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CİBALİ KARAKOLU 

Adem: turgut ! turguuuut! hay allah turguuttt!! Nerelerdesin ayol? ilanları dağıttık afişleri astık 

başrol beyefendi meydanlarda yok! 

Turgut: adem sen misin be? Sabahtan beri baykuş gibi ne ötüp duruyosun kapının önünde  

Adem: Hangi sabah kardeşim? Saatine baksana! 

Turgut: O kusura bakma adem saat 11 olmuş. Eh sabahın 6'sında yatan bir insanda ancak bu 

saatte kalkar zaten. Yarım saat oldu kalkalı 

Adem: Niye erken yatmadın? 



 

 

Turgut: Ne demek niye erken yatmadın? Biz dün gece nerdeydik? 

Adem: Nerdeydik? 

Turgut: Sen! Senin sevgilin leyla ben üçümüz baloya gitmedik mi? 

Adem: Eee balodaydık? 

Turgut: Balodan çıktık saat 1 vardı geceye. Ben sizi evinize bıraktım evime geliyordum yolda 

kime rastlıyım? 

Adem: Kime rast geldin? 

Turgut: Ranaya  

Adem: Aman Rana tam yapışkan kadındır 

Turgut: ne yapışkan olduğunu bilirsin. Tutturdu beni illa emirgana çay içmeye götür diye. 

Adem: eee? 

Turgut: Yav bu saatte emirgan olmaz, sen git yat ben seni yarın gezdiririm dedim. Ne dediysem 

kâr etmedi kardeşim. Netice bir araba tuttuk emirgana gittik. Yalnız emirganlada kalmadık bütün 

boğazı alt üst ettik sabah 6'sında geldik yattık. Rana hala uyuyor içerde. 

Adem: Çok iyi yaptın! utanmadan birde konuşuyorsun diymi! Ya bu gün prova olduğunu bilmiyor 

musun? Arkadaşların hepsi seni bekliyorlar! 

Turgut: Haaa bu gün oyunun ilk günüydü dimi? Bak şimdi ayıp oldu artistler geldi hepsi beni 

bekliyor, rejisör meydanda yok. Ama şimdi ben seninle gelemem adem. 

Adem: niyee? 

Turgut: şimdi ben bekar bi adamım evimde bi kadının yalnız kalması doğru olmaz sen git 

çocukları oyala yarım saate kadar rejisör gelecek de, ben ranayı uyandırıp evden sepetlerim 

sonra gelirim tamam? hadi bakalım.. 

Adem: aman turgutçum beni mahçup etme. 

Turgut: Tamam haydi haydi ben şunu bir uyandırayım. 

Adem: Aaaaa az kaldı unutuyordum bak. 

Turgut: Ne oldu? 

Adem: Senin uyku ilacını almıştım. 



 

 

Turgut: Aaa teşekkür ederim. Nasıl kullanılıyo bu? 

Adem: Şimdi bundan bi tane aldığın zaman 12 saat uyuyorsun. 2 tane alırsan 24 saat 3 tane 

aldığın zaman turgut bi yatar bidaha da kalkamazsın. 

Turgut: ne tesirli bir ilaçmış bu böyle, bunu muhalefete yutturmalı ki iktiradakiler rahat 

çalışsınlar bari. 

Leyla: Turgut, turguut! 

Turgut: leyla sen mi geldin yavrum, sana kaç defa dedim bana haber vermeden buraya gelme 

diye? 2 dakika evvel gelsen cinayet çıkardı burda! 

Leyla: Neden? 

Turgut: Neden olacak sevgilin adem buradaydı 

Leyla: Ademin canı cehenneme ben seninle kavga etmek için geldim 

Turgut: Bak hayatım şimdi benim canım kavga etmek istemiyo, sen git yarın öğleye doğru gel 

ağız tadıyla bi kavga edelim senle hadi. 

Leyla: a.aa bey efendiyle kavga etmek için randevu mu almak lazım? 

Turgut: Eyvah eyvah rana uyanacak! 

Leyla: Neyse bırak şimdi dalga geçmeyi, dün akşam ben sen ve adem neredeydik? 

Turgut: tamam biliyosun ki baloya gittik işte.  

Leyla: karşımızda ki masadada çok güzel sarışın bi hanım vardı diymi ? 

Turgut: Allah aşkına karı güzel.....(leyla sözünü keser.) 

Leyla: Ney ney ney ? 

Turgut: Öhümm! Yani kadın mı vardı demek istiyorum ben farkına varmamışımda. 

Leyla: çıkasıca gözlerinle devamlı ona baktın  

Turgut: Ben?  

Leyla: Evet sen! 

Turgut: sarışın kadına? 

Leyla: evet! 



 

 

Turgut: hadi canım saçmalama öyle şey yapar mıyım hele sen yanımdayken, bak yavrucum eğer 

hayatımda senden başka bi kadın varsa dünyanın en namussuz en şerefsiz(ayağını kaldırarak 

yemin ederken adem seslenir..)ALAAAAAAH 

Adem: Ayol turgut, turguuuut ! Hay allah yine nereye kaybolu bu adam? 

Turgut: ne var lan gene rüyanda beni mi gördün? Bu ne lan turgut turgut turgut noluyoruz? 

Adem: üstümü başımı parçalayacaksın! 

Turgut: hani gidiyodun çocukları idare etmeye 

Adem: Gidiyodum ama aklıma çok mühim bişey geldi onun için geri döndüm 

Turgut: neymiş o? 

Adem: Dün akşam sen ben bizimki nerdeydik? 

Turgut: hoppalaaa! biliyosun balodaydık yahu! 

Adem: heh, balodaydık karşımızdaki masada gayet güzel sarışın bi kadın yokmuydu? 

Turgut: şşşşşşşt! adem, sarışınlardan bahsederken yavaş bahset duymasınlar. 

Adem: neden yahu kim duyacak? 

Turgut: E rana uyuyor duyarsa kıskanırda ondan. 

Adem: he he he işte karşımızdaki masada gayet güzel sarışın  

Turgut: yavaaş orası yavaş  

Adem: He işte karşımızda ki sarışın  

Turgut: Daha yavaaşş 

(dudaklarını oynatır ses çıkartmaz, sadece mizansenle konuştuğunu belli eder.) 

Turgut: E tamam anladık! 

Adem: İyi ama ben anlamadım  

Turgut: ben anladım şarışın kadın dedin tamam 

Adem: he işte sarışın kadın bana baktı 

Turgut: he iyi, ne yaptı?!!  



 

 

Adem: kadın bana baktı. 

Turgut: sarışın kadın? 

Adem: hee.. 

Turgut: yüksek sesle söylesene, bağırsana lan sarışın kadın bana baktı diye 

Adem: olum biraz evvel alçak sesle konuş demedin mi? 

Turgut: bağır şimdi Adem vaziyet değişti. Demek sarışın kadın sana baktı? 

Adem: hıı bana baktı.  

Turgut: Duydun muu?!!! 

Adem: Sağır değilim duyuyorum canım ne bağırıyorsun ya 

Turgut: Adem suyun ısınıyor ha.. 

Adem: Anlamadım? 

Turgut: yav su ısınıyor banyo yapıcam diyorum da 

Adem: ha ha işte o kadın bana baktı bende ona baktım o sırada size biz göz attım pistte 

benimkiyle sarmaş dolaş dans ediyorsunuz. 

Turgut: ah evet dans ediyoruz. 

Adem: bilirsin ben eski kulağı kesiklerdenim  

Turgut: ne zamparasındır haa.. 

Adem: bende bu fırsatı kaçırır mıyım? kadına işaret ettim kadın büfeye gitti bende arkasından 

doğru büfeye ( tam o sırada Leyla saklandığı yerden ademe hamle yapacakken..) 

Turgut: Çıkmaaa!!! ( mizahsenverir..) büfeden çıkma lan! bak girdin içmeden çıkma bak. 

Adem: hay allah müstakını versin, turgut ödümü kopardın sana birşeyler oldu zannettim. Ay 

içmeden çıkarmıyım  

Turgut: içmeden çıkma sinirlenirim ben. 

Adem: neyse uzatmayalım kadınla konuştuk anlaştık kadından randevuyu aldım. Eve geldik 

kapıyı açtım içeriye girer girmez turgutçum, ensemde bir tokat patlamasın mı..  

Turgut: Leyla mı vuruyor?  



 

 

Adem: Tabi ki Leyla vuruyor.  

Turgut: Niye? 

Adem: Niye olacak kadınla işaretleştiğimi görmüş..(lafını keser.) 

Turgut: Dur bi dakka şimdi o sıra sarışın kadına baktın diye Leyla sana da mı kafa tuttu?  

Adem: Yoksa sana da mı kafa tuttu 

Turgut: Yok canım bana niye kafa tuttun senin sevgilin.. 

Adem: haha tabi ya.. Efendim o da yetmiyormul gibi tuttu beni ensemden doğru mutfağa 

götürdü başımı eğidi 

Turgut: belki başını yıkacayacak sarhoşsun diye 

Adem: hah bende öyle zannettim kuzu kuzu başımı eğdim eğmez olaydım kardeşim.  

Turgut: Niye? 

Adem: orda ne kadar porselen tabak çanak varsa hepsini kafamda parçalamaz mı.  

Turgut: Lan Adem erkekliğine bayılıyorum he. 

Adem: Tabi ya o zaman benimde erkekliğim tuttu yere eğildim 

Turgut: Eyvallah odunu kaptın leyla'ya değil mi? 

Adem: Yok canım kırık dökük ne kadar varsa toplayıp çöp tenekesine attım. 

Turgut: Hay allah senin cezanı vermesin. 

Adem: İşte o sırada aklıma sen geldin turgut. 

Turgut: Ne diye? 

Adem: O sarışın kadın bana değilde turguta baktım dedim.. 

Turgut: Halt etmişsin kerata, ne diye benim ismimi veriyorsun sonra gelir leyla bana ne söyler 

nasıl hesap veririm ben ona?  

Adem: Ne bağırıp çağırıyosun ya leyla benim sevgilim sana ne oluyor?  

Turgut: Hehh.. O da var ya. ben şaşırıyom da benim sevgilimmiş gibi geliyor  

Adem: Ne olursa senden olur turgutçum biz eski arkadaşız ne olur leylayı bi kaç gün idare et. 



 

 

Turgut: adem bilirsin seni severim senin hatrın içinbi kaç gün idare edicem leylayı 

Adem: sağolasın hadi allaha ısmarladık  

Turgut: ( o sırada leyla tam çıkacakken..) Çıkmaa!! Allah kahretsin bu sefer gördü kesin.  

Adem: Seni gidi senii. Demek benden habersiz işler yapıyorsun( turgut anladığını zanneder ve 

yalvarır gibidir..) nasıl sinirlerime hakim olayım.. 

Turgut: İki medeni insan gibikonuşalım 

Adem: Nasıl iki medeni insan gibi konuşması var mı bunun? 

Turgut: inan aramızda bişey yok yeni geldi daha  

Adem: Tabi yeni gelicek yeni geliyorda bana niye haber vermiyorsun? 

Turgut: söyleyecektim fırsat bulamadım ki..(keser..) 

Adem: Yav bırak şimdi onu falan ben sanabişey söyleyim mi..hehe şaka yapıyoruım nasıl bari 

güzel mi?  

Turgut: Kim güzel mi? 

Adem: İçerdeki güzel mi? 

Turgut: sen onu görmedin mi? 

Adem: yoooo.. 

Turgut: ne diye kafa buluyosun lan o zaman görmediysen niye geriyosun da üstüme yürüyosun 

lan o zaman 

Adem: Ay üstümü başımı parçalayacaksın ne bağırıyosun be adam.  

Turgut: Öldürrüm bile! Sanane elalemin sahipli kadınından güzel olur çirkin olur  

Adem: Dur dur dur sahipli mi dedin?  

Turgut: Sevgilisi var. 

Adem: Öylemii.. Öyle ya yahu sanane banane, sevgilisi olacak boynuzlu düşünsün. (gülüşürler..) 

Turgut: Adem ne enayiler vardır diymi? Ben öyle tanırım ki sevgilisi arkadaşyla burnun dibinde 

olurda öküz boynuzlandığının farkına bile varmazmış.  

Adem: Turgut ben öyle değilim ama diymii?  



 

 

Turgut: Sen bambaşkasın.. 

Adem: Allah aşkına  

Turgut: Senden bişey kaçmaz valla.. hadi hadi sen gitte çocukları idare et.. 

Adem: Ya şunu, şunubi göreyim içimde kalır sonra çok merak ettim, bi kereden ne çıkar canım. ( 

o sırada turgut olmaz olmaz diye mizahsen verir. Hadi diye kapıya doğru itekler. ) 

Adem: Şiit turgut, nasıl? 

Turgut: Muh muhh.. 

Adem: Yuh ulan yuhh..  

Turgut: Çık bakalım küçük hanım.. Duydun dimi? Demek evvel ademe kafa tuttun sarışın kadına 

baktın diye sonra geldin bana kafa ütülüyosun burda  

Ademin karısı: Napıyım hayatım? Ademe ben turgutu seviyorum onu kıskanıyorum diyemezdim 

ya bi yalan uydurdum hırsımı ondan aldım  

Turgut: Asıl yalanı şimdi uydurdun. Herhalde ondan bir hediye istedin almadı aynı numarayı 

bana yaptın ama hava alırsın 5 param yok ha!  

Ademin karısı: Ben senden hediye değil seni istiyorum! 

Turgut: Bırak şimdi beni allah aşkına  

Ademin karısı: Bak dinle hayatım yarın akşam adem eve gelmiyo 12'den sonra seni bekliyorum  

Turgut: Olmaz ben yarın gelemem yarın değil 1 hafta gelemem yavrucum biliyosun yeni bi eser 

koydum sahneye  Otellonun diş fırçası diye onun premiyeri bu gün diymi? 

Ademin karısı: Geleceksin yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım şimdi! 

