
ORTAOJUNU. 
T ö r ö k n é p s z í n j á t é k . 

Előszó. 

Legelső és egyúttal legalsó foka a török színjátszásnak a 
Karagöz játék. Együgyű bohóskodások, tréfás szójátékok, művelt 
és műveletlen, úr és paraszt közt. Az úr, a világot látott ós iskolá
zott Hadsejvat efendi; a paraszt, az együgyüen ravasz Karagöz. 
Mindketten csak élettelen bábok, bőrből készített alakocskák, 
melyek a hajaldsi keze rántásának engedve, esetlen ugrálásaikkal, 
félszeg kézmozdulataikkal ugyancsak nevettetik a ramazáni meg 
lakodalmi közönségüket, a gyermek és asszony világot. Amolyan 
vásári bódé Jancsik, népnevettető komédiák. 

De nemcsak e karagözi fokon állapodott meg a török szín
játszás. Itt-ott, főleg Drinápoly vidékén, Sztambulban csak nagy 
ritkán, egy nagy köralakú bódét állít fel egy társaság, kibutorozza 
belülről deszkapadokkal, szintén köralakban, úgy, hogy csak a 
közepén marad meg egy nagy üres kör, és keskeny kijárat, mely 
belőle kivezet. Játék előtt és után a közönség használja, játék 
közben a színészek. Igen, mert e közepén üresen hagyott helyen, 
más szóval a színpadon, nem bábok esetlenkednek többé elénk, 
hanem színészek, valóságos élő személyek mozognak és nem is 
egyesével, hanem párosával hármasával, néha egy egész sereg. 
A fal elé akasztott karagözi színpad imé leszállott a porondra, orta 
vagyis középső helyre. Ezért nevezik orta ojunu-nak, középhelyi 
játéknak. Az asszonyt természetesen férfi helyettesíti benne, 
és a bő (feradse meg csarsaf) női köntös, az asszonyiassá véko
nyított hang, tökéletesen feledteti a közönséggel, hogy nem nő 
játszik előtte. Őt amúgy sem érdekli annyira a sok mellék alak, 
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mint az orta ojan két hőse: Pesekjár és Kavuklu. Amaz a játék 
mindenese, a társaság igazgatója, az összes darabok egyik hőse, 
a kinek ritkán szabad a nézőtérről hiányoznia, még ha nem is ját
szik. Ha nincs dolga, lekuporodik a földre vagy letíl a közönség 
közzé, és várja míg rá kerül a sor. A színjátékokban Toszun efendi 
ugyan az ő neve, de a közönség csak a Pesekjár nevét ismeri el. 
E szó «előlmenőt» jelent, mert ő jelenik meg legelőbb, és az 
összes szereplők sorsát ő határozza meg. Akár a Karagöz játékok 
Hadsejvat-ja,. Külömben is többnyire a Kavuklu-vnl, a «nagy 
süvegű»-vel van dolga, a ki az ő nyugodt ostobaságával és parasz
tos agyafúrtságával sokszor tör borsot az orra alá és sok alkalmat 
ad neki a színkörben való megjelenésre. Akár a hajaljítékok Kara-
gőze. Becsületes nevén őt meg Hamdi-n&k hívják; a név azomban 
változhatik, de fejéről az óriási nagy süveg, lábáról a sárga papucs, 
és kezéből a toldott-foldott esernyő sohasem maradhat el. Ál
landó az öltözete, beszéde módja és viselkedése. A közönség 
csakis Kavuklu néven ismeri, ópúgy mint bábbeli testvérét Kara-
göz-nék, a kinek igazi emberneve ki is veszett már a köztudatból. 
Lévén a Karagöz szó inkább beczézgető kifejezése «fekete szemű» 
embereknek vagy állatoknak. Nem is más az Orta-ojunu Kavuklu-yd, 
mind a hajaijátékoknak emberré elevenedett Karagöze, valamint 
hogy Hadsejvat sem tétet túl magán Pesekjár-ial, ha mindjárt bőr
ből is van kiformálva. A látványosságot, melyet a vászonra vetett 
árnyék és a bőrbábok mulattató esetlenkedése nyújt, az orta-ojun-
beli élő alakok tarka-barka ruházkodása, bohókás öltözködése 
pótolja. Csak a ramazános bódé színezete maradt el valameny-
nyire. 

Az orta-ojunu többi alakjai is majdnem ugyanolyanok, mint 
a karagözbeli báb személyzet. Az efendi (úri) nyelv meg az euró-
paizálás képviselőjéül megjelenik a nagy úr, a boszporuszparti 
nyaralójában hűselő bej efendi, továbbá a sokat tudó hodsa és 
részint ezeknek nem népies nyelvébe, részint pedig európaias szo
kásaikba van alkalma Kavukla-nak belekapaszkodni, és itt is 
rosszul járna szegény feje, ha a mindenütt megjelenő Pesekjár ki 
nem rántaná a hínárból. íme egy eset a mi színdarabunkból. Egy 
nap Kavuklu a dilendsi vapor-nak «koldus hajó»-nak nevezett 
boszporuszi gőzhajóra száll, azon hiszemben, hogy ott koldusok
nak ós így neki is, pénzt osztanak. Azt persze nem tudta, hogy 
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koldus hajóknak olyan boszporuszi gőzhajókat neveznek, melyek 
minden kikötőnél megállanak. Felszáll a hajóra, néz jobbra, néz 
balra, de bizony még csak öt párát (1 és lh krajczár) se tudott 
kinézni senkiből. Ez alatt jön a jegyáruló is, kínálja neki a jegyét 
és kéri érte a pénzt. Még Kavuldu-mik áll feljebb, hogy nem azért 
jött ő koldusok hajójára, hogy ő osztogasson pénzt, hanem, hogy 
neki adjanak. Elvégre is a hajóslegények kitették a szűrét és ez alka
lommal úgy helybe hagyták szegény Kavuklu-t, hogy a kikötő szom
szédságában nyaraló bej megszánakozott rajta, leküldte érte a hajó
pénzt és így kéken-zölden bár, szabadra juthatott. A kisázsiai parton 
volt a kikötő, a hova kijutott, pénz nélkül hogyan kerüljön vissza 
Sztambulba ? Épen ezen gondolkozott, a mint meglát egy szép 
palotát, tátva nyitva a kapuja, az udvarnak mind a két oldalán 
kert. Bemegy, a lépcsőfőn azt a márványkövet, a melyről lóra 
szoktak szállani, czukor készítő táblának nézi; leveti a papucsát, 
de nem hagyja lent a hogy illik, hanem egymáshoz csapja, 
a dsiippe (köpenyeg) alá dugja és indul a lépcsőn felfelé. Hogyan 
hagyhatta volna lent a papucsait, beszélte másnap Pesekjár-nok, 
még el is lophatták volna onnan. Felér az emeletre, erről is ajtó 
arról is ajtó; meglátja az ajtó nyitján a szép fehér porczellán 
gömböket, czukornak nézi, oda megy és sorra nyalogatja őket. 
Nem oltotta el vele az éhségét, benyit egy szobába, hát látja, hogy 
az ablakon át tengert meg hegyet látni, sőt a kikötőt is, a hol oly 
kegyetlenül elverték. De még egy szép prémes bunda is volt a szeg-
letbeli kereveten, fogja magára veszi és végig nyújtózkodik vele az 
erkélyben. A mikor jól kipihente magát, felkél, benyit egy másik 
szobába. Ott ült a ház efendije a szegletfőn, előtte egy szekrényke, 
a szekrénykén meg játékok; ha nyomta őket, csiling csiling csilin
gelni kezdtek. «Óh te oktondi — mondja neki másnap Pesekjár— 
az a szekrényke, az efendi iró eszköze volt; az a játék meg csen
gettyű, hogy az inasokat szólítsa elő vele.» Kavuklu mind ezt per
sze nem érte fel ésszel, még csak kezet se csókolt az efendinek, 
hanem egyenesen hozzá megy, «szelámin alejküm»-öt mond és 
melléje letelepszik. Egyet ütött az efendi a játékok egyikére, bejön 
erre egy csinosan öltözködött úr és az efendi egy intésére, szivar
kával kínálja meg Kavuklu-t Egy szép hamutartót is tettek oda 
elibe, de sajnálta a hamut belerázni, inkább a földre szórta és a 
mikor kiégett a szivarka, a földre dobta, rátaposott a tüzes végére ; 
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a szép hamutartót meg, észrevétlenül zsebébe csúsztatta. Jött 
aztán az a csinosan öitözött úr a kávéval. A mint szürcsöli a kávét 
és nyalogatja a findzsát, látja, hogy a findzsa alja tiszta ezüst, 
vagy huszonöt dramnyit nyomhatott, belé azt is a zsebbe. Az 
efendi ismét egyet ütött a játékra, két czifra szolga jelent meg erre 
a szobában; kérdi az efendi, hogy kész-e az étel; kész — feleli 
a két úr. Feláll erre az efendi, megy egy másik szobába, Kavuklu 
mindenütt nyomában; hát olyan egy asztal van előtte, hogy 
Mámud pasá-nél se külömb. Az efendi leül, szembe vele Kavuklu. 
Hozzák az ételt, látja, hogy az efendi egy kés meg villa formájú 
valamit vesz a kezébe, a villát a húsba döfi, a késsel megvágja, az 
előtte levő tányérba teszi és kezd az evéshez. Kavuklu éhes is volt, 
efendisen is akart volna enni, veszi a villát és döföli a húsba, 
veszi a kést, és a mint kezd vele kinlódni, kirepül a húsdarab 
a villáról és neki egyenesen az efendi arczának. Szája, szeme, 
arcza, feje csupa zsir az efendinek; felugrik nagy mérgesen, a szol
gák után kiált, azok ragadják a szegény Kavuklu-t és zsírosan 
mosdatlanul a hogy volt, leröpítik a lépcsőn, és ki az udvaron a 
kapu elibe. Hogy az ezüst findzsa alját eladta és azon ment vissza 
Sztambulba, mind elbeszélte másnap az ő hűséges czimborájának 
Pesekjár-nak, a ki neveletlenségéért korholta ugyan, de szánako
zott is rajta. 

Ép oly kellemetlenségekbe keveredik a mindenféle nemzeti
ségű emberrel, a perzsával, anatóliai türkkel, trapezunt vidéki láz
zal, arnauttal, arabbal, mindegyikkel hajba kap, mindegyik nyel
vén talál kinevetni, kigúnyolni valót. Épen olyan harczokat kell 
neki is végig küzdenie, mint Karagöz-nek; de Kavuklu küzdelme 
még erősebb, észszerűbb a bábénál, mert élő ember küzdi végig és 
a közönsége is emberebb, mely e küzdelmet végig nézni jött. 

