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ÇEVIR.ENLE·�N NOTU 

Ionesco'nwı bu lki ozansı ytapıtının çevir181-

ni elJm&den geldiğince asbnaı ba.llı kalara·k YB·Pr 

�ık. Gene de, yapıttaki söz oywılannın çoğunu 

oldulu gibi �liınize çevinnek mümkün olmadığı 

için, oyunun nıhuna girıneğleı ça.Iışa.rak1 bu söz 

oywıla.rının kimlnc!e ses benzerliği ye:rtme anlamı, 

kiıninde: de anlam yerbıe ses benzerliğini yeğ tut

tuk. 

Gene oyunun aslına bağl.ı kalmak gerekçe

siyle o-rijinalinde bilerek imla yanlış1 . . yapılmış söz

cülderlnJ di.JJnliZdeki ka.rşılıklannda da böyle yan

lışlar yaptık. Bu yüz-dettı de bu sözcüklerdeld yan

lışlarm dlzgi ya.nltşı olarak a lınnı.amasını bil'dir 

rirlz. 



KİŞİLER 

JAK 
JAKLlN 
JAK, baba 
JAK, anne 
JıAK, dede 
JAK, nine 

ROBERT I }Aynı oyuncu tarafından 
ROBERT II oynanmalı. 

ROBElR, baba 
ROBER, anne 



ı 

Koyu külrengi dekor. Karış-r.k bir oda. Dipte� sağ ta,. 
Tajta� dar ve oldukça alçak bir ko;pı. Dipte� ort(lda� haflf 
bir ışığın geldiği pis perdeli bir pencere. Hiç bir şey be
lirtmiyen bi.r tablo,· sahnenin ortasında toz lu, yıpranmış 
es'k't bir koltuk; bir kmnodin; eski terlikler gibi, acaip, ba
sit, belirtisiz eşyai(ır; bir köşeiW� çökmüş bir kwno/pe ola.
bilir; dengesiz sandalyeler. 

Perde açıldığında� Jak�. şapkası başında, boyuna kısa 
gelen elbiseler içinde, a81k bir yüzle, çökmüş lcolt-uğa çök
müş durumdadır. Çevresinde anrıie8i ve babası ayakta ya 
da o turur vaziyette. Ki'.şi.lerin elbiseleri buruşuktur. 

Başta karanlık olan dekorun ışıklandırılmzası, cezb 
sahnesinde deği.şecek; sonra, .aynı sahnenin sonlarında 
yeşilimsi olacak�· sonra, mtiminde daha kamnlıklaşacaktır. 

J ak' ın ·dışındaki- kişiler maske takaJ>ilir. 

JAK anne - (Ağlayarak) Oğlum, evladım, senin için 
bütün yaptıklarımızdan sonra. O kadar fedakarlıktan son-· 
ra! Senden hiç beklemezdim bunu. En büyük umudumsun 
sen benim ... Gene de öylesin, çünkü inanamıyorum, hayır, 
((Per Bacco", inat edeceğine inanarnıyorum! Demek ki 
sen artık anneni, babanı, elbiselerini, ablanı, dedeni, ni
neni sevmiyorsun! ! ! Ama düşün, oğlum, düşün ki, seni 
emzikle besledim, seni kundağının içinde kurumaya ter
kediyordum, abiana da yaptığım gibi... (Jaklin' e) Değil 
mi kızım? 

J AKLİN - Evet, anne, doğru. O kadar fedakarlıktan, 
o kadar büyüden sonra ... 

J AK anne - Görüyor musun ... görüyor musun? Kı
çma ilk tokatları atan, şurada oturmakta olan baban de
ğil, benim. O daha kuvvetlidir, daha iyi yapabilirdi, ama 
ben yaptım çünkü seni fazla seviyordum. Sana tatlı ver-
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miyen, öpen, bakan, alıştıran, ileri gitmeyi, karşı gelme
yi, "R" leri yuvarlamayı öğreten, çorapların içinde o ka
dar iyi yiyecekler getiren bendim. Merdiven olduğu za
man çıkmayı, istediğin zaman dizine ısırgan sürmeyi ben 
öğrettim sana. Senin için bir anneden fazla, gerçek bir 
dost, bir koca, bir hoca, bir sırdaş, bir kaz oldum. Senin 
bütün çocuk zevklerini tatmin etmek için hiç bir engelden, 
hiç bir barikattan çekinmedim. Ah, nankör evlat, seni 
sevimli bir küçük dana gibi bağırtmak için dizierime alıp 
ta küçük zarif dişlerini, ayak tırnaklarını söktüğümü 
hatırlamıyorsun bile. 

J AKLİN - Ah! ne sevimlidir danalar! Mö! Mö! Mö! 
JAK anne- Üstelik susuyorsun, suskun. Söz dinle

mek istemiyorsun. 

JAKLiN - Kulaklarını tıkıyor, iğrençmiş tavırlar 
ta kınıyor. 

JAK anne- Mutsuz bir anneyim ben. Bir canavar 
doğurmuşum; bu canavar sensin! İşte seninle konuşmak 
istiyen ninen. Ayağı takılıyor. Seksenliktir o. Belki, yaşı, 
geçmişi, geleceği, duygulandırır seni. 

JAK nine- (Sel�nUlc bi.r sesıe) Dinle, iyi dinle be
ni, bol tecrübem vardır, geçmişimde çok var. Benim de
demin de, seninki gibi, üç konutu olan bir aincası vardı. 
İkisinin adreslerini ve telefon numaralarını verirdi ama 
üçüncüsünün, başa, çünkü casus olduğu için bazen orada 
saklanırdı. ( Jak ısrarla susar). Hayır, kandıramadım onu
Ah! zavallı bizler! 

·JAKLiN- İşte şimdi de seninle konuşmak isteyen 
deden. Çok yazık konuşamıyor. Çok fazla ihtiyar o. Yüz
yaşlıdır. 

JAK anne - ( Ağlıyarak) Yüzbaşılar gibi! 
J AK baba - Sağır ve dilsizdir. Sendeler. 
JAKLİN- Sadece şarkı söyler. 

JAK dede- (Yüzyaşlılı'k bir sesle) Hım! Hım! Öhö! 
Öhö! Hım! 
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Kı.sık ama güçlü bir sesle: 

Sevimli .b ir sa-ar-hoş 
Ö-lür-ken ır-lı-yo-o-or. 
On sekizimi geç-tim 
Ama ne-e-ey-se-e-e. 

Jak ısrarla susar. 

J AK baba - Her şey boşuna, baş eğmeyecek. 
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J AKLİN - Sevgili kardeşim... sen bir miskekinsin. 
Sana karşı duyduğum ve kalbimi patlayasıya şişiren mu
azzam sevgiye rağmen senden çiğriniyorum, senden nefret 
ediyorum. Annemi ağlatıyor, büyük, çirkin polis müfet
tişi bıyıkları ve nasır dolu şirin, kıllı, büyük ayağı olan 
babanı sinirlendiriyorsun. Dedenle ninene gelince, bak 
onları ne hale getirdin. Terbiye görmemişsin. Cezalandıra
cağım seni. Çişlerini ederken seyredemiyesin diye kü
çük arkadaşlarımı getirmiyeceğim sana. Seni daha terbi
yeı· sanırdım. Haydi, annemi ağlatma, babamı kudurtma. 
Dedemle ninemin yüzlerini utançtan kızartma. 

JAK baba- Oğlum değilsin benim. İnkar ediyorum 
seni. Soyuma layık değilsin. Annene ve onun aptallarla 
budalalar dolu sülalesine benziyorsun. Onun için bir öne
mi yok bunun, çünkü bir kadındır o, hem de ne kadın. 
Sözün kısası şimdi onu övgecek değilim. Sadece şunu söy
lemek istiyordum sana: sen ki, hakiki sülükler, gerçek 
torpil balıkları dolu bir ailede, mevkiine, cinsine, sahip 
olduğun yeterliğe, - eğer isteseydin - kanının ancak tam 
olmıyan sözcüklerle ima edeceklerini açıklayabilecek coş
kun damarlara gösterilmesi gereken hürmetlerle, bir a
ristokrav gibi yetiştirildin, sen, bütün buna rağmen, hem 
kendi atalanna, hem aynı sebeplerden seni inkar eden 
kendi atalarıma, hem de muhakkak hiç doğmıyacak ve da
ha var olmadan bile öldürülmeyi tercih eden çocuklanna 
layık olmayan bir şekilde hareket ediyorsun. Kaatil! Ba
b i katall ! Bende, imreneceğin bir şey kalmadı artık. Bir 
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gelincik değil de bir oğul sahibi olmak gibi yanlış bir 
fikre, kapıldığıını düşündükçe ... (Anneye) Kabahat sende! 

JAK anne- N'apalım kocacığım! İyi yaptığımı san
dım! tamamen ve yarı yarıya umutsuzum. 

J AKLİN - Zalavallı anne. 
JAK baba- Burada gördüğün ve bize utanç vermek 

için dünyaya gelmiş bu oğlan veya yılan, senin kadınlara 
özgü işlerinden biridir. 

JAK anne - Yazık! Yazık! (Oğluna) Görüyor mu
sun, senin yüzünden, sözlerini artık ağzında çiğnemiyen 
ve bana sövüp sayan babandan bütün bunların acısını çe
ldyorum. 

JAKLİN- (Kardeşine) Çat çatanaki pat patanaki... 
J AK baba - İçinden çıkılınıyacak bir kaderden ötürü 

içlenerek gecikmenin faydası yok. Burada durmayaca
ğım artık. Atalarıma layık kalmak istiyorum. Bütün ge
leneklerin hepsine uygunuro ben. Defolup gidiyorum. O 
kadar! 

JAK anne- Oh! Oh! Oh! gitme. (Oğluna) Görüyor 
musun, senin yüzünden baban terkediyor bizi. 

JAKLİN- (Içini; çekerek) Marsıklı. 
JAK dede - (Türkü çağı,rır·: 

Sevimli... bir ... sar-hoş, 
Mırıldaya ... rak ... ır ... lı ... yor ... 

JAK nine- (l'r!oruğa) Sus! Sus yoksa kırarım ka
fanı! 

Moruğun< kafasına bir yumrıık vurur.; kasketi göz
lerine krıdr..ır iner. 

JAK baba- Fikrimden dönmem artık, bu odayı ka
derine, şansına terkediyorum. Yapacak bir şey de yok. 
Yandaki odama geçiyorum, gidiyorum ve beni ancak ye
mek saatlerinde, bazen gündüzleyin ve geceleri kalıvaltı 
ederken göreceksiniz. ( Jak''a) Sonunda teslim olacaksın! 
Zeus'un zevki için bütün bunlar! 
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JAKLİN- Ah! babacığım ... erginliğin karartmasıdır 
bu. 

JAK baba- Yeter! boşuna. (Gtder). Elveda domuz 
evladı, elveda karı, elveda kardeş, elveda kardeşinin ab
lası. (Çok oorarlı adımlarla çıkar). 

JAKLİN - (Acı) Domuzdan domuza! (Kardel}ine) 
Nasıl dayanıyorsun buna? Onu sövüyor kendini söverken. 
Hem tersine. 

JAK anne- (Oğlunp,) Bak, bak, gördün mü, inkar 
edildin, lanet. Bütün mirasını sana bırakacak, ama bıraka
mıyacak, hay Alhih! 

JAKLİN - (Kardeşine) Son olarak değilse, ilk ola
rak öyle şiddetli bir kavga yaptı ki annemle, içinden na
sıl çıkacağımızı bilmiyorum. 

J AK anne - Çocuk! Çocuk ! dinle beni. Y alvarıyo
rum sana, annenin iyi kalbine cevap verme, ama ne söy
lediğini düşünmeden konuş. Entelektüel ve iyi evlat ola
rak doğru düşünmek için en iyi usul budur. (Boşuna bir 
cevap bekler; Jak inatla sus.ar). Fakat iyi bir evlat de
ğilsin. Gel, Jaklin, yalnız sen ellerini çırpmıyacak; ka
dar aklı başındasındır. 

JAKLİN - Ah! anne, bütün yollar Roma'ya çıkar. 
J AK anne - Bırakalım, kardeşin yavaş yavaş erisin. 
J AKLİN - Ya da daha doğrusu, eriksin. 
JAK anne - (Başını kardeş-ine çevirer-ek, istemiye 

i'8temi,ye çıkan Jaklin'?, elinden tutarak ve ağlıyarak çı
l«ır. Jak anne, kap$ artık ta'f1ihe geQmiş şu sözü söy
ler.) Gazeteler senden bahsedecek, aktograf! 

J AKLİN - Eski ci! 
Ikisi de çıkar, dede ve nine onları izlerler, ama hep

si de salondan görülece"M bir şekilde kapıdan gözlerler. 
JAK nine - Dikkat edin ... telefonuna ... size bütün 

söyleyeceğim bu kadar. 
J AK dede - Sffideleyerek türkü çağırır: 

Pi-i-is - fakat - namuslu ... 
Sa-a-arhoş ırliyor ... 
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Çıkar. 

JAK - (Yahıız kalınca) düşüncelerine dalmış) UZU?t 

bir süre susar) sonra) ağır.) Diyelim ki bir şey söylemedim. 
Halbuki, benden ne istiyorlar? 

· 

Sessizlik. 
Uzıın bir süreden sonra Jaklin' döner. Kararlı ve .a

ğırb{:ışlı bir tavırla kardeşine yöneıir) ona yaklaşır) göz
lerine bakar ve der: 

JAKLİN - Dinle beni, aziz kardeşim, aziz meslek
taşım ve aziz vatandaşım, taze iki abla ve kardeş gözü 
arasında seninle konuşacağım. Sana, muhakkak son ol
mayacak, son bir defa geliyorum. ama ne yapalım, neyse 
ise. Pullanmış, havai seslerim tarafından pullanmış ve 
postaya atılmış bir mekttıp gibi sana yollandığımı anlamı
yor musun, yahu? 

Jak üzüntülü kalır. 
J AK - Ne yazık! Soyu iyi olan aldatamaz! 
JAKLİN - (Anlamıştır) Ah, nihayet! işte büyük 

söz söylendi. 
JAK- (Umutsuz) en üzüntülü ı,ir ta'uıTT.a.) Benim gi

bi bir kardeşe layık bir abla ol. 

JAKLIN- Bu kusur benden uzak. Sana bir şey öğ
reteceğim. Ben bir delirtİnci değilim, o bir delirtinci de
ğil, sen de bir delirtİnci değilsin. 

JAK- Ee? 
JAKLİN- Anlamıyorsun beni, çünkü izlemiyorsun. 

Çok basit bu. 
J AK - Öyle mi sanıyorsun? Siz abialar için vaktin 

değeri yoktur, oysa kaybolan zaman ne çok. 