Turgut: Bırak beni tehdit etme ben gelmem böyle şeylere  

Ademin karısı: (Çığlık atar) 

Turgut: Hay gözün kör olsun kurtalan ekspresi mübarek, hayır odeğilde rana uyanacak  

Ademin karısı: Kim uyanacaaak? 

Turgut: Yok yani konu komşu uyanacak, tamam geliyorum hadi sen bahçe kapısında 

bekle(diyerek dışarı doğru iter) 



 

 

Ademin karısı: A.aa bu ne biçim güle güle kovar gibi? 

Turgut: Nasıl olsun? 

Ademin karısı: E hani öpücüğüüm? 

Turgut: Afedersin hayatım, muah güle güle hayatım, muah güle güle bitanem. 

Ademin karısı: Bay baaaaay 

Turgut: Güle güle allahın cezası! Tamam bunu atlattım ama felaketin büyüğü içerde  

Kayınvalide: Yürüüüüüü yürü gözü kör olasıca herif ! Bıktım usandım senin dırdırından vallahi 

billahi 

Kayınpeder: Ulan bana bak kocana herif diye hitap etmeye utanmıyor musun? 

Kayınvalide: ayy ağzımdan kaçtı işte, otur kız otur. 

Kayınpeder: Büzesun ağzının torbasını da bana bundan sonra herif diye hitap etmesin bidaha 

hee. E ne dikilip duruyorsun otursana. 

Kayınvalide: ayol nereye oturayım? 

Kayınpeder: uyyyyy ula kel başıma otur, ha burası senin damadının evi. E istediğin yere otur 

efendim  

Kayınvalide: senin sözünle oturmayacağım  

Kayınpeder: ulan damarıma basma otur diyorum sana! 

Kayınvalide: oturmiycam  

Kayınpeder: otur diyorum sanaaAA! 

Kayınvalide: oturmazsam naparsın??????!!! 

Kayınpeder: o zaman ben otururum daaa 

Kayınvalide: heh şöyle imana gel bakalım  

Kayınpeder: hay seninle evlendiğim güne lanet olsun, beni pişman ediyosun daa 

Kayınvalide: ondan öyle kebapçı köpeği gibi kapının önünde dolaştığın günleri 

Kayınpeder: kim dolaşıyormuş efendim senin kapının önünde? 



 

 

Kayınvalide: sen dolaştın! 

Kayınpeder: efendim ben o gün para düşürmüştüm sizin kapının önünde onu arıyordum. eş dost 

bana geldi dediler ki ulan kasap sami geldin yetiştin artık seni everelim bende onlara sordum 

bana kimi münasip görüyorsunuz diye senin aileni söylediler anan baban iyi insanlardı ama sen 

onlara hiç benzemiyorsun be. 

Kayınvalide: sen benim aileme kurban ol kurban! Ben bi kere paşa sülalesinden gelmeyim  

Kayınpeder: kimmiş efendim senin paşa sulalen? 

Kayınvalide: ay ayol kim olacak Davut Paşa Kasım Paşa Süleymaniye Paşa  

Kayınpeder: sen benim dedemi biliyor musun? 

Kayınvalide: Nereden bileyim ? 

Kayınpeder: Baltacı mehmet paşadır daa! 

Kayınvalide: Hadi ordan be kızın yanında saçma sapan konuşma! 

Kayınpeder: Ula sen kirli çamaşırcı fadimenin kızı değil misin? 

Kayınvalide: Ayol sen halt etmişsin benim anam çamaşır öğretmeniydi! 

Kayınpeder: Benim babamda bulaşıkçı profesörüydü  

Gelin: Ay annecim babacım ay ne olursunuz biraz yavaş olun canım biliyosunuz ki kendi evimizde 

değiliz ayıp! 

Kayınpeder: Heh bak şimdi görüyor musun kız burda ne demek istiyo şimdi efendim? Ha burası 

senin kendi evin değildir hesaplı konuş ölçülü konuş efendim  

Kayınvalide: Hahaaaayyt burası benim damadımın evi istediğim gibi hareket ederim. 

Gelin: Ayyyyy şu dırdırınızdan öyle bıktım usandım kiii düğün günü biran evvel gelsin diye can 

atıyorum vallahi  

Kayınpeder: oy benim akıllı kızım görüyo musun ha bu düğün biran önce olsun damadım 

koynuna gireyim diye düşünüyo  

Kayınvalide: a.aah tabi haklı benim tonton kızım, ay anan sana kurban olsun yavrum.  

Gelin: Amaa annecim hem beni seviyosunuz hemde çok üzüyosunuz!  

Kayınvalide: Oy güzel kızım anacığın seni hiç üzer mi?  



 

 

Gelin: Üzüyosunnn! 

Kayınvalide: Yarappi şu güzelliğe bakın tıpkı türkan şoray bir elmanın yarısı kızım yarısıda ben hık 

demiş burnumdan düşmüş  

Kayınpeder: ula düşse düşse senin burnundan ahtapot düşer bee! 

Kayınvalide: Hadi ordan!! 

Kayınpeder: O kız asıl bana benziyor bana, oy gözlere bak gözlere eşşşek gözü gibidir ha !!!(kızın 

hoşuna gider cilvelenir) YILIŞMA YILIŞMA BEEE!! 

Kayınvalide: a.aaaaa sen benim kızıma ne hakla bağrıyorsun? onun üzerinde senin ne hakkın 

var? bütün hak bana ait banaaaa!  

Kayınpeder: Senin hakkın neymiş efendim?  

Kayınvalide: 9 ay 10 gün karnımda taşıdım onu  

Kayınpeder: ula alırsın hammaliyeni çeker gidersin işine beE ! 

Kayınvalide: Herif onu ben doğurdum ben! 

Kayınpeder: Ula onun mütaitide benim BEN  

Gelin: Ben inşaat malzemesi miyim? Ama turgut dediyse vallahi olurum! 

Kayınpeder: Kim ula bu turgut!!! 

Kayınvalide: Ayol kim olacak kızının nikahlısı damadın! 

Kayınpeder: haaaa efendim turgut geldi istedi ben ona olmaz dedim ama ne yaptı etti annenin 

gönlüne girdi aldı seni ondan. Önce nişanı yaptı arkadan bastı nikahı düğünü bu gün edeceğim 

yarın edeceğim diye bizi atlatıp duruyor  

Gelin: Anneeeee duydun mu???? Turgut bizi atlatıyomuşşş.. Eğer öyle bişey yaparsa intahar 

ederim! kendimi intahar ederim!!! 

Kayınpeder: Efemdim intahar etmene lüzum yok! ha o turgut bu gün gelsin buraya ula 

diyeceğim ona düğünü etmezse tutacağım onu saçlarından çekeceğim sürmeni yatıracağım onu 

dizime dilim dilim dilim keseceğim! 

Turgut: a.aaaa hoş geldiniz kayınpeder  

Kayınpeder: çek lan elini 



 

 

Turgut: Hoş geldiniz kayınvalideciğim  

Kayınvalide: kayınvalideciğim diyen dillerini yiyim damat bu ne güzellik böyle? 

Turgut: Sağ olun efenim teşekkür ederim. 

Kayınvalide: elemterefiş kem gözlere şiş, sarımsaklı dereotlu Tüüüüü maşallah damat (kıvırtarak 

söyler) gel kaynana gel, gel kaynana. 

Kayınpeder: Ulan ne yaparsın be? Ulan 30 senelik benim helalimsin bana daha bir defa 

çalkalamadın(damada döner) sana noluyo sana ?  

Turgut: Elini öpecektim efendim  

Kayınpeder: Ulan elini öpeceksin gider insan gibi öpersin niye çalkalatıyosun ona be  

Turgut: oldu bi defa(geline bakar) sevgili nikahlım hoş geldin  

Kayınpeder: (gelini öpmeye giden damadın önünü keser) dur bakalım dur nereye gidiyorsun 

efendim?  

Turgut: aaa uzun ettiniz ama efendim o sizin kızınız olabilir ama benimde nikahlı karım! 

Kayınpeder: Efendim o senin nikahlı karındır, düğünü yaptın mı ?  

Turgut: ı ıh yapmadım.  

Kayınpeder: ee niye yapmıyorsun düğünü ulan! 

Turgut: ıı şey için yapamadım efendim muali vaziyetim bozuk  

Kayınpeder: ne diyor bu? 

Kayınvalide: Param yok diyor  

Kayınpeder: Heeee param yok diyorsun, efendim biz onu kayınvalidenlen beraber düşündük ha 

bu cüzdanın içinde tam 250 bin lira para koyduk, ha bu uşak düğünde istediği gibi kullansın 

masraf etsin işini görsün dedim.  

Turgut: o paralar bizim istasyonda durmaz mı?  

Kayınpeder: Efendim benim para eksprestir öyle küçük istasyonlarda durmaz!  

Turgut: ehehe, madem geldiniz 1 aya kadar yaparız bu düğünü. 

Kayınpeder: efendiiiiim??? 



 

 

Turgut: 1 aya kadar diyorum. 

Kayınpeder: damat ne diyorsun sen? ha bu düğün bu gece olacak! 

Turgut: olur mu öyle saçma şey efendim öyle düğün 1 gecede olur mu? düğün yaptırmak için 

evvela davetiye bastırmak misafir çağırmak lazım büfe hazırlamak lazım ohoooo 

Kayınvalide: biz hepsini yaptık damat 

Turgut: nasıl yaptınız?  

Kayınvalide: her şeyi hallettik  

Turgut: ne yani davetiye bastırdınız dağıttınız şimdi buraya düğün var diye misafir mi geliyor?  

Kayınvalide: e tabi canım sosyeteyi bile davet ettik. 

Turgut: allah rana uyuyor 

Kayınvalide: hemde jet sosyetesi damat. 

Kayınpeder: sonra benim bir misafirim vardır askerlik arkadaşım anlıyo musun? 

Turgut: anlıyorum efendim. 

Kayınpeder: heh bak birinci sınıf başkomiser oda geliyor bu akşam ve son defa söylüyorum 

damat bu düğün bu gece olacak  

Turgut: aman efendim nasıl olur? 

Kayınpeder: ha bu düğün bu gece olmasın damat yatırırım seni dizime tutarım saçlarından 

çekerim sürmeni dilim dilim dilim  

Gelin: annneeeeeeeee kocamı kesiyooooo 

Kayınvalide: ay korkma o tavuk bile kesemez beee 

Kayınpeder: hadi bakalım siz geçin bahçeye hazırlığa başlayın  

Kayınvalide: damaaat! gel kaynana sarıl(kayınpeder önünü ve sözünü keser) 

Kayınpeder: ula çık dışarıya! çık dışarıya be ÖF ! 

(gelin babasının arkasından damada öpücük atar) 

Kayınpeder: ula çık dışarı dedim sana!(damada döner) ula noluyo be noluyo be? başımdan 

köprü mü kuruyorsunuz be? Bak damat sana son kez söylüyorum ha bu düğün bu gece olacak 



 

 

eğer bu düğün bu gece olmasın yatırırım seni dizime çekerim sürmeni.. 

Turgut: dilim dilim dilim  

Kayınpeder: ha onu iyi bileydin! 

Turgut: pastırma kesiyo herif dilim dilim... Hay allah nerden geldi bunlar ya bundan 1 sene evvel 

anadoluda turnede geziyodum tiyatroyla, bi yerde rehin kaldık parasız kaldık bu zengin adamın 

şu salak kızına nişan yaptım nikah yaptım düğünü bu gün yaparım yarın yaparım diye atlattım bi 

kaç kuruş aldım sonra çektim geldim buraya, nerden bulmuşlar ki adresimi? Allaaaahh bide rana 

benim evlendiğimi duysun cinayet çıkar allah canımı alsın gözünden kıskanır beni aman boşver iş 

olacağına varır  

Rana: günaydın sevgilim 

Turgut: günaydın yavrum  

Rana: ne oldu öyle birden bire şeytan çarpmışa döndün??? 

Turgut: Ha yok kapı biraz çarptıda 

Rana: günaydın dedim değil mi? 

Turgut: günaydın dedik bizde karanlık demedik heralde  

Rana: anlaşıldı hayatım sen çok sinirlisin 

Turgut: birazcık sinirlerim bozuk ranacım  

Rana: kahvaltı etmeyecek miyiz? 

Turgut: kahvaltılık yok yavrucum burda 

Rana: peki sen napıyosun canım?  

Turgut: ben simitle çayla idare ederim  

Rana: ben onada razıyım  

Turgut: ama şimdi oda yok yavrucum sen illede kahvaltı mı istiyosun? 

Rana: e tabi karnım çok aç 

Turgut: tamammmm köşede muhallebici var gider kendine mükellef bi ziyafet çekersin ha? 

Rana: bi nevi sepet havası değil mi? 



 

 

Turgut: yapar mıyım öyle şey hiç? 

Rana: anlıyorum hayatım sen artık beni hiç sevmiyosun! 

Turgut: rana ne biçim lakırdı o öyle? hayatımda senden başka kadın varsa dünyanın en 

namussuz en şerefsiz(rana keser) 

Rana: indir ulan o ayağını!(damat ranayı öpmeye kalkar) Bana bak istemiyorum dur hayır hayır 

nolur dur üzme beni 

(turgut ranayı öperken kayın peder içeri girer) 

Kayınpeder: Ula turguut, ula o kulağını birazda bana ver! TURGUTTT! Gel la buraya! 

Turgut: Allahhh! Dilim dilim dilim! buyrun efendim? 

Kayınpeder: Kim la bu karı?  

Turgut: Anam!  

Kayınpeder: Ohaaaaaaa! 

Turgut: Anam olur mu canım anam değil tabi, şeyim ııımmm arkadaşım var adem, ademin karısı.  

Kayınpeder: e ne yapıyordun sen ona?  

Turgut: kocasıyla kavga etmişte barışın diye ikna etmeye çalışıyodum  

Kayınpeder: ula sen onu öpüyordun be! 

Turgut: öpüyodum tabi! tarif ediyordum, git kocanı böyle öp barışın diye. 