És itt az ok, mely a Karagöz-t'ól fejlődést mutat az Orta-
ojun-ig. Ez utóbbinak élő alakjával együtt a tartalomba is több 
elevenség jött át, a bábocskáknál hamarabban mozoghattak az 
emberek, és ezáltal gyorsabbodott az előadott játékok cselekvése, 
egységesedett maga az előadás is. A bőrbábokat, néha egyszerre 
tizet tizenötöt is, csak egy ember beszéltette, egy volt az előadás 
rögtönzője, míg az Orta-ojimw-ban a hány játszó annyi rögtönző, 
külön egyéniség Pesekjár és külön ismét Kavuklu. 

De meg a közönsége sem egy e játékoknak. A Karagöz-rxek 
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képekkel kivilágított függöny színpadán és titokzatosan lebegő 
árnyékain csak a gyermek meg az asszony világ tudott igazán 
mulatni. Amaz ramazáni éjjeleken, ez pedig lakodalmi dáridókon. 
Az orta-ojunu ellenben érettebb észnek szól, érettebb a humor, 
mely nevettet, és érettebb a tárgy, mely az időből is többet köve
tel magának. Innen van, hogy ugyanazt a tárgyat máskép rög-
tönzi a hajaldsi, máskép az orta-ojun szintársasága. Amaz gyerek, 
ez érettebb észnek szól; amabban inkább a látványosság es trágár 
szójáték meg élczelés, emebben az összefüggőbb és egységesebb 
cselekvés az, a mi a nézőket le tudja kötni. 

Az alább közölt játék a Büjiljü ojunu «Varázsló játékai) ép 
azok közzűl való, melyeket alkalmam volt látni karagözi bódéban, 
orta-ojun-i színkörben, sőt egy egészen európaias örmény-török 
színházban, egy úgynevezett íiaíoro-ban is. Tán nem lesz érdekte
len áttekinteni e tárgy («Varázsló») külömböző feldolgozásain, 
illetőleg rögtönzésein, és ezzel a török színjátszás oly rövid életű 
történetét kissé megvilágítani. Kezdjük el Karagöz-nél. 

Egy elbűvölt hírében álló nagy fát mutat a hajaldsi vászon
képe a függöny-szinpadon és a fiával megjelenő apa el is énekli 
e fa történetét, hogy mint juthat a halandó nagy bajba, ha e fát 
érinteni merészli. Egy varázsló lakozik ugyanis rajta és egy bűvös 
mondással mind azokat magához ragadja, a kik fáját megérintik. 
Még jóformán ki sem énekelhette magát az apa, és kezdi már 
Karagöz szokott csufolkodásait, hol a dal, hol az apa meg fia és a 
varázsló ellen. De mialatt az apa onnan űzi, hogy ne lábatlan
kodjék előttük, a fiu hozzá talál érni a fához; leszáll erre nagy 
visongva a szörnyeteg varázsló, ragadja és viszi a fiút fel a fa vég
telenjébe. Siránkozik az apa egyetlen fia elvesztén, megy meg 
visszajön, és addig jár addig rimánkodik, míg ismét leszáll a bűvös 
a gyerekkel és átadja örvendező apjának. Inti a folyvást ott lábat
lankodó Karagöz-t, hogy ne közeledjék a fához, és sietve hagyja el 
e megátkozott helyet. Karagöz-nek se kell több, egyenesen neki 
megy a fának ós egy pillanat múlva már ott ordítoz a bűvös alatt; 
vele együtt még egy egész rakás ember kerül lépre, a kiket végül 
Hadsejvat bölcsesége old fel a varázs alól. 

Az orta-ojunu-heli varázsló nem szörnyeteg többé, hanem egy 
tudós hodsa. Tudományából merített hatalmával mozdulatlanná 
köthet Jakub mester mindenkit, a kit csak megérint a varázsbotjá-
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val. Ha elmondja mellette ezt a varázsmondást: «Esztáneke, mesz-
táneke, a kilenczedik fejezetből küllühüm püfa, legott mozdulni 
sem tud az elvarázsolt, mig fel nem oldja alóla. A mindenkivel 
kötekedő Kavuklu természetesen a hodsába is beleköt, a mire ez 
büntetésül elbűvöli; és úgy is maradna a nagysüvegű, ha Pesekjár, 
Kavuklu felesége meg a cselédje meg nem hajlítanák a szigorú 
hodsa szívét. Nem csak hogy feloldja a varázs alól, hanem 
addig könyörög addig rimánkodik hozzá Kavuklu, míg a varázs
botját is oda kölcsönözi neki. ígéri persze, hogy nem okoz vele 
bajt senki fiának. Nem is bántana ő senkit, ha az a sok hitelező nem 
jönne a nyakára. Legelébb is jön a perzsa Abbasz gazda, a sálkeres
kedő ; néhány véggel adott volt el Kavuklunak, most a pénzt köve
teli érte. Kavuklu nem akarja az adósságot elismerni, sált ő nem 
is vett soha; a perzsa fenyegetődzik, Kavuklu még jobban, és már-
már egyet sújtana rá a felbőszült kereskedő, de im: aesztáneke, 
mesztáneke», és úgy a hogy fenyegetödzött, égre emelt ököllel, félig 
kinyílt ajakkal, úgy válik Abbasz gazda mozdulatlanná. Még ki 
sem pihentette magát a nagy süvegü, és ott a nyakán Hasszán 
gazda, a kisázsiai (kajszeri) türk, neki is van követelni valója. 
Addig csúfolkodik Kavuklu a türk parasztos beszédével, és addig 
adóssága tagadásával, hogy Hasszán neki ugrik, de megint az esz-
táneke, ós a türk is ott ragad. Követi Ali gazda, a trapezunt vidéki 
láz, a kitől rezet vett; a láz után jön az arnaut Bajram gazda, 
a kitől kenyeret vásárolt; azután az arab Besir gazda, a kitől 
ruhának való szöveteket szedett össze. Valamennyit elvarázsolja 
a botjával, és a mint szép rendbe összeállította őket, jól eltarkózza 
valamennyit és mulatozni kezd velük. Veszi elsőnek a perzsát, 
utána a lázt meg a türköt, velük szembe az arnautot és arabot, és 
egy hajóslegény személyzetet alakít belőlük. 0 maga feláll egy 
székre és mintha hajót kormányozna, veszi a sípot a szájába és 
kezdi kiáltozni: «Fenerre megyünk, vigyázzo. Emberei mozogni 
kezdenek, ő utánuk. Kiáltja megint: «stoper» (megállj), a legény
ség megáll. Majd meg, mintha a hajó útjában csónakok állanának, 
lekiált: «hé csónakos, vigyázz» ; ismét az embereinek: «indulj», 
megint mozogni kezdenek. Képzelhető Pesekjár megbotránkozása, 
a mint e dolgot meglátja. Szalad a hodsáért, ez kikapja Kavuklu 
kezéből a varázsbotot és «esztáneke, mesztáneke», az elvarázsoltak 
egyet prüsszentenek és magukhoz térnek. A hodsa elmondja 
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nekik, liogy ki tette velük e dolgot, megfogják a szegény Kavuklu-
és viszik a rendőrséghez. 

íme az Orta-ojunu kerekebb és összefüggőbb meséje. Akara-
gözbeli ördöngös varázsló csak torz alakjával, rejtélyes égbe szállá
sával és trágárságaival keresi és találja a hatást, mig az orta-ojun-
beli-előadásban az egyes részeknek egymással való összefüggése, 
és a mese tanúsága köti le a hallgatók figyelmét. A Karagöz össze
függéstelen párbeszédei színi jelenetekké kezdenek átalakulni. De 
még drámaibb volt az az előadás, melyet egy örmény-török tiatro-
ban, a galatai európaias török színházban láttam. Pesekjár-t egy 
kapzsi gazdag török helyettesíti, a ki szép leányát nem akarja egy 
csinos, de vagyontalan fiatal efendinek oda adni. Kavuklu helyét 
e kapzsi szolgája, a ravasz Memis pótolja, a ki szintén elcsalja a 
varázslótól a botot, és nem csak a kapzsi öreget, de magát a hod-
sát is elvarázsolja és addig el se ereszti őket hatalma alól, míg oda 
nem adják az efendinek a leányt. Hasszán efendi a tiatoro igaz
gatója, és a török szinészvilág egyik legderekabb komikusa, a ki 
minden színdarabban egy szolga szerepet rögtönöz, maga vallotta 
be, hogy a Karagöz és az orta-ojunbeli Varázsló-t alakította át 
európai szinpadképessé. Csak sajnálni lehet, hogy a török dráma 
ily fejlődését csak az egy példa mutatja és hogy a Karagöz és Orta-
ojun elfajulásával a modern dráma sem juthatott önálló kifejezésre. 

Szövegünket Mazhar efendi, az Oszmánije nevű népiskola 
nyelvtanítója segítségével jegyeztem össze. Egy nyári kirándulás 
alkalmával, a kisázsiai Boszporusz egyik falujában bukkantam 
véletlenül ily játszó társaságra, és saját jegyzeteimet Mazhar efendi 
•tudásával kipótolva, állítottuk össze e darabot. Első és egyetlen 
feljegyzése a már majdnem kihaltnak mondható Orta-ojun-nak. 
A szöveg szintén a sztambuli török nyelvjárást tükrözi vissza, és 
úgy átírásával, mint nyelvezetével a «Három Karagöz-játéko ez. 
közlésem mellé sorakozik. 

Konstantinápoly, 1888 augusztus havában. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 

> 



Orta-ojun. 

— Büjüğü ojunu. — 

I. 
(Calgé bir hava çalarak en evvel mejdani-temasaja Pesekjar cékar.) 

Pesekjar. Amma benim pehlivaném. 
içerden birisi: Bujur benim pehlivaném. 
Pes. O-da hessab dejil dir. 
Birisi. ÜVe dir hessaben ? 
Pes. Büjüğü ojununun taklidini aldém, cal gösterejim ahkja-

mene. 
(Bir hava calenUektan sora gajet tohaf bir kijafette basenda 

koğa bir kavuk, elinde dilimleri envai-rengli bir semsije ve arkasenda 
dahi elinde çanta ile gjuja hizmetkjare olan bir ğüğe oldu halda 
Kavuklu gelir, ve üc bes defa mejdane dolastektan sora.) 

Pes. Masalla efendim, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz 
gözüm nuri ? 

Kavuklu. (Arkasenda-ki ğüğeje.) Su pis herif sakil-sakil ne 
bärijor, git bak suna dilenği-mi-dir ne dir, para-mé istijor t 

DsÜ5e. Galiba dilenği olmale. 
Pes. Efendim konustünuzu annadem, bendeniz dilenği félan 

dejl-im, unutmuşsunuz galiba, bendenize eski ahbabénézdan Tosun 
efendi derler. 

