoş geldiniz nasıl denir Alamanca,

'1AREN Arl (Gillınesini tııtııınız hıilıi) Carte curte falan

ne.

v,qnEN osıı,ıaN Musa kardş, senin gtrbet elde

de Alamanlan ovna bize,

(Yaren Osnıaıı'Ia Musa yer tleğiştiirlet)

VanSN OSVaN Hem de Alla}un bildiğini kuldan. ne

lamalı. Musa yolunu aşırdı, ben gidemedim

,"'| 6iy" *ttl ,anranında bir epey hasetlendimdi

na.
(Birkac Yııreıı dalıa kahkr Osnan'ın yanlıM,

Sıılhancdeki koyııılar gibi , birbirloiıe sohlınuş

MUSA (Alınan Göreuli gibi törensi bir edıyln) Meine

men und Herren, Wir sind hier Munchiner Haup

YAREN BAHRİ (GLJRBEIÇİ) Hüviyet ve eşgalinç meea-
MUSA Auf staygen wird. Und ich maine Dammen ıııd

Herıen habe die grosse ere und forstellen zur durtı
(Kendi) lizin arı|ayacağnız Alamanyaya ayak basan Hı'
milyonurıcu işinin adıru bildir€ceğimizden ş€ı€{ dur.
madayıa demeye geliyor bu herzeler. (Gorcoli gblt l§
arzlich wilkommen im der Bunder public Deutchlmd._,

(Alkışlar) Gasterbaiter Herr Musa 'fezer, (takdiınci ab
sı!ıJe) Gasterbaiter Herr Musa Tezer bitte.

demeye gelir bu ga§teıbaiter.

YAREN ALl (Kitapta arm gibi) Gaster beite!, gasteı beib,
Aha buldum. Ne lan bu gasterbeiter? ,

MUSA (Kendı'sü Adım sra biri, "milyonuncu misafu' ini_
dedi. Ne şans var herifÇoğlunda. (Ürym?) Misafiı.. d
saat ensemi kolladrm sra evindeki misafirliğlmizi aı9
d,a. ( S ı n hr ) Y ızzzzzzz,z.
(Yarm Osman Mıısa'nın üryleilikloiıi uygular.

Cörünmez tokıtlarilan kenılisini korur saııki) 
ı ; şi

MUSA (I(srd' Boynuma ipe dizili ğcek ashlar. Aym aİİ
evinin fincanlan gibi. Yııızz (Sınhr) Şans ise şşk şn
sıdır bizdeki. Bu misafi.r siizcüğü hayra alamet dt

Şöyle edip böyle edip de gene vuracaklar besbelll ]

bakhm ki Alaman görtvlinin elinde cennetten gl<ılı
ra değneği vardrr sanki. (Goeali gfuil Rach pıin

(Gıtbetçiler aıılamadan bıkar )

lrro oyna-* l.aaydır, Ben senin yerine ge§elnın, YAREN OSMAN (i(o,tııJıı) Şu kitaba baksan ya hemşrl }lı

hof zu heisen zu eben,

YAREN ALİ Kiğtlanmızda bir yanlışhk vardır b

MUSA İst der zug ein getrofen auf dem beit unser

tent Turkishen gasterb€iter,

VenSN OSVAN (ÜUSa) S"nlrn her bir şeyciğim_de

mamdır Alman efendi, Aha Cumhuriyet Savohğ schnell.

ka kaydı, meee",

vusn raiveN GöREVLİ) Wilkommmen zu heisen

eben.

YAREN HUSEYIN (GURBETçi)

ee...

MUSA lst der zu8 ein geğofen?

MUSA (GÖREVLI) Eins iwei drei. (Hiaya *m
n) Bu demek ki, "sıraya gir, sallanma, hadi".

Aha sağlık raporum; geçr kız idııılorryla yiilıtüılr) Recht links, ı€dıt
ıecht links, schnell süneller. (Keııdi) Gayri buıdo
rası fabrikadan hayma hayımdan fabrikaya giüif
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YAREN OSMAN Yağalar dainecek yar. Nasılmış len'zıı |
kine oğiu makine. Seni öyle güt nüşüm ki, şf bllem ;q! |

"r#"Hffİ"*:ililJl$i; birbirimize. ri, a. ş, I
8ürültiisü olmasa. Türkü söyIerkene kendi sesimi d,.- l
yurınuyoıtıu Dana. l

iİİ:ilffi#",m 
tiki taktiküak 

İ
#l":ffiİ;,*ı:#Hr*,," ı

YARENLER (Seslerini yi|*seltir) o..-.iu tak tik tak il

;-f*td;#:::":;::** l
YAREN OSMAN (Bağffi piı;il yetti§nce) Tutmuyor er- |

fumalar hey. Len Allafuiz pes ettim, sen kazandın iıı İ
ses inadında. (Sesi dııyılııwz, dııdılctan hryrırar yalnı l I

MUSA (Kendi) Kulağmızın sa&rlığrnt sorar iseniz oıdı |
kalmadır. Bir 8ün gene caıumı dişime takmş çlrşyr. I

i]lT];i;,'#ff LTi:H'l::::XHff]""f *t
kısmı ltalyarç lspanyol, Yunanlı hir kısmısı da_ Yani vı |

*l§":ffi,,*:r"ff;:.,:: t}*:luş ffi İ
i;;i:";r:,il:,-kkelineaınrakkonuşturut), İ
- Ma minaccia che cosa s€i, sei un inimale .İ

*,ıii;-;""** 
l
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dilç hep aynı değişmez }uzla. Buyur Yaren Osmaıı, ma-

dem hevesliydiry Alaman'rn makinesi olayım ben şinci
de. Makineyle ilk tanışıklığımızı yaşa gör.
(Musa, ağzıyla nakine s*i çkınr)

MUSA Durum tikitak, tik tak
(Yareııler bir uçtaıı eklaıir Mıısa'ya. Makine git gide

leşme}te)

YARENLER Durum tiki tiki üki tak-.. (Silrekli)

MUSA Nasıl da üstten baloyorn değl mi sana. Naol
aşağlıyom seni calul tanm işçisi. K6ğdında zenaab

zar ama, altı üstii bir keçeci.