JAKLiN - Meselebu değil. Bu tarifler beni ilgilen
dirmez. Ama Tarih bizi ilgilendirir! 

JAK- Ey sözler, sizin adınıza ne cinayetler işleni
yor! 

JAKLiN - Yirmi yedi sözcükle sana herşeyi söyle
yeceğim. İşte, hatırlamaya çalış: kronometrelenebilir cins
tensin sen. 
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JAK- Gerisi? ... 
JAKLİN - Bu kadar. Türlerine göre o yirmi yedi 

sözcük bu üç sözcüğün içinde. 
· 

JAK - Kro-no-me-tre-le-ne-bil-mek. (Vrkmüş, deh
şet çığlığı). Fakat olamaz! olamaz! 

Kalkar, siınirU sinirli sahnenin bir ucundan öbür u
cuna yürür. 

J AKLİN - Evet halbuki. Bunun kabul etmek zorun
dayız. 

J AK - Kronometrelenebilmek! Kronometrelenebil
mek! Ben mi? 

Yavaş yavaş s.aki!nleşir, tekrar otıırur, koltuğuna 
çökmüş, 

.
uzun uzu,n düşünür. 

Olamaz; eğer olabilse korkunç bir şey olur. Öyleyse 
mecburum. Zalim kararsızlık!... Nüfus müdürlüğü işin 
içinde değil. Korkunç, korkunç! Eğer şavunulmazsa 
bütün yasa kendine karşı baş kaldırır. 

Jaklin, utkulu bir tavırkL gülümseyerek, onu heye
oa·nıyla başbaşa bırakır; ayaklo:rının · ucuına basa.rak çı
kar. Ka.pıd.a, Jak anne alçak sesle: 

JAK anne -- Numarayı başardın mı? 
JAKLİN - (Bir parmağını dudaklarına götürür) 

Susst! Sevgili anneciğim! Bekleyelim, manevranın sonunu 
bekleyelim. 

Çıka?'[!ır. Jak sinirlidir, ka:rarı· vıeTecektir. 
JAK - Şartlara varalım, sonuç bunu gerektiriyor. 

Güç, fakat kuralın oyunu bu. Bu şartlar altında yuvar
lanır o. (S:e.ssiz iç mücadele. Sadece, zaman zaman "Kro
:iıo-me-tre-le-ne-bil-mek, kro-no-me-tre le-ne-bil-mek!" 
Nihayet bıkmış, çok yüksek sesle) Peki, evet, evet işte, 
pastırmalı patatese bayılıyorum! 

· 

Gözleyen ve bunu bekleyen Jak anne ve Jaklin canlı 
'Ve sevinç1'i yaklaş-ır, 'ihtiyaT J ak�lar onları izler. 

J AK anne - Ey oğlum, hakikaten oğlumsun benim! 
JAKLtN - (Anneye) Fikrimin ona ayak bastıra

cağını söylemiştim ya sana. 
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JAK nine-Size dememiş miydim ki, havuçları he-
nüz hıyarken haşlam.ak için ... 

JAK anne- (Kızma) Küçük tilki seni! 
Isteksizce kendini bırakan oğlunu öper. 
Eviadım! Doğru mu, pastırmalı patatesi gerçekten 

seviyor musun? N e güzel! 
JAK- (Pek in!l-nmadan) Evet, evet, seviyorum, ba

yıhyorum. 

JAK anne - Mu tl uyum, kıvamyorum seninle! Tek
rarla küçük Jak'ım, tekrarla bakayım. 

JAK- (Robot gflYii) Bayılıyorum pastırmalı patate
se! Bayıhyorum. pastırmalı patatese! Bayılıyorum pastır-
malı patatese! 

-

JAKLİN - ( Annesi·ne) - Amma da kafalısın! Ger
çekten anne olan bir anneysen oğlunu yıpratma. Vay, 
dedeme türkü çağırtıyor bu! 

J AK d ed e - Türkü çağırır: 

Si-i-velmi bir sar-ho-o-oş 
Sevinç ve ışık dolu-u-u, 
Acıkb-h-ı ve üzüntülü 
Bir şarkı söylüyordu: 
Bırakın küçük çocuklar 
Gülmeden eğlensinler 
Vakitleri olacak 
Koş-koş-koşmak için 
Ka-kadınların peşinden! 

JAK anne - (Kapıya) Gelsene Gaston! Oğlun, oğ
lun pastırmalı patatese bayılıyor!. 

JAK baba - (Girerek, sert) Doğru mu? 
JAK anne-(Oğluna) Az önce abiana ve keyfle malı

feden annelik heyecanİyle yıkılmış küçük annene söyle
diğini babana da söyle, küçük Jak'ım. 

JAK - Pastırmalı patatesi seviyorum! 
J AKLİN - Bayılıyorsun! 
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JAK baba - Ne? 
JAK anne- Söyle, cicim. 
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JAK-Pastırmalı patatese. Pastırmalı patatese ba
yılırım. 

JAK baba- (Kendi kendine) Her şey yıkılınadı 
mı yoksa? Güç olduysa da geç olmadı. (Karısına ve kızı

na) Tümü mü? 
'JAKL� - Tabi, baba, duymadın mı? 
J AK anne - Oğluna güven ... Oğul oğluna. 
JAK nine - Oğlumun oğlu oğlumdur ... Benim oğlum 

da senin oğlundur. Başka oğul yok. 
JAK baba - (Oğluna) Oğlum, kucağıma gel, tö

renle (Onu öpmez) Yeter. İnkanından dönüyorum. Pas
tırmalı patatese bayılınandan mutluyum. Soyuna tekrar 
kabul ediyorum seni. Geleneklerine de. Pastırmalanmaya. 
Herşeye. (Jaklin'e) Bölgesel isteklere de inanması gere
kecek: 

J AK n ine - Bu da önemlidir! 
J AKLİN - Olacak baba, patlama baba, boş ver! 
JAK dede -O si-i-velmi sa-aar-ho-oş ... 
JAK nine - (Moruğun kafasına vurur) Bok!!!. 
JAK baba - Affediyorum öyleyse. İstem.iyerek ol-

sa da, bütün gençlik hatalarını, benimkileri de, unutuyo
rum, ve elbette ailesel ve ulusal hizmetierimize geri ala-
cağım seni. 

J AK anne - N e ·iyisin. 
JAKLİN - Ey, arıyan baba! 
JAK baba -·Peki. Harcarım ben. (Oğluna) Şaşırta-

caksın herkesi. Şaşma yolundan. 
JAK- (Sönük bir sesle) Patatese bayılınm. 
JAKLİN- Vakit kaybetmiyelim. 
JAK anne- (Kocasına) Gaston, öyleyse, bu durum

da evlendirebiliriz onu. Bir yerine iki defa, özür dileme
sini bekliyorduk, bu da oldu. Jak, herşey yolunda taia
rılarımız gerçekleşti, düğün hazır, nişanlın burada. An
nesi babası da. Jak, ayağa kalkmasan da olur. Uysal ha-
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lin tatmin ediyor beni. Çorba gibi terbiyeli ol... 
JAK- Of! Evet. 
J AK baba, - ( Elleritnd çırpar) Nişanlı girsin artık ! 
J AK - Eyvah! Anlaştığımız işaret! 

Nişanlısı Robert'in babası Rober babanı�n,_, annesi Ro
ber annenin giri�i.- Önce §işman ve görkemli Rober baba.; 
sonra tombul ve geniş anne gir.er; sonra· iki.si de, ke-ndi
sin1Jn geçmesi için ayrılınca, Robert annesi ve babasının 
a-rasında i lerler; gelinlik gıiymiştir; duvağı yüzünü gizler; 
girişi h,tı,yrot uyandırmalıdır _; J.ak anne set.ıinçle ellerini 
ka·vuşturur; h!J,yran hayran kollarını havaya kaldırır, son
ra Robertım yam.na giler, ona yakıruimı· bakar, önce çe
kirıerek dokunur, sonr-a şiadetle okşar, sonunda koklar,· 
Irobert'in annesi V'e babası, onıı dostça ve nezaketle ce
saretlendirir; nline de, dede de "Çok ihtiyar! .. si. .. vil.,. 
mi ... sar ... hoş ... " diye türkü çağirarak, gelini. koklamalı
dırlar; Jak baba, da; Jaklin de Robert'i görünce ellerini 
sevinçle çırpaoak ve: 

J AKLİN - Yarınlar bizimdir! 
diye haykıraccık. Sonra Robert'e yakla-şarak eteğ·i.rdi kal
dıracak, kulağının dibinde bağır,acakJ ve niha.yet onun kok
layacaktır. 

Jak babanın hareketleri ·daha ağırbaşltı ve daha ölçü
lü olaoaktır; gene de Eober babaya göz kırpaoak ve çap
kın hareketler yapacaktıT; Rober 01nneye geliınoe, sahne
nin sonunda, dudakla-rında aptalca bir gülümseme ile, ön
de, harekets-iz durq.<:a-ktır; Jale dede açıks-açık ve terbiye
�'izce hareketler yapa,cak, d-a�ha ileri. gitmek. istiyecek, ama-: 

JAK nine - Bana ... bak ... Hey ... bana ... bak ... kıs-
- kan ... dırıyorsun ... beni! 

dJiyen ihtiyar nine tar,afından önlenecektir. Sadece Jak, 
diğerleri Robert'i kokltı.rken, duygus-uzca oturarak, hiç 
heyeoanlanrnışa benzemez; kendi kendime, bir tek sözle 
söver: 

JAK - Savoyalı!_ 
Rober anne bu takdiri duyıınca hafifçe mer'alclanır) 
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fakat sadece geçici bir kU§kudur bu, ve tekrar güliım8er. 
Robert' e, J a1ab yaklatj'TYWS1ltU. �ret eder,· Robert! çelcin
gemlir, sa1ıtn.eMn. önüne OhıCilk zorla ge1rir. Roben baba onu 

neredeyse sürükler, Jak ,anne ve JakJ.in onu iterler. Jak 
hi:ç kıpt,rda�, yüzü hflr:eketsiz kalır. 

JAK baba- (Bir şeym yolurı.tUı. olmadığmı farkederj 
elleri belinde biraz uzakta durur ve mırıldanarak) Hiç 
değilse habersiz yakalanmıyacağım! 

Jak'ın çevresinde, Rober baba, Jaklin, Jak anne, Rober 
anne ve dedeyle ninenin yardımlariyle kız1.nı inceler. 

ROBER baba - Ayaklan var! Dolgun! 
Jakltin, JaWı kandırmp,k için, gelinin eteğini kaldırır. 
JAK- (Hafifçe omuzunu silker) Tabii bu! 
JAKLİN - Ama yürürneğe yarar bunlar! 
J AK anne - Yürürneğe! 

-

J AK nin e - Tabi ya, hem de seni gıdıklamak için. 
ROBER anne - (Kızına) Haydi, göster bakalım. 
Rob.ert, gerçekten ayaklanyle yürür. 
ROBER baba - Eli var!. .. 
ROBER anne - Göster. 
Robert, Jak'a elini gösterir, parmakl.a,.rvnı neredeyse 

gözleı1ine sokar. 
JAK nine- (Kimse dinlemez} Bir öğüt ister misiniz? 
JAKLİN -- Silgimek için ... 
J AK - Tabi, tabi!... Tahmin ediyordum, tabi. 
ROBER baba- Ayak parmaklan. 
J AKLİN - Ez dirrnek için! 
JAK anne- Öyle ya, evladım! 
ROBER baba - Koltuk altları. 
J AKLİN - Tabaklan için mi? 
JAK anne - TabL 
JAK nine- (Kimse dinlemez) Bir öğüt ister misiniz? 
ROBER anne - Hem de ne baldırları! Hakiki bal-

dırları! 
J AK n ine - Evet, ya, benim zamanımdaki gibi! 

F: 2 
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JAK - (Ilgisiz) Melanşton dah
·
a

. 
iyisini yapardı. 

J AK dede - Türkü çağıru·: 

Si - velmi ... 
Bir sa-ar-hoş ... 

JAK nine- Ama, (moruğa) kur yapsana bana, ko
camsın. 

JAK baba - İyi dinle: beni, oğlum. Anlamışsındır 
inşallah. 

· 

JAK - (Tevekkülle kabul eder) E.vet, tabi... unutu-
yordum ... 

ROBER baba - Kalçaları var ... 

J AK anne - Ya, seni daha iyi yemek için, eviadım! 
ROBER baba - Sonra, bej derisinde yeşil çıbanları; 

mor fon üstünde kırmızı göğüsleri; boyalı bir göbeği; do
mates salçalı bir dili... 

J AK d ed e - Türkü çağırır: 
Silvelmi bir sa-ar-hoş ... 

JAKLİN- (Başını s:allar) kollarını kaldırıp i.ndirir) 
Ah, ne öiçim kardeş verdiler başıma! 

J AK anne - Hep nazlıydı. Zor yetiştirdim onu. 
ROBER anne - Ama şekerim, anlaşılmaz, inanılmaz 

bir şey ·bu! Hiç aklıma gelmezdi! Vaktinde öğreneydim, 
tedbirler alırdık ... 

ROBER baba- (Kıvançla) bira.z kırgın) Biricik kı
zımız bu. 

JAK dede - (Türkü çağırıı·: 
Si..._ i... ve ... elmi... bir sar ... hoş ... 

J AK anne - Kederlendiriyor bu beni! 
JAK baba- Jak son ihtarım bu! 
J AK nine - Bir öğüt ister misiniz? 
JAK - Peki. Anlaştık öyleyse! Patates meselesi 

halloldu. 
Genel ferahlama) canlılık ve tebrikler. 
JAKLİN- Soylu duyguları sonunda kazanırlar hep. 
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Jak!a güZümser. 

JAK baba- Benden de küçük bir soru. Kötüye al
mayın. 

ROB ER. baba - Yok canım1 başka mesel e o. Söyle
yin. 

J AK baba - Emin olmadığım bir tek şey: gövdeler 
var mı? 

J AK d ed e - (Çap kın) Hi... Hi i... 
ROBER anne- Ee! 
JAK anne - Sorulur mu bu? 
ROBER baba - Zannederim ... ööör... evet... olmalı

lar ... fakat tam olarak ... 
J AK baba - N erede öyleyse? 
JAKLİN- Nerede olacak, baba; kumbaraların için-

de, baba. Nerede olacak! 

JAK baba- T3ımam. Tastamam. Şimdi oldu. Kabul. 
J AK nine � Bir öğüt ister misiniz? 
ROB ER anne - Çok ş ük ür!. 
ROBER baba - Herşeyin düzeleceğini biliyordum! 
JAK dede - Türkü çağırır: 

Sivelmi... bir ... sar ... hoş ... 
Paris sokaklarında .. . 
{t;-als) 

JAK anne - Yani, korkacak bir şey olmayacaktı, 
kafatası köftesi! 