Kav. Eh peki annadém, ne demek istiyorsunuz f 
Pes. Efendim bir sej demek dejil, böjle dalgén-dalgén gelijor-

sunuz-da onu ve %atérénézé sorijorum. 
Kav. Ha aff edersiniz Tosun efendi, bu gün pek dalgénlem 

var-da birden bire tanijamadém. 
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Pes. Aman efendim, neden dolaj dalgénlénéz var? 

Kav. Aman Tosun^üm, baséma gélen ma^eraji nakl etsem-de 

dinlesen, o zeman anlarsén. 

Pes. Aman efendim gecmis olsun, bendenizin-de meraklé ol-

dümu bilirsiniz-a, nakl edin-de bendeniz-de anlajém. 

Kav. ganém, su bizim jokaré-ké semtte-ki mustárén evinin bir 

odasénda kira ile oturdümuz malumunuz-dur-a ! 

Pes. Evet efendim malum. 

Kav. Her naslsa, evvelsi sabá erkenge kalkméstém, désaré 

abdeste céktém, birde baktém-ki ev sabéméz olajak mustár efendi 

gejinmis kusanmés soká gidijor. 

Pes. Sora efendim ? 

Kav. Aman efendim, öjle erkenfe nereje tesrif edijorsunuz de

dim, mustár efendi aman beni lakérdéja tutma, dilenfii vaporuna 

gidijorum gec kalérém dedi. 

Pes. Evet. 

Kav. Tosun haléméz malum ja, biz-de az se/illik cekmejoruz. 

Pes. Evet efendim malum. 

Kav. Aman öjle ise dur, ben-de cabufiak gejinejim-de beraber 

gidelimv dedim, peki dedi, ben-de cabuk$ene gejindim, beraber bir 

kom, dilenji vaporuna jetistik, vapora girdik, ben etraféma bakénmá 

basladém, fákat öteje gittim süründum, bérije gittim süründum, 

kimse cékarup bes pára véren olmadé. Aman Tosun efendi, benim 

dilenfíi vaporuna gidisimin sebebini bilirmisin ? 

Pes. Hajr efendim, nicün gittiniz bakalém ? 

Kav. Fukaralémézé anlattékté ja, dilentfi vaporunda dilenfii-

lere pára verirler zann ettim-de bir kom onuncün gittimdi, baktém-ki 

kimse bes pára véren jok. 

Pes. Vah vah, siz janlés anlaméssénéz ; nejse sora i 

Kav. Derken Tosun^üm, elinde bir teneke ile tenekeji vurarak 

birisi geldi, nereje céka^aksénéz dedi, ben-de düsündüm düsündüm, 

davlum-baza céka$am dedim ; hajr öjle dejil, hangi iskeleje cékajak-

sénéz dedi. Biz onunla mohavere etmekte olalém, vapor Kanléja 

iskelesine janasmés, son iskele-de orasé imis, baktém müsterilerin 

jümlesi cékté, biz kaldék • bilat^é bilat al-da hajdé sen-de cék, bura-
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dan baska iskele jok-tur dedi, ben-de ver-de cékajém dedim, öjle ise 
pára ver-de verejim dedi, ne parasé istijorsun ajol, ben burája dilengi 
vaporu deje dilenme geldim, sen bana ver parajé dedim, sora bilatgé 
tajfalara yaber vérerek bizi patér-kütür dajakla tekmejle iskeleje 
attélar. 

Pes. Aman efendim sora ? bűjük kaza salméssénéz. 
Kav. Derken Tosungüm, iskeleje cékték, bilat toplajanlar bizi 

parmakléktan désaré cekarmadelar, benden bilat istediler; ben-de 
vapora ne iciin binmis oldümu anlattém,param-da olmadéndan bilat 
alamadém dedimse-de jakajé kurtaramadék. 

Pes. Aman Hamdigim cékmanén kolajé, sora nasl japtén ? 
Kav. Nasl japagáz 1 herijler bizi adeta dövme basladélar, bere

két versin iskelenin basénda bir bitjük jalé var, oradan jalénén sábé 
olan efendi bize ettikleri hakareti görmüs, bize agémés-ta hizmetkja-
rile vapor paraséné göndererek bizi oradan kurtardé. 

Pes. Oh gecmis olsun efendim, sora t 
Kav. Derken Tosun^üm, iskeleden cékup oralarda dolasérken 

baktém-ki iki kanadé acék bir bűjük kapu, icerisi iki tarajé baycelik 
uzun bir jol. 

Pes. Aman girmejejdin bari. 
Kav. Ne söjlijorsun Tosun, sát sekize gelmis, a'zéma bir cöp 

parcasé kojmadém, agléktan icim icime gecti; bu a§lea dajanama-
jarak belki hem karnémé dojururum, hem-de bes on pára vapor pa
rasé alérém dejerek biz o kapudan iceri girdik. 

Pes. Sora ? 
Kav. Sora efendim, uzun uzun gittim, birde baktém-ki jüksek 

bir jerde bir bűjük helvafié mermeri var, bu mermerin üzerinden 
merdüven ile jokaré cékélijor. 

Pes. A külhani, nasl helva$é mermeri o í 
Kav. Nasl olajak, kogaman bűjük bir helva^é mermeri ste. 
Pes. Külhani, ona binek tasé derler, ata binmek icün o her 

bűjük konaklarda var-dér. 
Kav. Ne olursa olsun, neme lazim ; derken Tosun ajaklarém-

da-ki jemenileri bir birine vurup güppemin alténa aldém, jokaré 
cékmá basladém. 



BÜJÜDZÜ ÖJüNü. 91 

Pes. Bak bikerre ettin ise, hic o merdüvenin basénda baska 
konduralar jok-mu idi? 

Kav. Cok. 
Pes. Gördiin-mü bikerre, ajéb ettin, öjle koltünda pabuglarla 

jokaré cékélér-mé? nej se sora ne japtén? 
Kav. Jokaré céktem, baktém-ki bir bűjük sofa, etrafénda on 

onbes tané kapu var. 
Pes. Aman Hamdi, kimseje rast gelmedin-mi ? 
Kav. Jook. 
Pes. Sora? 
Kav. Kapularén hangisini acajém deje biraz düsündüm, sora 

adam nasl olursa olsun dejerek kapunun birini acijordum. — Aman 
Tosun sana bisej söjlejegem amma sakén kim,seje acma. 

Pes. Aman ne dir o Hamdi ? korkarém bir hezejan ettin. 
Kav. Tosun, kapunun tokmá gajet bejaz bir sej-di, nane sekeri 

zann edüp jalamajém-mé? 
Pes. Ulan a-külhani, kapu üstünde 'nane sekeri ne arar ? 
Kav. Ne bilejim ben ? her nejse kapuju actém, iceri girdim bak-

tém kimseler jok, kö&6 pengeresine döru gittim, baktém-ki beni döj-
dükleri iskele oradan gözükijor, pengerenin önünde-de güzel bir kürk 
var; Tosunjüm dajanamadém, kürkü arkama gijüp köse pen^eresine 
bir dia kuruldum. 

Pes. Aman Hamdi kaik. 
Kav. Nije? 
Pes. Nije olagak, ulan koltünda pabuglarla efendinin kürkünü 

gijüp-te kösede otururken görmüs olsalar, sana bi temiz dajak atar 
désaré kovarlar. 

Kav. Sahi öjle Tosun, berekét versin gélen giden olmadé. 
Pes. Derken kuzum Hamdi, sora ne japtén ? 
Kav. Sora biraz oturdum, $aném sékéldé, kürkü gene jerine 

brakarak o odadan céktem, karsésénda-ki odajé actém, bide iceri 
bakajém-ki efendi kösede oturijor, galiba jenide sünnet olmus olma-
lé-ki önünde bir cekmege, üstünde bir takém ojungaklar var. 

Pes. Ulan nasl ojungak onlar ? ne vardé cekmegen in üstünde 
bakajém ? 
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Kav. Ne bilejim ben ? bir takém basté gibi cingir-cingir ötijor 
bir sejler vardé. 

Pes. A külhani, onlar efendinin jazé takémé, o öten sej-de hiz
metkjar carmak icün (céngérak) kampana ; nejse sora ne japtén ? 
bari efendinin etejini öptün-mü í 

Kav. Jok $aném, selamin alejküm dejüp ojunjaklarén ta janéna 
gittim, oturdum vesselam. 

Pes. Ulan ajéb ettin in asá, sora seni kovarlar Hamdi, hala 
pabujlarén koltünda-mé ? bari bir jere brakajdén. 

Kav. Aman Tosun, ne söjlijorsun, nereje brakajém, ja, orada 
bizim pabu^laré caldérérsak, zürtlümüzü-de anlattékté ja, sora ora-
dan jalén ajak gitmeli. 

Pes. Ulan kof}a jaléda senin pabu^laréné kim calagak ? nejse 
efendi seni görün^e ne dedi bakalém f 

Kav. Derken Tosun^üm, efendi o ojungaklarén birine vurdü 
gibi birde baktém-ki gajet süslü bir efendi geldi, efendi bir isaret etti, 
o gélen adam bize bir ceara jakté verdi, birde önümüze güzel bir 
tütün táblásé kojdu, cé'arajé ictim, külünü icine silkme agédém, ne 
dersin külleri biitün jere silktim Tosun. 

Pes. Ulan ajéb edijorsun( táblája silk tablója. 
Kav. Derken Tosun ce'ara bitti, usulgagék keceje bastém sbn-

dürdüm, tablajé efendi görmeden $ebime attém. 
Pes. Ulan cékar, dajak jemen jaklasté. 
Kav. Derken Tosun kave getirdiler, káveji ictim fingané jalar-

ken birde zarfa baktém-ki zarf gömüs, hem-de jirmi bes dirhem-de 
gelir, hajdé onu-da $ebe. 

Pes. Ali Hamdijtm, japtén isi gördün-mü ? her jerde Öjle 
kendi kendini kepaze eder cékarsén. 

Kav. Derken Tosungüm, efendi jine ojungá vurdu, iki süslü 
hizmetkjar daha geldiler, jemek hazér-mé deje sordu, onlar-da hazér 
dejinje efendi bujurun dejerek ajá kalkté gidijor, hajdé biz-de árka-
séndan, odadan cékték, o odanén janénda baska bir odaja girdik. 