YAREN O§MAN Essah len, Bit gibi ufaldım kaldıiı
da.

YARENLER Durum tiki tak tik tak.

MUSA Aptal köytü benden korkuyorsun he mi? Durum
ki talç prornpt shnell uyuma...

YAREN o§MAN (Dihlır) Sen makineysen ben de

ulan. Hünerini öğr€ndirn mi ananı ağlatmaz mlyım
senin ha...

MUSA (Kerıd' Hemi de öyle oldu Yaren Osman.

öğrenince, Alaman'rn makinesinin anasrru bir
ki, nasıl bir hem de...

(Biiy@en Yaren Osman'dır şimdi.
Mnkineyi cıııIondıraı Yarenler toplaşıp küçiiliir)

YAREN o§MAN Deh ulan makine oğlu makine. Gayri
yetiş bakalım benim luzıma. Üstten üste bakmak

mıydı öyle?
YARENLER (Uyııııılıı) Durum tiki tak tat

YAREN OSMAN (Hıını alnıııaz çılışırkeı) Allah rnı

kendini len tövbe. Seni de ben gibi bir insan

mı? (Kendi ıle soluk soiıdodır) Soluğunu keserler

ha biİyle.
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MIJSA (Keıili) Ben anlamıyorum tabii rneğer derlermiş ki
kendi dillerinde...
(Mıısa pıbuçlaıı konuşturur yine)
- Alaınanın işini sen mi bitiıeceksin hanzo, azıok ya-
vaşIasana.

- Sen gibi çalrşmaınız istenir bizden de. Akordu yükselt-
tin len fabrikada.
- Kıonometre ile yanşrlır mı ulan?
- Sendikarun işlerini de sen gibi andavallar bok ehnek-
te.

MUSA (Kendi) Ben anlamadıkça deh edip dayaruyorum
makinaya... Her hal daha fazla çalışrnamı isterle4, çalıy
mamı beğenmiyorlaİ diye yflzzz. Bir yanlış hareketi-
mizi bağışlamadı, arhk dost olduk sandığm makine
oğlu makine, kaph koPardı Parmağmı. (Kapanır panna-

ğnın iistiiııe) Yay aflam. vlwurz
(Yarenleı topla nır e t r aJıın )

MıJSA (Gizİer aasını) Yolç bir şey yoktuf. Ben çalışınm ge-
ne. Çıkışımı vermeyin sakn. Verirler mi ki kollege?
Herr Maiste1 elin ayağrn öperim. Parmak ne imiş kolu_
muz kopsa da çalışınz biz geııe. Anam anam parma-

Fm. Canını yiyim Maisterim, $kış verme sakrn ha. Çok
daha çalışınm. (Anlatır) Bayiakomuşum, gözümü has-
tanede açtım. Hastane dönüşü daha hafif bir iş kodu-
lar beni. Parmaksız losrnınr istemiş imiş makine. Daha
hafif işin parası da daha hafiftir tabii. Yııızzz.ı.z
(Çnuş pabııçlnn toplnyıp yoine dizer)

MUSA Neyse ki ailemi yanma aldırma sürem dolmuşhı
da çarçabuk Elfide ile Kamer'i hene kodu yolladı Yiğit-
başım kiğtlan hazır olduğunda.

ÇEvUŞ (Kiistıjıı)Düüüüüüüüüüt.
MUSA (Çıoış'a yime!ıd Sana hep dimek istedirn am4 diye_
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medim yiğit oğlan. s€ni 8etirtİneyişimiz seni daha az
sevdiğirnizden değildi.
(Çııuuş gözleriııi lraçnr Mu*'İaı. Dinten& niyetinilı ile-

ğ1l)
MUSA (Çıwış'a) Kamer Ağbeyin kendini kurtarmışt yaş

olaraktan. Benim kopuk parmağma karşılık ananla iki
baştan çahşacakhk ki yokluğumuzu kısa yoldan temin
edelim. Süt bakımından çkınca seni de alacakhk yanı-
mıza. sen gene ister§en inanma.
(C4auş Alnaya'dıki ev ilüzenini kurat.
Mıısa Elfide eitasındaki Yaren Ali'yi karşılar)

\4USA Hele Kamer oğlan (Sorılır yasüğg) kocca adaın ol-
muşsun lerı- Bayrak dedimdi, gettiniz mi?
(Yaren Ali ile Musa ea düzeıine §rcr.
Çaouş bir Türk bayrağ aur kbşeye)

MUSA Ha şöyle. İki yiiz dolara daha güzel odalar vardır
emmg gasterbaiteıe bundan ilsini lapk gömezler.
Yızzzz. Gasteıbaiter bildin mi Kamer oğlar} gasterbai-
ter ha... Kız ne baktn kaldın öyle, daha iyi ya yabano-
lamayacaksrn hiç burayı. Pen@İ€si yok, damı aka4 ta-
banı gilgnek iizeı€, kendini memlekette gibi sanacan
aynı. Ne duruyon nikünü indir hadi. Aha farcsi bile
vardıı (Sınfır,} Cık cık ok. Kanarya mı sandın yoksam?
(Yaren ile yükü ile çökrr)

MUSA (Çıvıış'a) İki baştan çalışacakhk emme, evdeki he-
sap hasretliğe uymadı. Dokuz ay on gün sonra Elfide
bir daha yavrrıladı.

YİĞrfBAŞl Hastahanede doğuraydı bari kadersizim. Buı-
daki merdiven alhna benzemeye.