JAK baba - (Oğluna) Tamam! ·Pazarlık bitti! Kal-
binin istemeden seçtiği! 

JAK anne- Kalb sözü hep ağlatır beni. 
ROBER anne - Beni de, duygulandırır beni de hep. 
ROBER baba - Bir gözümü duygulandırır, öteki 

ikisini de ağlatır. 
J AK baba - Gerçeklik bu! 
JAKLİN- Şaşmamalı buna. H,er anababa böyle his

seder. Bir çeşit hakiki duygululuktur. 
JAK baba_; Bizim işimiz bu. 
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J AKLİN - Kızma baba. İsterneyerek söyledim. Ama 
bilerek. 

J AK nine -Bir öğüt ister misiniz? 
JAK baba - Kızım ortalığı yatıştırmayı bilir hep! 

Zaten mesleğidir bu. 
ROBER anne -Mesleği nedir? 
JAK anne -Yoktur, kuzum! 
ROBER baba -Tabii bu. 
JAK baba-O kadar tabii değil o. Ama yaşına göre. 

(Ses tonunu değiştirir) Her neyse. Nişanlıları yüz yüze 
getirelim. Gelinin de yüzünü görelim. (Rober ıınoo ve b<:&

baya) Sadece bir biçim bu. 

ROBER baba -Rica ederim, tabi, buyrun. 
ROBER anne - Size teklif edecektik bunu. 
J AK nine -Bir öğüt ister misiniz! ... Tezekıter! ls

terse canınız ! 

JAKLİN -- lliıydi, bakalım gelinin yüzüne. 
Rober baba, Roberfin yüzünü gtzliyen duvağı çe

ker. Robert gülümsemektedir ve ikli burnu vardır; Jak'ı·n 
d'r.şmdakilerde hayranlık mırıltıları. 

JAKLİN -Oh! çok hoş! 
ROBER anne-Ne dersiniz? 
J AK baba -Keşke yirmi yaş küçük olsaydım! 
J AK dede -Ben de ... aaa ... ööö ... ben de! 

ROB ER baba - Ha, ha, yirmi yaş ta belası! ... tspan
yolete anlat sen onu! 

J AK baba - Mümkün olduğu kadar! 
JAK anne - Öğünmelisiniz onunla. Şanshsınız. Be-

nim kızımda bir tane var! ! ! 
JAKLİN-Üzülme anne. 
JAK baba - (Jaklin�) Kabahat annende. 
J AK anne -Ah, Gaston, sade serzeniş! j J AKLİN - Sırası değil, baba, bu kadar güzel bir 

günde! 
ROBER baba,- (JaWa) Bir şey demiyor musunuz? 

Öpsenize!. 
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J AK nine - Ah, torunlanm... Bir öğüt ister miai-
niz?.. aah... tezekler! 

ROBER anne - Hoş olacak! Evlatlanm benim! 
JAK anne - ( JaW'fl.) Mutlusun, değil mi? 
JAK baba� (Jak'a) Nihayet, adam oldun. Masraf-

larm ödenecek. 

ROBER anne - Haydi damadım. 
J AKLİN - Haydi birader, haydi hemşire. 
ROBER baba- İyi anlaşacaksınız, ikiniz. 
J AK anne - Maşallah, gerçekten birbirlerine yakı

t;ıyorlar; ve bu durumlarda neler söylenirse, hepsi. (Rober 
baba ve anne) Ja-k baba ve· anne ve Jaklin: Eviatıarım be
nim! derler). 

Heyecanla alkıl}larlar. 
JAK dede - Si-i-velmi. .. bir sar-hoş ... 
J AK - Yok! Yok! KAfi değil! üç burunlusu lazım 

:ı na. En azından, üç burun, diyorum! 
Şaşkvnlflk, hayal kırıklığı. 
J AK anne - · Oh! ne kötu çocuk! 
J AKLİN - ( Karde§ine hi tabederek annesini avutur) 

J ışm kaç mendil lazım gelirdi, düşünmüyor musun? 
J AK - Dert değil. Zaten çeyizine dahil olurdu. 
Bütün bu süre boyunca_, Robert ola.nlard(J.;n bir §eY 

fmlamaz. Dede vet nine devimi11- d�rlar. Zaman 
zrıman) rnorrıtk ırlamak, nine mr öğüt vermek ister� Ara
·tla dcı) daıut eder ve beıirsizce aniarı taklit et�e Çfllı-

1·lar. 
JAK baba- Çekiyorum arabamı! Çekiyorum araba

nıı! (Oğluna) Soylu duygulann kazanmıyor mu artık? 
Aptal! İyi dinle beni: gerçeğin iki. yüzü vardır ama üçün
disü daha iyidir! · O kadar! Zaten, bekliyordu m bu-
nu. 

ROBER anne - Çok fena ... çok fena. .. ama o kadar 
d ğil... Eğer bu kadarsa her şey düzelebilir. 

ROBER baba- (N&}eli) Ziyanı yok, bir şey olmaz, 
hnylar bayanlar. (Hala sık'ık olam. laWt.n omuzlarına vu-
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rur) Bu olayı tahmin etmiştik. Emrinize arnade ikinci bir 
biricik kızımız var. Onun da, tam üç burnu var. 

ROBER anne- Üçlüdür o. Herşeyi zaten. Ifl�rşeyde. 
JAK anne -Ah! üzüntüm geçiyor! .. Çünkü çocuk

ların geleceği... Çok güzel, duyuyor musun J ak? 
· 

J AKLİN - Duyuyor musun, lahana? 
JAK baba- Bir daha deneyelim . .Ama pek inanmı

yorum. Eğer ısrar ederseniz. 
Oğluna öfke dolu bakı§la;r fırhtır. 
JAK anne- Hey, Gaston, böyle söyleme. Umutlu

yum. Düzelecek. 
ROBER baba - Hiç korkmayın. Göreceksiniz. (Ro

bert)i .elinden tutcıTJ dışarı çıkarıı·; başını çevirir) Göre
ceksiniz. 

Jak baba rnemmun değ'ildir ); J,ak anne) kaygılı ama 
ıımutlu) oğlu np,, brıkar; Jaklin kızgındır ve karde.şi.ne be
ğenmeyerek bakar. Rober ann.e gülürnser. 

Robert- (Çıkmadan) Allaha ısmarladık seyirciler! 
Reverans. 
J AK anne - Halbuki ne şirin. 
ROBER anne - Ziyanı yok, diyorum. Göreceksiniz, 

ötekinden de şikayetiniz olmıyacak. 

JAK - Üç burunlusu! En azından üç burunlusu! O 
kadar güç değil ki bu! 

JAKLİN - Mercanköşk bir kaplan değildir ... o ka
dar. 

Rober baba) .aynı elbiseyi giymiş Robert JFyi- zaten 
iki.si de aynı oyuncu tarafından canlillndırılmalıdır - eli-n
d'en tutarak. döner. V ç burunlu yüzün<k duvak yoktur. 

J AKLİN - Büyüleyici ! Ey kardeş, bu defa fazlasını 
aramıyacaksın ! 

JAK anne - Hay, evladım! evlatlarım! (R'ober an
neye) Çok öğünmelisiniz onunla! , 

ROB ER anne - Biraz, çok, epey!... Tabi. 
ROBER baba - (Kızını eli'nden tutup JaWa yakla- i 

1 
ı 
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şarak) Eh, azizim. Şanslısınız. Buyrun! İsteğiniz tama
men yerine geldi. İşte, işte üç burunlu nişanlmız! 

ROBER anne- İşte üç burunlu nişanhnız. 
JAKLiN - İşte orada, işte burada ... 
J AK anne - Ci cim, görüyor musun, senindir üç 

burunlu gelinin. Tam istediğin gibi. 
JAK baba - N' oluyor, konuşmuyor musun? Gör

müyor musun? İşte orada, işte burada senin zevkine uy
un üç burunlu kadın! 

JAK - Hayır, istemiyorum. O kadar çirkin değil. 
Hatta ortadır bile. Daha çirkinleri de var. Çok daha çir-
1 inini istiyorum. 

· 

JAKLiN - Aşkolsun, daha ne istiyorsun?! 
ROBER baba - Bu fazla işte. Çekilmez bu. Daya-

ııılmaz. 

ROBER anne- (Rober babaya) Kızınla; karınla ve 
ı ·ndinle alay etmelerine izin vermiyeceksin ya. Evet, dal
Vıt geçmek için bir tuzağa çeker· gibi bizi buraya getirdi
Jıı·. 

JAK anne - (Ağlayarak) Hay Allahım! Jak, Gas-
1 on, Jak, kötü çocuk! Eğer bilseydim, anne ellerirole boğ
ınulıydım seni, evet, son beşiğinde. Veya düşürmeliydim! 
V ya gebe olmamahydım! Ben, seni... bir oğulu ... taşırken . 

(ı kadar mutlu olan ben ... Resmini herkese, komşulara, ay
ıınsızlara gösteriyordum! ... Ah, ah, ah! mutsuz bir anne-

im ben ... 

JAKLiN - Anne, anne·. 
J,ak ninenin ijğütü) dedenin başlıyan türkÜSü. 
ROB ER baba - Bu böyle devam edemez! Ah! Böy-

1 · devam edemez ! 
ROB ER anne· - Kaza çıkarma! 
ROBER baba - Onarım, özür, açıklama, ve, gene de 

1 ·mizlenemeyecek şerefimizin tamamen yıkanmasını isti
Y rum! ... hiç değilse elbirliğiyle .... 

JAK anne--' Ah! Ah! Ah! Elbirliği sözcüğü hep in-
1 tmiştir beni, çünkü birliği andırır. 
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J AKLİN -Anne, anne, beyinlerini aşındırma! Yoğ-
rulmana değmez! 

· 

JAK baba-Elimden ne gelir! Kader böyle yaptı bu
nu. (Oğluna) Hareketin hiç bir şeye uymuyor; bundan 
sonra, sayılmaya ihtiyacın olmayacak. Bunu hesaba kat
ma artık! 

JAK anne- Vay! Vay! Vay! Vay! 
JAKLİN- Anne, anne, bardacık anne! 
J AK - ü kadar çirkin değil! 
ROBER anne-Ne küstah! (Jak anneye) Çok ayıp, 

Madam. 
J AKLİN - (Rob� anneye) Bırakın! Fenalık geçire

cek. � 

ROBER baba-.(Jak>a) Haydi be sen de, daha ne is
tiyorsun! Kızım, kızım. mı o kadar çirkin değil? 

ROB ER anne -(Jaklin' e) Annenin fenalık geçirme
si dert değil! Daha i ! 

ROBER baba - ( Jak'a) O kadar çirkin değil! O ka
dar çirkin değil! İyi baktın mı ona, gözlerin var mı? 

J AK -O kadar cadı bulmuyoruro onu diyorum ya. 
JAK baba - (Oğluna) Ne söylediğinin farkında de

ğilsin! 

JAK anne- Vay! Vay! Vay! 
ROBER baba -O kadar çirkin değil mi? Kızım, o 

kadar zor eğittiğim kızım? Olur mu hiç! Hadi canım! 
JAKLİN -(Annesine) Hemen bayılma. İşin sonunu 

bekle! 

ROBER anne - Şikayet edeceğiz! Cezalandırılma-
larını isteyeceğiz! 

JAK anne- (JakUn'e) Çişin sonunu mu? 
JAKLİN - (Annesine) Hayır ... işin, bu işin ... 
J AK baba - Durum böyle işte! Kabahat kimsenin 

değil! 
ROBER anne - Kabahat hepinizde! Salak sürüsü! 

Ahlaksızlar! Şanslılar! Gestapo! 
JAK anne -Vay! Vay! Uzun sürecek mi? 
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JAKLIN - Zannetmiyorum. 
JAK anne- Vay! Vay! Vay! 
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JAK- Ama elimden ne gelir, o kadar çirkin değil. 
Durum böyle, işte bu kadar! 

ROBER anne - Bize hakaret ediyor hala, bu toy 
züppe. 

J AK baba - Kadınlardan anladı ğı da yok! 
ROB ER baba - ( JaWa) Bu fotojenik halleri takın

roana lüzum yok! Bizden daha akıllı değilsin. 
JAK - Çirkin değil! Çirkin değil! Sütün kesilme

sine sebep olamaz bile... hatta güzel... 
ROBER anne - Sütün var mı ki, biliyorsun? 
ROBER baba- lstemiyor, blöf yapıyor. Sütün ke-

sileceğini biliyor. 
Böyle olamaz bu. Şimdi ben ... 
Dede ve nine kartşırlar.; öğüt, türkü. 
ROBER anne - (Kocasina) Hayır, Rober-Korneliüs, 

rica ederim, burada olmaz bu, ellerini kana ·bulama, o ka
dar cani olma, doğrudan doğruya: adalete... adalet sara
yına ... müracaat ederiz! ... bütün delillerimizle. 

JAK baba- (Korkunç Mr ses·le) Bu artık dert de
ğil bana. ( Jak'a) Sen iki yaşınday k en yaptığım gibi, la
netli yorum seni! (Herkese) Sizleri de, hepinizi lanetli
yorum! 

JAK - Peki. Daha iyi. Gene çabuk olur. 
Jak baba oğluna yönelir. Çok gergm ve: 

JAK anne- Vay! Vay! Vay! ... Ka-ka-ka-ka! 
sesleriyle kesilen bir sessizU:k. Jak anne bayılır. 

JAKLİN - Anne! Anne! 
Yeniden gergin bir sessiz�ik. 

JAK baba- (Oğluna) Demek yalan söyledin bize. 
Şüpheleniyordum bundan. Enayi değilim. Gerçeği söyle
yeyim mi sana? 

J AK - Evet, �ünkü çocuklarının ağzından çıkıyor 
bu. 
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JAK baba- (Oğluna,) Demincek yalan söyledin bi-
ze ... 

JAKLİN - (Annesinin yanında) Anne ... Anne ... 
DururJ di.ğerleri gibi başı·nı i·ki Jak!a çevirir. Ja;k 

anneJ s öy"'f.eneoek ağır sözZeri duymtık için ayılır. 
JAK baba- (Oğluna) . . . Pastırmalı patatese ba

yıldığına yemin ederken. Evet, bize adice yalan söyledin, 
yalan, yalan! Yüzünü yala! Şu iyi ananeli evde, çocuklu
ğundan beri sana karşı duyduğumuz takdire karşılık, adi 
birhileydi bu. Gerçek ise böyle: pastırmalı patatesi sev
miyorsun, hiç sevmedin onu. Hiç· sevmiyeceksin! 

Şaşkınlık; kuts,al iğrenti} sessizce ·düşünceye dalma. 
Ninenin öğüdü} dedenin şarkısı. 