Kayınpeder: inanmıyorum sana  

Turgut: şimdi arkadaşımın karısı olduğuna inan mıyor musunuz? (Kayınpeder kafasını sallar) 

sorarız kendisine ! Öyle değil mi efendim??? 

Rana: nee? 

Turgut: (çaktırmadan) kahvaltıya gitmiyor muyuz? 

Rana: ee tabiii öylee! 

Kayınpeder: heee öyle midir?? 

Rana: bana bak turgut kim bu moruk allah aşkına? 



 

 

Turgut: ya yavrucum bizim adem var, ademin kayınpederi  

Rana: ayol ademin kayınpederi yoktu ki!  

Turgut: İnan mıyo musun?  

Rana: Hayır inanmıyorum. 

Turgut: sorarız! 

Rana: Sor! 

Turgut: Öyle değil mi efendim?  

Kayınpeder: ne öyle değil mi? 

Turgut: (çaktırmadan)düğün yok mu bu gece??? 

Kayınpeder: haa öyledir efendim öyledir! 

Rana: ay ben nereden bileyim turgutçum aaaa!!! 

Adem: Turguuuuuutt!! 

Turgut: Eyvah adem geliyor! 

Adem: turguuuut hay allah! nerelerde kaldın?(turgut sözünü keser) 

Turgut: gel oğlum gel karının yanına geç(ademi rananın yanına iter) kocası geldi bak! 

(rana ademe adamın kim olduğunu sorarken turgut ademi kayın pederinin yanına iter) 

Turgut: Ulan geç kayıp pederin çağırıyor! 

Kayınpeder: Ula uşak sen adem misin? 

Adem: ademim. 

Kayınpeder: heh ben içeriye girdiğim zaman ha bu herif bu karıyı öpüyordu öpüyordu 

Adem: öpsün 

Kayınpeder: ula sen ne biçim adamsın? ula sen adem değil misin? 

Adem: ademim! 

Kayınpeder: heh işte bende sana diyorum ki ben içeriye girdiğim zaman bu herif bu karıyı 

öpüyordu! öpüyorduuu!! 



 

 

Adem: canın çektiyse sende öp yahu!! 

Kayınpeder: ula aranızda şirket mi kurdunuz? ha o şirkete benide ortak edin da! 

Adem: e bas parayı ortak ol banane yahu! 

Kayınpeder: Uyyyy sen ne aynizli poynizli beee! Git işine be(sahneyi terk eder) 

Adem: aaaaa deli midir nedir yahu şuna bak! 

Rana: bana bak turgut bu adam ne şirketinden bahsediyordu şimdi? 

Turgut: efendim kayın pederiyle adem bi şirket kurmuşlarda iflas mı etmişler ne onun meselesini 

halletmeye çalışıyorlardı 

Rana: halledecek başka yer bulamamışlarda burda mı hallediyorlar? gitsin evlerinde halletsinler 

değil mi efendim? 

Turgut: niye evinize gidip halletmiyosunuz lan şirketinizin meselesini?(adem tam konuşacakken 

suratına tükürür) 

Rana: adem bey buradan çıkan bey sizin neyiniz olur?(turgut arkadan parmağını oynatarak işaret 

vermeye çalışırken rana görür) Noluyor orada turgut? 

Turgut: aaaa rana bak, parmağa inen sinirin yayı bozuldu bak(parmağınla oynar) 

Rana: başlarım şimdi senin parmağından! Evet adem bey neyiniz olur?? 

Adem: ee, kayınpederim  

Rana: yok yaaa! sahi mi??? Ulan ne zeka beee, maşallah kayın pederinizi çok çabuk tanıdınız bay 

salak  

Adem: evet biraz salağımdır  

Rana: ay müşerref oldum bay salak( ademe tükürür) 

(turgutta ademe tükürür) 

Turgut: ulan yarım saattir işaret ediyorum! Yahu insan kayınpederini yarım saatte mi tanır! Her 

neyse tam zamanında geldin adem, adem biliyosun benim nikahlı bi karım var onlar bu gün 

buraya geldiler düğün yapacaklar bu akşam misafir davet etmişler kayınpederle kayınvalide 

dışarıda büfeyi hazırlıyorlar hemen çık onları idare et ben ranayı alıp buradan kaçırayım 

Adem: yok kardeşim yok senin kayınpederin aksi adamın teki ben idare edemem! 



 

 

Turgut: ranayı kaçırıncaya kadar yahu buraya gelmesin  

Adem: (istemeyerek)ay böyle zor işleride hep bana yaptırırsın ayol  

Turgut: hadi aslanım benim adem hadi(sahneyi terk eder) 

Cafer: Valla allah razı olsun. Abey bize bi davetiye gönderdiler, burda düğün varmış. Düğünde 

bizim asker arkadaşı var Sami Bey, onun oğlumu doğuruyor kızımı sünnet oluyor. Bide kalktık 

düğünde yemekli, düğün yemekli diye de ben 15 gündür yemek yemiyorum. Valla bir kişide çıkıp 

bizi kapıda karşılamadı. Ulen bende başkomsersem bu gece bu düğün karakolda biter. Ben neder 

neder düğün evini karakola düşürürüm. Şimdi abey bak yolda geliyorum ya, yoldan böyle 

geliyorum bak şimdi(..derken mizahsen verir). Adam böyle yaptı maşşallah maşşallah be 

başkomsere bak ne heybetli gidiyor.(mizahsen vererek..) Nasıl heybetli gitmem abey yanıyom 

bende basur var abey. Kollar da böyleya kollar da böyle, koltuğumun altında da komek memesi 

çıktı aha böyle.. Neyse şimdik biz bunu mesele etmeyelim, biz bi evela tanışalım. Efenim 

bendeniz beyoğlu emniyet amirliği birinci sınıf başkomserliğinden.. kıdemli, kolumda çızıklar var. 

Cibali karakoluna tayin edilen birinci sınıf başkomiser Cafer KISKIVRAK. Namıdeğer kemik kıran 

Cafer. Allah elime kemik düşürmesin, hayret ediyorum 2 dakkada kıyma oluyo çıkıyo. Beni 

beyoğlunda basmadığım kumarhane basmadığım randıman evi kalmadı! Herhangi mühim bir 

havadis olduğunda bana haber verirler, hırsızlık falan gibi. Ben şüphelendiğim zaman geceleri 

asfaltta kendi gölgemi takip ediyorum. Geçenlerde bi kadının çantası çalınmış ağlıyo kadın. “Otur 

abla!” dedim, “ne ağlıyon sen? Bak saatine.” Kadın saatine baktı 15 dakka sonra o kadının 

çantasını çalan 25 tane hırsız buldum. Çantayı gösteriyorum 35’i birden böyle ediyor, “Ben 

çaldım ben çaldım..” diyo her nedense ben anlamıyorum tabi.. Sıkıysa demesin görüyüm 

bakıyım. Şimdi ben diyorum ki bunlar yemek yetiştiremediler, yoksa yemeğin kokusu falan 

olurdu.. ( bu sırada düğüne Cafer’in eşi gelmiştir..) hehh.. bela geliyor heheey.. Bizim karı geliyor 

be abi, bu karıyı da bana verirken yaktılar beni abey. Gündüz kız kardeşini gösterip gece bunu 

verdiler bana abey. Hoşgeldin bebeğim otur bakayım. Sıfatını biraz asık görüyorum, bir sebeb mi 

var acaba? 

 

Şerefiye: Yani Cafer sen beni buraya getirdin ama çok üzüyorsun. 

Cafer: Ben ne ettim sana karıcım?  

Şerefiye: Ayol bir kutu çiğ köfteyle düğüne gelinir mi?  

Cafer: Yav ben köfteyi çiğ getirdim onlar pişirsin. 

Şerefiye: Hem herşeye burnunu sokuyor, hemde usül erkam bilmiyorsun. 

Cafer: Kim bilmiyor ne bilmiyom?? 



 

 

Şerefiye: Usül erkam bilmiyorsun!! 

 

Cafer: Hadi ulen vicdansız kadın, usül erkam bilmiyor muşum abi bak karıya bak. Benim 8 sene 

sirkeci garında sabahtan akşama kadar erkan karşılamaktan anam ağladı be.. Ben 8 sene erkam 

polisliği yaptım be. Sabahleyin dikiliyom abi istasyona, haydii gelen trene selam giden trene 

selam akşama kadar el durmuyor abey. Bu el alışıyor böyle eve giderken dolmuşa selam, 

otobüse selam. Orda bitse yine rağzıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyom 

kapatıyom.. Ben bilmiyorum he? Gözünü seveyim bana iftira etme.. 

Şerefiye: Bana bak beni kızdırıp kafamın tasını attırma Cafer!! 

 

Cafer: Bana bak karı, seni çekerim karakola, sana bir vatandaş muamelesi yaparım, valla 6 ay 

oturamazsın haa!! Adamın asabını bozma, beni sinir etme, sinirlendirme beni.  

Şerefiye: Şurda eğlenmeye geldim, onuda burnumdan getiriyorsun! 

Cafer: Seni mi çağırdılar, bana davetiye gönderdiler. Ben geliyodum seni getirdim, bak kocanın 

kıymetini bil, adam düğün yapıyor bana davetiye göndertiyor, ben bu düğüne şeref veriyorum 

diye kaç lira harcıyor(okuması için davetiyeyi uzatır).  

  

Şerefiye: 28.07.1945 Salı 

Cafer: Yirmi sekiz bin yedi,bin dokuzyüz kırkbeş bin lirayııı, Cafer geliyor diye bu burda nimet 

yapıyor harcıyor benim için.  

Şerefiye: Ayol o para değil tarih tarih.. 

Cafer: Ne diyon la? 

Şerefiye: Tarih diyorum.. 

Cafer: Hakkaten bu para değil mi? Tarih mi? 

Şerefiye: Tarih.. 

Cafer: Ne bağırıyon, ne bağırıyon! Git dedi kodu yap koş içeriye söyle.. Kocam birinci sınıf 

başkomiser ama okuma yazması yok, bilmiyo de. (Sessizlik ve birbirlerine bakarlar sonra 

birden..) Ben senin ağzını arıyom gız ağzını, biliyon mu bilmiyon mu diye.. Sen esas bunu oku da 

ciğerin yansın.  

Şerefiye: Nedir o?  

Cafer: Sabah erkenden emniyet müdürlüğünde bulun diyorlar.  İstermisin beni anadoluya tayin 



 

 

etsinler?  

Şerefiye: Allah esirgesinn!! 

Cafer: Vallahi esirgesin ya.. Benim gibi suadiye çocuğu anadolu da nider? Yanarım ben orada..  

Şerefiye: Peki yarın ilk vapurla gidersin.  

Cafer: İlk vapurla gidersin.. Ben müezzindim sabah ezanı kalkcam. 

Şerefiye: Otobüsle gidersin.. 

Cafer: Otobüsle gitmem biletçi para almıyor. Israr ediyorum yine almıyor.. Ordan bir gazeteci 

görecek “Vay.. Başkomiser Cafer rüşvet yedi.” Ben şerefimle yaşarım. Şeref olsun diye de seni 

aldım.  

Şerefiye: Neden o?? 

Cafer: Ulan göbek adın Şerefiye değil mi senin vicdansız karı..  

Şerefiye: Tam dokuz da orada olman gerekmez ya biraz da geç gidersin nolucak. 

Cafer: Biraz geç gidersin? Yeni emniyet müdürünü tanımıyon sen. Koltuk elden gitmesin diye 

adam salepçilerden evel geliyor vazifesine be.. 

Şerefiye: Peki ne olacak?  

Cafer: Biraz sonra ekip arabası berduşları topluyor, belki otobüste yer bulursam giderim. 

Şerefiye: Demek sen akşam vakti gideceksin.. Peki ben ne olacağım? Benim eğlenmeye hakkım 

yok mu?  

Cafer: Ulan eğlen düğüne geldik be. Zaten bir hafta evvelden oynamak için hazırlığa başladın, 

çantaya koydun kaşıklarını. Hem sen seversin senin için programı sordum programda ayı varmış 

seversin sen..  

Şerefiye: Bana bak hayır efendim gitmeyeceksin!! 

Cafer: Bana bak bana bulaşma, beni kızdırma valla elinde kalırım bak ha! Bak sana söylüyorum!! 

Ben hasta adamım bana dokunma.  

Şerefiye: Gitmeyeceksin diyorum sana. 

Cafer: Giderim lan haydi..( derken göbek atar gibi yapar..) Gideceğim hadi bakalım.. Babanın 

kemikleri çıksın mezardan yine gideceğim oynaya oynaya.  



 

 

Şerefiye: Gitmeyeceksin!!! 

Cafer: Ulan bunda bi keremat yok bağırma karı rezil edecen elaleme bizi. Ben bu gece vazifeyle 

beyoğlunda bi otele gidiyorum, bundan bişey yok. 

Şerefiye: Beyoğlunda ha.. sen yalnız otelde? Ay yutmam bu numarayıı..  

Cafer: Heheey.. iyi ki beni bi defa sinema locasında bi karıyla yakaladın.  

Şerefiye: Ne cesaretle kadına sımsıkı sarılmıştın? Ama nasıl yakadım!! 

Cafer: Senin marifetinden mi yakalandım? Işıklar sönünce sinama başladı zannettim. Ulen 

elektirik idare yaktın beni, başın altında kalsın lan.. Meğersem arızaymış abey. Benim bildiğim 

arıza yaptımı 8 saat devam eder. Bu ne biçim ağrıza söndü yandı! Bende bizim karıyı görünce 

laapp.. Locadan kendimi salona attım. Senin korkundan o gün ayağımı kırıyordum be  

Şerefiye: Oooohh iyi olmuş. 

Cafer: Orda gördüm ben bak orda eczane var kına al kulağına yakarsın. ( kendi kendine konuşur 

sonra..) Allah allah sen kimden bahsediyon, ben senden başka kadın mı gördüm?  

Şerefiye: Sen daha iyi bilirsin.. 

Cafer: Allah allahh.. Sen Fatma’dan bahsediyon herhalde.  

Şerefiye: Ne Fatması? 