MUSA Ben işte idim. Civaıda başka Tiirkler vardı ama g(!.
rüşmezdik birbirimizIe. Alamarı'dair korkm4 kendi
rnemleketlinden kork sözü yaygındı aramızda. A§am



döndüydüm ki lqzın göbeğini gene kendi kesmiş Elfi_
de.
(Yareıı Ali kiiçiik bir yashğı anzirir gibfulir)

YAREN ALİ Göğüs başım sızlıyor len Musa. Keşke Yiği(im
de yanıınrz da olaydı.

MUSA (Yashğa brıl«r) Ha? Krz bunun züIüfleri vardır şim-
diden. Adını Zülüf komalı belki de.

YAREN ALi (ELFİDE)- Bilmesine biliyom, Yiğitbaşı bizden
has bakar yavruma emme... (/ğhr 8rbi) evlat gene işte.

MUSA Ne dedin ha? (Kııcığııa alır ynsfığ) Zülüf dirnek yet-
mez buna. Münich Zülüf diyelim ki Münich'de doğ-
muşluğu gksın ortaya.

YARENALi (Ajiar) Ne coşlanma sahip çıkabildim len Mu-
sa ne adıma. Paşport iğn kütüğe başvurduğumuzda El-
veda diye geçmişter adımı... Anam babam Elfidesi de-
yip de özenmiş idi oysa. Göğüs başlm sızIar len Musa.

MUSA (Anlatır) Elfide'nin yakınması gürıler aylar dinme-
di. Yoqgun argın işten dönmüşüm zati, o yakrndıkça el-
veda der biraoya giderdirn ben de.

YAREN ALİ (Ba§ırır) B|zi buralara bunun için mi getün?
(Pışpışlar yash§) Gel Kamerim gel he[e sen de, kadersi
zim. (Bnğırır) Gidişin ola da gelişin olmaya.

MUSA (Aılnhr)Eee acok yol yordam öğrenmiştik tabii. İlk
günlerin garipliği gibi, istasyona vanp da gelip geçen
henlere bakacak değiIdim ya.
(Çaııış bar ıliizeıinin kıırar)

MUSA Bara oturur hesaplar idim. Kopratif borcunun bit-
mesine az kaldı. Yabano polisi bu pl da bir aksilik çı_
karmazsa, gayri k"öra 8eçmenin zamarı. (Oyıar) Hetr
garson eins bir bira dabize. (Giiçlii, giiueı|ı) Öncesi ara-
ba kurslanna yazılıp ehliyet almah. Ev, arab4 dükkAn
diyor isek kan da çahşmalı mutlaka. Hem onun on par-

1,

mağı da tamdır bize kıyasla. Vay be, oğlanlann sünrıe_
tini de edemedik d aha. (Anlatır) Benböyle doludan bo-

şa devredip koyarkene, biriniz göbek sarkıtarak şöyle
Alaman gibi barda oturun yanıma hel e. (Oynaı) Gargı
eins bir bira daha bitte.
(Yiğitbaşı ııygulnr)

MUSA (Yi§tbaşı'na) Schweine auslander diyeceksin baııa
kadeh kaldınp da...
(Yiğitbaşı uygular)

MUSA Öyle değil. Bumuma dayayacağn kadehini. Dye-
cen ki, ich bin dein etwegen arbeitiost.

YİĞİTBAŞI (Bardağı onıın bıırnufla doyıır) Şlvane bin aöa-
tioş her ne ise işte...

MUSA Domuz yabano, senin yüzünden işizim demeye
geliyor, bu her ne ise dediğin işte. O zaman Alamam-
cam daha kıt olduğu içiry ben de anlamıyom sen gibi ta-
bii. (Kmdisine gbsterilen ilgiıleı mııtlu, smçiyle kılırırır
kadelıini o do) Prost kollege... Yarasrn şrefe. (Yı$lüçı-
'ııı) sen sheisse diyeceksin bu kez de.

viĞiın,lşı şayze...
MUSA (Şaşınr 3z7ıı) Len bu şayse lafını çokça duydum Alü.

manlar arasrnda. Bok mu demeye geliyon ne? Yok ca-
nrm öyle diyecek adam kadehini kaldrnr mı bir yandan
da.

(Yiğitbaşı kadehi ııi kaldınr)
MUSA He öyle işte... Bumuma bumuma (Oynoı) Aui -ıhı

wohl kollege, sağlıFna. (Yiğtbaşfua) Miskafer derken
tiikür ki, edip işlediğinle sözlerin ay anlama gelsin bıı
defa.

YİĞi'IBAŞI (Tiikiiriır) Miskafer. (Keııdi) Bu senin ikide bir
dönüP dönüP de bize ettiğin laf değil midir Musa.

MUSA Miskaferin ne demeye geldiğini eve dönüp de s6z-

ı,ü!üiıoi, , . .
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lükte buldum anca.

YİĞiTBAşI Bokbiıceği.

MUSA (Oynar) Elfide kız. Alaman kadehini kaldınp da göt

solucanr muamelesi yapmıştır bize. Biz asalağız öyle ıni
kız? Alamanlann kanrnrn emeriz durduğumuz yerde.

Kız biz onlann en istemedikle{ en pis, en a$r işlerde

çalışmlyor muyuz? Edip işlediğimizin dokuzu onlaray-

sa, birden azt düşer ancak bize. Ne ferian biliriz kız bur-

da ne bayram. Yathğmız yeri bir beğeneriz ki geceleri

yorgurıluktan...
(Yarm Ali, Elfdı edasıylı sokulur)

MUSA Bok b<iceği, miskafer ha. (İier ozıı) Yumurtalıklanm

bile çürümüştür belkim kız. Heç bir şeye hevesim kal-

mamıştlr. Huylanrnm elin elime değSe. (Tiikifuiır) Bok
btrce$ miskafer ha?

YAREN ALi (ELFİDE! VanP dönelim len Musa. Anangil

haklı, başımızı yiyecek bu Alamanya.
MUSA Vanp neıeye döneceğiz kz. Ne gitmiş benzediler

ne dönmilşe, demezler mi?
YAREN ALİ Doğru ya bir ev. bir dükkio bir araba... Ka-

meri Alaman okuluna yazdıracaktık hani?
MUSA Sen devrisi günü işe başladığnda kıza kim bakacak

peki?