J AK - Nefret ediyorum ondan. 
ROBER baba - N e küstahlık 
J AK anne - Aaaaaa! 
JAK baba- Bu itirafı olsun bize. 

JAK- Bu size ister itiraf olsun, ister olmasın ... ve 
itiraf olabilirse, ne ala ... Elimden bir şey gelmez, böyle 
doğmuşum ben ... Yapabileceğim her şeyi yaptım... (Bir 
susnıa) ... Neysem, oyum ... 

ROBE.R anne- (FısıZdar) Ne duygusuz kalp! Yüzü
nün kılı kıpırdamıyor ... 

ROBER baba - (F1.sıldar) Yalancı bir yabancı, bu. 
Daha da beter. 

J.ak)tan ba�ka 7\/işiler bakışırlar. Sessiz} koltıığundcı otu
ran Jr.ık)a baka:r) sonrrfı tekrar sessi,zoe bakı.§ırla.r . .fak'ın 
son cevabı devamlı bir iğrenti yaratmıştır. H a.Jd1katen bi'r 

canavar-dır} Jak. Hepi'i} a.yaklarının ucuna basarak} g·i
der�er. Bu son shne boyunca. bir kelime söylememiş) ama)· 
şaşırmış h!ıreketleri) cesaretini kaybetmiş duruşu} gev
şeyi§iyle olayı 1"'.zlemekte olduğunu belirtmiş olan R·obert II) 
ne yapacağını bilmemektedir. Bir an anababasını izle
mek istemektedir. Çıkışa doğru bir adım atar} a:nuı babası
nın bir hareketi onu, olduğu yere Qiviıer. 
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ROBER baba- (Kızına) Sen ... Nöbeti tut ve görevi
ni yap. 

ROBER anne (Melodram.atik) Sevgilinle kal, za-
vallı, çünkü onun muhtemel karısı seçildin. 

Robert II bir umutsuzluk hareketi yapar, ama bo
ywru eğer. J.ak baba, Jak anne) Jaklin, Rober baba, Robe:r
anne iğrenerek, arada sırada geriye bakarak çıka.rlar, ve·: 

"Pastırmalı patatesi sevmiyor!" 
"Hayır! sevmiyor!" 
"Nefret ediyor!" 
"Oh, değerleri birdir onların." 
"Zamane çocukları ... " 
"Belliydi nankör I ük leri." 
"Pastırmalı patatesi sevmezler." 

ı/.'iye mrırıldanırlar. Dede ve nine de, olaydan uzak, 
yiilümseyerek çıkarlar. Kapınm arkt:ısrvnda durüp, birer, 
il işer, luıtta sık sık üçer üçer bafilarını göstererek, gözet
/t;1'ler. Sadece gülünç başları görünecektir. 

Robert II, çekingen, kendi halinde, güçlükle Jale'ın 
1 ,a,rşısına ot?.ırmağa karar verir; Jak'ın ş.apkası başında 
ı·c yüzü ·asıktır, sessizlfik. 

ROBERT II- (önce Jak'ın ilgisini çekmeğe, sonra, 
ya va� yavaş, kand'ırmaya çalışır) Doğuştan çok neşeliyim
dir ben. (Ölü bir sesi var) İsteseydiniz farkına varırdınuı 
bunun ... diğerlerin�en farklıyım ben ... mutsuzlukta... ça-
lışmada ... harabede ... üzüntüde ... vah! vah! vah! ... ekmek-
l· ... özgürlükte ... barışta ... matemdeve sevinçte ... sevincim 
b n. (Hıçkırarak) Bana el altındaki sevinç derlerdi... se
vinçli felaket ... ( Jak hala susar) Düşünüyor musunuz? Ben 
de düşünürüm, arada sırada. Ama aynanın karşısında. -
(BelU bir atidt.ı kalkıp yürümeğe, Jak�a yaklp..şmağa, git
tikçe k,endf,n,den daha emin olarak oesare.t edecektir) Ha
yatta ölümün sevinci... yaşama1 ölme neşesiyim ben. ( Jak 
v:;rarla susar) Burnumdan düşen bin parça olmazdı ... 

JAK- Üç burnunuz var diye mi? 
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ROBERTII-Yok canım. Hep neşeliyim de ondan ... 
Bayım. 

Benim gibi iki kişi yoktur dünyada. 
Ne ciddi, ne de hafifim, 
Hafifim, hercaiyim, derinim. 
Bahçıvanlıktan anlarım, 
Başka işler de yapanın, .. 
Çok güzel, yarı güzel, az güzel. 
Tam size uyarım, 
N'amusluyum, namussuzum, 
Sayemde hayatınız bir bayrama dönecek. 
Piyano çalanm, 
Sırtımı kamburlaştırırım. 
Öğrenimim sağlamdır ... 

J AK - Başka şeyler konuşalım!. 
ROBERT n- Ah! ... anlıyorum. Öbürleri gibi değil

siniz. Daha yüksek bir yaratıksınız siz. BÜtün söyledikle
rim yanlıştı ... evet ... işte sizi ilgilendir:ecek bir şey. · 

J AK - Eğer gerçekse ilgilendirir. 
ROBERT n - Banyo yapmak istedim. Kenarına ka

dar su dolu küvetim içinde, oraya yerleşmiş olan bem
beyaz bir süt domuzu gördüm. Suyun altmda soluyordu. 
Onu daha yakından görmek için eğildİm: burnuman tit
remesini zorlukla görüyordum. Kıpırdamıyordu. Onu ya
kalamak için kolumu suya daldınnak istedim, ama ısır
masından çok korktum. O küçük hayvanlar ısırmaz derler, 
ama insan hiç emin olamaz ki! İyi görüyordu, gözetH
yordu beni, hemen dibimde duruyordu. Küçücük gözünü 
aralamış, kıpırdamadan bana bakıyordu. Sanki canlı de

ğildi. Öyleydi halbuki. Yandan görüyordam onu. Önden 
de görmek istedim. Vücudunu kıpırdatmadan, bana kü
çük gözlü küçük başını kaldırdı. Su çok berrak olduğu için, 
koyu renkli, belki de kestane rengi, iki leke görebildim. Dik 
katle bakınca, yavaşça şiştiklerini gördüm, iki şişkinlik ... 
küçücük,yumuşak ve nemli iki Hint domuzu, oradan bi
ten yavruları ... 
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J AK - (Soğuk). Su daki o küçük hayvan kanserdi, 
canım! Rüyanızda gördüğünüz muhakkak kanserdir. Mu
hakkak. 

ROBERT II - Biliyorum. 
J AK - Bakın, size güvenrneğe başlıyorum. 
ROBERT II - Konuşun öyleyse. 
JAK - Doğduğumda, on dört yaşıma basınama az 

vardı. İşte böylece, zorluk çekmeden, olan biteni anladım. 
Evet, çabuk anladım. Durumu kabul etmek istemedim. A
çıkça söyledim bunu. Kabul etmem bunu. Ama sizin ta
nıdığınız, o demin bur.fLda olanlara değil, ötekilere söyle
dim. Sizin tanıdıklarınız, iyi anlamazlar ... yok ... yok ... a

ma hissederlerdi... çare bulacaklarını söyleyip söz verdi
.! r bana. Madalyalar, manolyalar, yeni kurallar, dekor
lar, yeni bir halı, yeni bir fon müziği vadettiler. Daha 
ne? Israr ettim. Beni tatmin edeceklerine söz verdiler. 
Vadettiler, tekrar vadettiler, inceden inceye, resmen, ve-

flletçe söz verdiler. Banda alındı... Çekilmeyi tercih et
ı rımı söylemek için başka eleştirilerde de bulundum, an

lıyor musunuz? Yokluğumu hissedeceklerini söylediler. Sö

z lin kısası, en ağır koşulları, sundum onlara! Değişmeliydi 
dediler. Gerekli tedbirleri alacaklardı. Anlayışıma, bütün 
unygulanma, sevgime, acımama seslenerek, ummam için 
yalvardılar. Çok, fazla sürmeyeceğine dair temin ettiler. 
J işiliğime gelince, o en iyi bir şekilde sayılacaktı!... Be
ni yatıştırmak için de en başarılıları arasından bazı ça
yırlar, bazı dağlar, birkaç ... -tabi deniz-okyanusu, bir ge
z gen, iki katedral gösterdiler. Çayırlar hiç te fena de-
ğ-ildi... al dandım ben de! H,erşey hileliydi! ... Ah, yalan 
ı:ıöylediler bana. Yüzyıllar geçti! İnsanların ... hepsinin ağ-
zında iyilik kelimesi, dişlerinin arasından kanlı bir bıçak 
vardı... Anlıyor musunuz? Sabrettim, sabrettim, sabret
tim. Gelip beni almalıydılar. İtiraz etmek istedim: kimse ... 
u, sizin tanıdıklarınız, adam yerine sayılmıyanlar bari� ... 
kimse kalmamıştı. Aldattılar beni... Nasıl çıkmalı işin 
içinden? Kapıları, pencereleri, hiçle tıkadı lar, merdiven-
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leri sö·ktüler ... Artık tavanarasından hareket edilmiyor, 
imkansız ... gene de, dediler ki, hemen her yerde kapaklar 
bırakmışlar . . . Ah, bir bulsam onları ... Muhakkak gitmek 
istiyorum. Eğer tavanarasından geçemezsem, geriye mah
zen kalıyor ... evet, mahzen... Orada kalmaktansa, aşağı
dan geçmek daha iyidir. Herşey bu durumdan iyidir. Bir 
haber bile. 

ROBERT II - Ha evet, mahzen .. . Bütün kapakları
nı bilirim. 

J AK - Anlaşabiiirdik 
ROBERTII-Memleketimde değirmenci bir komşum 

vardı. Onun da bir kısrağı vardı; bu kısrak, küçücük iki 
tay -yavrulamıştı. Şirin, minimini. Ahırda, köpeği de iki 
yavru yapmıştı. Değirmenci ihtiyardı, iyi görmezdi göz
leri. Suda boğmak için köpek yavrularının yerine 
tayları göle atmış ... 

JAK- Vah! Vah! 
ROBERT II - Hatasını anlayınca da, çok geç kal

mıştı. Kurtararnadı onları. 
JAK- (Biraz eğlenmi§, gülümser) Sahi? Hmm . 
. R;obert hikay;eıSini a.nlattıkça, Jak,.ın gütümsemes·f) 

geniş ve sakin bir gülme haline gelir. 

ROBERT II- (Önce çok yOJVaş; bi-ı· söyle·v ver�r gi ... 

bi; bunda·n sonraki: sa·hne boyunca hareket hızl{lruıcak; 
sonunda yavaşlayacak.) Hayır, kurtararnadı onları. Ama, 
boğduğu, taylar da değildi. Hakikaten, ahıta dönünce, 
değirmenci tayların anneleriyle birlikte orada olduklarını 
gördü; encekler de, havlayan anneleriyle beraber. Ama, 
kendi çocuğu, yeni doğan öz bebeği, artık annesi, değir
menci kadının, yanında değildi. Demek suya attığı oydu. 
!{emen göle koştu. Çocuk ona kollarını uzatarak: baba, 
abba diye sesleniyordu... Yürekler acısıydı bu. Baba, 
baba! Anne, anne! diye bağıran küçük yolundan başka bir 
şey görünmüyordu. Sonra suda kayboldu, ve bitti. Ve, bit
tL Bir daha görme.di ' onu. Değirmenci delirdi. Karısını 
öldürdü. Herşeyi kırdı. Verdi ateşe. Astı kendini. 
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JAK- (Hikayeden !(Ok memnun) Ne acıklı yanılgı! 
M tiazzam yanılgı ! 

ROBERT II- Ama taylar çayırda koşuşuyor. En
cekler epey büyüdüler. 

JAK- Atlarınız hoşuma gitti. Başdöndürücüler. Bir· 
daha köpek,at deyin. 

ROBERT II-Bataklığa saplananı mı, sıçrayışı işi
tilen diri diri gömülmüşü mü, ölmeden evvel mezarını tit
reteni mi? 

J AK -Ha bu olsun, ha bir başkası. 
ROBERT II - Çölün, Salıra kentinin atını ister mi

iniz? 

J AK - ( llgilenmli-§, sanki istemeksizin ve gittikçe da
ha yük.sek sesle) Çölün başkenti! ... 

ROBERTII-Tamamen tuğladan, bütün evler tuğ
ladan, kaldırımlar yanıyor ... ateş yeraltından fışkırıyor ... 
J uru hava, kıpkırmızı toz. 

J AK -Toz halinde ateş. 
ROBERT II - Halkı çoktandır ölmüş, cesetleri ev

rinde kurumuş. 
JAK - Kapalı pancurların gerisinde. Kızarmış de

mir parmaklıklann gerisinde. 
ROBERT II -Boş sokaklarda bir kişi yok. Ne bir 

hayvan. Ne bir kuş. Kuru bile olsa, ne bir ot. Ne bir fare, 
ne: de bir sinek... 

· 

JAK _- Geleceğimin başkenti.! ... 
ROBERT II - Birdenbire uzakta; kişneyen ... ihi! i hi! 

\ <' yaklaşan at... ihi! ihi! i hi! 

i hi! 
JAK- (Yeniden: mutlu) Tamam! Tamam! ... ibi! ihi! 

ROBERT II:_ Son hızla kaçıyor, son hızla kaçıyor ... 
J AK - İhihi ! İhihi ! İhihi ! ... 
ROBERT II � Büyük, boş meydanda, işte, işte ... Kiş

ııiyor, etrafını dolaşıyor, dört nala, dört nala etrafını do-
1-ıı?ıyor... etrafını dolaşıyor, dört nala, dört nala etrafı
ı'! dolaşıyor. 
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} JAK- İhi! ihi!-ihihi! son hızla, dört nala, son hızla, 
gört nala... Tamam, ihi! ihi ! ihi! dört nala, dört nala, 
�en hızlı dört nala .. 

ROBERTn -Nalları klik klak, klik klak, dört na
la, kıvılcımlar saçıyor. Klik. .. klak... klik. .. klak ... brr ... 

JAK- (Gülerek) Tamam, tamam, aferin, biliyorum, 
olacağı biliyorum. Fakat çabuk ... Çabuk. .. devamını ... Afe
rin ... 

ROBERT n-Titriyor, korkuyor ... aygır ... 
JAK- Tamam, aferin ... Kişniyor, korkudan bağırı

yor, ihi! ... ihi! ... Korkusunu bağırıyor, ibi! ibi! Çabuk o
lalım... çabuk olalım ... 

Tutuşmuş bir yele sahnenin �ir ucumdan öbür ucu
na geçer. 

ROBERTII-Hayır! kurtulamıyacak ... korkmayın ... 
olduğu yerde dönüyor, dört nala dönüyor .. . 