Cafer: Evet evet sen Fatma’yı diyosun. Ulan dur yoksa Ayşe’yi mi dedin?  

Şerefiye: Ne Ayşesi?? 

Cafer: Sen o zaman Müezzezi diyon. 

Şerefiye: Ne Muazzezi!!!?? 

Cafer: Yoksa Müallayı mı diyon? 

Şerefiye: Ne müallası be adam!!!!!?? 

Cafer: Bağırma lan karıların ismini unutturuyon bana! Allah cezanı vermesin sen Halime’yi 

diyosun Halime’yi..  

Şerefiye: Ne Halimesi diyorum!!!!! 

Cafer: Valla bu durumda kala kala bi anan kaldı.. Anladım sen Muganniye var ses zenaatçısı 

Muganniye o meşhur karı sen onu diyosun o zaman.. 



 

 

Şerefiye: Sus!! O kadının adını bi daha ağzına alma. 

Cafer: Yav karıcım iftira etme bana üzülüyom beni yıkıyosun. Ben o kadını tanımam o kadın beni 

tanımaz. Aç telefonu sor bakalım beni tanır mı o kadın.  

Şerefiye: Numarası kaç?? 

Cafer: 1 2 4 1  

Şerefiye: Sen nereden biliyorsun?? 

Cafer: Ne denemek ulan o ben başkomserim. Bir emniyet mensubu hangi vatandaşın numarası 

kaç bilmez mi? Hangi vatandaşın ayağında donu var donu yok bilmez mi? Aç sor bakalım beni 

Cafer Kıskıvrak diye tanır mı? Aç sor bakalım tanır mı!? 

Şerefiye: Ayol hayatımda senin kadar kaba erkek görmedim! Kadın ruhundan hiç anlıyor musun? 

Cafer: Ulan bana bi sen kaba diyon. Ama diğer herkes bana sen ne contilmen erkeksin diyor 

contilmen.  

Şerefiye: Git komşumuz Hayriye Hanımın kocasından biraz nezaket dersi al nezaket.  

Cafer: Hayriye hanım mı? 

Şerefiye: Evet. 

Cafer: Ha şu kadın, güzel kadın. Güzel kadın Allah için. Valla dünya güzeli şahmaran gibi kadın 

yahu.. yolda giderken görüyor herkes maşallah diyor. Dur bi dakka ben onun kocasından ne 

nezaket öğrecem be karı. 

Şerefiye: Onun kocası sabah evden çıkarken bismillah deyip karısını öpüp gidermiş. Akşam eve 

girerken bismillah deyip karısını öper odasına öyle geçermiş yaa. 

Cafer: Allah cezanı vermesin emi. Ulen beni öyle karım olsun, ben sabahtan akşama kadar evde 

hatim indiririm bee.  

Şerefiye: Allah seni kahretmesin emi! Anlamıyormusun? Seni kıskanıyorum kıskanıyorum 

kıskanıyoruuum!!!! 

Cafer: Kıskanıyorsan eros don giydirme. Ben ne güzel pehlivan donu giyiyordum, uzun. Şimdi 

bunun dediği kadın, muganniye. Bir otobüste gidiyoz, ben sivilim o gün. Otobüs kalabalık ayağına 

bastım kadının pardon dedim. Kadın bu perdona vuruldu! Pardon derdemez, “affedersiniz 

beyfendi bülbül mü şakıdı” dedi. Ben de dedim kadının gözümü bozuk neyi bozuk bakıyo bana 

diyo “ ne güzel bıyığınız var.” Gölge mi düştü dedim. Ne iş yapıyosunuz dedi bende sivilim gabak 



 

 

tüccarıyım dedim. Fakat benim türüm ayrıdır ben asma gabağı satarım. Kadın alakadar oldu dedi 

yanımda iki tane bilet var sinemaya gider misiziniz? Bende ne biliyim vakitte boş dedim gidiyim. 

Neyse geçtik sinemaya locaya oturduk hava da sıkıntılı, ben şöyle elimi attım locanın kenarına. 

Işık söndü yandı!! Bizim karıyı gördüm abey. Sinema gözümde döndü ben kendimi sarp locadan 

laap salona gürpp!! Tesadüf abey, ben aşağıda o kadar kişi oturuyor bi kadının kucağına lapp. 

Tesadüfe bak abey kadında hamile. Ben kadının kucağına çocuk fırrtt.. dışarı!! Ordan bi adam 

geldi ağlıyo. “Abi ellerini ver öpeyim abey.” Dedim ne ağlıyosun lan. “Nasıl ağlamam abey ben 

çocuğun babasıyım masrafsız doğum yaptırdın, ne diyon.” Tutturdular çocuğun ismini sen koy 

sen koyy. Çocuğun ismini ben koydum. Fırlama.. ( o sırada Rana sağdan girer Cafer’i 

görmemiştir.. ) haa düğün yemekliya meyve küfeleri gelmeye başladı. Bu küfeyi kim koydu lan 

buraya?  

Rana: Mıstıııık!! 

Cafer: Uleeen ırzı gırık karı seni. Ulen ne tesadüf iti an sopayı kap! Nereye gitsem karışma çıkıyon 

lan vicdansız. Topal fatmanın evine gidiyom orda seni görüyom, melaatın evine gidiyom ordada 

sensin, soğuk oluğa gidiyom sensin. Buraya düğüne geliyom sensin. Ulan sen sherlock’musun 

nesin beni mi takip ediyosun. 

Rana: Unuttun mu hayatım Fatoşun evinde de beraber değilmiydik?  

Cafer: Muha( utanmış bi gülme ile.. ) Ne güzel bir geceydi.. Karıştırma lan onu karıştırma.. Oraya 

bi haber üstüne gittim ben tatbikata gitmiştim oraya, vatan haini seni.  

Rana: Kim vatan haini?? 

Cafer: Sen vatan hainisin, vergi vermemek için vesika çıkartmıyo kaçak çalışıyosun. Duman 

ederim valla! 

Rana: Ay dur bakayım dur sen komiser misin? 

Cafer: Ulen karıya bak yav insan üstüne bi emare olur dersin ki bu itfaiyeci bu kaptan dersin. 

Bende de bi emare görürsün.. (der ve kendi üstüne şöyle bi bakar) kim giydirdi lan bana bu 

elbiseyi..( kendi kendine) ulan bu beni sivil zannediyor ya abey.  

Rana: Nerden buldun sen bunları bakıyım? 

Cafer: Acele etme doğru olsa bu kadar çabuk cevap verilmez dur şimdi bulacam. Hazırlıyoz 

düşünüyoz onu. Bir geçmiş ol de be, ayıp be. Duymadın mı hamam da yangın çıktı gidiyo du 

Cafer.  

Rana: Sahi miii? 



 

 

Cafer: Demekki ben yangın çıkınca can bornozuynan bunu giydim. 

Rana: Can bornozu da ne demek? 

Cafer: Neydi o lan.. Can havlusu. 

Rana: Can havliyle.. 

Cafer: Ulan bi harften bişey olmaz. Bunu giydimmm... yahu sahiden inanıyomusun? 

Rana: Yooo.. 

Cafer: Ne yoruyon o zaman alla alla yav.  

Rana: Ama çook yakışmış Mıstık. 

Cafer: Ee güzele her şey yakışır. Gel bakayım yamacıma. Ne ediyon sen epeydir gözükmedin bu 

akşam ki programın nedir bakayım? Bana bi de bakayım.  

Rana: Bu akşam çok işlerim var hayatım. 

Cafer: Sen bugün işi mişi bırak sen bana bı randıman ver, bu akşam senlen beraber bi buluşalım.  

Rana: Bu akşam olmaz.. 

Cafer: Bu akşam olur neden olmasın?  

Rana: Aman be Mıstık ya, koskoca İstanbul’da benden başka kadın bulamıyor musun?  

Cafer: Bulunmuyor, bu son üç aydır çok kesat. Ne kadar pezevenk varsa grev yaptı. Çalışmıyorlar, 

buluşalım gız. 

Rana: Olmaz hayatım. 

Cafer: Neden? 

Rana: Bu akşam benim konserim var. 

Cafer: Aman be senin konserine kim gelir be. Aman boşver sesim kısık dersin. 

Rana: Ay nasıl iptal ederim ayol. Bu kadar sanatçı para bekliyor değil mi? 

Cafer: Olmaz zenaatçının parasını vermek lazım kaç zenaatçı çalışıyor? 

Rana: 8 sanatçı var. 

Cafer: Kaçar lira alıyorlar? 



 

 

Rana: 200’er lira alıyorlar. 

Cafer: Para işini sen bana bırak dördü böyle gelsin dördü böyle. Aynı anda birbirlerine 200’er lira 

verdimi hepsi parasını almış olur. 

Rana: Olur mu hiç öyle Mıstıkçım. 

Cafer: Para işini gördün nasıl gülüyon lan karı.. buluşuyoz!  

Rana: Tamam. 

Cafer: Nerde? 

Rana: Villada buluşalım. 

Cafer: Yok velinin orası basılıyor başka bi yer olsa.. küçük gardoroba gitsek acaba? 

Rana: Küçük gardoropta nedersi ayol? 

Cafer: Çekmece yav, küçükçekmece. Biraz uzak olacak ama otomobille gideriz.. gırtlak içine 

gideriz hem içeriz orda biraz. 

Rana: Ay neresi o gırlak içi? 

Cafer: Gırtlak.. boğaz.. boğaz içi laaan!! Tamam mı yavrum. 

Rana: Ha şimdi oldu. 

Cafer: Yarın akşam kaçta buluşuyoz?  

Rana: Yarın akşam 8 de buluşalım.  

Cafer: Güzel karar verildi. Şimdi yarın akşam nasılsa buluşuyoz. Sen yarın akşamkine mahsumen 

bana bir avans ver, öpücük ver bakıyım.  

Rana: ( utanır gibi yaparak ) Aaaaaa.. aaayy.. aayy olacak iş değil ay şuna da bak öpücük istiyo ay 

olmaz. 

Cafer: Haklı, ilk defa öpülüyor ya utandı kız. Len gel bi defa öpüyüm len. 

Rana: Aayy vallahi olmaz Mıstık olmaz ay olmaz da olmazz..  

Cafer: Arap kısrağı yerinde duramıyor. Ulan fıtık oldum gel bi kere öpüyüm lan.  

Rana: O zaman şöyle yapalım ilk ben seni öpüyüm. 

Cafer: ( utanmış gibi yaparak )  aayy vallahi olmaz ay olmaz da olmaz. Ulen ver bi öpücük başının 



 

 

gözünün sadakası olsun laan!! 

Rana: Ben sana öpücük verrim ama biraz pahalıya mâl olur.  

Cafer: Güzel kaça mâl olur peki? 

Rana: Bi öpücüğe üç bin lira alırım. 

Cafer: Ben sana bi öpücüğe beş bin lira veririm.. beş bin lira veririm ama fena döverim bak. 

Rana: Sen beş bini verdee, döv. 

Cafer: Bak ikaz ediyom beş bin veririm fena döverim diyorum bak. 

Rana: Ya beş binlik dövsen dövsen ne kadar döversin ki sanki. 

Cafer: Valla beş bini geri alana kadar döverim haaa!! Kuruş bırakmam valla. Ulen öpeyim artık 

bee. 

Rana: Hadi öp bakalım hadi. 

Cafer: Şişir yanağını 80 hava bas yanağına ( tam öpecekken ) ne lan bu leş gibi kokuyon, ne 

kokusu bu? 

Rana: Ezne sürdüm. 

Cafer: Zevksiz karı.. Ben sana koku alayım sen onu sür. 

Rana: Ne kokusu? 

Cafer: Hacı yağı. Gel bakalım bi öpelim gayrı. ( öper.. bu sırada Turgut içeri gelir). 

 Turgut: Öhöö öhööö.. 

Cafer: Noldu lan niye osurdun? Ne gördün de öyle manalı manalı ostura ostura yürüyorsun? 

Turgut: Daha ne görücem öpüyodunuz efenim. 

Cafer: Allah cezanı vermesin. Ya şu kadın şahit yani. Ya ben bu kadını öptüm mü oğlum, ben 

bunun ifadesini aldım, zabıt tuttum, mühürlüyodum sen geldin.  

Turgut: Anladım..( inanmış gibi ifadeli ) 

Cafer: Bi aksini söylersen seni de mühürlerim. (Turgut bu sırada korkar kaçar, Cafer birden 

Rana’ya dönerek ) kim lan bu adam?  

Rana: Yeğenim Turgut.  



 

 

Cafer: Valla öyle yeğenim Turgut falan anlamam ben. ( derken bu sırada Turgut içeri gelir.. 

Cafer’de Turgutu tanımaz ve başkasıymış gibi konuşmaya devam eder..)  

Turgut: Buyrun efenim? 

Cafer: Ben öyle yeğenim turgut falan anlamam! 

Turgut: Tabi efenim. (Cafer konuşmasına devam ederken Turgut’ta tabi efenim diye devam 

eder) 

Cafer: Yav adam geliyor sinirimi bozuyor biz bi kadınla konuşuyoruz. ( Cafer Turgut’u fark eder. ) 

neey.. çık lan dışarı çık. 

Turgut: Efenim Turgut dediniz ama. ( derken yine sahneden çıkar ) 

Cafer: Çıkk laan dışarı lafın gelişiydi o.  Şimdi yarın akşam buluşuyoruz. 

Rana: Tamam. 

Cafer: Sen biraz meze hazırlarsın. 

Rana: Olur. 

Cafer: Biraz da lakırdı al. 

Rana: Lakırdı mı?  

Cafer: Böyle balık varya gevezelik mi ne. 

Rana: Haa sen lakerda diyorsun.. oldu anam alırız. 

Cafer: Ha işte o. Birazda denizden çıkıyo.. o şey çok korkuyorum ama böcük böcük. Neydi onun 

adı avrattes mi  

Rana: Avrattes, ay hiç duymadım ayol. 

Cafer: Avrattes layn bayan değil.  

Rana: Haa.. kar(ı)ades diyosun seen. 