YAREN ALİ Yiğit oğlan uçağa koyup yollasnlar. (Eli ııe-
ınesine §der) Kamer iğn fark etmez. Ha bir çocuğa ba-

kacak ha iki.
MUSA AĞA- Uçağa PaIa dökütmenin sıra§ mı kız? Yiğit oğ-

larun bakrrnınr her ay muntazam yollııyorıız ya. (Anla-

tır) Elfide işe başladığınd4 coşlan iizerlerinden kitle-
yip, sabahın alacasrnda birlikte diiaülürdük yola. (Q-
uıış'a) Bilirirn ne Kamer'i sevdin ne Zülüf'ü Yiğit oğlan.

Emme onlann çekisi de senden az çkmez kantaıa vur-

o
duğunda. L{aftanın bütün günğ dört duvara mahlonı
idj onlaı yiyecekleri, kAğtk şeker, bisküü başuğanıı
da. Bir tek Pazar günü çorçocuğumuzla birlikte idik O
da çaıçabuk geçr idi, göz açıp kapapnca. lznin olıırsa
Elveda yengeni ben oynayayırn Yaren Ali.
(Yaıen Ali yemeıiyi uzatıf ona)

MUSA Yaren Osman sen de ben gibi gazte oku bir kğede.
(Yıren Osman uygular)

IMUSA (Bağlır yaneniyi)Yar gözim seyreyle, bir tatit günü
Elfide gelini, Alarnanya'da Elveda.
(Mux Elfde taıırıyla bir işten bir ğe koşturıır.
Yastıklarh koıuşur bu aradn)

MUSA (ELFiDE) Zülüf harumış kızıma... (Ç,aıruşıl yl@ 8i
Dı) Kaka mı yapıyormuş benin Münich Zütiif'tirn. Ya-
nm avrat, tii sana. (Yerloi siler) Hanımış kızmrn ağabe.
yi, Kameeer, Kamer de kızım. Ünle ağabeyine hadi. Ka.
mer de, Kamer zor ise buba de, buba del del (Çnııry
asrıı) krzrmtn bir ağabeyi de memlekette. yiğit de ba-
kem Münich ziilfu, Yiğit de ünle. Kamer len yoksam
sende mi unuttun Yiğit'i. Hani el kadar bebe idi bırakh-

bmızda. (soğrııı soyar §bi, ğzleriııi siler bir yaııdan|
lzinlemeye gittiğimizde, pistoleni Yği(e vercen mi? Iır
ıh de kzım ıkın.... Oturağa sıçmasıru öğren ki, bütiln
gün bokunla kalakalma. Iıııh aferim kızıma. Çaşıya g-
lonca gummi borery lollipap alcam sana. (Çlmaşır yıler
seıre) Len Kamer, 'Tel sarar Zü[üf tel sarar'ı öğTetsen F
kardeşine. (Awr gibi) Bu bizim werkstad'daki kanlann
hiç utanması yokfur len Musa. Topluca gidip hvnk d
takhracaklarrnış doktura. Bana sen de gel dediler enr-

me, erimden izinsiz olmaz dedim. E tabii başkaca çocıık

.. _ istemez gayri. Allah uzun ömür versin bunlara. (Çor-
şırların ardına gizlenir, ç*ingen) Ne dedin, ben de tal*.
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na mıydım yo|<sa? (Bılaşık yıkar 6ıbı) Ne istedin l«zım
Münich zülüfü, wasser mi? Su de baka).ım, wasser, su...

Hanımış kızrmın mutteri. Vah kara yazılım. Ağbeyin
biz yokken heç mi konuşmaz senle, (Yeırıeğin tııdıııa ba-

kır 3z?ıi) Vişş shade. Gördün mü len Musa milk almayı
unutmuşuz gene. Bir çkarsan halbe kilo da beyaz pey-
nir. Bir de kaugummi coşlara. (Kıiçiıt yashğ1 kaıdırıf)
Aferin Münich Zülüf'üne. Babası, kakasrnı oturağa
yaph baksan ya... (Altını teınizler gibi) Biliyon mu Mus4
gene en bir şanslısı bu Zülüf coşlann arasrnda. Okulla-
ra gitcek benim kızım. Frolaynlar olcak he mi? oy bo-
kunu yiyim seniry Mutter de hadi. Anne de krz mutter
desen ya.
(Yareı Osmaı öfteyle gazeteyi inılirir)

YAREN OSMAN (MUSA) Sus lan kan. Dinine yandığımrn,

Çar çar çar konuşur bu da böyle.
MUSA (Kord' Hemi de öyle çemkirirdim kanya Yaren Os-

man. Çar çar çar konuşmasının nedeninin bilmezlenir
de. (Elfde gibi) vişşş ne birikti ise birikti bankada Musa,
gayri gidelim burdan. Kamer oğlan konuşmayı unuttu,
konuşmaya konuşmaya, Münich zülüfü'nün ise heç
öğreneceği yok bu gidişle. İki yaşını aşkın çocukbir an-
ne baba olsun demez mi adama?

YAREN OSMAN (MUSA) Cahil cahil konuşma kz. Kop-
ratif borcu yeni bitti daha. (Kcııdi) Ziılijt kız iki yaşına
bash dediğinize göre, kopratif borcu bitmiş olmah değil
mi Musa?

MUSA (Srrıtır) Kopratif borcu bitti ya... Bir dükk6r1 bir ev,

bir araba. (Elfde gibi) Sen gene de benim içimin sesine
kulak ver Mus4 yeter olsury dönelim gayri.