J AK - Aferin, tamam! Görüyorum... Görüyorum ... 
Yelesine bir kibrit ... başını silkeliyor ... Ah! Ah! Ah! Ya
kıyor onu! canını acıtıyor! 

ROBERT II- Korkuyor! Dört nala dönüyor. Oldu
ğu yerde. Şaha kalkıyor! ... 

JAK -Yelesi tutuşuyor! Güzel yele... Bağırıyor, 
kişniyor. İhi! İhi! Ateş fışkırıyor ... Yelesi tutuşuyor. Ye
l€si yanıyor. İhi! i hi! Yanıyor! Yanıyor! İhi! ihi! 

ROBERT'li - Koştukça tutuşuyor. Delirdi, korku
yor, canı acıyor, korkuyor, canı acıyor ... tutuşuyor, büs
bütün ateşler içinde kalıyor! ... 

JAK- İhi! ihi! Sıçrıyor. Oh! ne ateşli sıçrayış, a
teşli, ateşli! Bağırıyor, şaha kalkıyor. Durun, durun, Ro
bert. Çok çabuk oluyor ... daha yavaş ... 

ROBERT II - ( Aparte) Ah ... ismirole çağırdı beni. .. 
Demek sevecek ! 

JAK - Çok çabuk yanıyor ... Bitecek! ... Ateşi biraz 
daha sürdür... 

, 

ROBERT ll- Ateştir çabuk yanan: alevler kulaklar
dan ve burundan çıkıyor, koyu duman ... 
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J AK � Korkudan bağınyor1 acıdan bağınyor. O ka
dar sıçrıyor ki... Ateşten kanatları· var! 

ROBERT II - Ne güzel, dev bir abajur gibi pespem
be oluyor. Kaçmak istiyor. Duruyor, ne yapacağını bilmi
yor ... nalları kızarıyor ve duman saçıyor. İhihi! Saydam 
d risinden, içinde ateşin yanışı görünüyor. İhi! Yanıyor! 

anlı bir meşale oldu ... Bir avuç kül kaldı ... O yok artık, 
Jl:,kat hala bağırışlarının uzakta çınlayan yankılan duyu
luyor, ve zayıflıyor ... sanki boş sokaklarda başka bir a
l m kişnemeleri gibi. 

JAK- Boğazım kurudu, susattı beni... Su, su. Ah! 
ıq. ıl yanıyordu, aygır ... ne güzeldi... ne alev ... ah! (Gücü 
li/lv nmiş) Susadım ... 

ROBERT n- Gel... bir şeyden korkma ... Nemliyirn 
lıı•n . . . Çamurdan bir gerdanlığım var, gö·ğüslerim eriyor, 
1 n·nım yumuşak, çatlaklarımda su var. Çamura dalıyo
lilir . Asıl adım Dalila. Karnımda göller, bataklıklar var ... 
ı Id n bir evim var. Hep serindir ... Yosunu var ... yağlı si
Ili ı ı r, karafatmalar, tesbih böcekleri, kurbağalar. Sıni-

ıl lam battaniyelerin altında sevişilir ... mutllıluktan şi-
llr rada! Karayılanlar gibi, kollarımla, gevşek bacak

lırımla . . . sana sarıhyorum. Yağan, yağan saçlarıma dalıp 
ı ı· y rsun... Ağzım damlıyor, damlıyor bacaklarım, çıp
ı,ıı rouzlarım damlıyor, herşey damlıyor, akıyor, her

d, mhyor, gök damhyor, yıldızlar akıyor, damhyor, 

JAK ·- (KemiJinden geçmiş) Şa-aha-ne! 
ROBERT n - Kafanızdaki ne? 
.fAK - Bulun! "K" ile başlar bu! Gün doğunca ka

ı ı ıııı geçiririm. 
ltOBERT n - Bir kelle mi? 
.JAK - Bütün gün başımda kalır. Sofrada, salon

ılıı, hi· çıkarmam onu. Selam vermeme yaramaz. 
ROBERT II - Kemer mi? Kelepçe mi? 
.JAK- Tekrne atar, toprağı kazınağa yarar. 

F: 3 
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\ ROBERT II - Keski mi? 
\ JAK- Bazen ağlar. 
1 

ROBERT II - Kader mi? 
JAK - Suda yaşar. 
ROBERT II - Kefal mı? 
J AK - Suyun üstünde yüzer. 
ROBERT II - Kereste mi? 
JAK- Yavaş yavaş. 
ROBERT II - Kervan mı? 
J AK - Bazen dağlarda saklanmasını sever. Güzel 

değildir. 
- -

ROBERT II - Keçi mi? 
JAK - Güldürür beni. 
ROBERT II - Kepaze mi? Yoksa keş mi? 
JAK- Gürültü yapar, kulaklarımı çınlatır. 
ROBERT II - Keman mı? 
JAK - Süsten hoşlanır. 
ROBERT II - Kelebek mi? 
JAK- Hayır. 
ROBERT II- Bilemedim. 
JAK - Bir kep. 
ROBERT II - Oh, çıkarın onu. Çıkarın onu J ak. 

J ak'ım benim. Benim evimde, kendi evinizde olacaksınız. 
Bende var, istediğiniz kadar var, sürüyle! 

JAK- . .. kep mi? 
ROBERT II - Hayır ... kedi! 
JAK- Oh, kedim benim ... 

Şapka.sını çtkarır, saçları ye§ild·ir. 
ROBERT II- Oh, kedim benim. 
JAK - Kediciğim, k'elebeğim. 
ROBERT II- Kervansarayımın mahzeninde, herşey 

kedi. .. 
J AK - Herşey kedi. 
ROBERT II - Orada, bir şeyden bahsetmek için tek 

b jr sözcük: kedi. Kedilere kedi denir, yiyecekler: kedi, 
böcekler: kedi, sandalyeler: kedi, sen: kedi, ben: kedi, 
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yen: kedi, bir sayısı: kedi, iki sayısı: kedi, üç: kedi, yir
mi: kedl, otuz: kedi,. bütün zarflar: kedi, bütün edatlar: 
kedi. 

JAK- Uyuyahm, şekerim demek için ... 
ROBERT II - Kedi, kedi. 
J AK - Çok uykum var, uyuyalım, uyuyalım. 
ROBERT II - Kedi, kedi, kedi, kedi. 
J AK - Soğuk makarna, serin limonata getir, kah

v ·getirme ... 

ı. di. 
ROBERT II - Kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, kedi, 

JAK - Ya Jak, ya Robert? 
ROBERT II - Kedi, kedi. 
Entarisinin; a.ıtına gizlemi·§ ol.duğıı dokuz parmakl1 

r•/1 ni çıka:rır. 

JAK - Çok hoş! Konuşmak kolaylaştı ... Değmez bi
lı• . . . ı; y ... (Dokuz parmakltı eli görür) Vay canına, sol eli
" '/. ıı ok uz parmağı mı var? Zenginsiniz, evieniyorum si

ııl·. 

nu. çok acemice kııcaklar. Jak baba·) Jak anne) J.ak-
1 11. J,rılc dede} Jak nine.} Rober baba) Rober annp arka 
ı ı 1 kil ı a girerken) Robert I Fnin burıınl,a/rını tek:e·r teker ö
JII 1. , 'a hnenin orrtasınckı beceriksizce kucakla§m'ı§ kalan 
.1 ı/, · Robert II)nin etrajınd.a} ginenler gülünç ve sıkıcı 
1 ı,. dcr 11s ge·vşek bir rond yapa.rmuı gibi sallanır lar. Ro
l,., 1 auıı �essi:zce ve YP/Va§ ya.vaş .ellerini şaklatır. Rober 
111m dft·t(ni enses-inde karvuştuTup) aptal aptal güler ve 
lılıtı/11 y r.de döner. Ja-k annenin yüzü anla.msızdır} omuz

'"' m tltı qülünç bir şekilde oynat'lir. Jak baba. topukları 
f n lif k ı ii,rürken} pantalonunıın paçalannı yukarıya doğ
' 11 f'/·t.,.. Jaklin ba-şını salla.r) sonTa hepsi çömelerek dans 
ri '"''!W �1 cım ederler. Bu süre boyu,nca) Jak ve Robert 
ll ,,. ,,, . , '"'"ma'llan çömeli.rler. Jak dJ.e:de ve J ak n ine aptal

,,, '1 /ilm.� ·yip) bakıştırak döner) sonTa onlar da çömelir
f, 1 n ll iiıı tnmla1·) görücü-de bir sıkıntı} bir r.ahatsızlık 
'' 1 11/tııır ym'(ttmal1.d.ır. Ortalık daha karanr. Sahn-ede} o-
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yuncular döneı·ken, belirsiz miyavla'YYI.CIIlar, tuh-af inleme
ler, gfJ,kgaklar çıktırırla.r. Ortalık daha da karanılı"lcl.<up.r. 
Ortanda J<ıklar ve Roberlerin kayrı(l,Şmalart hdla garülür. 
Hayvanca iınlemeleri duyulur, sonra gözden kaybol4ırlar • 

. Y a,lnız i?ılenıeleri ve iç çekmeleri duyulur, sonra herşey 
k.aybolıır, herşey kararır. Y enidetı.. külrengi bir t.§ık. Roı
bert II df:»ı başka herkes kaybolmuştur. Robert II ya,t
mış veya daha doğ1'U8U etekleri alt'lhlda çömelmiştir. YaJ
nız üç bu.runlu, beyaz yüzünün salla.nması ve dOkuz par
mağım.n yılarnl.ar gibi kıp1.rdaması görülür. 

Perde 
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IERRE CAPORAL - · İBRAHİM DENK ER 



Bu oyun ((JACQUES ya da BOYUNE'GMEn nin bir 
t·r:§it· devamıdıır. PerdJ.e açıldığında, J,fJ:lc ve Robert, 
".TA QUEW'. ın sonuniw .. l�}, gibi, sarm.a§· dolaş, çömelmiş 
ılıtrnmdadıı·lar}· dekordaki deği-şiklik önemli. değildir. 

Dipte} solda, şim'di} kulugka m.akinesi işi. gören} iri 
1 r m bUya,; bir çeşi.t uzun masa ya da bir türlü büyük 
tl , . tl vardır. Dipteki duvarın ortp,s11i1i/..a bulunan ub·i'rşey 
1 '  lirtmiyen." tabwnunı yeri:ne) Jak dedenin portr�) yani 
·'''"' d ·dcnin kendi-sini igirne alan l}ir çerçeve koyulmuş
f 11 , . , 1( nlııçka masasının etrafında sandaılyeler. Yağmur 

' · ; dııyulur . 

.lıı1 ba.ba.) Jak ;anne, Rober baba) Rober cınne) Ja.k 
111111 ı · ,Jcı1Gliln, Jak oğul ve Robert'in etrafında) ayakta 
tl ıli nı lar. Onlara yukarıdan aşağıya bakar) sonra arala
l '" ltt l,rıJc-ısırlar. Başlarını sallarl(ı,r) omuz silkip, "İnsaf 
ltt· '" ,,.;·'!" mır·ıldanırV.ır. Sevgiye dalmış olan Jak oğul ve 
lı'nllf·ı t ll onları görmezler. 

ı Rı RT- Kedi. .. kedi.. . 
. ı/\ ı - Kedi... kedi... 
ı ( �'R T - Kedi... kedi.. . 
.ı h · - Kedi... kedi... 
ı ı ı�RT - Kedi... Khe-e-di-i! ... 
. ı/\ ı - Kheeeedii. ... Kheeeediiii! ... 
lı'i,/) rt ve Jak oğul kedi gibi rnırıldanırlar. Anne ve 

luılmlm·. nin ve Jaklin rnemn'U.m değildi-rler. Şöyle de'dik
,,., tl u yuln1': 

.ı A ı baba - Daha neler! 

. J A 1 nin c - Benim zamanımda olmazdı bu kadarı ... 
ı ER baba- İleri gidiyorlar. 

unne - (Koras,ına) Robert'dir asıl. 
ı BER anne - (Kocasına) Jak'tır böyle ... 

. J AK- (Sevgiye dalnıış) Kheeeeediiiii... Kheeeediiii ... 
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ROBERT ve JAK- (Aynı oyun) Kheeediiii. .. (KedA 
mınldlvnmallırı) Kheeediii... __ 

ROB ER baba - Saygı diye bir şey kalmadı!. 
J AKLİN - Fakat baba, bakın biraz, sokaklarda, 

metroda, gençler hiç sıkılınıyor artık ... 
ROBER anne - Robert kendini herkese gösterm.ezdi 

öyle. 
JAK anne- Oğlumun aklına gelmezdi bile bu. 
JAK ve ROBERT- (Aynı oyun) Kheeeediii. .. Kırrrr 

kırrr ... kırrr ... 
JAK baba- Kendini göstersin, göstermesin, bir tek 

şey önemlidir: verim... Bu maskaralıklar bir şey vermez ! 
JAK anne- (Jak baba.ya) Biraz sabır yahu, Gaston, 

baba ... 
J AK n ine - Pratik ol! 
JAK anne- (Jak baba.ya) Çok sivrinlisin; düşünse

ne, bizimle de, hatırlıyor musun, hemen sonuç vermemiş
ti. 

ROBERT ve JAK __,_ (Sarmaş dolaş) Kheeediii... 
Kırrr ... kırrr... kırrr ... 

JAK baba - (Ka.rısına) Onların tarafını tutmağa 
değmez ... 

JAK nine - Hiçbir şeylerini tutmadı, o. 
ROB ER baba - İzin vermezdİm ben buna! 
ROBER anne - (Kocasına) Sakin ol. 
J AK baba - Kesin! 
JAK anne - Of, hep kötüsün sen ... o kadar iyi oldu

ğun halde! 
ROBER baba - (Kan-sına) Şu J ak anne de hep bö-

ğürür. Ona fikrini soran yok. 
ROBER anne- (Kocasına) Sussa daha iyi olur. 
JAKLIN - (Roberr karıkocaya) Ne söylüyorsun'uz? 
ROBER baba - Hiçbir şey, ya da evet, sizin iyili-

ğinizi, şekerim. 
ROBERT ve JAK- (llep ç&nıelmiş ve kucak kuca

ğa) Kheeedi... kır ... kır ... kır ... 
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ROBER anne - Çok cici buluyorum ikisini de·. 
J AKLİN - Ancak böyledir onlar. 

41 

JAK ve ROBERT - (Aynı oyun) Kheeedi... kırkır
ı ırkır ... 

JAK baba � (Rober babaya) Bayım düğünü yapalı 
1(· yıl oldu! O zamandan beri onlar durmadan kedileniyor, 

lı z d bakıyoruz. Bir şey çıkmaz bundan . 
.J AK anne - Bütün dileklerimize, kışkırtmalarımıza 

ırı�'m n . 

lı 

.J AK baba - Bir şey çıkmıyor bundan. Bir şey çıkmı
tl' bu ndan. Çabucak sonuç lazım bize! 