Cafer: Ulen karı avrat aynı şey alla alla. Şimdi sen hemen kaybol burdan.  

Rana: Oldu. 

Cafer: Yarın akşam saat 20’de senin evde. 

Rana: Oldu hayatım hadi Allah’a ısmarladık kara biberim. 



 

 

Cafer: Güle güle mısır püskülü.. Şimdi ben.. ( derken Turgut yine sahneye girer.. ) 

Turgut: Hoşgeldiniz komiserim. 

Cafer: Ne dedin? 

Turgut: Komiserim hoşgeldiniz dedim. 

Cafer: Bunları buraya babam mı koydu eşşoğuleşek. Bu gördüğün yıldızlar gökten mi düştü 

göğsüme benim. Bu gördüğün kanat kuş kanadı mı lan. Bu gördüğün çızıkları ben kahvede 

pışpırık oynarken mi kazandım! 

Turgut: Sinirlenmeyin efenim. Ne dicez peki? 

Cafer: Birinci sınıf kıdemli kolu çızıklı başkomiser. 

Turgut: Lütfedersiniz, birinci sınıf kolu çızıklı başkomiser bey. 

Cafer: Teşekkür ederim mersi pohumu yi.  

Turgut: Ehehe.. (duraksar..) anlamadım  

Cafer: Fransızca da teşekkür ederim demek. Mersi pohumu yi.  

Turgut: Haa bokumiyen bokimiyen.. 

Cafer: Afiyet olsun afiyet olsunn.. Kimsin lan sen?! Şüpelimisin lan?  

Turgut: Yok efenim. 

Cafer: Kaldır kolunu. 

Turgut: Kaldırdım efenim. 

Cafer: Ara kendini. ( Turgut kendini arar.. ) Dolumusun boşmusun? 

Turgut: Boşum.. 

Cafer: Serbestsin gel..  

Turgut: Haha.. bi an korkuttunuz beni efenim. 

Cafer: Ne iş yapıyon sen? 

Turgut: Efenim ben damadım.  

Cafer: Bana itiraf et doğrusunu söyle bu düğünle alakan var mı yok mu?! 



 

 

Turgut: Damadım olmaz olur mu efenim.  

Cafer: Ha sen kızı alıyon yani. 

Turgut: Heee.. 

Cafer: Bana davetiye gönderdiler.  

Turgut: Sami bey gönderdi dimi efenim. 

Cafer: Sami bey asker arkadaşım evet. Bak ben geliyom diye bak oku şurayı. 

Turgut: Bakıyım efenim evet bugünün tarihi işte 28.07.1945 

Cafer: Bu okuduğun tarih, para değil öğren ayı hehh.. Bazıları ona para diyor dime ama ha yerin 

kulağı var dime mahçup olursun.  

Turgut: Doğru efenim doğru. 

Cafer: Peki ne gibi bir hazırlık yapıldı bu düğün mevzusun da? 

Turgut: Özür dilicem efenim çok ani oldu olarak düğüne karar verdik başkomiserim böyle dört 

köşe mamur bir hazırlık yapamadık efenim.  

Cafer: Ne gibi yani hamur işi mi yapıyosunuz? 

Turgut: Hayır hamur işi değil efenim yani böyle aliminit şeyler yapabildik. 

Cafer: Bu aliminit diye bişey konuştunuz bir yere parola mı veriyorsunuz?  

Turgut: Nasıl yani efenim? 

Cafer: Bir casusluk falan mı var işin içinde?  

Turgut: Yok efenim olur mu öyle şey. 

Cafer: Türkçe konuş! Türkçe!  

Turgut: Yani böyle hazır şeyler efenim. Soğut et, söğüş.. 

Cafer: Bana soğuk et dokunuyor ben yiyemiyorum. Başka bi yemek değişik bi yemek var mı 

düğün bu sonuçta.. 

Turgut: Şey var efenim, çeşitli kanepeler var efenim, kanepe yersiniz. 

Cafer: Ne yirik???  



 

 

Turgut: Kanepe. 

Cafer: Kanepe mi?  

Turgut: Evet kanepe. 

Cafer: Yemek için?  

Turgut: Evet 

Cafer: Kanepeyi yiyon yani. ( bu sırada Cafer yan taraflarınla bulunan kanepelere bakar. ) 

Turgut: Evet efenim, şöyle mayonezli kanepe yemez misiniz? 

Cafer: Teşekkür ederim ben sabahleyin zeytinyağlı bir gardrop yedim. ( eliyle Turgut’a vururmuş 

gibi yapar, Turgut geri kaçar. ) gel lan beni yorma şuraya bi surat vur bakayım.  

Turgut: Niye efenim, yanlış anladınız siz. Kanepe bu yani bi nevi sandiviç.  

Cafer: Ne didin? 

Turgut: Sandiviç dedim. 

Cafer: Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya kaldır kollarını lan!  

Turgut: Noluyo efenim ne dedim ki ben. 

Cafer: Daha ne diyecen lan. 

Turgut: Sandiviç. 

Cafer: Sandiviç, markoviç, petroviç.. seni gidi gomünist yürü lan karakola.  

Turgut: Aman durun efenim beni çok yanlış anladınız hani böyle ekmeği böyle yararlarda içine 

böyle sosis mosis koyarlarya ( derken Cafer’in tiki ortaya çıkar.. ) 

Cafer: Oynama lann.. oynalmasana lann! Bende sinir var küfrederim bak!! 

Turgut: Bişey yapmıyorum ki efenim.. 

Cafer: Hııaaaannannıı.. ( Turgut iyice abartır devam eder. ) ulan tutamam bırakırım laaan!              

( Cafer, anlaşılmaz bi şekilde konuşarak Turgut’a iyi bi saydırır. )  

Turgut: Ne dediniz anlamadım? 

Cafer: Anlayan anladı hahaha.. Bana dokunuldumu ben öyle diyorum. Oynayıp durma yedeğim 

yok lan! 



 

 

Turgut: Yani bi nevi sandiviç demek istedim efenim böyle sosis falan.. 

Cafer: Allah cezanı vermesin bu susiz dediğin böyle selam değil mi kalını selam oluyor.. 

Turgut: Hahh.. aynen öyle oluyor. 

Cafer: Baharatlı, sarımsaklı onunda akrabası vardur usscuk 

Turgut: Sucuk. 

Cafer: Uscuk uscuk.  

Turgut: Sucuk sucuk. 

Cafer: Bak böyle böyle uscuk uscukç.. 

Turgut: Bak bak sucuk sucuk.  

Cafer: Uscuuk laaan!! 

Turgut: Tamaam, uscuk efenim.. 

Cafer: Benim ağzımdan çıkan laf kanundur. 

Turgut: Oldu. 

Cafer: Onun bir de uzak akrabası vardır bilir misin? 

Turgut: O ne efenim. 

Cafer: Bastırnaağğğ..  

Turgut: İşte o pastırma efenim. 

Cafer: Bastırnanaaağğğ..  

Turgut: Uscuk tamam da bu pastırma olsun efenim. 

Cafer: Bastırnanağğ..( turgutla birlikte söylerler ) 

Turgut: Bazıları kaba söyler pastırma der.. halbu ki incecik bastırnanağğğğ.. 

Cafer: Gözel yani biz burda bu duruma göre aç kalıyoruz.. 

Turgut: Yok yok aç kalmazsınız efenim sizi biz doyururuz muhakkak.  

Cafer: Nasıl doyurulan lan ne var başka ne kaldı.  



 

 

Turgut: Fransız yemekleri var efenim.  

Cafer: Fransız yemeği? 

Turgut: Tabiii.. Fransız aşçı tuttuk fransız yemeği yapıyor.  

Cafer: Hiç fransız yemeği yemedim yav.. 

Turgut: Aman efenim neler var neler.  

Cafer: Aman abey alıştıra alıştıra söyle. 

Turgut: Ağzınıza layık fransanın bir numaralı yemeği efenim Tarhana Çobazisyon.. ( Cafer şöyle bi 

kalır bişey demez. ) 

Cafer: Bu tarhana çobazyon dediği fransız yemeği mi?  

Turgut: Evet efenim. 

Cafer: Allah allah yav.. ben hiç fransaya gitmedim ama bu yemek hiçte yabancı gelmedi bana.. 

Turgut: Ha öyle gelir efenim genellikle.. arkada ne var ne vaar?* 

Cafer: Ne var, aman yavaş söylee.. 

Turgut: kıymalı makarnasyoonn.. 

Cafer: bu da mı fransız yemeği? Kıymalı makarnasyon?  Yemek arasında susuyon 

veriyomusunuz? Adam geliyosyon tokada yakşaşıyosions.. hani meşhur bi fransız yemeği vardır 

yapmadınız mı? 

Turgut: Hangisi efenim.. 

Cafer: Pııırrrtttsiyon..  

Turgut: O ne öyle efenim. 

Cafer: Kuru fasülye lan. Onun zeytinyağlısına pırtsiyon derler.. 

Turgut: Pekii acılısına ne derler? 

Cafer: Pırt ah yanıyomsiyon.. bak bide gözel bi fransız yemeği var yine takır takırsiyon..  

Turgut: O ne efenim? 

Cafer: Ağır makinalı nohut. Arkadaş biz burda aç kaldık.  



 

 

Turgut: Aç kalmazsınız eminim doyururuz sizi efenim.  

Cafer: Allah allah nereye koydum ben? 

Turgut: Nedir neyi efenim? 

Cafer: Yine bizim arabayı bizim sigara paketinde unuttum sanırım. 

Turgut: Aa a.. sigarayı mı unuttunuz, sigaram var efenim buyrun aramanıza gerek yok.  

Cafer: Zahmet etmeseydin. 

Turgut: Ne demek efenim misafirimizsiniz. 

Cafer: Sen şimdi bu sami beyin kızını mı -şunu bi yakar mısın.. ( paketten bi kendine bi turguta 

sigara alır. ) kızını mı alıyon?  

Turgut: Evet efenim. 

Cafer: Sami bey çok möhterem bir adamdır.. ( derken turgut paketi almak için uzandığından 

Cafer paketi cebe indirir. Turgut bozuntuya vermemeye çalışır.) Kıymetini bil adamın kıymetini 

bil.  Yaa öyle işte, ateşin var mı ? 

Turgut: Evet efenim var. 

Cafer: Ooo çakmak kullanıyon ha vaay. Kıymetini bil bak kıymetini.. ( derken sigarasını yakar.. ) 

Turgut: Bilirim efenim. 

Cafer: Geçenlerde ( derken çakmağı kibrit gibi sallar ve düşürür.. ) ulen bir dalgınlık başladı 

bende. Bunu atacağıma onu atıyom ( derken sigarayı yere atar.. ) Allah’ım buna da şükür 

geçenler de kendimi salladım attım yaav.. ( sigarasını yerden alıp içeye devam eder, bu sırada 

turgut çakmağı ister gibi elini uzatır ) şimdi bu sami beyin büyük kızımı hangi kızı bu? Bi kızı var 

zaten.. ( çakmak isteyen turguta sigarasını yakması için kendi sigarasını verir. ) şimdi ben 

diyorum ki ben bu sami beyin kızını ( diye Cafer konuşurken kendi sigarasını yakan turgut Caferin 

sigarasını yere atar ve üzerine basar. ) ( Daha sonra cafer cebinden paketi çıkartıp yeni bi sigara 

çıkartır.. ) Ateşinizi müsade eder misiniz yeğenim? Teşekkür ederim mersi pohumuyi ( turgutun 

sigarasını alır kendi sigarasını yakmadan onunkini içer ve kendi sigarasını kulak arkası yapar 

turgut öylece kalakalır.. ) ( Cafer büyük bir zafer kazanmış gibi sahnede bi sağa sola yürür, horoz 

gibi kabarır.. ) 

Cafer: Biz kaçın kurasıyız olum sen kaç yaşındasın? 

Turgut: Ben 41.  



 

 

Cafer: Yok büyüksün aç ağzını bakıyım. Sen 45 varsın yavrum.  

Turgut: Nerden anladınız efenim. 

Cafer: Bizim oralarda eşşeğin dişine bakılır yaşını bilmek için..  ( birlikte gülerler.. ) gıh de gıh gıh.. 

Turgut: Niye efenim? 

Cafer: Memlekette deveyi öyle oturturlar.. ahahaha.. Şimdi bak oğlum biraz çek kendini safıma 

gel bakayım. Şimdi sen yeni evleniyon ya.. 

Turgut: Evet efenim. 

Cafer: Dikkat et yarın öbür gün zamparalık yapıpta yakayı eleverme  

Turgut: Zamparalık hikayesi, aman efenim aman zaten iyice pişman oldum artık kolay kolay 

yapmam son metresimden ağzım fena halde yandı.  

Cafer: Son metresiniz çirkin bi kadın mıydı? 

Turgut: Bilakis güzel kadındı efenim. Böyle üzüm gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklıydı.. 

Cafer: Ben bu kızı tanıyom gibi geldi bana. 

Turgut: Nerden? 

Cafer: Bu manav Osman’ın kızı değil mi?  

Turgut: Değil efenim değil.. bir saçları vardır harkülade beline kadar. Hele omuz başları varya 

böyle yuvarlacık gamzeli gamzeli çukurları vardı. İncecik bel, geniş omuzlar, böyle kalçalar 

muntazam, bacaklar sütun..  

Cafer: Bu tarif ettiğin karıyı kaça satıyon bakıyım. (takmayan bi tavırla sorar ve turgut kalakalır. ) 

kalk lan ayağa muhabbet tellalımısın len bana? 

Turgut: Affederseniz ben size bi sual soracağım efenim.  

Cafer: Aman efenim estafurullah buyurun.. 

Turgut: Ben merak ederim hep siz bu meslekten çok para kazanıyor musunuz?  

Cafer: Len adam git güldürme adamı be.. 

Turgut: Niye? 

Cafer: Memursun lan ne para kazanıcan aydan aya maaş, gırtlağa kadar borç içindeyim, ayın 



 

 

sonunu zor getiriyom hey yavrum heey.. 

Turgut: Kaç nüfuslusunuz?  