YAREN O§MAN (MUSA) Ne dönmesi sayıkllyon kız sen.
(Gaateyi gbsteri) Şu mernleket gastesinin haline bak_

ıu,

sanya... E beş yolu, trafik, anarşi...
MUSA (Yıeniti) Alaman baskrsı ise aha kocaman yaayla,

Aman ha memlekeün durumu kanşılç ofurun ofurdu-
ğunuz yerde. (Elfde gibi yerloi sileı gene) Bu l izinle,
meye gidelim hiç değitse, YiğiHimin hasreti kemiğfune
işıedi. (I&şrıı,/) Alla}un belası bu kıvnk teı de, döııdü
m(i nedir? Bir gene doktora görünmeli. (Kenıli) İzınl*
meye sekiz yıl sonrası varabildik anca. (Sirn *i gibi)
Uuuu iii uuuu iiiiii. Hemi de kendi arabamızla- Mezatt-
tan eski bir polis arabası düşürmüştiim. Uuuu iii uuu-
uuuu iiii. Hepiniz davetlimdiniz. Dillere destan bir sün-
net düğün ettik belediyenin salonunda. (Sınrır) Sünıı€t-
ğ Kamer'imi keserkene daha önce aklınız nerdeydi de,
diydi, balta geıek gayri bu oğlana.

YİĞİTBAşI (Dııygulıı) Azıak yaş gegnişti ama, maşallalı
vardr Kamer oğIanın. Şapkası, pelerini, bastonu.

YAREN OSMAN He ya pıensler gibi.
MUSA Bir davul zurnaya tiikettik onca parayı. Konu kom-

şuya gömlekti neydi hediye...
YAREN BAHRİ Etektrikli sebze soyacağ, pek kullanmayz

emme, yengenin mutfağnda durup duru h6l6.
YAREN ALİ Bize de sağdıon olarak kol saati düşmiiş idi

Eksik olma.
MUSA Eldeki son parayı da Yaren Hüseyin in köydeki ar-

sasına yahrdık Gerçek değerinden bin kat daha pahalı_
ya.

YAREN HÜSEYİN (Tedirgiıı) Emme avara lıyasla sulu iıli
benim tarlam. Şinci böy|e konuşma. İşlemesini bilmedl
Kabahat ailengilde.

MUSA Seni bıktğln işten kurtarmış idim. Kasabaya geiip
komisyonculuğa başladın.
( Haıa gerğnleşmiştir iyice)

]ıi
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YAREN HÜsEYiN (Bozı*) Komisyonculuğumuzunhay-

nndan başka ne köttilüğünü gördün, Şu iğnde oh-ııdu,

ğun konak mesela milyonlar eder şinğ, Toptan ödeme,

ye gücüm yokhır dedin de, takside bağladıydım seni,

Konak dimekte yanlış saray yavrusu, tam on sekiz oda,

MUSA Taksidi mark ile iıdüyordum, Kiiş€yi dönen gene

sen oldun Marklan Türk parasrna vurunca,

(Mıısa ile Hiiseyin kıpışacak gibi olur)

YİĞiTBAŞI Kesin gayri. Daha zarnan var hesaplaşmaya,

Musa'nrn Alamanya'daki hallerinin bir halleşip bitire,

lirn ki hele.
(Yeniden oyun dikenine geçilir)

MUSA Sana isteyip de diyemediğim bir şey daha var

çavuş. Davul zurnalı sünnet sonrası seni de

aramıza. Emme bir kez yabanolamışhn bizi, Ağlar

lar kaçar idin Yiğtbaşlmn aıdına.
(Musa yaneniyi Yaren Ali'ye uzJtır)

YAREN ALİ (Elfde gıbi bağIarken) Varsın ağlasın, Bir

sonra bize de alışır. Sanat okuluna neye yazdınıdık

alırlar ise Alamanya'da.

MUSA (Ö?riıııçıiı) Keçeci dükkanrrıda 8öİeceksin sen

kız. Yiğitbaşı'run sanahff bir iyi bellemiştir bu

Bellemiştir ya... (Aoİı) Bir baba deyiP elimizi bile

di kerata. (Qruıç'a) Kolundan tutuP sürüP göttirmek

vardı eme, seni de atmak istemedim bizim

ateşe.

YİĞiTBAŞI sürüp 8ötiirseydin yıkılırdım, Sağ kolumu

menle bir idi bana. Döl sizindir tabii", kendi gitmek

teseydi engel komaz idim o başka.

(Çoouş, Alınanya'daki eo dikeıini kırarken sürekli

nü kaçrır Musa'dan)

MUSA (Aııtafır) Dönüşün gece gündiiz dimeden çalışp

baştan banka hesabınr gene hale yola komuştuk amı-
O yıllann dertleri daha da dermansız cinsten idl Oofc
büyümüştü gayi. Znlüf maşallah bir iyi okuyoıdu
okullarda. Kamer oğlan ise, işiz güşiiz bir mecrıığı F
kaklarda. Bir de motosiklet bulmuşfu kendine Alanaı
çöPlüğünden. Yabano polisinin öfkesini çkecık diyı
akJım çkayazdı.
(Musa ceketiıi çıkanr tersten giyiııit ellerinc)'

MUSA Evde çok az durur idi am4 durduğu zaman lıye,
ya bir Kore Harbi çkar idi kardeş kardeşe.

(Musa ceketinin kollanııı konıqturur.

I(amer ile Zülğ' müşcxiııe)
zÜLÜF Eins zwei drei

Alt ist nicht neu
Neu ist nicht alt

Warm is nicht kall kalt ist...

KAMER Saçınr ne ettin öyle kaltalc
ZÜLÜF Ne olmuş ki sagma. Mutteç dersirni bölüyor şu Ç-

luna baksanya. Warm is nicht kalt, kalt ist nicht lYafİı
KAMER Aklı sıra benimle alay ediyo1 pis fahiş. Ne siin

dün de saçlann san oldu b<iyle,

ZÜLÜF Boyatum işte. Napiiın, okulda karakafa demderiış
den bıkbm bana.
(Musa ceketinin kolhrıııı knpıştırır)

ZÜLÜF Mutteç saçlanmı yoluyor bu pis schwein. Kimlru>
lu Tiiİk sen de.