Pes. Aman Hamdi, sora t 
Kav. Iceri girdik, baktém-ki bir bűjük masanén üstünde Ma-

mud pasanén mezad maié gibi olmadék canak cömlek jok, her nejse 
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efendi oturdu, biz-de karséséna oturduk. Corba geldi, güzel^e jedik o 

kalkté et geldi, baktém efendi pécak ile catal bir sej aldé, o catal 

seji ete batérup pécak ile kesti, önünde-ki taban icine kojup jeme 

hasiadé, biz-de efendije bakarak onun japtégibi japalém-da ajéb olma-

sén deje catal pécak aldék, catalé ete bat érdek. 

Pes. Aman Hamdif,im ettin isler cok oldu, sakén burada-da 

bir terbijesizlik japmajajdén. 

Kav. Sorma Tosun sorma, catalé ete batérdékté ja, pécakla 

keselim deje ürasérken naslsa et cataldan kurtuldü gibi karsémda 

oturan efendinin suraténa et kjamilen japésmaz-mé ? 

Pes. Gördün-mü Hamdi ettin terbijesizli ? 

Kav. Efendinin jüzü gözü, üstü basé ja icinde kaidé, ajlémézé 

anlattékté ja, galiba o hérs ile et kuvvetlige kurtulmus olmalé-ki 

efendinin $ani biraz zijade^e janmés. Derken efendi bire terbijesiz 

herif, sen nereden geldin, baséma milsallat-mé-sén dejerek su pis he-

rifi désaré atén deje bar ér ba'rmaz, arkamézda duran iki usak eli-

mizi félan jékamadan jalé jálé sille tokát bizi merdüvennen asa 

juvarlajarak kapudén désaré attélar. 

Pes. Gördün-mü Hamdi, su ettin isieri bejendin-mi ? karnéné 

dojurduktan sora efendiden bes on gurus-ta dés kérasé alarak cékaj-

dén eji olmaz-mé idi; sindi vapor paraséné ne japagán bakalém '!• 

Kav. A Tosun ben-de oraséné ewelgé düsündüm, ve mutlaka 

bir kábákat edüp-te désaré kovula^amé bildim-de kimseden vapor pá

rásé dilenmemek iciin o tábla ile zarfé asérdém ja ,• ne hal ise biz désaré 

céktéktan sora, oralarda dolasarak bir sarraf dükjanéna girdik, gö-

müs zarf ile tütün tablaséné cékardék, bu aksam jejejemiz olmadé 

iciin bunlaré satma mefibur oldum dejerek jirmi bes gurusa onlaré 

orada satték. Oradan döru iskeleje geldim, kacta vapor var deje sor-

dum, bi cejreje kadar gelir dediler, orada bir az dolastém, derken 

vapor geldi, binüp Istambula céktém, eve geldim baktém-ki ev sabé-

méz olan muytar efendi gelmis • bire herif madem-ki dilen$i vapo-

runda insana pára vermezlermis, beni nicün sürükledin-de basémé 

bu kadar derde ürattén dejerek bir temiz gouga ettim, onun icün he-

rif-te evinden bizi cékartijor, sözde ev bulup-ta bu gün céka^az. 

0 deminki düsündümün sebebi bu idi-ki aman Tosun efendije rast 
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gelsem-de bana güzel uguzga bir kér a evi bulsa deje düsünijordum 

aman Tosun efendi senin elinin alténda öjle bir ev mutlaka bidunur, 

bir odalé iki odalé bisej, maliim ja, bizim kör ölundan baska kimse-

miz jok, iki kiéi nereje olsa sé'a biliriz. 

Pes. Bas üstüne Hamdim, dün bosalmés surada iki odalé güzel 

bir evgez var, bejenirseniz onu size verejim efendim. 

Kav. Adam nasl olursa olsun, bir ev olsun-da Tosunjüm. 

Pes. Öjle ise bujurun gösterejim. 

(Dejerek mejdané bir kac defa dolastéktan sora bir kösede 

etraféna bez sarélmés dört dejnekten ibaret olarak ev sqjélan bir 

cergi gösterir.) 

Pes. (Kapuju göstererek.) Efendim iste size bir ev, bujurun 

icerisine bakén. 

Kav. (Cerginin bir taraféndan girüp öbür taraféndan cékarak.) 

Vaj efendim ev vaj, babám bu nasl ev 1 bunun ne alt káté var ne üst 

káté, adeta éingene cergisine benzer bir sej. 

Pes. Efendim, zannéma g'öre, siz merdüveni bulamajarak üst 

kata cékmaméssénéz, bendeniz üst kata cékajém-da bakén. (Dejiip eve 

girer ve cerginin üstünden bakarak.) Vaj Hamdim, sen üst káté bu-

lamaméssén, bak ben buradan Kjadhaneje gecen kajéklaré, Fener 

gazonusunda-ki kalabaléklaré hepsini orta kattan górijorum. (Deje

rek désaré cékar). 

Kav. (Eve bir dalia girerek ve Pesekjarén cékté jere cékup ba

karak.) A babám, buradan jalnéz évin kapusunun önü gözükijor, 

ondan baska bir jer gözüktü jok. Her nejse bunun kérasé kac pára ? 

(Dejerek désaré cékar.) 

Pes. Efendim mahije jüz elli gurus. 

Kav. Ben öjle mahije félau bilmem, günde birer paradau ajda 

otuz pára, o-da sen jabangé dejl-sin deje, nasl isine gelijor-mu ? 

Pes. Herne ise, sora ben seninle konusurum, sindilik otur, zefki-

•sefana bak. 

Kav. Kuzum Tosun, coktan béri terellek sebebile eve gideme-

dim, onuncün colü cojü félan gördüm jok, ejer onlar buraiara géle

tek olursa re$a ederim bana bir malumat ver, fákat bizimkilerden 

baska geliip beni soranlar olursa, sakén evimizi gösterme ha. 
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Pes. Aman o niciin Hamdim, insanén ahbabé olmaz-mé ? 

Kav. Tosungüm, halémez malum-dur ja, üc bei serieden berü 

•maiede her bir milletten her esnafa bir hajié borj ettik, borjlular bir 

kerre evi öjrenefek olurlarsa arték günde jüz elli kisije meram an-

natmalé. 

Pes. Peki Hamdim, sen otur kejfiue bak, ona-da Allah kerim 

dir. (Dejiip cekilir Kavuklu kalér.) 

II. 

(Bu aralék calgé bir hava calup arkasénda arab garijesile gajet 

süslü bir karé gelir. Karé iki üc defa mejdané dolastéktan sora arka-

sénda-ki garjeje bakarak.) 

Karé. A kéz, Allah hepsinin belaséné versin, erkek dejil-mi ? 

bak kogam olajak köpeji arajagam deje sabadan berü sokak sokak 

dolasijoruz, elán bir eser jok, sindi ne japalém f 

Dsarije. Vallahi bilmem efendim. 

(Bunlar konusmaktalar-ken Tosun efendi karsélaréna cékar.) 

Pes. Masalla hanem kézém, böjle takmés takéstérmés, japmés 

jakéstérmés nereden gelüp nereje gidijorsunuz, bu ne hal dir böjle ? 

Karé. Masalla Tosun efendi, ajol sorma bizim halémézé, ejer 

baséma gelenleri nakl édesek olsam, alimallah jarijenize agérsénéz. 

Pes. Aman efendim hajr ola, jine ne dir hanem kézém,, bana 

söjle bakajém. 

Karé. Efendim ne olajak, bizim deli herifin akié maliim ja, ev 

sabéméz mu/tar efendile pára kazanagám deje bir gün dilenji vapo-

runa gider, hic bir sej japamajarak, baséna türlü türlü felaketler 

getirir ,• bunun üzerine aksam eve gelir, muytar efendile bir gouga bir 

gürültü, bundán sora senin evinde oturmajagam deje cékar gider, ve 

hajié zemandan berü eve gelmedi icün garijemle beraber bu gün saba

dan berü onu árama cékték, isittimize göre bu taraflarda bir ev 

tutmus dediler, bununcün döruga size geldik, re$a ederim Tosun 

efendi sunun tuttü evi bize gösterin. 

(Bu aralék Kavuklu evden cékarak ,a bu ne güzel karé be, dur 

iuna biraz sulanajém' dejerek Pesekjarén janéna gider.) 
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Kav. Tosun bu kim dir, böjle her avanta senin eline-mi düser ? 

parmaVm icinde ha. 

Pes. Hajdé gehennem ol, suradan jékél evine git otur, öjle her 

seje karésma. 

(Derse-de Kavuklu dinnem ej erek, ,vaj sekerim sefa geldiniz, 

böjle nereden tesrif ettiniz' deje bu sefer-de karéja laf atar.) 

Karé. Hajdé surdan jékél pis herif, sen nerden geldin basé-

méza müsallat oldun, gehennem ol def ol surdan. (Pesekjara) : To

sun efendi, bu méndar herif kim dir, baksanéz-a, lakérdé atup 

durijor. 

Pes. Hajdé cekil ordan §aném, evine git. (Derse-de Hamdi 

kulák asmajarak ve janlaréndan dolasarak hanémén arkasénda-ki 

garijeje.) 

Kav. Vah abla^ém, sen-de güzel sin amma hanéménéz bütün-

hütün seker, kuzum hanem ahla^ém, bak-sana hanémén bana daréli-

jor, suna söjle-de darélmasén ne olur. (Demesi üzerine arab aja'n-

dan pabufjlaréné cekerek Hamdije bir kac tané vurur ve kovalajarak 

evine kadar kac ér ér.) 

Karé. Kuzum Tosun efendi bu müsallat herif kim dir ? 

Pes. Efendim masalla, bu zaté bilmedinize teesüf ettim. 

Karé. Ah Tosun efendi, ne bilejim ben elin herifini. 

Pes. Efendim bir insan ehlini tanijamaz-méA koganéz olan 

Hamdi efendi bu zat dejil-mi ? 

Karé. Ha evet, benim-de gözüm ésérdé, Hald Tosun efendi, 

halbu-ki dalgénlékla farkéna varamadém-da sindi yatéréina gelme 

hasiadé. 

Pes. Efendim isterseniz ccCrajém, jahod sizi evine götürejim. 

Karé. Peki hujurun eve gidelim. (Der eve giderler, kapuju vu-

rarak Hamdi asa caWér.) 

Pes. Hamdim nerede-sin, az$ék asa gel. 

Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Ne ó Tosun, ne istejorsun 

benden, senin elinden arték hic ráhat jok-mu ? 

Pes. Az$ék asa gel $aném, bisej söjlejegém. 

Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o bakalém, sen her vakít böjle 

gelüp beni rahatséz-mé edejeksin ? 
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Pes. Jok ganém, sana hanémlaré getirdim köftehor, sana-da 
hic ejilik jaranmaz-mé ? 

Kav. Aman Tosun, öjle ise azgék su tarafa gel, sana gizli bir 
sej söjleje^em. 