Cafer: Ben, karım, karımın anası.. Hasta. Benim anam.. hasta. Bir dayımız var onuda getirdik 

köyden o da hasta. Bir kayınbilader var oda bizde kalıyor bi de oğlum var onu da okutuyom valla 

zor geçiniyom işte. 

Turgut: Aynen efenim, bu devirde hakkaten zor. 

Cafer: Ben okumadım oğlumu okutuyorum ama bak. 

Turgut: Öylemiii. 

Cafer: Vallahide billahide bak. 

Turgut: Siz cahilmisiniz efenim? 

Cafer: Heç okumadım ben. 

Turgut: Napıyosunuz efenim. 

Cafer: Ben siyah cahilim oğlum.  

Turgut: Eee peki nasıl başkomiser oldunuz?? 

Cafer: Bak şimdi sene 1945 mi? 

Turgut: Evet. 

Cafer: Bundan 20 sene evvel kadro yetersizdi o zaman takviye alınıyordu emniyet kadrosuna 

cendermelerden açıkları kapatmak için işte bizde o vesileyle şey ettik. Ben zaten bu sene emekli 

oluyom  

Turgut: Öyle mi efenim.. 

Cafer: Fakat ben çok mesudum yokluk içindeyim ama oğlumu okutuyorum.  

Turgut: Nerde okuyor efenim? 

Cafer: Polis kolejine verdim. 

Turgut: Baba mesleği öyle mi.. 

Cafer: E mezun olur olmazda komiser oluyormuş. 

Turgut: Aa evet onlar öyle oluyorlar değil mi efenim. 



 

 

Cafer: Bakalım hayırlısıyla bu sene meeezun oluyor.  

Turgut: Noluyor efenim? 

Cafer: Meeezun oluyor. Bu sene meeezun olsun da diyom, mezuniyetini görüyüm.. bende 

mezun oluyum ölüyüm razıyım yani. 

Turgut: Aman efenim aman allah gecinden versin. Yok yok siz benim sualimi anlamadınız efenim, 

çok çok paranız olsaydı ne yapmayı düşünürdünüz?  

Cafer: Ayrıntılı bilgi banka şubelerinde.. Adama bak lan ne diyo allahım ya.. 

Turgut: Efenim bu mesele öyle kolay yapılmaz fedakarlık ister. 

Cafer: Aaah ulen sen benim bu mesleğe nasıl aşık olduğumu bi bilsen..  

Turgut: Seviyosunuz? 

Cafer: Abi ne diyon be.. ben aşığım abey. Şu gördüğün şapkayı karakolda korum masanın üstüne, 

evde asarım askıya saatlerce bakarım yav. Ben mesleğimi çokk severim.. zaten abey yav normali 

bu değil mi? Mesleğini seversen vazifeni güzel yaparsın.  

Turgut: Doğru. 

Cafer: Mesleğini sevmedin mi iş olmaz. Bu meslek fedakarlık mesleği.  

Turgut: Öyledir efenim. 

Cafer: Bu meslek yokluk mesleğidir.  

Turgut: Nasıl yokluk mesleğidir efenim anlamadım? 

Cafer: Yokluk mesleğidir işte.. mesela avrupa da bir karakola 10 tane cipss araba düşüyor.  

Turgut: Evet 10 jip düşer efenim. 

Cafer: Cipss oğlum cipss.. 

Turgut: Jip efenim jip..  

Cafer: Gel benim lafımı düzeltme oğlum seni bi yamulturum sanayide çarşısında bile 

düzeltemezler. İstanbul da 10 karakola 1 cipss düşüyor. O da allahlık, atlıyon bi emir alıyon 

atlıyon motorlu ekip baskın var yürü!! Güp diye atlıyoz şöför gaza basıyo paaatt!! Önde motor bi 

tarafa çatırt küt kapı inmiş. Anaa bi bakıyom cips yerde çarşaf olmuş.  

Turgut: Eee tabi baskına da yetişemiyonuz. 



 

 

Cafer: Baskına da yetişiriz, hem de cipssnen gideriz. 

Turgut: Jipi nasıl götürdünüz? 

Cafer: İman kuvvetiyle.. 

Turgut: Nasıl yani? 

Cafer: Her memur cipin 5 – 6 parçasını sırtına alır baskın yerine götürür orda monte eder. 

Böylece baskına yetişmiş oluruz. 

Turgut: Ne diye jipi götürüyosunuz kendiniz koşun gidin efenim. 

Cafer: Mevzuat.. hehehehe..  

Turgut: O da doğru efenim ehehe.. 

Cafer: Sonra bak, parmakla gösteremezsin evinin haricinde ısıcak yemek yiyen bi polis memuru 

gösteremezsin.  

Turgut: Hayat pahalı efenim. 

Cafer: Dikkat et sokakta 10 polis memurundan 8’sinin kaşı gözü kirpiği yanıktır.  

Turgut: Tabiii meslek tehlikeli barut ateşi dimi efenim. 

Cafer: Cıık.. 

Turgut: Nası cıık. 

Cafer: Yanlışsın, adamı sabahtan akşama kadar karakolda soba üflemekten anası ağlıyor ondan. 

Yaa bu meslek böyle abey.. şimdi aklıma geldi karakolum.  

Turgut: Siz hakkaten mesleğinize aşıksınız efenim. 

Cafer: Ben zaten aşığım mesleğime abey sen ne diyon.. bak şiir bile yazdım ben karakoluma. 

Turgut: Allah allah çok merak ettim bi okuyun efenim dinleyelim. 

Cafer: Tabi abey okuyayım bak şimdi karakolum için çok seviyom ben bunu iyi dinle; 

 1945’in yılındayım, ben artık mesleğimin sonundayım 

 karakolum, odunun yok soban yanmaz, daktilon eskidir zabıt yazmaz 

 bi dabancan var çakar almaz, 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi deldi geçti. 

 karakolum, duvarlar çatlak çatlak, dabanının altı patlak 

 gece gündüz ifade hırsız arsız kaltak, 20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi deldi geçti. 

şimdi aldık bağlamayı elimize.. (elini bağlama şeklinde tutar. ) Şurası sapı şurası gabağı diyelim.. 



 

 

Hayalet yani, çalıyoz şindi.. (ağzıyla saz çalar gibi yapar sap hiç oynamaz ) 

Turgut: Kızıcaksınız ama yine tutamıcam kendimi. Ben çok bağlama çalan gördüm eli böyle 

durmaz efenim ( sapı göstererek ) aşşa yukarı gider efenim eli..  

Cafer: Senin o gördüklerin acemidir.  

Turgut: Nasıl? 

Cafer: Onlar benim bulduğum yeri ararlar onlar böyle arıyorlar.. Bulamıyorlar, ben ustayım şöyle 

barnaamı attım mı buluyom ha böyle. Geldik meyanına; 

  Gözümde kalmadı ferüm., tutmaz oldu elim kolum. 

  mesleğime feda olsun benim canım, 

  20 sene geldi geçti, 20 sene ciğerimi deldi geçti..  

  Anama söyleyin eeyy eeyy, anam ağlasın aayyy, 

  Halatımın gemine karım bağlasın eeyy 

  Bir oğlum var, yerime yadigar galsın oyy oyy 

Cafer: Bu sene mezun oluyor lan.. 

  

Turgut: Çok güzel efenim çok güzel. 

Cafer: Şimdi geldik nağmenin oyununa ‘ Bahçelerde örük.. (diye oynamaya başlarken birden..) 

oynatmaya mı çalışıyon lan!! 

Turgut: Yok efenim estafurullah olur mu öyle şey.. 

Cafer: Yani bu meslek şerefli ve namuslu meslek. Düşün bak şunu düşün, 25 senedir bi cinayet 

ortaya çıkmıyor, faili meçhul bir cinayet. 25 yılın sonunda günün birinde bu cinayeti sen.. 

Turgut: Meydana çıkartıyorsunuz.. 

 

Cafer: Tesadüf ederse tabi.  

Turgut: Nasıl? 

Cafer: Bana rastlamadı daha. Fakat bi arkadaş var ona rastlamış gözel oluyormuş öyle didi..  

Turgut: Ama sizin için de iyi takipçi diyorlar efenim. 

Cafer: Çok güzel takip ederim arkadaş.. Benim üstüme yoktur.. Geçenlerde bi ihbar aldık meşhur 

kadın casus TAMAHARİ İstanbul’a geliyormuş.. 

 

Turgut: MATAHARİ.. 



 

 

 

Cafer: Tamahari lan, o onun anası. Dediler kadının peşine düş, iz sür. Ben iz sürüyom. Kadın geldi 

galata köprüsünde bi lokantaya girdi, bende girdim peşinden. Kadın ordan çıktı gitti balık aldı, 

bende gittim peşinden. Kadın hamama girdi bende peşinden.. Bir dayak yedim hamamda 

kadınlardan.. O vicdansız tellak ıslak havluyla şılak şılak patlatıyordu sırtıma.. Kadın ordan çıktı 

PTT’ye girdi. 

Turgut: Sende gittin peşinden.. 

Cafer: Kadın berberine gitti.. 

Turgut: Sizde peşinden!!! 

Cafer: Sabaha kadar takip ettim. 

Turgut: Bravoo!! 

Cafer: Kadın ordan çıktı sinemaya gitti. 

Turgut: Siz peşine!!! 

Cafer: Ben girmedim bu sefer. 

Turgut: Niyeee!!? 

Cafer: Filmi daha önce gördüm be ne gireceem. 

Turgut: Hay Allah sizi efenim.. (gülerler) 

Cafer: Ulan ne adamsın dalga geçiyom lan senlen. 

Turgut: İnanın siz daha iyisiniz efenim.. Ama her şeye rağmen sizde görüyorsunuz hala asayiş 

berkemal değil efenim.  

Cafer: Yanlışsın. 

Turgut: Nasıl efenim? 

Cafer: Yanlışsın, hatalısın. 

Turgut: Niye hatalıyım efenim? 

Cafer: Ne demek lan asayiş berkemal değil? Sen şükret dünyayın başka yerlerinden neler oluyor 

lan.  

Turgut: Neler oluyor efenim? 



 

 

Cafer: Afrika da yemyemler, Afrika da diyorum yemyemler çiğ çiğ insan eti yiyor lan.  

Turgut: Olabilir. 

Cafer: Sen istanbul’da çiğ et yiyen insan gördün mü et yiyen gördün mü? 

Turgut: Görmedim efenim. 

Cafer: Göremezsin efenim. 

Turgut: Niye? 

Cafer: E niye olacak, kesiyo bırakıyo.. Ziyan ediyo öyle.. (bu sırada telefon çalar.) 

Turgut: Alo. Kim? Başkomser Cafer mi? Sizi istiyorlar efenim. Herhalde nereye gittiğinizi haber 

veriyorsunuzdur.  

Cafer: Alo. Kimsiniz? Sen misin Mustafa? Noktadan mı arıyorsun yavrum böyle.. Vukuat mı? 

Vukuat varsa yavrum niye beni arıyon, karakola haber versene. Ne didin? Tüh Allah belanı 

vermesin arlanmaz utanmaz, devlet bide sana maaş veriyo insan çalıştığı karakolun numarasını 

bilmez mi lan!! Çıkart kağıt kalemi yaz! ( şöyle bi kalır onunda aklına gelmemiştir. ) Bilinmeyen 

numaralara sor laaan!!  

(tam telefonu kapatır Adem sahneye girer ) 

 

Adem: Aaa başkomiserim de buradaymış. 

Cafer: Ulan ben seni Eskişehir’e sürmüştüm. Ne zaman döndün lan? 

Turgut: Efenim arkadaşım enteresandır, adem. 

Cafer: Kız Adem derler buna.  

Adem: Başkomserim ne zamandan beridir merak eder dururum bu kolunuzdaki çiziklerin manası 

ne?  

Cafer: Bunların hepsini ben nişancılıktan aldım. 

Turgut: Atar mısınız? 

Cafer: Acayip atarım, emniyette benden iyi atan yoktur. Benim atışımı tanırlar. Ben mahallede 

attım mı mahalleli hemen der “Ulan yine başladı atmaya hayy..” beni parmakla gösterirler yolda 

ahaaa işte gidiyor diye. Aha bu gördüğün başkomiser 12’yi 24’ten vuruyor derler.  

Turgut: Nasıl oluyor efenim. Hedefte 12 çizgi vardır 24ten nasıl vuruyorsunuz ki? 



 

 

Cafer: 12 az geliyor bana be.  12 içine bi 12 daha çiziyom atıyom öyle. Konuşma lan sen çiz at 48 

den vur.  

Adem: Afedersiniz başkomiserim ben anlayamadım, hedefi kaçtan vuruyorsunuz? 

Cafer: Hedefine bağlı. Sen herhalde bu tip maceralardan hoşlanıyosun.  

Adem: Çok severim bayılırım. 

Cafer: Benim başımdan çok mecora geçti.  

Turgut: Bi maceranızı da bize anlatsanız efenim. 

Cafer: Mecora mecora.. 

Turgut: Ha evet, mecora.. 

Cafer: Bir gün bi ihbar aldık istanbulun göbeğinde, abdurahman bey semtinde.. 

Turgut: Efenim istanbulda abdurahman diye semt mi var?  

Cafer: Perdon abduraman değildi lan, abduramın amcaoğlu kimdi.. ha osmanbey osmanbey. 

Tam o hedeftaşının orda. 

Turgut: Nişantaşı olmasın? 

Cafer: Hedeftaşı lan!! 

Turgut: Nişantaşı efenim!! 

Cafer: Hadi değiştir lan yiyorsa Çakıltaşı.. hadi değiştir.. Geldik orda goca bi orman ormanın 

içinde gangistiring.. Elinde bu kadar uçak savar topu beni gördü ataşlayacak  

Adem: Ama başkomiserim elinde ki uçaksavarın işi ne? 

Cafer: Senin burada işin ne? Dur olum.. Sana çok güzel bi mecora anlatıyorum.  

Turgut: Evet siz ona bakmayın nerde kalmıştınız? 