KAMER Ben senin ağzınr yrrknaz mıyım ulan.

NI'JSA (Elfde sfui) Yyin biibirinizi yiyin. Ah ne talitsiz La
nymışm ben. Domuzun başı sensin kız, ağbeyini ohı-
tamadıksa senin yüzünden o da.

(Mıısa kıllaıını konııştı ırur gene)

'Mi§.f,/in kimi uy8utaınalannda, ctket yedııe ıeplikter aya&lıffı
araolığıyla iletildi. Denen€bılif.
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KAMER Frolaynlara özenir, sokakta görmezden gelir beni

ana. Salmaym şunu dışanya. Ayaklanru kırmaz isem
ben senin.

ZÜLÜF Schmutzig. Di kappierst 1'a nichts. Hairs maul.
(Kapışır kollar)

KAMER Konuşma lerj konuşma dedim sana.

ZÜr'Ür üaglaınaüı) Fater gelince demezsem, dersimi çalrş
hrmıyor, Reicht ist nicht arm, arm ist nicht ... Mutter şu
oğıuna baksanya.

MUSA (ELFİDE) Vay hiç birinizden gülmedim. Belki de bir
Yiğit oğlan. O da gayri bizi ana bilecekse... iğitbaşı
mektubunda diyor § civar köyün çobanlan ayyıldızım
sorarmış Yiğirimiry çarkıfeleğinin üstiine yokmuş.

ZllL'iİr- Glllet) Çarkıfelelç çoban... (Ağlar 3ı?ı) Susun be.

Ders çalışıyorum ben. Reicht ist nicht arm, arm ist nicht
reich.

MUSA (ELFİDE)- Kız, Kamer'im haklıdıı Bir zamandır bi.
zimle eğleşiç aşaSlarsın sen. İnşallah tez zamanda o
yamru yumru dillerin tufula. Vay ne talihsiz kanymı-

şırn beır, ismim bile Elveda.
( Mısa kollarılan biini uzaklıştınr)

MUSA (ELFİDE) Nereye gidiyon oğlum Kamer. Tez getesin

Sabaha dek uyumaz baban rneratlarur. Vay nercye gitti
bu böyle hışımla.

MUSA (Aıılaür) Son tokadı baba oğul birlikte yedik ense;

mize.Yııızzzz.Hele bir duvar gibi dizilin Yaıenleı Ala-
man duvan. Çevrelenip de daralhn bizi guöet elde bir
iyice.
(Yarenler dizilir Mıısa'nın sö,yleıliği §bi)

MUSA (Sınfır) Üzerinde "Auslander raus" yazılı olsun
Türkler dışan", "Hitler haklı, 'Yabanolan eritip sabun
yapma|ı" (Yarenler'e) ğle sessizce daraltmak yetİnğz.

9
Bakmayınca görmem deııdim emme, sanki konuşuıdu
Alamarun duvarlar1 "Auslander raus, auslander raus..''

YARENLER Auslander nuş auslander raus.
MUSA Ha böyle aynı gidinin mum dikicileri pabucumuza

göz diktiniz gene he mi? (Sıntıf) Bir|zdan kara Kame-
rim gelip silecek iiaerinizdeki yazılan.
(Mu* cekctin l<oluyla sileı gibi yazılan.
Bir yanılan ıla engelleme pfusınth)

MUSA Alaman'ın yazdığ yazıyı silmek sana ını kaldı len
tawat oğlu tawat. Başımızı belaya mı sokcan yabano
polisiyle. Senin ne iistiine vazife len Gasteöaiter değil
miyiz biz buıda? Umduğunu değil bulduğunu yer mi-
saIiç ne sandın ya... (Dıdmnı öniiııe çökeı gibi, Yorenlere)
Kamer'in sonunu hepiniz biliyorsunuz gayri.

YİĞrfBAŞI Rahat Dayanasım yoktuİ. Geçelim o bah§i.
MUSA Kşke onu da salmayaydrn Yiğitbaşı, futaydrn ya-

nında.
(Mug kararlı lallar)

MUSA Yooo, geçilesi bahis değildit o, kafa Kamer'imin ru-
hu incinir yoksa. Çavuş kur hele bizim saray yavrusu-
nu. Sıra temelli döniişümüae gelıniştir gayri.
(Mıüsa yastığ1 kucaÜru alır, ölü taşyormuşçısına)

MUSA Komşular dostlar Yarenler... Herr Musa Alman_
ya'dan neler de getirmiş neler. Tırlar dolusu Tırrrrr.
Zrrrrrr. Koşun hele koşun baJ<sanız ya. Setler, fıijider_
leş, videola4, teypler. Kamer'ime de bu tabufu düm an-
a, (Sınhr) Taıı, zweine tousend mark ahdung zwanzig
fenik saydım bu tabuta. (Sıniır) İçi yekpare, dışı emaye.
(TV reHaını gibi) Şu iğnin dışının temizliğine bak Dü_
şünıneyi bıraf, markaya bak Made in Deutsc}ıland.
(Musa whÜ özenıe aprağa ıerhcaiııe ğilir)

MUSA (Sıntır) Kamer'imin hiç okuması yoktu Yrğitbaşı.



dan eğIeştiğin siıray yawusunu sen döşemedi .ıJ l
olmadık panya? Olur olmaz aynalaç avizeler sabp dı |
kendi sermayeni büyüttiin anca. Sen Yaren Ali... $ıE r İ
$ngrr ya... şıng!r... senin kuyumcu dükk6nından arınnı |
değil midir EIfide gelinin kolundaki bilezik|er.? ll.pts İ
miz Yaıtnler hepimiz... Herr Musa'nrn yoksullu|cEi I
dönme cakasını körükledik ki bir iyice hem nasıl körü&- l
leme. Aiamanya,da <iurmuş aciama <iaha nceleri hyri- İ