Pes. Ne söjlejetfeksin bakajém. (D ej erek aza§ék öte tarafa gi-
derler.) 

Kav. Kuzum Tosun, bu güzel hanémé bana niciin getirdin ? in-
sallá bana müsafir édesen; ejer öjle ise Tosutijűm, sevinjimdev 
céldérérém, bana bak Tosun, hajdé söjle-de eve girsinler, hazér evde 
kimse-de jok ; kuzum Tosungüm, suna sor-sana, ko§aséfélan jok-mu ? 
ejer joksa Tosun, nigjala-da alérdéin, hajdé uzatma isi, söjle-de 
cabu§ak eve girsinner. (Dejerek §iippenin eteklerini toplajup sécrama 
baslar.) 

Pes. Ulan céldérdén-mé Hamdi ? sakén isitmesinner, korkarém 
sen bunnaré bilemedin. 

Kav. Aman Tosun, kim bunnar í bilemedim válla. 
Pes. Ulan sizin coguklar dejl-mi f haj budala herif haj. 
Kav. Deme Tosun, döru söjle, bunnar bizimkiler-mi sindi ? 
Pes. Öjle ja, hala tanijamadén-mé ? 
Kav. Haj Allah miistahaklaréné versin, bunlar beni gene nere-

den buldular $ Tosun bu senin muziplin ólmaié. 
Pes. Gel ulan gel uzatma, bir sdt dir, kapunun önünde bekle-

tijorsun, ajéb oldu, liajdé git konusu?i-da al iceri, orada bir birinize 
derdinizi annatér haspuhal edersiniz. 

Kav. Hajdé hajdé münasibetsizlik edüp durma, benim iciin 
evde jokmus de-de savmanén kolajéna bak. 

Pes. Ulan hajdé jürü dejorum sana, budalalén lüzumu jok, on-
lar seni görijorlar-da hic evde jok olur-mu ? 

Kav. Ej sana kim dedi al-da burája getir deje ? elbette sindi-de 
sen savasán, tohaf sej be, ben onnardan kacijorum. 

Pes. Ulan Jena-mi ettik, hic bir adam ajaléné istemez-mi ? 
Kav. Tosun bilmez gibi lakérdé söjlersin, ulan su evi tutalé 

dalia bir aksam ben kendi karnémélajikile dujurmadém, sindi onnaré 
kim beslejejek, halémé bilmejormusun Tosun ? 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XXI. 7 
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Pes. Hajdé sen néne lazim, ben oraséné japarém, benimle gel 
bakajém. (Dejerek elinden tutup janiaréna götürür.) 

Pes. (Karéiara.) Efendim arték kusuruna bakmajén, sízi tani-
jamaméslar-da sizin kendi ajalé oldunuzu anlaténjaja kadar biraz 
beklettiler. 

Kav. Masallá karéjem, sefa geldiniz, yos geldiniz, aff edersi-
niz, kabát bende dejl, bu bizim kél-kujruk herifte-ki önjeden sizin 
oldunuzu bana annatmadé. 

Pes. Baséndan bűjük halt etmissin. (Dejerek janlaréndan gi-
dér, ba.ska bir tarafta dolasmd baslar.) 

Karé. Aferim koja aferim, ne kocán olasé kojalardan imis-
sin-ki hajié vakitten béri eve üramadén, hunlar aj-mé-dér tok-mu-
dur deje bir kerre arajup tarainak jok-mu ? adam hic olmazsa aksam-
dan aksama bir parca ekmek olsun gönderir, sen burada ev tut 
otur-da bizi el evlerinde aj brak bjle-mi ? ste bu saba bizi-de evden 
kovdular, sabddan béri sokak sokak her bir jeti aradék seni bulama-
dék, en sora Tosun efendi bilir dejerek geldik, senin burada ev tutup 
oturdünu ondan yaber aldék,sen ne kadar alcak-méssén, hic bizi öjle 
seril sefil brakup-ta buraiara, kacmaktan utanmadén-mé ? seni alcak 
kopek seni. (Deje cékésmd, hanem arkasénda-ki arab dahi, ,seni gidi 
kör olasé kopek seni, hic utanmijor-mu bizim hanoin efendiji brakup 
kacijor' deje ikisi birden Hamdi dövme baslarlar. — Bu aralék 
öteden Pesekjar kosarak gelir.) 

Pes. Bu ne dir janém, ajéb dejl-mi ? her nejse bir sej dir ol-
mus, arték ikiniz-de bir birinizin kusuruna bakmajarak, güzel güzel 
oturun. (Deje bunlaré baréstérér, evden iceri sokar; bir az sora 
Hamdi evden cékup Tosunun janéna gider.) 

Kav. Bravó Tosun sana, bu jenabet kaltaklaré benim baséma 
saldérdén-da eji halt ettin öjle-mi? az kaidé karédan dajak-ta jeje-
jektik. 

Pes. Illan iste geldik, aranézé bulduk ja, jine-mi jarana-
madék t 

Kav. Görejim seni, gélen borjlulara-da b'öjle evi göster-de bü-
tün bütün baséméza derdi satén alalém. 

Pes. Jok jok, sen kejfine bak, bu senin ajalén-da onuncün joksa 
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baska gélen olursa ben seni elimden geldí kadar gizierim Hamdi, sen 

mer ok etme. 

Kav. Ha ste kuzum Tosun efendi, sen bilirsin, halimiz maliim 
ja, ucan kusa borgumuz var, arték gelenleri burada öjle adam jok 
deje tatlélékla sálé vermeli. (Dejerek tekrar evine gider.) 

III. 
(Bir hava caléndéktan sora elinde bir dejnek oldü halda büjüfii hotfa 

gelüp mejdané bir kac kerre dolastéktan sora karséna Pesekjar 

cékar.) 

Pes. Masalld efendim, sefa geldiniz yoi geldiniz ho§a efendi 
hazretleri, böjle nereden gelüp nereje gidijorsunuz efendim. 

BÜJÜ5Ü. Vaj Tosun efendi masalld, siz-mi siniz ? söjle az$ék 
dolasma céktém. 

Pes. Pek dia efendim, fákat zati-alinizle coktan béri göriise-
medik, öjle-mi ólmaié efendim ja, biz sizi sevenlerden-iz, böjle kérk 
jélda bir görüsmek olur-mu $ 

Büj. Efendim mesgulijet mani olijor, joksa biz-de dajma zati-
nizle görüsme arzu edenlerden-iz. 

Pes. Allah afijet versin efendim, insalld mahdum, bej, kerime 
hanem falán ejiler dir. 

Büj. (Jok sükür efendim, eji dirler, ellerinizi öperler. 

Kar. (Cékarak Pesekjar én janéna sokulur.) Kuzum Tosun, bu 
kélékséz kijafetsiz herif kim f 

Pes. Ulanjékél mrdan. 

Kav. Kuzum Tosun, bu kim Alid seversen, pek merak ettim, 
hic böjle bicimsiz herif görmedimdi. 

Pes. Aman Hamdi, óna meshur hof,a Jakub efendi derler, o 
öjle alaj etme gelmez, hajdé jékél git surdan, joksa seni ters-mers 
eder ha. 

Kav. (Gülerek.) Amma japtén Jia, bu pise-de bu kadar ehem-
mijet verijorsun, bundán ne olur be, haj budala herif haj, baja böjle 
suratséz heriften korkijor. 

Büj. Tosun efendi, 0 janénda-ki coban köpeji kijaj'etli herif ne 
söjlijor sana, galiba ters-m,ers bisejler jumurtlijor. 

7* 



100 ORTA-OJUNU. 

Pes. Efendim siz onun söjledine bakmajénéz, o biraz buda
iaga dir. 

Kav. (Gülerek.) Estafrulla efendim, sizin gibi zatle olaj etme-
mek bendenizin haddém dejil dir onuncün. 

Büj. Be herif sen kim-sin, biz konusijorken baséméza müsal-
lat-mi geldin, a'zené topla joksa sana haddéné öjredirim ha. 

Pes. Aman Hamdim, sana onunla soka etme gelmez deme-
dim-mi ? hajdé suradan cekil bari. 

Kav. Sen kariima. (Dejerek hozója.) Be herif sen kim olijor-
swn-ki bana haddémé öjredefön, bisej bile japamazsén. (Dejerek ho-
ganén üstüne jürür.) 

Büj. Tosun efendi ben bu herifi fena japafiam, sindi suna had
déné bildiri verejim-mi ? 

Pes. Aman efendim ajaklarénézé öpejim, benim gajet sevdim 
refikim dir, yatérém icün bendenize baslajén, zira kendisi-de öjle 
pek akié erer bojdan dejil dir. (Ondan sora Hamdi tutarak.) Gel 
burája, sana ben ne söjlijoruui, ilisme su herife, sora seni fena ede-
gek, ben karésmam ha. 

Kav. Brak bent be, bakalém ne japagakmés bana, sen karésma. 
(Dejerek hoganén üstüne gitmekte iken.) 

Pes. Hajdé var, ne halén varsa gör, arték ben karésmam. 
(Deje brakup bir kenara savusur.) 

Kav. (Hogaja.) Be herif öjle kuru sékélék pára etmez, hajdé 
bakaléin elinden geleni arkana kojma, bakalém sen beni-mi döversin 
ben seni-mi ? (Dejerek üstüne döru gider.) 

Büj. (Hiddetlenerek.) Estaneke mestaneke dokuzungu babdan 
küllühüm püf. (Dejerek elinde-ki dejneji Kavuklunun üstüne tuttü 
gibi Kavuklu gajet tohaf bir vazijette kas-katé dona kalér, hoga-da 
brakup gider). 

Pes. (Hamdinin jauéna, gelérek.) Ej vah gördün-mü a-külhani 
haléné ? sindi ne japmalé, bari evine gidüp yaber verejim. (Dejerek 
eve gider kapuju calar, Hamdinin karéséna) : Efendim sizin efendi-
nin bos bdazlé jüzünden baséna gelenleri gelin-de görün. (Dejerek 
vukuaté yaber verir. Hamdinin karésé-da arkaséna arabé alarak 
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beraberje Hamdinin janéna giderler, Hamdi o halda görünje bir 
álasma bir barésma ile.) Ej vah. 

Karé. Bizim efendinin baséna gelenlere, sindi biz buna nejapa
lém, kuzum Tosun efendi, buna ne japarsan gene sen japarsén, bu, 
senin elinde dir, re ja ederiz, o adamé burája, carérmésén, ne japar
sén, artik gene siz bize merhamet edin-de bunu kurtarén. (Deje Pe-
sekjara jalvarma baslarlar.) 