Cafer: Ben o gün duruyom evde böyle işte karı elime yün verdi yün sarıyoz.. Ne yünü lan? Kim 

verdi bu yünü elime..  

Adem: Elinizde uçak savar vardı. 

Cafer: Uçaksavarı gördüm bana doğrulttu ben korkutmak için tabancayı çektim, ayağının dibine 

sıkıcam ormandan bi gürültü... Paldır kültür paldır kültür..  



 

 

Turgut: Tren mi geliyo? 

Cafer: Hee tren geliyor, ne treni bee üzerime yaban domuzu geliyor.  

(Adem ve Turgur birlikte) Eyvaaahh!! 

Cafer: Yaban domuzu he ya.. aha ordan taa oraya bi domuz.  

Turgut: Domuz o kadar büyük olamaz efenim şimdi yapmayın.. 

Cafer: Kızgınlıktan şişer onlar sen bilmezsin. 

Turgut: Aman yüksek bi yere çıkın efenim. 

Cafer: Ne yükseğe çıkıcam ben böyle diyom, gel gel yaklaş bana  

Turgut: Domuza? 

Cafer: He domuza nevar? Gözünün bebeğinden vurucam. 

Turgut: Tabancayla. 

Cafer: Tam 10 bin metreye girdiii.. 

Turgut: Kaç metreeee?? 

Cafer: 10 bin.. 

Turgut: Yok canım 10 bin metreden domuz gözükmez. 

Cafer: O göze bağlı göz göremeyebilir.  

Turgut: Yol olmaz efenim şimdi 10 bin yoktur  

Cafer: Yav işte canım 6 bin falan 

Turgut: Yok daha yaklaşsın o. 

Cafer: Ya şimdik 2 binde olabilir yalan olmasın.  

Turgut: Bırakın gelsin efenim. 

Cafer: Eşşoleşek domuz geliyor lan gelsini lan! Domuz geldi geldi tam girdi nişangaha tabancayı 

galdırdım tam gözünün üstü….. 

Turgut: Öhöö öhöööö 

Cafer: Domuz öyle bi geçti önümden.. O gün otobüs kalabalık ayakta gidiyom. Benim elim niye 



 

 

böyle kaldı? 

Adem: Elinizde tabanca vardı. 

Cafer: Ne vardı? 

Adem: Tabanca vardı. 

Cafer: Tabancayı gökyüzüne bi sıktım güm! 5 dakka sonra aha bu kadar deve pat gökyüzünden 

düştü.  

Turgut: Yok deve..  

Cafer: Bak gördü işte deve. 

Turgut: Hadi efenim saçmalamayın, devenin havada ne işi var? 

Cafer: Martının ağzındaydı lan!! Paldır küldür paldır küldür gergedan karşıdan geliyor  

Turgut: Ne geliyo ne geliyo efenim.. Gergedan nerden çıktı hani domuzdu? 

Cafer: Domuz gergedan makyajı yapmış beni korkutmaya çalışıyo.. Gergedan domuzdan kaçıyo 

laan! Sen dinlemiyosan git bu mecoraa seviyo. Gergedan geldi gergedana böyle ettim bak lan git 

arkadaş.. (dayanamaz Cafer de güler) bende inanmıyom ya hadi bakalım. Gergedana böyle 

ettim, git lan ayak altında gezme.  

Turgut: Niye? 

Cafer: Küçük hayvana sıkmam ben biliyon mu.. Domuz geldi kaldırdım kurşunu gözünün üstüne.. 

Turgut: Öhöö öhöö.. 

Cafer: Bi daha geçti öyle edince.. olum şu domuzu vurdur ben sana sonra aslan vurdurucam söz. 

Böyle dinleyici avcılar kahvesinde bulunmaz. Bak seni çağırıyolar. 

Turgut: Kim nerde? 

Cafer: Domuzu üstüme geliyodu dabancayı kaldırdım, gözünün üstüne... 

Turgut: Öhöööö!!! 

Cafer: Valla öksürüğü geçmezse domuz burada dolaşır durur laan!!   

(Sahnede hizmetçi vardır şarkı söyleyerek mırıldanır.) 



 

 

Hizmetçi S. :Oo.. konuklarımız varmış. Affedersiniz. Ben size kendimi tanıtayım. Ben bu 

pansiyonun hizmetçisiyim.  Bizim hanım yani bu pansiyonun asıl kiracısı bakarsınız bir ay iki ay 

ortalıktan yok olur. Nereye gider ne yapar orası bilmem. İşte bu seferde öyle oldu. Ben bir ay 

yokum dedi çekti gitti.  Bende bundan istifade ederek bu pansiyonu 15 günlüğüne kiraya verdim. 

Balayını burada gerçireceklermiş. Eh napacaksın işte geçim dünyası.. ( zil çalar.) hah yeni evliler 

de geldi galiba. (kapıyıcı açar zabıta girer) buyurun efendim şöyle geçin lütfen. Basıldık mı yoksa..  

Bekçi Ali: Hanım efendi evde yok mi?  

Hizmetçi S. :Yok napacaksın?  

Bekçi Ali: Bu paketi kosmer bey gönderdi götür hanıma vir dedi.  

Hizmetçi S. :Hanım olmadığına göre bana ver. 

Bekçi Ali: Yok başkasına değil bizzat hanıma vir dedi ha.. 

Hizmetçi S. :Şimdi hanımını nerden bulayım ver sen onu bana. Bunun içinde ne var? 

Bekçi Ali: Pohlava. 

Hizmetçi S. :Hadi canım.. baklava bu kadar olmaz herhalde başka bir şey var.  

Bekçi Ali: Nee zıkkımın kökü var. Nie alıyorsun sen o paketi kimsin bu evde ha? 

Hizmetçi S. :Hizmetçi yani senin anlayacağın besleme.. 

Bekçi Ali: Maşallah senide fıstık gibi beslemişler ha. Kız senin ismin ne?  

Hizmetçi S. :Anlamadım? 

Bekçi Ali: Yani seni ne diye çığırıyorlar? 

Hizmetçi S. :Ha ismim. Sevim. 

Bekçi Ali: Sevim.. soy ismin ne? 

Hizmetçi S. :Balta. 

Bekçi Ali: Balta? Le bu baltayı sana kim yakıştırdı ha? 

Hizmetçi S. :Kim olacak babam. 

Bekçi Ali: Bubalar öyle isim yakıştırmaz. Bunu yakıştırsa yakıştırsa, anan yakıştırmıştır. 

Hizmetçi S. :O niye bekçi başı? 



 

 

Bekçi Ali: Eline geçirdiğin adamların dalını buladığını budayasın diye. 

Hizmetçi S. :Peki senin adın ne? 

Bekçi Ali: Ali. 

Hizmetçi S. :Soyadın? 

Bekçi Ali: Meşe. (hizmetçi gülmeye başlar) ne gülüyorsun ne kikirdiiyisin ahahaha diye, noliyi? 

Hizmetçi S. :Hayatımda ilk defa meşe diye bi soyismi duyuyorum. 

Bekçi Ali: E senin gibi baltaya benim gibi meşe odunu lazımdır ha. Yont beni anam hem sobalık 

olurum hem de talaşlık vallah. Sevim.. 

Hizmetçi S. : (cilveli olarak) efeeendim. 

Bekçi Ali: Yavriim. 

Hizmetçi S. :Efeeendim. 

Bekçi Ali: Karıya bak yayın yapıyor yaav. Baltaaa. 

Hizmetçi S. :Canıııım.  

Bekçi Ali: Canın çıksııııın. Yavrıııım (derken hizmetçi kaçmıştır ve boşluğa düşer) bırrrrrrrrrr(at 

gibi ) 

Hizmetçi S. :Çok merak ettim bekçi başı sen nerelisin? 

Bekçi Ali: Diyarbekir Allah vekil. 

Hizmetçi S. :İçinden misin?  

Bekçi Ali: Yok kıyıcığından. Bir Silvan kazası var oradanımdır. Bizim aile orda çok meşhurdur haa..  

Hizmetçi S. :Öylemi.. Kimlerdensin? 

Bekçi Ali: Bize orda kıllıbacaklar derler. 

Hizmetçi S. : (bekçinin bacağına bakmaya çalışır) bi bakıyım bekçi başı.. 

Bekçi Ali: Dur gız dur temes yapma.. Yav benim değil dedemin bacağı kıllı yav karıştırma öyle 

aaa.. ( der ve düdüğünü öttürür) asayiş berkemal devam.  

Hizmetçi S. :Çok merak ettim bekçi başı Silvan neresi İstanbul neresi sen niye memleketinden 

kalktın da istanbula geldin?  



 

 

Bekçi Ali: Sorma bu böyük bi maceradır ha. Valla biri yazacak olsa bir orman olur.  

Hizmetçi S. :Heralde roman demek istedin?  

Bekçi Ali: He işte o dediğinden olir. Yav benim bi emmimin oğlu var hasso burada bekçilik 

yapıyor. Bigün bana mektup yazdi “oğlum Ali İstanbul’un taşı toprağı aldın”dedi. Bende kuyumcu 

olmayı kafaya koydum yastığı yorganı vurdum sırtıma düştüm yola. Geldim diyarbekir 

islipastirdasyonuna.  

Hizmetçi S. :İstasyon o ne istipasyonu? 

Bekçi Ali: Yav hem islidir hem paslıdır da ondan. Ulan geldim penceredeki herif benim paramı 

aldi. He şu kadar bi kağıt verdi. 

Hizmetçi S. :Bilet. 

Bekçi Ali: Bende bekledim bi baktım eskiteres geliyor. 

Hizmetçi S. :Expres niye eskiperes olsun. 

Bekçi Ali: Yav 4 saatlik yolu 24 saatte alıyor da ondan öyle ismi yav. Neyse açtın ben kapıyı 

daldım içeri. Yav Allah seni inandırsın bir kalabelik bir kalabelik sorma gitsin. İnsan çöpüğü gibi. 

Ben artık birinin karnına birinin burnuna basa basa bi yerde dineldim durdum. Eskiteres kalktı 

uloo bi baktım benim önümde duran kapıyı herifin biri açti tıkıldı içeri. Öyle bi Dakka iki Dakka 

durdur durmadı çıktı dışari. 

Hizmetçi S. :Sonra? 

Bekçi Ali: Sonra biri daha girdi içeri yanında ha böyle ufacık bi velediynen.. çok durmadı o da 

dışarı çıktı.  Olum ali meşe dedim bu fırsatı kaçırma. 

Hizmetçi S. :Tabii. 

Bekçi Ali: Yatağı yorganı vurdum sırtıma tıkıldım içeri.. 

Hizmetçi S. :Hemen otursaydın. 

Bekçi Ali: Nereye oturuyorsun ben yanlışlıkla abdesthaneye girmişim ha. Baktım olacak gibi değil 

arka taraflara doğru gidem. Yav Allah seni inandırsın bütün odalar tıklım tıklım doli yav boş oda 

yok. Ule bi baktım ilerde bi oda var içinde kimse yok. Açtım kapıyı tıkıldım içeri. Oturdum 

oturmadım bide baktım londüktör geldi. 

Hizmetçi S. :Londüktör ne? 

Bekçi Ali: Yav eline kerpeten alıyor geleni deliyor geçeni deliyor ya.  



 

 

Hizmetçi S. :Kondöktör. 

Bekçi Ali: Ha işte Konya’lı doktor.. geldi. “evladım evladım sen burada oturamazsın 

oturamazsın”dedi. “burası millet vekillerine mahsustur.” 

Hizmetçi S. :E adam haklı orada ne sen oturabilirsin ne de ben. Yalnızca milletvekilleri oturur.  

Bekçi Ali: Yav deget avrat de get.. milletin kendi ayakta dururken vekil nasıl otururmuş ha? Valla 

ben korkmadım. Haydarın paşasına kadar oturdum orda. Haydarın paşasında beni hasso 

karşıladı. Beni götürdü hizmet et git karakola. Orda beni kosmeriyle tanıştırdı.  Kosmer beni çok 

beğendi.  

Hizmetçi S. :Öylemiii.. 

Bekçi Ali: Hemen bekçi yaptı. Sonra daha çok beğendi başbekçi yapti. Yani senin anlayacağın ben 

bu mahallenin başbekçisiyim ha.  

Hizmetçi S. :Demek sen başbekçisin öylemi.. 

Bekçi Ali: Aman Allah başımızdan eksik etmesin 

Hizmetçi S. :Çok memnun oldum. 

Bekçi Ali: Bende bende.. yav sevim. 

Hizmetçi S. :Efendim. 

Bekçi Ali: Canım çekti gel seni öpeyim ha.  

Hizmetçi S. :Aaa durup dururken niye öptürüyüm sana kendimi.  

Bekçi Ali: Ula bi kere öpeceğim yav. 

Hizmetçi S. :Olmaz öyle şey. 

Bekçi Ali: Ula gurban olayım babo yav. 

Hizmetçi S. :Valla öptürmem. 

Bekçi Ali: Ula Allah rızası için yav. 

Hizmetçi S. :Öptürmem canım niye öptüreyim. 

Bekçi Ali: Kız sen Müslüman değilmisen? 

Hizmetçi S. :Evet elhamdülillah müslümanım.  



 

 

Bekçi Ali: E o zaman niye malının zekatını vermiyisin?? 

Hizmetçi S. :Allah Allah ( derken zabıta kapıdan çıkar bu sırada kapı çalmaktadır.) Bu sefer 

mutlaka yeni evlilerdir. (kapıyı açar.) Buyurun efendim şöyle buyurun efendim. 

Aman hayatım dikkat et gelinliğin takılmasın.. 

Hizmetçi S. Aaa sanırım gelin hanım geliyor. 

Evet efendim.. Merhaba bizim için Adem bey burayı kiralamıştı.  

Hizmetçi S. Evet efendim evet. 

Turgut: Biz geldik efenim hanımda geldi. Gel hayatım şimdilik kısa bir süreliğine yuvamız burası 

olacak. Nasıl beğendin mi? 

Nermin: Ay çok güzel. 