ı BER baba- (Jak babaya) Yine söylüyorum si
, ıı kızımda değil. 

.1 AK baba - (Rober babaya) Yok benimkinde mi? 
i mliyorsunuz? 

ı ER anne- (J.ak babaya) Kötüye almayın böy-

. ı A ı ve ROBERT - Kır ... kırr ... kırrr ... 

. ı ı nine - Çol{ çocuk yapmak için iyi çorba lazım . .. 
ı ıırba yapmak için çok çocuk lazım ... 

. ı K ve ROBERT- (Aynı oyun) Kheeedi! ... Kırrr

ııılunT. 

ı ı baba -- Bir karar vermeli! Jaklin, bir teşebbüs, 
lı ı d . 

.lAh v ROBERT- (Aynı oyun) Kheeedi! ... Kır
lııı ı ı I<J rrı: ... 

ltı ll 1 
. ı A h ı 1 N - Hep ben! ... Allah! Allah! rahat bırakın 

K : ba- (Tehdit eder) Jaklin! Jaklin!! Jaklin!!! 
1{ ı tN - ( Ba.şım eğer) ·Özür dilerim; baba! 
)1 l!;R anne - Üstelik poz yapacaklar bize! 
h. 1N - ( Jak baba ya) Anlaşıldı, baba, pekiy, ba

lı ı, 1; ı liHlün , baba . 
.ı A 1 n ine - Ne iyi çocuk! 

.IAI :mne- Kızım ... En büyük avucumdur o benim! 
l'ob ·r baba) Rober anne) Jak �) Jak ninıeı) � 
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nin portresi hep dingin olmakfaykem) kollarını Jaklin/e 
uzatarak: İyi çocuk! İyi çocuk! İyi çocuk! 

J AKLİN - Önce onları ayırınağa çalışalım .. · sonra
dan daha iyi birleştirmek için! 

.4. nne ve babalar azıcık uzakla.şırlar. H epsi - dede 
m.le- Jaklin.7i gözleriyle izleroor. 

J AKLİN - (Aşık Çifte) Klalkın! 
JAK ve ROBERT- (Aynı oyun) Kheeeedi... kheee

di... kırrrkırrrkırrr ... kırrkırrkırr ... 
· JAKLİN - (ElleriJni çırpar. Jak ve Roberrt duymaz

lar; sevgiyle kucaklaşmı§J kıkırlamaya deı-'am ederler) 
Yeter!!! .... Yeter dedim!!! .... 

Jak ve Roberfli kuvvetle sarsar. 
JAKLİN - Eeee! Eeee! 
Jak ve Roberrt kırkırlamayı ve kedile·meyi bırakarak) 

ağır bir uykudan uyanıyormuş gibi) uyku sersemli, onu zor 
tanıyar.akı) şaşkı'Yihkla JakZin7e bakarlar. 

JAKLİN - (Kendi kendine) Aman bu da, akan üç. 
burnu ile! 1 

S.onrıa.) büyük bir· çaba.yla) sert darbeler i ndirere k, 
kollarmı çözer) Jak ve Robert)i ayırır. 

JAKLİN- Tamam ... öyle ... sıkı durun ... 
Jak ana-bab,a ve Rober ana ... babanın rrve+mnunıuk mı-

-rııtıları. 

JAK- Acıktım... �· 

ROBERT - Acıktım. 
J AKLİN - Sırılsıklamsınız. 
JAK - Üşüyorum. Bırrr! İtriyorum! 
ROBERT- Üşüyorum! Bırrr! İtriyoruz! 
Ikisi de soğu.ktan titrerler. 
JAKLİN - Oh olsun. 
JAK baba- Oh olsun. 
JAK ve ROBERT - Acıktım. 
ROBER anne- Zavallı yavrulanm. 
ROB ER baba -- ( Rober a;nneye) Bu evde yiyece 

verilmiyar onlara. 
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J AKLİN - Kursağınızdan başka bir şey gelmiyor 
ıısunuza. Üretimi savsaklıyorsunuz. Neye iş başına geç
miyorsunuz? Oysa en önemli ödevinizdir bu. 

JAK baba, JAK anne, JAK nine·, ROBER baba, RO-
l ER anne -- Ödevinizdir bu! 

.JAK - (Robert�e) Doğru, sevgilim ... 
ROBERT- (Jak'a) Doğru, sevgilim .. . 

.JAK ve ROBERT- Ödevimizdir bu! 

.TAK baba -.(Jak ve Eo�e) Yani? ... 

.JAK - Acıktım. 
BERT- Acıktım . 

.IAJ{ anne - V ah zavallı civcivlerim... (bi.r an) J 

ı ıl ıı1ı. lar .. . Küçük, küçük, küçük! ... cicL. şirin ... 

ı· BER anne- (Kocasına) Ne iyi kalpli. 
ı ER baba - (Karısına) Bırakı yapma. Rober'-

lı ı ıı d•' n uru vardır! 
.lAh. nine- (Jak ve Rober�e bir kase uzat·ır; onlar 

,.,,ı '" t ld�ırıyla altır, ya da on'llln elinden yerler) !şte, ço
ı ııld ırııı1, patatesli pastırma, ninenin patateali pastır
ttı , 1 

1111.· 1 p, Robert, aç aç patatesZere saldırırlar . 
. 1 h. nin e - Yiyin! Yiyin! 
.ı 1 anne - Yiyin! 
.ı h (Ansızın eski bi.r kuruntuya kapılarak, sı-

lıı/ıffl ,,,,..,(1 1Jatateslere doğru olan hareketini durdurur) 
llıı •ıı . . lwn ... 

. ı KI�IN - ( Jak�a) Vay, karnın aç değil mi artık? 
HER anne - ( Jak'a) Beslenmeniz gerek! 
ı I�RT - ( Jak�fl.) Kheedi... tabi... ye ... Kheeedi! 

ll ) ))i! 
.1 l\ ·- Acıktım. 
rı '1'' 'f'!J'in üZJ.en;ne atılır. 
ı )1 F�l �I' - Biraz daha patates! 
.1 Al\ baba - ( Jak anneye) Ne obur şey. 
,/ılı' �ıitt('ı Robert'e pa.stırmalı patates· veri:r . 

. 1 1\ ( J ak ni.neye) Biraz daha pastırma. 
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rar. 
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JAK baba- Jak nineye) Veriver, pastırma soya ya-

ROBERT -Biraz daha pastırma. (Verirler) 
J AK - Biraz daha patates. (V �ler) 
JAK baba - Yeter. 
J AK anne � Aa.aa! 
J AK baba - Yeter dedim! ... 

,- Jak nine talxığı aıt.r} ortanın bir yerine ikor. 

ROBER baba - (Kansına) Cimriliğindendir, ilanç
tan değil. 

ROBER anne- (Kocasına) Belki de il8.nçtandır. 
JA.KLİN- (Jak ve Robert-'e) Karar verin ... Bundan 

sonra üretim tek kaygınız olmalı. 
JAK baba- Görüyorum ki muhakkak otoritemi sok

mam gerekiyor buna. 

JAK anne -Peki, kocacığım,; canın isterse ... tatlı
lıkla, ölçüyle ama, yalvarırım! 

ROBER anne- Bizim de otoritemizin birazını buna 
sokmaya hakkımız var. 

ROBER baba - Eğer olmuyorsa, suç kızımızda de
ğil. Suç kızımızda değil. Biricik kızımızsa kısır da değil 
ya. 

ROBER anne- (Kociısırıa) İyi söyledin. Boyun eğ-
me! 

ROBER baba - Bayım ... 
JAK baba - Herkes otoritesini kendini ilgilendiren 

yere soksun. 
ROBER baba - Kabul. 
JAK baba- (Oğluna) Jak ... sana yapacak çok gör

kemli demecimiz var! ... 

lkiJ grup olurbr. Jak anıne) Jak baba} Jak nine ve 
JakMn} Jak'ın etrafını sarar; Rober baba} Rober anne} Ro
ber�i O'l"takırına akr) biraz kenara çekerler. 

Rober baba} Rober anne_, kızları yk�, konuşurlar }. Roı-
001-t-'m zaman zamtın} uysallıkla: "Peki baba, peki anne, 
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Jll'ki aba, peki anne, peki baba, peki anne" dediği Wııyu.
lm· . 

.TAK baba - (Oğluna) Jak! Sana verecek acı bir 
b ·rim var. 

J AK anne - ( Ağla.r) Bööö! Bööö! BÖÖÖ'! 
.J AK - Nedir? 
.J A K  baba- Bak. .. ninene dikkat et. (Jaklin, nineınin 

1 u mn �iyah bir tül koyar) Hiç bir şey farketmiyor 
ll lll il lll'! 

JAK- Hayır, baba. Hiç bir şey farketmiyonım. 
,ı AKLİN � Daha iyi bak. Biraz gayret! 
.ı A K  - Hiç bir şey görmüyorum . 
. JAK anne - Oğlum ... anlamıyorsun! (Kocasına) 

1ııtl u yaşta! (Oğlunun omuzunda ağlar) 

.1 AK nin e - (H ıçkınr) Çok yaslıyım ... 

.JAK- Bu da ne demek? 
1 iğ r taraga, Robert, anne ve babasının art:a.wnda) 

""'"ıı zamanı hep: ('Peki baba, peki anne." d'iye tekrar
/m. 

.ı AK baba - Bir süredir gençlik sularını düzelte· 
ı • h, 1 •ni az çok tatmin eden senin gibi bir oğul, anlama
lı lı Jıalbuki. .. 

.1 T. LİN - Anlıyor musun? 

.lAf - Neyi anlıyacakmışım, baba, anne? 

.JAl baba- İşte sana birkaç sözcükte korkunç ger
lt ' 1 · l nin şarkısını artık niye duymadığını kendi ken

ırmadın mı hiç? ... 

. ı AK anne - Seni öyle seven, taptığın dedenin ? ... 

.1 AKLİN - (ÇerÇ(meyi göstererek) Orada bulunma
l ıı ı ı ı dı nedenini. Burada, bizimle, yan yana d uracağı-

Illi 

(.'l'rÇ ·ı;en:in içfnden., dede �dostça. baş işaretleri yapar) 
Ji/ ,,,., r . 

. ı Ah. - Sormadım. 
1 i!i�r taraftam,. Robert kab·ul eder ve arada sı�ada 

'"'' ,,., . : 
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ROBERT -Peki baba, peki anne! 
JAK baba- (Oğluna) Eğer sormadıysan, o işin sı-

rası geldi: sor. 
JAK - Soruyorum. 
JAKLİN- Ne yanıtlıyorsun? 
J AK -Hiç bir şey yanıtlamıyorum. 
JAK baba- (Oğlunr,ı) Yeter derecede sormuyorsun. 

Bana sor. 
JAK- Neyi? 
JAK baba - Niçin dedenin şarkısını artık duyma

dığını. 
JAK- Niçin dedemin şarkısını duymuyoruro artık? 

Niçin? 
J AK baba - Sözü nineye veriyorum. 
J AK nine - Çünkü d eden öldü. 
J ak hiçbir tepki göstermez. 
JAKLİN - ( JaWa) Dedemiz öldü. 
JaWa dirseğtyle vurur. 
JAK baba - Deden öldü. 
Jak,q, dirsek darbesi. 
JAK anne-Deden öldü. 
J.ak'a dirsek darbes·i. Jak hala tepk-i göstermez. Ro-

ber7'erin kö§es,:.nde duyulanlar: 

ROBER baba -Dedesi ölmüş. 
ROBER anne - Dedesi ölmüş. 
ROBERT - Peki anne, peki baba. 
JAK baba - (Oğlıın':ı) Dedenin öldüğünü duymu

yor musun?, 
JAK-Hayır, dedemin öldüğünü duymuyorum. 
JAK anne- (Ağlar) Sevgili oğlum, duygu telin tit

remiyar mu yani? Sevgili küçüğüm, şimdi titretiriz biz 
onu. 

J ak, J aklin,in kolları'na düşer,· J aklıin onu, kaldırı1·. 
Bir süre yüzü kıpırdamaz. Annesi.} babası, ni nesi, kızkar
deşi Jak'ın yüzünde bir tepki ararl.ar. Çok endişeli g·örü
nürler. Ja.k anne şöyle der: 
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JAK anne - (Oğluna) Ağla! Haydi, Jak'çığım, hay-
di, ağla! (Sessizlik) Ağla! Haydi, Jak'çığım! 

Sessizlik. 
Ansızın} Jak hıçkıra hıçkıra ağlarn..ağa başlar. 
J AK baba - Ah, sonunda ol� u! Oldu! 
JAK anne ve JAK nine- Oldu! Oldu! 
JAKLİN- Oldu! 
J AK - Aaaah! Aaaah: Aaaah! d ed e! dede! 
Robert} Robe-,.ılerin köşe� hep - ama daha sey

rek: "Peki baba, peki anne." der. 

J AK anni� - ( Ağlıyan oğlunu. öper) Sevgili çocuk ... 
N e denli acı çekiyor! ... 

JAK - (Ağlar) lhiiii! İhiiii! lhiiii' İhiiii! lhiiii! 
Jak nine'nin hıçkırıkları. 
JAK baba - Birbirinizi avutun! 
Jak'kırın heps·i. {Lğ'lar. Jak baba ağır ağı.r gözyCU}ları.-

nı S'iler. 
Rober·}leri.n tarafında ise: 
ROBER anne- Gidip bağsağlığı dilesene! 
ROBER baba - Artık aileden olduğumuza göre, biz 

de ·gidelim. 

ROBERT- Peki, baba, peki, anne.· 
Robert} Jak nirnenin yanına gelince bağırır: 
ROBERT - Bağınız sağ olsun! 
JAK'ların hepsi - ( Jak dedenin dışında; /koro) 

Memnun. olduk. 
Rober baba. v.e: Rober anne, kendilerine d'oğru dönen 

Robert} e: 

ROB ER baba ve ROBER anne - Bağınız sağ olsun! 
ROBERT- Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. 
Vç Rober, §imdi, Jak baba/ya dönerler: 
ÜÇ ROBER - ( Jak baba ya) Bağınız sağ olsun. 
JAK baba- Sonsuz teşekkürler, dostlarım, sevinçle 

kabul ediyorum. 
ÜÇ ROBER ve JAK baba- (Jak anneye d<mıerler, 



48 JACQUES YA DA BOYUNEÖME 

koro) Bağsağlığı dileriz! Bağsağlığı! Bağsağlığı! Bağ
sağlığı! 

JAK anne - Teşekkürler, teşekkürler, çok mutlu
yum, teşekkürler. 