Pes. Durunuz bakalém, belki yatéréma riajeten gelir-de bir sej 
japaréz. (Dejerek hojaja bir yaber gönderir; bir azjék sora büjüjii 
kosarak gelir, Tosun efendi karséséna cékarak.) Masalla efendim 
sefa geldiniz, eksik olmajénéz, yatéréma riajeten tesrif bujurdunuz. 

Büj. Evet bendenizi ca'rtmésénéz-da onunciin geldim, hajr ola 
ne dir o bakalém ? (Bu aralék Pesekjar Hamdinin cojuklaréna bir 
isaret eder, hepsi birden hója efendije.) 

Karé. Aman efendim bir kabát dir etmis, kusuruna bakmajén, 
ne olursa sizden olur, su zavalléjé kurtarén. (Dejerek jalvarérlar.) 

Büj. Cok kabát etti amma nejse hajdé bu sefer sizin yatérénéz 
icün ben onu kurtarérém. (Dejerek ,estaneke mestaneke dokuzunju 
babdan küllühüm püfi dejiip mezkur dejneji Hamdinin üzerine sürdü 
gibi Hamdi esnejerek acélmá baslar, ve jümlesi birden ,eksik olma-
jén, Allah őmürler versin' dejerek hója efendinin elini öperler, ka-
dénlar eve giderler.) 

Pes. (Ha'^dije.) Hajdé sen-de öp hotfanin elini, nejse güc halle 
gene seni kurtardék. 

Kav. Hajdé sen git ben japarém. (Pesekjar gider hofarién 
elini öper.) Aman efendim kusurumu aff edersiniz, bir kabát dir 
isledim, lakin sindi size bir rejam var, o rsjamé-da kábul bujuru-
nuz. (Deje jalvarma baslar). 

Büj. Ne dir o bakajém, cabuk söjle, kábul olajak bir sej-
mi-dir ? 

Kav. Efendim, bir sej dejil, ihsanénéz olarak su elinizde-ki 
dejneji bana vermenizi re ja ederim. 

Büj. Pekl janém amma, sen onu kullanamazsén, her rast ge-
lene bir takém hakaretler ederek basémé belaja uradérsén, olmaz sen 
nafile, japamazsén. 
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Kav. Hajr efendim, kimseje bir sej japmam, nasl tarif ederse-
niz öjlege kullanérém, bir kabát ettlmi dujarsanéz o zeman jine dej-
neji elimden alma mi'údedir-siniz, hem o vakit bana ne isterseniz 
apén. 

Büj. Peki al ver éjim, lakin bir kimseje lm dejnekle bir hakaret 
ettini dujarsam sora kendin pisman olursun. 

Kav. Hajr efendim,. (Dejerek elinden dejneji alér ho$a efendi 
dahi cékar gider ; Hamdi seving ile döru Pesekjarén janéna varup.) 

Kav. Tosun bak elimde-ki dejneje, hoganén elinden aldém, 
seni sindi benim oldüm gibi okvjup-ta carpajém-mé í 

Pes. Aman Hamdim, onunla saka etme gelmez, hajdé git evi-
ne-de ráhat ráhat otur ve kimseje sakén bu jolda bir saka etme. 

Kav. Gördiin ja Tosun, sana anlatmés oldüm bizim borjlularé 
sakén eve göndermejesin, sora hem seni berbad ederim hem onnaré. 

Pes. Hajr hajr ben kimseji göndermem, sen merak etme. 

Kav. Estaneke mestaneke . .. 

Pes. Aman Hamdi sakajé brak, onunla saka olmaz. 
Kav. Ulan amma-da korkijor, korkma be saka japtém. (Deje

rek evine gider.) 

IV. 

(Calgé bir hava caldéktan sora: 

Men severem bir puser 
firayi verir keder, 
ay o puserin gilvesi 
derunimin nes\si, 
ay puser vay puser 
$an sana. kurban puser, 

deje afiem sivesile türkce bejtler söjlejerek ve ojnajarak bir Agem 
gelüp iic bes defa mejdané dolasmakta iken Kavuklu evden cékup 
giippesini félan toplajarak agemin arkaséna düser, ve a$emi taklid 
ederek o-da ojnama baslar.) 

Agem. (Arkaséna bakarak.) Penki ne tolasirsen menim pe-
éimde í 

Kav. (Agemin jüziine bakwp gjuja korkmus gibi hemen árka-
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$éna d'ónü veriip, afiem jürüme baslajénga jine Afíemin pesinde taklid 

etme devam eder.) 

A^em. Peski jéyél git direm sena, hala ne köpey usayi dir bu ? 

Kav. Sana ne be, burásé sokak, benim sana hir zararém var-

-mé ? (Dejinge Af}em jürüme, Hamdi jine árka séra maskaráié*a 

baslar.) 

A^em. Hala köpey usayi, simdi deden körünü sikem ha. 

(Bu aralék Pesekjar geliip Kavukluja.) 

Pes. Ulan sen onu bihnezsin, o senin anladén adamlardan 

dejl-dir, hajdé jékél surdan, öjle her gördüne satasma. (Dejerek 

Hamdi savar, Ajeme.) Masalla haji Abbas-d, $aném siz onun kusu-

runa bakmajénéz biraz akié noksanfia dir, efendim böjle güzel güzel 

bejtler okujarak nereden gelüp nereje gidijorsunuz í 

A ĵem. Oh masalld Tosun efendi, bzüm seni görende hala coy 

zijade saz olmisam ha, men-de söjle biraz dolasam deje céytém amma 

hilirsen baska. hir is-de vardü basémézda-ki coy carpasoy is-to ha. 

Pes. Hajr ola efendim, ne gibi is dir o ? elimizden gelir bir 

sej-se biz-de jardém edelim. 

A^em. Bilirsen öziim mirisine hir yac top sal satmisam, hala 

parasunu almamisam, o $ebbar herif-te bir tolandirigi ademdü ha, 

eski yanelerinden céyop hu, taraja nayl etmisler, bari bulam sti köpey 

usayinin evini-de tümen istejem deje dolasiram, evini buralarda ya-

ber almisam, bála mana bir ejilik idersen sunun evini yaber verirsen. 

Pes. A$eb nasl adam-mésí söjle kijafetini falán biraz tarif 

etseniz. 

A^em. Peski yissa hojli, top sayalli hir adem-dü yd, masinda 

ko$a bir kavuyi-de var hilirsen, yiliysiz hir herif-du yá, ama bilmi-

rem ne isde-dü. 

Pes. Evet tarifinizi anladém, evini gösterejim amma fianém 

Abbas-d, o biraz bu günlerde düskünge dir, nafile jine sen bilirsin 

amma zann edersem sen ondan bu günlerde pára alamazsén. 

A^eni. janim Tosun efendi, sen mana yanesini göster-de men 

aninle hic olmasa hir danisam göriim. (Pesekjar Hamdinin evini 

gösterir.) A$eb evdemi-dü dirsen Tosun efendi ? 

Pes. Evde dir, giderseniz evde bulursunuz. 
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A^em. Peki Tosun efendi saz olmisam. (Dejerek gider Ham-

dinin kapusunu calar.) 

Kav. (Cerginin üstünden baséné cékararak.) Kim o, kim 

sin sen f 

A^em. Gel görüm azfiik asayi, özüne bir sej danisam. 

Kav. Ben gelemem, ne japa^aksén, hajdé git-te sora gel, sindi 

ben cogü besije jatérijorum. 

A^eni. Gel görüm direm de, men bir sej danisam, sora jine 

gidirsen. 

Kav. Dur bakalém su sivri küldlé herif ne söjlejegek. (Dejerek 

désaré cékup.) Eh söjie bakalém ballé baba ne istijorsun ? 

A^em. Peski menim özünde jüz tümen kadar sal parasi kal-

misdu, simdi gelmisem-ki özün mana ani viresen yd. 

Kav. Janlés ajol, benim seninle öjle alés verisim jok. (Dejerek 

evden iceri girerken a$em jakaséndan tutarak teker.) 

A^em. Peski yara kacirsen, ver menim ala^ayimi-de '/ara istir-

sen git köpey usayi, sindi inkar gelirsen ? 

Kav. (Kézarak.) Bu herifi baséméza Tosun müsallat etmis 

dir. (Dejerek Tosunun janéna gider, Tosuna.) Aferim Tosun, be

nim sana söjledinun akséné japtén dejl-mi ? evi gösterdin gibi gel su 

belajé basémdan def et, joksa dejneji bilirsin ja, sora evvela senin 

isini bitiririm. 

Pes. Aman Hantáim, ben göstermedim, kendi baskaséndan yaber 

almés-tér, ben karesmam, neme lazim benim öjle sejler, var kendin 

bir caresine bak-ta savé ver. 

A^em. (Hamdinin úzerine döru g elérek.) Peski hajdi beklirem, 

ver menim ala^ayimi-de men gidem, joysa jaman danisirim özüne. 

Kav. Peski baba, sen burdan güzellikle gidetfekmisin, joksa 

sindi belané bulursun ha. 

A^em. Peski ne poy jije bilirsen, gel görüm bakalim de. 

Kav. Dur öjle ise. (Dejerek dejneji cékarup.) Estaneke mesta-

neke dokuzunfiu babdan küllühüm püf. (Dejerek dejneji üzerine tutar 

tutmaz Agem oldü vazijette kas-katé kalér.) 

Kav. Ej peski baba, nasl alagané istermisin? hajdé sindi-de 

kabadajélék sat-sana bakajém, hanja beni dövme gelijordun, vur-
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sana bakajém. (Dejerek a$emin ensesine bir düzüje tokatlaré 

indirir.) 

Pes. (Janiaréna gelerek.) Aman Hamdim, ne japtén, güná 

dejl-mi, sindi o hoga efendi gelse-de bunu görse ne japarsén ? 

Kav. Tosun cok söjlenüp durma, sindi estaneke babéné sana-da 

okursam, o zeman beni terbije etmesini öjrenirsin. 

Pes. Aman aman kuzum Hamdim, bana dokunma-da ne japar-

san jap. (Dejerek janéndan cekilir gider, Hamdi-de sürüklejerek 

a$emi bir kenara götürüp diker, kendisi-de evine gider.) 

V. 

(Calgé bir hava calmakta iken 

,Fatum gamdan bayijor 
saulara usyur tayijor 
ej aman aman ej of. 
Bir tas attém aya%a 
bir kus vurdum ala$a 
ej aman aman ej of, 

deje kendi kendine bejt söjlejerek ve ojnajarak Kajserli Hasan-a 
gelüp mejdané iki üc defa dolasté sérada Hamdi gelüp arkasé séra 
dolasma baslar ; Kajserli arkaséna bakarak.) 