'r# 
OJ;rr*, 

,en sömürüp atınad- u". u* tuş"y.n- |
i::Hff:t1":;ffJ," 

açktrr sana Musa, büf 
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YİĞİTBAŞI Hadi be... benim de onlardan kahr yaıun yoi- |
tur. Sana ortaklık teklif edişimin asl seUeUİ... Yali yı l
pım keçe makineieri gl<mışhr piyasaya. Beiki ondilı; İ
tane alırsın da koruz dükiena dive. l

MUSA (Sınhr) Ben de za6 ne dedirn sana. Bizim o ise k-- İ
nımız toktur Yiğitbaşı. 'TIele şuna bak İşçi gitr i; d6n. İ
dü" dedirtmem ben adama. (Ihlkar; çıÜrtkan dğ*' I
Ey Ahali Duyduk Duymadık Demeyin! Bu memtekın
en kıal iş ticarettir anca. Hem temizdir hem de tadındıı |
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Alaman duvaılanrın bizi aşğladığnı nasıl
da yazıdan taşan sesleri duymuşfur bellıi kı. (Sınhr)
manya göç edenlerin ükesi mi olacak? Yrtirdiğimiz
fmikten siz sorumlusunuz. Köpek girebiliı
remez. Öıtiüerimizi bile yabanolar gömüyor.
(Yaffiler tek tek omzuna ilokunur onun bışsağlı§
şine)

MUSA Alman Birliğini bozdular, defolsunlaı, (ı{olı) Ya
zim biiliğimiz... (&niır) Türken raus, auslender
Gidinin mum dikicileri. Alman geıçlerinden
bir duvann birine tosladlydl Kamer'im. Baktm
ayakkabısı ayağndan fırlamış motooikleEnin
döner duruf hala. Motosikletin ışığ say ki mum
Pabucunda yansır öyle,.. Yıızızzzz. Naman polisi
mer'imin yiizilnü battaniyeyle örterkene, "Ah bu
terbaiterle/' dediydi. Vuzzz.
(Yğitbaşı, Çrıuş'u çekelo Musa'dan yaıa)

YİĞrrBAŞI Biri gittiyse, bir tane de buıda var. Kınalı
lar ğbi hem de. (Çıaış'a §zlilikle) Babanın elini
isen hakkımı helal eknem sana.
(Çn:uş Yi§tbış{ıın sözüne ııyaı iıpet Mıısa'nın elin|
Mıısa şşınr önce, sonra bir sıkı Ünlır oğluna.
lkisinin de elkri biribiinin sırhnı ynımruklar bir an
sagiyle)

YİĞİTBAŞI Bundan sonrasrnr anlatrnak bize düşr
Yarenler. Örselenmiştir yaralıdır ğrnedi! dönüşün
lunacak kaz gibi bakhk hepimiz Musa'ya.
Yaren Hüseyirl Seni bir yol geğyorum. Yaphğrn

ğinden belli zati. Sen yapsatç Yaren Bah{ Musa
kaç Alamano'run elinden parasını kapıp da civciv
rikası kuracağm diyerekten boşu boçuna tavuğun
na baliıttn bunlan. Sen rnarangoz Yaıen Osmaıl,
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mümkünü yok.. Her kasabada bu gibi

açldığında bizler de uygar milleter kabna

anca.

YARENLER Yaşşa Herr Musa!"

MUSA Al eline bak vatandaş çkinme", Burıa senf

tüPte hardal demeye gelir, Etin itstüne sürtiılür de

yenir.

YARENLER Varol, nur ol Herr Musa! Yaşa!"

MUSA Ayriyetten Alaman diş fııçası", AvruPa görmüş

raktan şöylece bildirmeliyiz ki, Et ney yedikten x
hrnak içi, kibrit sapı, iğne vesaire ile diş kanşhr

hem goze dokunur hem de sağlığa, Koş vatandaş

Yalmz fırçasına, paıa alıyoruz, Macunu

den armağandrr yam sıra, (Sıııfır) Televizyonunüzu

patttktan sonra dişlerinizi hrçalamalr unutnaym,

(Tören diizeniıilen çıkılır )

MUSA (Sınfır) En kral iş ticaretti bildiğiıniz aına"

ması bedava. Meine Dammen und Herreo Başkacı

diğimiz bir şy vaıdı ki büKin malımız saülmaü

bOİmelerde öyle yan yana, Arada bir alışverişe

kasım kasım kasür da
Parmak kopfu tornada.

Yalan mıyım Yaşar

Alamanya'da doğru söyler

Tiirkiye'de şaşar
M.LJSA (Oyına ç*eı Yaren lrl 'i) Hadin ha hadin..

('tarenkt kalhnaz. Yafen Bahn iki üç ayak ot ırtu gtr;r.
heüen otutıı sonfa.

fuıuş tiirküyü sür ılür üyot )

Betonarme evleri
Yamru yumru dilleri
üstten üste bakar da
Firakiıdır halleri

Yal6n mıyım Yaşar

Alamanya'da doğru söyler

Türkiydde şaşar

Bahçelerde sarmaşık

Her edası sataşık

ruk)

MUSA Eee canınız isterse, siz bilirsiniz gayri.

Yalan mıyım Yaşr
Alamanya'da doğru siiyler

varsa da iki ekmek bir düdük makaması alıyordu o

(Acllı üıhr) Miskafer bok bijcekleri,

§essiztik. C,ıııq sazını ilüzeıı oerir)

Yalan mıpm Yaşr
Alarranya'da doğru si'yler

Türkiye'de şşar
MUSA (Sınaİı) Hadin ha hadin", El grpmayarun eünde

barok gka.
(Yarenler d çırpııaz.