ÜÇ ROBER, JAK baba, JAK anne- (Jak nineye) 
Bağsağlığı ! Bağsağlığı ! Bağsağlığı ! Bağsağlığı ! Candan 
bağsağlığı! 

JAK nine- Binlerce teşekkürler! Teşekkürlerı Te
şekkürler! Başüstüne! Teşekkürler! Memnun oldum, te
şekkür ler! 

ÜÇ ROBER, ÜÇ JAK- (Jaklin'e) Candan bağsağ
lığı ! Bağsağlığı! Bağsağlığı ! 

JAKLİN - Teşekkürler! Teşekkürler! Teşekkürler! 
Teşekkürler! Size de! 

Sonra hepsi - dedenin dışında, ı- en heyecanlıları ola.n 
Jak'tn etrafını sararlar: "Bağsağlığı! Bağsağlığı! Bağ
sağlığı! Candan bağsağlığı!" 

J AK - (Ağlar) İlıiii i! İhiiii! İlıiii i! Teşek-kür-ler! 
Sonra, Jak baba'nın, "Rahmetliyi unutmıyalım" de

mesi üzerine_, 
JAK baba, JAK anne, JAK nine, JAKLİN, ROBER 

baba, ROBER anne ve ROBERT - (Dedenin resmine 
doğru, ark(ılarını seyir<'iilere dönüp, koro) Bağsağlığı! 
Bağsağlığı! Bağsağlığı! Candan bağsağlığı! İçten bağ
sağlığı! Bağsağlığı! Bağsağlığı! 

Ağlıyan Jak'ın sesi seçilmelidir. 
JAK dede- (Çerçevesirıden çıkm,ad(ı,n, iki eliyle se

)am vererek yanıtlar) Bağsağlığı! Bağsağlığı! Bağsağlığı! 
Sonra hepsi bird'en - �e�·kes-mı baktığı Jak dede bile: 

Bağsağlığı! Bağsağlığı! Bağsağlığı! Candan bağsağlığı! 
Bağsağlığı! 

Jak dede çerçeves-iinde gene 'dinginle§ir .. K�i.şiler - tabi 
d edenin dışında - J ak'a doğru döner ve etrafını sarıp: 
"Bağsağlığı! Bağsağlığı! Candan bağsağlığı!" derler. 
Jak bir-iki kez: "Bağsağlığı! Bağsağlığı!" der, sonra çok 
güçlü ağlar,· herkes bağsağlığı dilemeye devam ederken 
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Jak çöker. 8U8madan <mu l«ıldınrlar. Bir sandalyeye otur
turlar. 

JAK- (Ulur) İhiii! İhiii! lhiii! lhiii! Bağ-sağ-lı-ğı! 
lhiii ! ... 

JAK baba- (Kulaklannı,tık{:ır ve Jak anneye> JaW'-
tan hızlı seslenir) Telini fazla titrettin. Durdur! 

JAKLİN - ( Jak.'a) Sus, herkesi rahatsız ediyorsun! 
ROBER anne -· (Bağırarak) Çok oldu! 
Jak an.ne} Jak}a kuvvetli vi,r tokat atar. Jak b�rden 

ağlamJJ.sını keser. 
Jak baba. dışında} Jak annuye doğru devim. 
Jaklin} Rober anne) Rober baba, Robert} hepsi} 
ROBER AİLESİ - Maşallah, tebrikler bayan, teb-

riklerimiz. 

J AK nin e ve J AKLİN - Aferin. J ak! Aferin! Afe-
rin anne ! Aferin! 

JAK baba- Kesin artık! 
Devtm ansızın durur. Sessizlik. llıepsi Jak!a bakar. 
JAK baba - Dedenin nasıl bir durumda öldüğünü 

öğrenmek hakkın ve ödevindir. 

Çerçevesinin içindtm dede bir i§aret yapar. 
JAKLIN- Dede bir şeyler söylemek istiyor. ( J.ak 

ded'e çerçevesinden çıkar ve öbürlerine yaklaşır) Öldü
ğ·ünden beri çok daha iyi konuşuyor. 

JAK baba- ( Jak!a) İşte etten ve kemikten deden, 
ne gibi bir durumda öldüğünü bize kendisi anlatacak. 

Saygık sessi.zlik. Dede yaklaşınca} ki-şi�er oorumlar-ı
nı tıkarlar. 

JAK dede - (JJ1m}endiği �için. çok kıVfJIYU}lı) Öhö! 
Öhö! Çok iyi geçti, göçtü ... T8:m şarkı söylüyordum ki... 

Şarkı söylemek ister. 
JAK nine-Yeniden şarkı söylerneğe başlama ... Ölü-

sün sen ... Yasını tutuyorsun .. . 
JAK dede- Yok ... Yok ... Yok ... Bir şey olmaz . .. Şar-

kı söylemek istiyorum .. . 
F: 4 · 
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·JAK baba- (Dedeye) Kendi yasını sen saymazean 
kim sayacak? Anlat, çabuk ... 

JAK dede- Şarkı söyleyerek! 
JAK nine- Söylemiyeceksin. 
J AK dede - Öyleyse bir şey söylemiyeceğim. Hiç 

bir şey. Hiç. Ömrümde bir daha göremiyeceksiniz beni. 
İşte! 

Dede yeniden çerçevesine döneoektir. 
JAK nine ·- HaJa inatçı! Ders olmadı ona! 
Çeı·çevesinin içinde dede} oyu.-rıun ba�ndaki. gibi se-

'tJtnçli değil} surat asarak dargın duracaktır} sonuna ka
d(Jrr devinmiyecekti.r. 

JAK baba - ( Jak}a) Oğlum, gördüğün gibi, hepsi 
gidiyor... Sen bizim biricik ve büyük umudumuzsun! Gi
denlerin yerini doldurmalı. Dede öldü, yaşasın dede. 

HEPSI BİRLİKTE- (Şaşırmış olan Jak'ın aı§ında) 
Dede öldü, yaşasın dede! 

JAK �Niçin? 
JAK baba- Irkımızın sürekliliğini sağlamak gerek. 
JAK- Niçin? 
JAK baba - Irkımızın sürekliliğini:.. beyaz ırkın! 

Yaşasın beyaz ırk! 
HEPSi BİRLİKTE - ( Jak dı§ında·; alkı§lar ve der) 

Yaşasın beyaz ır k ! Yaşasın beyaz ır k! 

JAK baba-- (Oğul}a) Beyaz ırkın geleceği parmak
h.ı.rında. Devam etmesi gerek, devam etmesi, gücünü git
gide daha yayması. .. 

JAK - Ne yapmalı? , 
JAKLİN - Yayılması için, sönmesine engel olmak 

gerek. 

JAK- Neyle? 
JAK baba - ( JaWa) Üretim ile. Yi ten herşey yeri

r:ı daha kalabalık, daha da türlü yeni ürünlerle doldurma
lı. Üretimi sağlamak sana düşer ... 

JAK anne- (Oğluna) Oğlum, seninle kıvanç duya
bilmem için üretimi sağla, sağla ... 
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Robert sıkılmı§ bir tar1J1.r takınır. 
ROBER baba - Daha önce resmen açıkladığım gibi 

kızım büsbütün yeterlidir buna. 
Robert, gi.ttikçe daha sıkı.lmu; bir tavır takınrır. 
JAK baba - Bu üç yılın sonuçları ·o kadar iyi mi, 

göreceğiz. Şimdilik pek öyle görünmüyor. 
Robert gittikçe da·ha sık'llmrışttır ,· gene de acaip poz

lar takınır. 
ROBER anne - (Robert}e) Ayol, kızım, herkesin ö

nünde güzel olmuyor. Annenle gel, öğreteceğim sana. Yal
nız biraz görgü gerek. Biraz. 

JAK anne- (Rober anneye) Tecrübem işinize yarar
sa... Emrinizdeyim. 

ROBER anne - Memnuniyetle, hayır demiyoruz. 
J AK nin e - ( Rober anneye) Ben de geleceğim. Bir 

ninni söylerim ona ... 

ROBER anne,- (Rober babaya) Sen burada, dama
dınla kal. Maddeye ihtiyacımız olursa seni çağınrız. 
( Jak baba.'ya) Sizden de madde istiyeceğiz gerekirse. 

JAK baba- (Eğili.r) Emrinizdeyim, bayan. 
JAK anne - Bende madde var, biriktirmiştim, eğer 

gerekirse ... 
Ro'/:)ert} R'ober a.nne) J,ak anne} Jak nine sağd;;:;--ç;

lcarlar. Robert, gittikçe d.aha acaip işaretler yaparak; ve 

acaip pozla"r takınara k çılw..'r. Gı-:ttiği.nli görten J akı ken
d-i .sine a:oğru belirsi.zce lcollo.:rını. uzatır, yüzünü, ağlwmak 
istiyen bi.r çocuğun ki gibi. buruştunt1· ve "Mm... Mm ... 
Mm ... " yapa.r. 

J AKLİN - (Robert ve diğerle-rinin çıkışlarına. ba
kar) Daha şimdiden tam bir anne gibi. İçgüdüsü var. 

Jak bir koltuğ.a çöker. 
ROBER baba- (Jak}a) Ne mal olduğunu görece-

ğiz. 
JAK baba- (Jak\ı) Oğlum, Jak, cesaret. Üret! A

dam ol! 
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JAKLİN - (Jak'a) Haydi, haydi, kardeşim, cesa� 

ROBER baba - ( Jak)a) Haydi, haydi, cesaret, haydi. 
JAKLİN - (Jak/a) Haydi, itiver. 
Jak) yüzünü bu'l"'U§turur. Koltuğun!�! yerleşir. 
JAKLİN- J.ak)a) Haydi... Haydi... 
ROBER baba - ( J.ak7a) H:aydi, haydi1 adam ol. He

pimiz bu devreyi geçirdik. 
JAK baba- (Oğluntı- sert bir sesle) Çabuk ol, yoksa 

karışmam. 
JAK nine'nin sesi- Eee, işler yolunda mı sizde? 
JAKLİN - ( Jak'tı) Haydi, sabırsızlanıyorlar. İtiver. 
ROBERT baba - ( Jak7a) ttiver! 
JAK - (Yüzünü buTuşturur) Öyle gelmez ki bu ... 

emir le olmaz ki bu... ilham gelmedi. 
JAK anne)nin sesi - Jak'cığım, Robert hazır. Ya 

sen? 
ROBER annenin sesi -- Suç kızımda diyemiyeceksi

ni.z artık. 
JAK baba- Jak, tembel olma! 
JAKLİN - (Öbür taraftan işitilm.ek üzere bağırır) 

Bir dakika, bir dakika, patlamayın be! 
JAK oğul - (Koltuğunda) Gelecek ... geleceğini his

sediyorum. 
JAK ninenin sesi - Jak, yavrum, acele et, haydi, 

yalvarıyorum sana ... Roberte çoktan hazır. Fazla bekliye
mez. 

JAK- Elimden geleni yapıyorum. 
JAK baba- Elinden pek bir şey gelmiyor. 
ROBER baba- (Jak)a) Haydi, gayret ... 
JAKLİN - Gayret, Jak. 
ROBER baba - (Jale babaya,) Bayım, oğlunuz ne

rede, kızım nerede. 
J AK baba - B ayı m, iş işten geçmedi. Sonra görü

şürüz. 
JAKLİN - (Dedenin Tesmine) Siz de karışın, dede. 
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JAK dede - (Dingitn, alaylı) Ha ... ha ... ha: ... v.z ge-
lir bana ... bu dünyadan değilim artık ... sonra zaten şarkı 
söylemeyi yasak ediyorsunuz bana... size ders olsun ... oh 
olsun. 

JAKLİN- (DedPye) Öyleyse, sus!. . 
JAK dede - (Çalnu:ak ve kızgın) İster susar, ister 

susmam, bu da ne demek, ya ölülere saygı? 
ROBER baba- (Dedeye) Çenenizi tutun, bayım. 
JAK baba - (TehdAt ederek) Kapa çeneni! 
ROBER anne'nin sesi - Eeee, ne oluyorsunuz? 
JAK- (Elleri karnında) Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! 
JAK dede- (Çerçevesinde güler) Hi! Hi! Hi! 
ROBER baba--:- ( Jak ·dede'ye) Sizi düzdüzene davet 

ediyorum! 

JAK- (Elkri k.armnda) Ay! Ay! Ay! Ay! 
Bağırmııla.r gitt-ikçe tizleşir. 
JAKLİN - (Ote yandan �.tilecek biÇimde) Anne, 

anne, oldu işte, doğuş sancıları başladı! 
ROBER baba- (Bağırır) Robert... Robert ... salabi

lirsin. 
JAK- (Canı yanar) Ay! Ay! Ay! Ay! 
ROBER anne 'nin sesi - Herşeyi salıver, yavrum ... 

Başlayabilirsin. 
ROBERT'in sesi - Çok tiz: 
Gıt-Gıt-Gıdak! Gıt-:Gıt-Gıdak! Gıt-Gıt-Gıdak! 
Gıt-Gıt-Gıdak! Gıt-Gıt-Gıdak! Gıt-Gıt-Gıdak! 
Gıt-Gıt-Gıdak! Gıt-Gıt-Gıdak! Gıt-Gıt-Gıdak! 
JAK- Ay! Ay! Ay! 
Rober anne, Jak anne, Jak ntne sağdan görünürler. 
ROBERT'in sesoi - Gıt-gıt-gıt-gıt-gıt-gıdak! 
Robert'in "Gıt-Gıdak'' ları kuvvetli d!uyulur,; Ja-k 

inler. 

Rober anme ve Jak anne birbirinin kolJan.na düşerler. 
ROBER anne - Sayın bayan Jak anne ... çocuklan

mız! 
Ağlama-lar. 
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JAK anne- Sayın bayan Rober anne ... yavrularımız! 
Ağlamalar. 
Gıt-gidaklar çok i§itilir. J ak inliyerek "Ah!" der ve 

bayılır. 

ğil! 

}.J AK anne - Hay! Oğlum! Oğlum! 
BİRLİKTE J AK n ine - Aman! Aman! Sırası de-

J AK baba - Jaklin, kardeşin bayılıyar! 
Herkes) Jak)ın etrafında topla-nır) şakaklarını ovar) 

hafif tokatlar vururlar. Aynı zamanda Rober baba/nın 
sesii, duyulur. 

ROB ER baba) nın sesi - Tamam! Bir sepet getirin! 
J AK baba - Dayanamıyor! Dayanamıyor! 
Çeşitli oo·şkun hareketler. Jak'ın etrafında ve "Gıt

gıdak" ların geldıJderi. çıkış-ın ta-rafında karg.aşalık. J ak 
ayıhrken) J a;klin el'inde boş bi.r sepet, sağdanı çıkar. 