Kajserli. Ne isten hej a, aryamda dolasén durun. 

Kav. (Hic aldérmajarak jine árka séra ojnajarak gider.) 

Kaj. Sana dirim hej a, baséma müsallat-mé galdin, jehennem 
olup gidindik-de. 

Kav. Sana ne be, sen esek gibi zérlamana bak. 
Kaj. Ulan ba'a bay ba'a, sana söjlijon, hajin gopölu gopey, 

kimé zérladijon sen bayajén ? 

Kav. Ej hajdé sana söjlejorum, ne olmus, sanké beni-mi korku-
dagaksén, mese odunu ? 

Kaj. Ulan, doha baa-mé söjlenijon, sindüy seni settedifii ha. 

Pes. (Bu aralék gelerek.) Hamdim ne japijorsun, o bir hid-
detli adam dir, ona cok satasma gelmez, öjle sejler ajéb dir, hajdé 
evine git. (Dejerek Kavukluju savar, sora Hasana.) Vaj Hasan-a 
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evladéméz, partém siz onun kusuruna bakmajén, biraz budalaga dir, 

siz sindi böjle janék janék bejtler söjlejerek nerden gelüp nereje gidi-

jorsunuz? 

Kaj. Hej Tosun d, ne japay, iste böjle türyu-müryu söjlejerek 

hem göjnümüzü ejlendururuk, hem-de Tosun efendiji buluruy-ta ga-

famize gélen müsgülümüzü hal ettururuy dejerek jola céytoy, burafie-

vüze gadar geldoy. 

Pes. Hajr ola, ne gibi müsgülünüz var bakalém í 

Kaj. Hej a, ne gibi müsgulümüz olagay, hic sorma-ki, dolan-

dorujunun birine bes on gurui gaptuduy, ne japagdmé sasordum, o 

teresin-de bu tarafa taséndurunu yaber aldum-da artuy jenabéna 

gadar geldirn, artoy bunun bir golajéné jenabén bilin. 

Pes. Azjék söjle bir kijafetini falán tarif etseniz, bakalém nasl 

adam annasélérdé ? 

Kaj. Hej a, géléyé gijafeti-de bir adama benzer herif dejul 

emme kába sayallé, gojaman gavuylu, teresin biri. 

Pes. Evet annadém, fákat bilmem evde-mi dir, ste su karsé-ki 

evde oturur, isterseniz bir Ikerre bakén. 

Kaj. Ömrün coy ola Tosun a, bir kerre bayén. (Dejerek gider 

Hamdinin kapusunu calar.) 

Kav. Kim dir o ? 

Kaj. A izijiy asd gel. 

Kav. (Jokarédan bakarak.) Annádéin, kéz Selvinaz, fukar a 

gelmisj bir parca ekmek ver. 

Kaj. ha bay efendi, ben foyara-moyara dejul-im, asd gel-de 

izjiy goruselim. 

Kav. Al borjlunun birini daha, galiba bu-da alajaklé, bunu-da 

benim baséma Tosun saldérmés-tér. (Dejerek désaré cékar.) Hajr 

ola á, ne istersin bakalém? 

Kaj. Istejejuyumu bilirsin ja, bizim esküdén galan bes on gu

rusa temizlemeyucun geldim. 

Kav. Ben seni tanimajorum hemseri, neden sana borjúm oli-

jor, galiba janlés kapu caldén. 

Kaj. Baa baj ba'a, ben ojle gillugisliyi tanéman, gapunun 

onunde rezaleti tütüdürün, joysa paralaré artoy bugun vermeli. 
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Kav. Oy catték gene. (Dejerek Tosunun janéna gidüp.) Aferim 

Tosun, hu yaher annamaz Kajserll-de baséma saldéi'dén dejl-mi, 

Tosun valld seni berbad ederim joksa gel m herifi sen def et. 

Pes. Hamdim artik sen her geleni benden bilijorsun, ben sana 

kimseji göndermem demedim-mi, benim neme lazim. 

Kav. Tosun estaneke mestaneke .. . 
Pes. Aman Hamdi, kuzum etme Alid seversen, hié onunla 

saka olur-mu ? (Bu aralék.) 

Kaj. Agozunu sevduyum, dukkandan alduyum gajf eléri jaylaré 

jt)irinf)leri imuttun-mu, galan su paralaré ver-de ben gidin a, joysa 

seninlen gougaja baslaréz. (Dejerek üzerine döru giderken.) 

Kav. Annaséldé, bu-da belaséné istejor, olur verejim baba. 

(Dejerek estaneke okujup Hasanén üzerine tutar, Hasan-da donar 

kalér, Kavuklu bunu-da sürüklejerek Afiemin janéna götürür diker, 

kendisi-de evine gider.) 

VI. 

(Calgé bir laz havasé éaldéktan sora: 

Xamsü kojdum tavaja 

baslardu ojnamaja, 

seni kahpenün kizu-da 

girmesun hié kojnuma. 

Kéz nerde-sun nerede 

tavanda-jum tavanda, 

tavanda bidsam senu 

tamamlardum ben senu, 

Dav dav dav da dav dav dav, 

dejerek ve ojnajarak bir laz geliip mejdané üc bes defa dolasmakta 

iken Pesekjar karséséna cékar.) 

Pes. Vaj masalld Ali-d, böjle neseli neseli türküler söjlejerek 

nerden geliip nereje gidijorsunuz ? 

Ali. (Hepsini bir nefeste olarak.) Masalld Tosun efendü, pi-

lürsún bu gün Trabzondan geldüm, pir kemü pakor, pir kemü cakor, 

pir kemü finduk, jolda gelürken aldi pir pora, aldi pir fortuna, ke-
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mülerümüz pattu, piz nasilsa kurtulduk, amma pilürsün, atfudum 
find.uklara, mai mal-da Jinduk dur, paskasi pir pára dur. 

Kav. (Bu aralék gelüp Pesekjara.) Kuzum Tosun, bu cenesi 
kalabalék herif kim ? 

Pes. Hajdé sen cekil ordan, néne lazim senin, sen böjle her 
gelene müsallat-mé olursun $ 

Kav. Tosun, bu bir tohaf herif be, söjlerken hic nefes al
mijor. 

Ali. Kuzum Tosun efendü, dinlejesün benü, pilirsün sana 
nicün geldüm, pilürsün terdüm cok-tur amma hepsünü anlatamam, 
tur pir parcasunu söjlejüm-de tinle kuzum efendü amma pasin agru-
masun, ben hepsünü isteniem söjlejim, jaliniz pir parcasini söjlesem 
sen anlarsun kerusunu-de. 

Kav. Ej stoper idan, ne geveze herif sin, ejer lakérdéja gömrük 
alsalar hapé juttun gitti. (Dejerek elile Lázén a1 zené kopár.) 

Ali. (Geri cekilerek.) Aman Tosun efendü, pu adam kim dür, 
pu ne piciim adam dür, prakmaz pir parca terdumu söjlejim. 

Pes. Efendim siz ona bakmajénéz, o biraz abdaige dir. (Ham-
dije.) Ulan cekil surdan, ajéb edijorsun, hajdé jékéi evine git. (Deje
rek Hamdi savar.) 

Ali. Pilirsün Tosun efendi, sana keldüm-ki pirisine pes on 
kurus pakor parasu kapdurdum, pilmem o adam sindi nerede dur, 
isittum-ki puralarda dur, pilürsen evunu kösteresun bana-da istejum 
paralar. 

Pes. Efendim az^jék simaséné, kijafetini tarif ede bilirmisiniz, 
bakalém buralarda öjle adam var-mi? 

Laz. Ne sikturur anda kijafet, tandur kadar pir havuk var-dur 
basinda, söjle pir kirk kirk pes jasunda, jüzü memenetsüz, kendu-
su-da picümsüz ölu picümsüz, isittum-ki sizin ahpapiniz imis. 

Pes. Ha annadém efendim, ste su karsé-ki evde oturur, sindi 
giderseniz kendisi evde dir. (Der Laz gider kapuju calar.) 

Kav. (Cerginin üstünden bakarak.) Anladém bu-da alajaklé. 
(Désaré cékarak.) Ne istersin a, kimi arijorsun ? 

Ali. Kimi araja^ayum, seni ararum, pilürsün ja, ne icün ara
rum seni, su eskiden alduyun pakirlarun parasinu isterum senden, 
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aldun pakirlaru, tamam iki sene oldu, vermedun pes pára bile dalia, 
biz sana emnijet ettük ise pöjle-mi japajayidun bana ? 

Kav. Eh dur be anladim, anladém amina benim sana borjúm 
oldu yatéréma gelmijor, janiéi ólmaié. 

Ati. Hic-te janiié dejil dür, pakirlari sen aldun penden, tamam 
aldun-da simáidén münkir kelirsin í 

Kav. (Kendi kendine.) Bu-da Tosunun isgüzlarlé, estaneke-
den basht selamet jakasé jok ; (Laza) ajol var git isine, ben senden 
bakér-makér almadém, git ver din adamébul. 

Ali. Nasil sen almadum, ben öjle münkirlik isteniem, pe?i alu-
rum paralari senden, küzellik ile veregegin var isa ver-de pen ki-
dejim. 

Kav. Eh sus sus, cok kalabalén lüzumu jok, dur ver éjim. (De-
jerek dejneji cékarup estanekeji okar Laz dona kalér, ondan sora 
Lazé-da A jeni ile Kajserlinin janéna getirüp diker, Pesekjarén 
janéna gider.) Ejer Tosun, ben hu isieri senin janéna kórsam adam 
dejl-im. 

Pes. Nicün Hamdim, gene ne oldu ? 
Kav. Ne olajak, o cenesi düsük herifi-de eve gönderdin dejl-mi ? 

Pes. Hajr Hamdim ben göndermedim, kendisi gelmis-tir, savé 
ver Hamdim savé ver. 

Kav. Savé-ver Hamdim savé-ver, gelde-de gör haléné bak, esta-
neke ... onu nasl savdé, insalla darésé senin baséna. (Dejerek ere 
gider.) 

VII. 

(Calgé bir hava calup : 

Tunada éérpar bezini 
tunada éérpar bezini, 
kim sarmaz ya móri 
bulgár kézéné, 
ya móri ya ya ya móri 
sexerim vallaji 
bulgár kézéné móri, 
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dejerek bir Arnaud gelir, mejdané bir kac de/a dolastéktan sora kar-
séséna Pesekjar cékarak.) 

Pes. Masalla Bajram efendi, böjle nereden tesrif edijorsunuz ? 

Baj. Ha mori vallaji Tosun efendi, teteteübe olsun-ki vermejim 
bundán sonra bir pára veresi. 