Çjıuş ti]rkiıyü sürilürür )

Arabası son marka

Afsa tafta tapuda

İrsan kadri bilmiyorlar
Tek yeşil Marl(a işık

(Mıısa kcniti başıru giibı* atır tiirkünün sözleriıa lıdİ'

Türkiye'de şaşar
(Yarenler l<eniti iç hesaplaşmalnrınilan ötilıü hiızı7ırİİ*.'

Ç,aouş'uıı tiirküsü oe Mııx'nın oyunu süiW) 
,,.

Bahçlerde kereviz



Biz misafir işiyiz
Sağ solumuz bellisiz

Yalan mrytm Yaşar

Alamanyada doğru söyler
Türkiye'de şaşar.

(T tırkü bit tiğinıle xssizlik)

MUSA Bilmiyor değiliz... Meclisinize gelmeden öncesi be,'

ni nasıl bir surete btiürüdünüz, bundan da haberliyiz"

(Ellerine bakar) En çokellerime aonınm Yaıenler, biliyo-

nuz ınu? Tam da rahat edecekleri bir zamandı oysa.

(Etlerini konuşturmoya başlar birbiriyle, bpuk parnak

keüisi)
- Kız Elveda... Nirdesin. Fiski getiıecen mi?

- Şıngır şıngır... Su ile mi yoksarn sek mi?

- Frijiderden buz çkar. Sekinden başlatrna şinğ. Bak he-

le bir de tuşu mezesi.

: Şın8ır şıngrr ordör olaraktan pasbrma 8ömü de katam

mr?
(Mısa sıkıntılı l<alkar. ğakl<abılanna yönelir)

YİĞi'IBAŞI Zülüf krz nasıldır? Slkça mekfubunu alıyonuz

mu bari?

MUSA Gayri ona da Alamanya sahip gkkmışhr, kıedi hak-

kı tanıyıp da. İkinci kuşak dedikleri işe girmiş. (Ö.ıiiııç-

hj) Ultra sonikmi ne işin adı... Benim dilim de, aklım da

dönmüyor tabii. Ses ötesi demeye gelirmiş. Ultrasonik.
(Yıl5ıı) Dönesi yok buraya.
(Mısa ayakkabılınnı giydikteı sonra, cebinrlen bir tomar

para çkaüır.
Say gıyla uzıtır Yi§haşı' na)

MUSA Elimizde kalan son paradır Yiğitbaşı. (Sıl,hr) Yet-

mez ise, son model arabamızı da satanz. Zaten bir işe

yaraüğ yok. Hamamdan evd, evden hamama. O yerli

J'
yapım dediğn keç makinesini alasın bunurü d&"
na. Benim yerime de }iğifi oftak et kaıııdiıığ
Gayri bizim bilip anladığmız bir yerimiz
bu bok soyu dünyada-
(Yigitbaşı wraw aıınaılı ıluraksaı. Çrııış'ıa göd 8p4 Ürbj
ler.

Çııuş baş işaretiyle almasıııı anhtır oıu. YiğiW b-
Musa kapıya yönelir}

YİĞhBAŞI Bir yeıt çıkamazsın. Kapı saün dııınşln liı
sal.

(Çıouş kapının önilne iluıup Mun'nın çhııasııa fu, *
ıecenlikld r;

YlĞrrBAŞI Bir vesikahk resmin daha olacak mıyö yıi{
da?
(Musa şaşınr bir an, Ceplerini anr, bir ttsİıı, ıf

MUSA Gayri ölüm ilarumız iğn saklıyoıduk bııııı da .

(Yi§tbaşı, Mııst'nın resmini Demhağa Mc*ı *
sLnılaki yeriıw kor)

YİĞrrBAŞI He|e dawanın Yarenler. Kasaba hallı tb
gecemizden nasibini almah. Dilsiz oyununı
birlikte.
(Yarm Ali sigarasım ıızınr Musa'ya)

MUSA Benimkindenyakaydık
(Sessizlik. Yaren Ali ile Mıısa dostça giil€rlıt
Bibirlerinin sigmasınilan yakarlıı nnra.

Çpıuş ortaya kaıa ılipli biı kaznn getirm$tiı.
Yareılet yüzlerini gözlerini boyaılat iızımı irİfü
fu.

Hepsi ile bireı mum alıflar ellerine)

YİĞrrBAŞI Unutan vaısa bildirelim. Dilsiz
ralı ne der iserr1 ne işler isem tekfarlı
Bakalım Yarenlerimiz bugünkii güııde de lıllll
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nizama intizama.
(Çııuş kazım ilnuıt gibi kullanır. Ellerinıldci mımh

Yar.nleı I)e Yiğitbrşı scyircilcrin arasına §ralo)
YİĞrrB§I Ey ahali... Kimi misafir kimi değildir bu dün-

yada.

YAREN ALl Ey ahali... Kimi ınisafr kimi değildir bu dikı
yada.

YAREN HÜsE'Yh{ Ey ahali... Kimi misafir kimi değj

bu diiınyada.

YAREN BAHRİ Ey ahali... Kimi misafir kimi değildir bu

dünyada.
MUSA Ey ahali... Kimi misafir kimi değildir bu düınyada,

YAREN O6MAN Ey ahall... Kimi misafir kimi değildir bu

di.iıııyada.
(Ç.oouş lıazııu ourank iı6,td,ıel bu üjzı€ri)

ÜĞrrBAŞI Kim biliyor kim misafir kim değildir bu düıı;

yada?
(Yarcnler aralınna girilikleri izlıyiclye yöndürla srıryu

iloğuılan).
YAREN O§MAN Kim biğor kim misafir kim değildir bu

dünyada?
YAREN ALi Kim biliyoı kim misafir kim değldir bu diln-

yada?
MUSA Kim biliyor kim misafiı kim değildir bu dünyada?

YAREN HÜSEYİN Kim biliyor kim misafrr kirn değildir bu

dünyada?
YAREN BAHRİ Kim biliyor kim misafir kim değildir bu

dünyada?

(Çıl:ş kopısı önünile mumlon inılütürler. fulonuı ışıklr',

n yanar)
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