JAK anne- Evladım! Kendine geliyor! 
JAK ··- Nerdeyim? 
J AK anne - Evde, yavrum, sevgili akrabalarının a-

rasında! 

ROB ER anne - Senin Robert' inin şatosunda! 
JAK -- (Tikstnti -içinde) Ah, bir gidebilsem buradan! 
ROBER baba- (Sağdan) elinde yumurta dolu m:r 

sepet le görünür) İşte ilk yumurtalar! 

· HEPSİ - (Koltuğ·un'da yıkılmış Jak'vn dışında) ,/ak 
dede) tek gözle gizlice bakarken) Vay! Vay! Bravo! 

Alkı.şlarla-r) öpüşürler) birbi:rlerini tebrik ederler. : 
JAK baba, ROBER baba- (Birbirlerini tebrik eder

l67') Tebrikler! Tebrikler! 
İki anne hıçkırarak. öpii§ürlerken) J ak. nine, yumurta 

sepetii-ni, eline aıa.rak1 "Oh! ne güzel! ne şirin! Koskoca
man! Bu yaşta ne kadar cici! Pıhtılaşdılar mı acaba?" 
der. 

H epsi J ak nioo�ıin etrafını alırlar; s ep eti kapılacak; 
bu.nlar sahnenin önünde geçecek. 
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J AK baba - N e kadar taze ; tanesi en azından 20 

frank eder! Haşlanmış hazırlanabilir! 
ROBER anne -Kızımın. ilk yumurtaları. Kendisine 

benziyorlar. 
JAK nine-Tam aksine, Jak'ın burnundan düşmüş! 
ROBER baba - Değil bence! 
J AK anne -üç burunları yok ki! 
ROBER anne - Küçükler de ondan. Burunları çı-

kacak. 
J AK: anne - İkisine de bE(nziyor, canım. 
J AK baba -Jaklin nerede? 
ROBER baba - Robert'in yanında. Ona yardım e

decek birisi gerek. 
J AK anne -Çok dokundu bana! Büyük bir an bu! 
JAK baba- (Srepeti alır ve ötekilerle Jak'ın yanına 

gider) Görüyor musun? Sizin yumurtaların ız! 

lir! 

J AK -Teşekkür ederim. 
J AK baba -Kuluçkaya yatacaksın. 
JAK anne-Henüz çok yorgun! 
ROBER baba - Kızımız kendisi kuluçkaya yatabi-

JAK baba- Ailemizde bu iş erkeğe düşer! (J.ak'a) 
Haydi, kalk!. 

Çökmüş oıan. J a.k'ı kaldırırlar ve kıtltUçka nı;isasına 
doğru sürüklerler. 

JAK baba - (Oğııl'u sürükleyerek) Kuluçka maki
nesinin üzerine götürelim! 

ROBER anne - ( Jak'ı sürükleyeı•ek, kocasına) Hep 
susuyorsun! Becerikli değilsin! 

JAK nine-(Jak'ı sürükleyerek) Evlendin, çok mem-
nun oldum. Şimdi kuluçkaya yat öyleyse. 

lüş) 

J ak' ı ma.sanm üstüne çıkarır kır. 
JAK anne -İyi yat, evladım. 
JAK nine - Ataların gibi! 
JAK dede -(Çerçeves-inde) Hi! Hi! Hi! (Alay lı gü-
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J AK baba � Yat, milletierin şanı ve görkemi için, 
ölmezlik için! 

Bir zamandan beri duyulmıyan "Gıt-gıdak" lar tek
rar v·e. daha kuvvetli başlıır. 

ROBER baba -- Çabuk olalım! Yumurtalar yığıla-
cak! 

· 

Jak7t yumurtaların üstüne ya dcı.ortasına yerleştirir
ler. Jaldin, elinde yuml,urta dolu ikinci bir sepetle görü-
nür. 

HEPSİ - (Jak ve sessizce gülen Jak dede dışında) 
Bravo! Bravo! Ah! ne güzel! 

ROBER baba - Yenilerini alınağa gidiyorum. 
Sağdan çıkar. 
J AKLİN - Çok var daha. 
JAK baba- (Yüzükoywn yatan JaWı biraz kaldırır, 

ba.kar ve der) Getirin daha, yer var! H;iç sıkılmayın! 
Sepetin içini Jak'ın üstüne ve etrafına boşaltır. 
ROBER anne - Getirin! Getirin! 
J AK baba - Haydi, haydi, durmayın! 
J AK - ... çok sıcak ... 
JAK anne - ( Jak'a) Gerekiyor, şekerim, kuluçka

ya... sıcaklık, çok şefkat gerekiyor! 
J.ak'ın alnını siler. 
JAK baba- (EUerini çırpcw) Üretim! Üretim! Üre

tim! 
JAK nine - Yumurta! Yumurta! Yumurta! Yu-

murta! 

Zıplayıp dans eder. 
JAK anne- Yat, yat, evladım, kuluçkaya yat! 
Jaklin boŞ! serpetle çıkarken, Rober baba dolu üçü-n-

cü bir sepetle girer. "Gıt-gıdak" lar devam etmektedir. 
HEP Sİ - Bravo! Bravo! 
ROBER baba - Daha var! , 
JAK - (Bir buhar makines·i gibi, kuvvetle solıır) 

Çıf! Çıf! Çıf! Çıf! Çıf! Çıf! 
"Çıf! Çıf!" ların hızı, "Gıt-gıdak" kırınki gibi, Ro-
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ber baba ve Jaklin'in, durmadan, sırayla, yumurta sepet
lerini alıp getJirmeleri gibi) gittikçe arla.oakfır; devim. öy
le ayarlıdır k·i biri girince d/tğer'i çıkar, v .. s ... 

JAK baba- Yaşasın üretim! Daha da üretim! Üre-
tiniz ! ü retiniz ! 

ret... 

JAK - Çıf! Çıf! Çıf! Çıf! 
Obür tarafta "Gıt-gıdak." 
JAK anne - (Oğlunun aln11m siler) Gayret ... gay-

J AK - Çok sıcak, anne. Çıf! Çıf! 
ROB ER anne - Haydi! Haydi! Durmayın! 
JAK baba - (Ellerini çarpar) Üretim! üretim! Ü

retim! Üretim! v.s ... 
Hareket gittikçe şiddetlenir. Riober baba ve Jaklin'in 

ge�irdikleri yumurta sepetlerimi sırayla a1.acak olan Ro
ber anne olaca-k; bıınları Jak'ın başının, vücudunun, nıasa. 
nın üstüne ve yere dökecek; Jak büsbütün kaplanacak; ve 
Rober anne, sepetler-i geri verirken, şöyle diyecek: 

ROBER anne- Üretim! üretim! üretim! v.s . . . 
Hareket ve koro halinde "Gıt-gıt-gıdak", "Çıf! Çıf! 

Çıf", "Üretim! Üretim!'' sesle11i nakaro-t gibi devam ei!IJtr; 
aym zamanda oyun ve gidip gelmeler kesilmeden, gürü!.. 
tüyü kaplıyacak kadar güçlü söylenen şu sözler duyula
caktır: 

JAK anne - Bütün bu çocukların geleceğini düşü-
nüyorum! 

ROBER anne - Ne yapacağız dölü? 
JAK baba- (Oyununa devam ederken) Sucuk eti! 
ROBER baba -=- (Iki gidiş dönüş aramnda) Kam-

yonluk et! 
J AK n ine - Omletlere de gerekecek! 
J AKLİN - (Iki gidiş dönii4 ara.Mnda) Atlet yetiş-

ti ri riz! 
J AK anne - Damızlı k için saklarız! 
ROBER anne - l{eykel macunu yapanz! · 

ROBER baba - (Aynı oyun) Lahmacun macunu! 
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JAK baba- Tanıklar, sanıklar, sapıklar! 
J AK n ine - Yemek için ayırın ız. 
JAKLİN- Uşaklar, ev sahipleri! 

· JAK baba- Diplomatlar! 
JAK anne - Örgü yünü. 
Jak dede, çerçev·esind.cn, bir orkestra şefi gibi, de

vimi parrnağiyle yöneteQilir. 
ROBER anne - Prasalar, soğanlar! 

· ROB ER baba - Bankacılar, domuzlar! 
JAK baba - Şehirliler, köylüler. 
J AK anne - İşverenler, işçiler. 
JAKLİN - Papalar, krallar, imparatorlar. 
JAK baba - Polisler. 
ROB ER baba - Adliyeciler, pa paslar. 
J AK· n ine � Om.let! Bol bol omlet! 
J AKLİN - İnsancılarla düşmanları! 
Bu son sözden başlıym·ak, nakarat "Evet, evet, evet" 

olacak,· yalnız Jak baba "Üretim! Üretim!" olan eski na

nakaratı ilierini hep çırparak söyleyecek. 

J AK anne· - Fırsatçılar! 
ROBER anne - Milliyetçiler! 
ROBER baba - Beşeriyetçiler! 
J AK baba - Devrimciler! 
JAK nine - Devrim düşmanları! 
JAKLİN- Turplar! Turpçular! 
JAK anne - Halkçılar! '\ 

ROB ER baba - İlericil er! 
J AK baba - Gericiler! 

. J AK nine - Ki�yagerler! 

J AKLİN - İtfaiyeciler, öğretmenler. 
JAK anne- Jansenistler. 
ROBER anne - Hoşgörürler. 
ROBER baba- Marksçılar, Markiler, marklar, mar

kacılar. 
JAK BABA - Ülkücüler. Bağıntıcılar. 
J AK nin e - Varoluşcular! 
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J AKLİN - Özcüler ve özdekçiler ı 
JAK anne -Federasüyoncular, tinselcilerı 
ROBER anne- Yazıcılar. 
ROBER baba - Kardeşler, kalleşlerı 
J AK baba - Dostlar, düşmanlar ı 
J AK nine - El işçileri! 
JAKLIN-Gümrükçüler, oyuncuları 
JAK anne - Alkolikler, katoliklerı 
ROB ER anne - Protestanlar, museviler ı 
ROB ER baba -Merdivenler, eldivenler ı 
JAK baba -Kalemler, kalemlikler. 
ROBER anne -- Aspirinlerı Kibritlerı 
J AK n ine - Omletler ı Bol bol omletler ı 

lS9 

• 

Jaklin ve Rober baba, ellerinde boş sepetler, :tak

nenin ortasınd(ı dururlar. 

REPSİ- (Km·o, Jak 'Ve Jak dededen b'.ı§k.a) Evet, e
vet omlet, bol bol omlet. 

Devim ·ve gürültü birden kesilir. Jak'ın, güçsüz bi,r 
sesle şöyle söylendiği. duyulur: 

J AK - Karamsarlar ı 
HEPSİ - (Gücen'Tibiş) Efendim? Nasıl cesaret edi-

yor? Ne oluyor buna? Hep o ı Hliç memnun olmaz ı 
Kendtisi'IW ya�rlar. Gergin bir �sizlik. 

J AK - Anarşistler ı Hiçlikçiler ı 
ROBER baba - Demiştim ben, buna güvenilmez. 
JAK baba - (Oğltına) İmanını mı yitirdin yoksa? 
ROBER anne - İmanı yok. 
JAK baba- (Oğluna) Haydi, söylesene, ne istiyor

sun? 

JAK- Bir ışık pınarı, akkor su, buzdan ateş, ateş-
ten karlar istiyorum. 

JAKLİN - (Kardeşine) Sözünü unutma. 
ROBER baba- ( Jak!a) Havai çişeklere git öyleyse. 
ROB ER anne -Amma da beğenmiş kendini ı 
ROB ER baba - Bokailles sarayına gitsene ı 
HEPSI - Yaşasın üretim! 
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Yaşasın beyaz ırk! 
Devam edelim! Devam edelim! 

"Üretim!" ile "Gıt-gıdak" lar daha ku.vvetle lxuflt:ır, 
getrıel coşkunluk içinde devim daha da hızlanır. Dede öile, 
çerçevesinden "Üretiniz! Üretiniz!" diye bağırır. Diğer
leri "Üretelim! üretelim!" der, hepsi "Gıt-gıdak!'' yapar, 
allcr.şlarlar. 

JAK dede - Geçmişte olduğu gibi, gelecek yumur
talanndır! 

Bir kapak açılabilir; ya ·da döşeme - �.stenirse - ya ... 

vaş yavaş çökıerrken, ki§iler - farkına varmadan - yavCUJ 
yavaş inip, oyunu kesmeden yitelYilirler, ya da teknik ko
şullara göre yatrvızca oyuna <fkıva.m edebilirler. 

Per d e 
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lonesco'yu Nastl 

Anlıyorlar 
İnceliğ"i, duyarlığı, alçık gönüllülüğ·ü 

ile size birşey bırakcın Io nesco herşeyi 
önünüze seriyor. Ölçülerinize göre oyunu 

düzeltıne olanağı siıin elinizde-

Ionesco, tivatrosunu öylesine kurnlllŞ

tur ki, hangi gereeler kullanılırsa kulla

nılsın gülrnek denen şey fıskınr. 

Kaynağı gibi canlı katışıksız ve de-
ğerli. 

•r. J_,, CARAGIALJi� 

KAFKA ile gerçeküstücülcr dehşete, 
karabasana e saçmaya kapılarını açtı

lar. Ionesco'ya ise. davri1TI1§ımızın ve di
limizin garipliğini, konudan konuya geçi
şini ı·abullendirmek kalıyordı · 

Bugün yasayıf:Jıınızcla serbest , ir ko

nu�n1a duyuldu n1u: « Ionesco'cn bu, ca

nın1 .. ;;, dediğimize göre bunu da başarn1ış

tır. 

G. Hr\NO'l'EAU 


	Ja001
	Ja002
	Ja003
	Ja004
	Ja005
	Ja006
	Ja007
	Ja008
	Ja009
	Ja010
	Ja011
	Ja012
	Ja013
	Ja014
	Ja015
	Ja016
	Ja017
	Ja018
	Ja019
	Ja020
	Ja021
	Ja022
	Ja022a
	Ja022b
	Ja023
	Ja024
	Ja027
	Ja028
	Ja029
	Ja030
	Ja031
	Ja032
	Ja033
	Ja034
	Ja035
	Ja036
	Ja037
	Ja038
	Ja039
	Ja040
	Ja041
	Ja042
	Ja043
	Ja044
	Ja045
	Ja046
	Ja047
	Ja048
	Ja049
	Ja050
	Ja051
	Ja052
	Ja053
	Ja054
	Ja055
	Ja056
	Ja057
	Ja058
	Ja059

	böcekler kedi sandalyeler kedi sen kedi ben kedi: 
	undefined_2: 
	fill_1_2: 
	verilmiyar onlara: 
	dam ol: 
	ROBER baba: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 