Pes. Hajr ola, birisine veresije-mi kaptérdénéz í 

Baj. Xa mori sorma vallaji Tosun efendi, bir pis herijin 
birisine alté aj kadar more ekmek verdim bibibir pára almadém 
mori dalia. 

Pes. fianém Bajram, hep böjle sejler-de senin baséna-mé gelir ? 

Baj. Xa mori bilmem vallaji Tosun efendi, ne japajém sindi ? 
evden-de cécécékmésler bulamam mori keratajé, yaber aldém mori 
Tosun efendi, bu tarafa tasénméslar. 

Kav. (Bu aralék gelerek Tosun efendije.) Tosun, nerden bu-
lursun böjle tohaf herifleri be, ulan bu-da bir baska bicim adam, 
surata bak be, hic memenet var-mé? 

Pes. Ulan gine-mi geldin, sana her zaman böjle sejlere ka-
résma dejorum, hajdé jékél evine git. 

Baj. (Hamdinin kijafetiui bir silzüp gúlerek.) Xa mori kim 
dir bu tom-tom sakallé kerata ? 

Pes. Bajram a, siz ona bakmajénéz, o biraz divanege dir. 

Kav. Ulan Tosun, her vakit böjle vakitsiz isler japarsén. 

Pes. Ne japték bakalém vakitsiz ? 
Kav. Ne japagaksén Ramazan gelmeden Bajramé getirmissin, 

ulan bu herifte Bajrama benzer bir suret var-mé? 

Baj. (Kézarak Kavukluja.) Xa mori sen kim sin,Allaji sever-
sen mori, a bebela-mi geldin bababaséma, jékél git mori bubu-
buradan. 

Pes. (Hamdije.) Hamdim hajdé evine git, o senin bildin adatn
ia rdan dejil dir. (Dejerek Hamdi savar.) 

Baj. Xa mori Tosun efendi, nasl edelim vallaji mori, éu ada-
mén evini bana göster mori, bu bu bu gün olsun bes on gurus kopa-
réréz mori. 

Pes. Peki Bajram a, iste evi su karsé-ki ev dir, galiba kendi-
si-de evde dir. 
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Baj. Allah razi olsun móri senden. (Dejerek gider kapuju 

calar, Hamdi jokardan bakarak iceri girüp ,co_fuklar kaikén, gejinin 

kusanén-da soka céhén, Bajram geldi' der, cofiuklaré ,herif céldér -

dén-mé, hic Ramazan gelmeden Baj ram gelir-miP dejerek bir güriiltü 

bir patérdé Hamdi désaré kovarlar.) 

Kav. (Désaré cékén^a.) Hajr ola balalém ne istersin, birini-mi 

sorajaksén ? 

Baj. Xa móri kirnseji sormam móri, an$ak seni ararém-ki bu 

gün veresin bana bes on girus. 

Kav. (Kendi kendine.) Ulan Tosun, bu-da senin müzevirlin 

dir, nejse seninle-de sora görüsürüz elbet; (Bajrama) janiié ajol jan-

lés, bizim ekmekcimiz haskasé dir, ben seni hic tanimajorum, hajdé 

git-te verdin a dámé ara. 

Baj. Xa móri janlés-mé more, pipipi Allahtan kork móri, 

bo'azéna jedin móri ekmekleri-de sindi tanémazsén beni móri, güzel-

likle ver paralaré joksa alérém vallaji móri senden. 

Kav. Hajdé hajdé arnaud ásé, jékél surdan, benim sana bor-

gum-morgum jok, belané benden bulma, def ol hajdé. (Dejerek iceri 

girmekte iken Bajram jakaséndan japésarak désaré ceker.) 

Baj. Xa móri, demek-ki sen o paralaré vermejefieksin móri, 

ben-de seni vallaji geberirim móri. (Dejerek tabangaséna el atté 

sérada.) 

Kav. Anladém, sen-de güzellikle gider boj dejil-sin. (Dejerek 

estaneke ile onu-da halár, ve sürüklejerek ötekilerin janéna götürüp 

diker, ondan sora evvela Ageme.j Eh halié baba nasl-sén bakalém 

rahat-mé-sén, nasl beni dövermisin ? (Dejerek bir kac tokát ona vu-

rur.) Ej seddedi boklu, sen ne japijorsun '! (Dejerek Kajserlije-de bir 

kac tokát vurur.) Ej ta%o bakalém, sen nasl-sén, yamsu haluk, kur-

ban olur-mu t (Deje bir iki tokát dahi Laza, sora.) Bajram baba, 

Ramazan gelmeden gelüp-te taban^a cekermisin í (Dejerek onun-da 

ensesine bir kac tané inüp.) Hajdé sindi ráhat ráhat oturun. (Deje

rek brakup evine gider.) 
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. VIII. 

(Calgé bir hava éaldéktan sóra : 

,Ja lelli ja lelli ja lelli' 

deje arabge bir mával söjlejerek bir Arab gelüp dolasérken Pesekjar 

karséséna cékup.) 

Pes. Masalla ha$i Besir-a, böjle güzel giizel arab mavalleri 

söjlejerek nerden gelüp nereje gidijorsunuz ? 

Bes. Masalla Tosun afandi, bu giln hava guzel oldündan hem 

biraz gezmek isun, hem-de bir isimiz var onun isun azaZik söjle soka 

siktim. 

Pes. Evet pek güzel ejendim, gezmeli ja, fákat isiniz böjle bir 

ehemmijetli iá-mi ? 

Bes. Zaném, pek o kadar ehemmijetli dejil, birisine bir iki jüz 

gurusluk sam kumasé kaptérdek, farasini almák isun dun evine gitti 

ama o evden sikmisler, sindi isittim-ki bu tarafa tasénméslar, bunu 

siz büir dejerek size geldim. 

Pes. Ajjeb nasl adam imis o, biz bile bilirmijiz, söjle bir sekli-

ni-meklini tarif ede bilirmisiniz ? 

Bes. Ja zanim, nasl adam olazak, basénda ko£a bir kavuk, 

ajaymda sári fabuzlar, kérmé.zé iiijipe gejer, kara sakallé kissazik 

bir adam. 

Pes. Evet efendim annadém, jeni tasendélar, su karsé-ki ev, 

hem kendi-de evde dir, efendim siz oraja gidin, bendeniz-de bir jere 

gide^ektim, varajém oraja gidejirn. (Dejerek Besir-a Hamdinin 

evine, Pesekjar dahi mejdani-temasadan harig bir jere giderler; 

Besir-a Hamdinin kapusunu calarak.) 

Kav. (Jokardan bakar.) Kim o, ne istejorsun 1 

Bes. A zanim, azaZik asá gel. 

Kav. (Désaré cékarak.) Ne dir o ha£% baba ? 

Bes. Zanim afandim, evden sikmissiniz, arája arája güs hal 

ile buldum, nejse bize bugun bes on gurus ihsan bujururmusanuz ? 

Kav. Ne parasé haf,i baba, benim sizle bir alés verisim var-mé ? 

Bes. Ja zanim unuttunuz-mu aldénéz kumaslaré? 
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Kav. 0 janlés babám janlés, bizim evde kumas félan gij-

mezler. 

Bes. Zanim, ne isiin böjle japar, ben size emnijet etti,siz simdi 

inkar etmek-mi istijor ? 

Kav. Jok ganém jok, bir eji düsün, belki haskasé dir. 

Bes. Hajr a zanim, siz aldi, ben sizi arték tanimaz-mé ? iki jüz 

gurus luk kumas aldé benden, ne sabuk unuttu. 

Kav. Hajdé hajdé, ben o kadar zevzeklikten hazz etmem. 

Bes. Ej %anum, ben-de batakz'ilikten hazz etmem, ne isun inkar 

eder benim parami ? 

Kav. Ha§i baba, azén topla, hatokéi kim imis bakajém ? 

Bes. Kim olazak bataksi sen ki benim pára inkar edijor. 

Kav. Hajdé pis jellah, sindi seni ha. 

Bes. Voj voj, sen beni, seni utanmaz sapkin, sen farajé 

vérmez amma ben simdi burada sok kefazelik japar, sora sen Jis-

man olur. 

Kav. (Kendi kendine.) Ulan arab bela be, annaséldé, bunun-

la-da basa cékélmajagak, dur bari bunu-da öteküerin janéna árka-

das edejin. (Dejerek estanekeji okur arabé-da carpup sürüklejerek 

öteküerin janéna götürür. Ondan sora) Benim hesabémja arték 

borfjlu-mor$lu halmodé, dur sindi sunlar ile güzel^e bir ejlenejim. 

(Dejerek agemi öne, Laz ile Kajserli árka arkaja olarak Agemin 

karséséna, Arnaud ile Arabé dahi hunlar én arkaséna dikerek bir 

vapor hejetine kor ; kendisi-de hunlar én orta jerine bir iskemle kojup 

üstüne cékar.) Cimalaré álén (Dejerek bir düdiik calup ,Tornistan 

tornehet' (Deje kumandaja baslar, hunlar-da kumanda ile hepsi bir-

den ejilüp dörídma baslaHar. Bir iki dakike böjle gecer stoper ku-

mandasé verir, hunlar dururlar ; ,Jok-mu fenére cékan ?' deje ha'rér 

HÖra gene ,cémalaré álén' deje düdiik calup ,tornistan, tornehet' ko-

mandalaréné verir. Onlar jine ejilüp dörulmd baslarlar ,kajék ana-

dolu gel, varda sandái' deje ha'rér, bu aralék Tosun gelir.) 

Pes. Ulan ne dir bujaptén isler, ajéb dejl-mi günd dejil-mi, 

bikerre su zavallélarén haléna bak; (derse-de Hamdi kulák asmaja-

rak ,Balat Ejüpten sora' deje barér. Pesekjar kézarak ,sana o dej-

neji véren hogaja yaber verejim-de gör gönünü' dejüp gider. Onlar 
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hala hareket etmekteler ve Hamdi ,varda sandái, sindi üzerine céka-

fjam' deje bá'rmakta iken ho$a efendi gelir. 

r Büj. Elán ben sana dejneji bunun icün-mi verdim, ptuh utan-

maz, in asa. (Dejerek Hamdi kolundan tutar asa indirir ve iterek 

kakarak Öte tarafa ceküp elinden dejneji alér, sora estaneke okujarak 

carpélanlarén üstiine tutar, hepsi eski hallerine gelirler, ho$a $üm-

lesine hitaben.) Sizi bu halé getiren ste su adam dir, gelin tutun-da 

su edebsiz herifi, karakola teslim edelim. (Deje Hamdi gösterir, 

onlar dohi Hamdi tutup sürüklejerek döverek tekmelejerek götii-

rürler, bu ojun-da yitam bulur.) 