Turgut: Güzel, daire hakkında bilgi verebilir misiniz acaba.  

Hizmetçi S. Tabiî ki efendim, şu gördüğünüz yer salon. Geniş ve ferah olduğu için size yatak odası 

için burayı ayarlardım. 

Turgut: Çok güzel çok güzel.. 

Hizmetçi S. Ayrıca şurada mutfak ve diğer yatak odası, şurada iki oda, tuvalet ve banyo vardır.  

Turgut: Banyo dediniz yakmak mümkün mü?  

Hizmetçi S. Siz geleceksiniz diye sabahtan beri banyoyu yakıyorum.  

Turgut: Anlayışınıza hayran oldum. Sevgili karıcım bi banyo almak istermisin?  

Nermin: Mümkünse.. 

Turgut: Lütfen karıma banyoyu gösterin. 

Hizmetçi S. Buyurun efendim.  

Nermin: Turgutçum ben şimdi banyoya gidiyorum sakın buradan bir yere ayrılma.  

Turgut: Ayrılırmıyım karıcım. 

Nermin: Ah canıııım. Gıdı gıdııı gıdı gıdııııı.. (der sahneden çıkar.) 

Turgut: Bu anasından berbat.  



 

 

Hizmetçi S. Karıda ki cilveye bak. 

Turgut: Afedersiniz. Siz ne kadardır hizmetçisiniz burada? 

Hizmetçi S. 10 senedir.  

Turgut: Çok güzel, öyleyse hizmetçiliğin bütün şartlarını bilirsiniz.  

Hizmetçi S. Ay hizmetçiliğin şartları da mı var? 

Turgut: Tabi var, hizmetçilikte iki mühim şart vardır. Birinci şart anahtar deliklerinden odaları 

gözetlemek. 

Hizmetçi S. Ha röntgen.. ben onu hizmetçi olmadan evvelde yapıyodum.  

Turgut: İkincisi de ara sıra hanıma çaktırmadan beyi idare etmek.  

Hizmetçi S. Hop dedik.. Asılma depoya gider!  

Turgut: Tamam bende depo bekçisiyim yavrum.  

Hizmetçi S. Yanlış anladınız hayır dedim. 

Turgut: Teşekkür ederim kabul edeceğini biliyordum.  

Hizmetçi S. Hayır dedim! 

Turgut: Bi kadından bir şey istediniz mi şiddetle hayır dedimi o belki demektir. 

Hizmetçi S. Ya o kadın belki derse. 

Turgut: O zaman evet demektir. 

Hizmetçi S. Ya o kadın yanılıp evet derse. 

Turgut: O zaman o kadın bu işin esnafı demektir yani.  

Hizmetçi S. Sizinle anlaşacağa benziyoruz. Zaten kapıdan girer girmez ne zampik olduğunuzu 

gözlerinizden anlamıştım. 

Turgut: Afferim. Esnaf esnafı gözünden tanımalı böyle. Bakın benim geceleri bazen uykum kaçar 

huysuzlanırım kağıt falan oynamak isterim, mesela bu gece de uykum kaçıcak gibi. Acaba uykum 

kaçsa benimle buraya kağıt oynamaya gelir misin? 

Hizmetçi S. Oynarım. 

Turgut: Çok güzel. Bezik bilir misin? 



 

 

Hizmetçi S. Bilirim. 

Turgut: Bom? 

Hizmetçi S. İşte onu bilmiyorum. 

Turgut: Heh.. bu gece 12 de buraya gel ben sana bom öğretirim. 

Hizmetçi S. Yarın da sen benim odaya gelde bende sana kaptı kaçtıyı öğretiyim. (der ve çıkar.) 

Turgut: Hayt çok güzel hoşuma gitti. Nermiiin? 

Nermin: Efendiiiiim. 

Turgut: Banyo nasıl yavrum? 

Nermin: Ay çok güzel.  

Turgut: Hadi kapıyı aç bende geleyim. 

Nermin: Aaaa utanırııım.  

Turgut: Ne demek utanırım. Biz artık karı kocayız yavrucum utanılır mı? Annen sana bir şey 

söylemedi mi? Hadi ben gelirim sen beni keselersin sonra ben seni olur biter. (kapı çalmaya 

başlar.) Nermin kapı çalıyor. Kapıyı aç.  

Nermin: Ay olmaazzz.. 

Turgut: Nermin kapıyı aç.  

Nermin: Utanırıııım. 

Turgut: Ay ben bunu ilk geceden dövücem ha.  ( sahneden çıkar hizmetçi veryansın ederek gelir. 

)  

Hizmetçi S. Eyvah bizim hanım geldi. Ben evi kiraya verdim parayı da peşin aldım yandım vallahi 

yandım!!! (derken Rana sahneye girer.) hoş geldiniz sefalar getirdiniz de niye geldiniz? 

Rana: A aa ne biçim konuşuyorsun sen öyle evim değil mi istediğim zaman gelirim tabi. 

Hizmetçi S. Şey hanımcım bi daha gelmeyeceğim demiştiniz ya.  

Rana: Canım işlerim yoğundu geldim. Bana banyoyu hazırla çok yorgunum.  

Hizmetçi S. Banyo olmaz. 

Rana: Nasıl olmaz? 



 

 

Hizmetçi S. Hanımcım siz gittikten sonra ben evi temizledim. Ondan sonra bi banyo alayım 

dedim. Banyoya girdim, sobayı tutuşturdum, az sonra banyodan paaat diye bi ses. 

Rana: Kafan patlasın emiii!! 

Hizmetçi S. Çenen tutulsun! (kendi kendine.) bide baktım ki kazan patlamış. 

Rana: Bari biraz su ısıt da elimizi yüzümüzü yıkayalım.  

Hizmetçi S. Hamama git hamama..  

Rana: Senden akıl alacak değilim herhalde değil mi? (hıı laşırlar.. ) 

Hizmetçi S. Karıda ki gözlere bak kamyon farları gibi! (sahneden çıkar bu sırada Turgut 

söylenerek girer.) 

Turgut: Hay Allah deli eder adamı ulan aç kapıyı işte.  

Rana: Turguuuut!! 

Turgut: Ranaaaa!!  

Rana: Senin burada ne işin var bakıyım? 

Turgut: Utanmadan bide bana sual soruyosun ha. Ben senin elinden kurtulamayacakmıyım 

burada da mı geldin buldun beni hemen burayı terk et! 

Rana: Sen kimin evinden kimi kovuyosun haa?! 

Turgut: Seni bu evden kovuyorum! 

Rana: Burası benim evim anlaşıldı mı!  

Turgut: Senin evin mi? 

Rana: Dur bakıyım.. dur! Sen benim evimi bilmiyordun! Turgut nerden buldun bu evi çabuk söyle 

nerden bulduuuun!!  

Turgut: Bi Dakka yavrucum yarın buluşmayacak mıydık?  

Rana: Evet. 

Turgut: Hasretine dayanamadım bugünden geldim.  

Rana: Bi Dakka bi Dakka sen bu evin adresini de bilmiyordun peki adresi nerden buldun. 

Turgut: Adem verdi Allah canımı alsın.. 



 

 

Rana: Demek beni bu kadar özledin hayatım. 

Turgut: Özlemezmiyim yavrum bitanemm. 

Rana: Ay canım beniiimmm.. 

Turgut: Adem elime geçme yedim seni adeeeeemm!!(kendi kendine söylenir.) 

Rana: Madem ki geldin hayatım bende bu akşam ki misafirimi savıyım bari..  

Turgut: Yok yok gelsin o gelsin sırasını savma.  

Rana: Ah ama Turgut nolur gitme ben seni istiyorum. 

Turgut: Ben sonra gelsem.. 

Rana: Ben şimdi içeri gidiyim hazırlanıyım sen git şu bayo… 

Turgut: Banyo yoook!! 

Rana: Nasıl yok? 

Turgut: Sakın bi daha banyoyu ağzına alma.. haberin yok mu? 

Rana: Yoooo.. 

Turgut: Üüüfffff.. gazete yazdı okumadın mı? Üüüüüfff.. üf de ne bulamadım ki(kendi kendine 

söyler) ha.. hamamcılar belediyeye şikayette bulunmuş, herkes evinde yıkanıyor hamamlara iş 

kalmıyor diye.. belediye de banyo da yıkanmayı yasak etmiş. Adını anma..  

Rana: Sahi mi diyosun sen.. 

Turgut: Ha ha.. 

Rana: Yalan konuştuğun nasılda gözlerinden belli oluyor ama.  

Turgut: Oluyor mu? 

Rana: Çünkü ben banyo meselesini biliyorum şekerim! 

Turgut: Kim söyledi? 

Rana: Hizmetçi söyledi. 

Turgut: Bak namussuz karıyı, gözüm tutmamıştı onu zaten. Demek her şeyi öğrendin. 

Rana: Evet canım. 



 

 

Turgut: İnan benim kabahatim yok Rana.. bu seni tanımadan evvel olmuştu yavrucum. Eğer seni 

tanısaydım böyle bir şey yapamazdım zaten.  

Rana: Şekerim senin kabahatin yok ki. 

Turgut: Ha işte bende onu söylüyordum. 

Rana: Hizmetçi bozmuş. (Turgut kalakalır.) 

Turgut: Onu? 

Rana: Onu.. 

Turgut: Bozmuş.. 

Rana: Evet canım. 

Turgut: Hizmetçi? 

Rana: Evet. 

Turgut: Cık.. rivayettir hizmetçi yapamaz o işi.  

Rana: Ay canım altını kurcalarken patlatmış..  

Turgut: Laaaayynn!! (diye bağırır istemsizce.) ne diye kurcalamış bilmediği şeyin altını!!! Patlatır 

tabii ya.. şuna bak ya.. ne alakadar etmiş elalemin altı! Mahkemeye vericem dava edicem onu!! 

Rana: Ay niye sinirleniyosun Turgutçum!  

Turgut: Tabi ki sinirlenirim bee! 

Rana: Ay tamir ettiririz olur biter yahu.. 

Turgut: Yok canıııım bakalım eskisi gibi olur mu! Bakalım ben tamirli mal istermiyim! 

Mahkemeye vericem! 

Rana: Aman be Turgut yaa.. alt tarafı banyonun kazanı be şekerim.. (Turgut yine kalakalmıştır ve 

şaşırır.) 

Turgut: Hahaha kazan.. Kazan ezelinden patlak zaten. 

Rana: Dur bakıyım dur sen çok heyecanlandın. Yoksa banyo da görmemi istemediğin biri mi var 

ha? 

Turgut: İstirham ederim. Eğer bana itimatın yoksa buyur bak..(Rana banyoya yönelir.) bırak 



 

 

şimdi misafirlerin gelecek. 

Rana: Oldu hayatım ben ona telefon etmeye gidiyorum sende hazırlan.  

Turgut: Hadi yavrum hadi.. ulan adem yedim seni beni gönderecek bi yer bulamadın da bu 

karının evine mi gönderdin lan beni!! 

Nermin: Turguuuuutt..  

Turgut: Yavvruuum yavaş konuuuşş.. 

Nermin: Banyo çok soğuk üşüyorum. 

Turgut: Soyunmadan yıkan soyunmadan tamam mıı!! 

Rana: Turguuuutt.. 

Turgut: Bitaneeem.  

Rana: Şekerim bir türlü numara düşmüyor. 

Turgut: Hayatım telefonun üzerine tık tık yap mutlaka düşer numara..  

Nermin: Turguuutt.. 

Turgut: Yavruuum.  

Nermin: Hizmetçiye söyle de bi kaç odun getirsin. 

Turgut: Odun modun getiremez takunyalarını sok sobanın altına tamam mı!! Bide yüksek sesle 

bağırıp durma duyulucak. Yavaş ol biraz.  

Rana: Turguuuutt.. 

Turgut: Yavruuumm. 

Rana: Hayatım bana ordan rehberi uzatı versene.. 

Turgut: Yav bilinmeyen numaralara sorsana Allah aşkına.. 

Nermin: Turguuuuttt.. 

Turgut: Ne var lan!!!  

Nermin: Camdan birisi bakıyor.. 

Turgut: Al içeri.. yook alma kov lan koov! Hay alam deli olucam yarabbim.  



 

 

Rana: Alooooooo.. 

Turgut: Aloo tımarhane bi yatak Allah aşkına.. Ulan adem bu yaşta beni kalp hastası kalp.. kalp..  

(derken elini cebine vurur ve Ademin verdiği hapları hatırlar.) tamam.. adem ne demişti bi hap 

12 saat. Başka çare yok.. şuna biraz votka koyayım.. bunun içine 3 tane 3 olmaz 2 tane daha.. 

yeter be.. kalanını da bu şişeye boşaltırım. Oldu bu iş. Ranaya bunu içiririm. O yatar ben karımı 

alır kaçarım. 

Rana: Turguuut. Hayatım bir türlü numara düşmedi napacağız biz şimdi. 

Turgut: Boşver hayatım boşver düşmesin gel kafaları çekelim biraz. 

Rana: Aa ben ondan istemiyorum ama. 

Turgut: Ama olmaz öyle biraz iç hayatım. 

Rana: Evvela sen iç ben devam ederim. 

Turgut: Bi yudum alayım üstünü sen devam edersin. (derken kapı çalınır telaşa kapılırlar.) 

Rana: Eyvaaahh.. geldi işte.. 

Turgut: Misafirin mi geldi. 

Rana: Evet.  

Turgut: Çabuk yatağın içine gir yokmuş gibi davran belki çalar çalar gider tamam mı.. hadi 

yavrum.. (kapı açılmıştır ve içeri gelinin annesi girer..) 

Kaynana: Nermiiiin.. Yavrum hu huuu.. Kızııım. Ay canım yavruuuuum. Sabredememiş yatmış, 

tıpkı annesi gibi. Yavrum, seni böyle görünce evlendiğim gün aklıma geldi. (rana güler) 

Gülersiiiin.. Gül bakalım. Bende senin gibi gülmüştüm. Ama sen erkek milletini tanımazsın kızım. 

Onları daima giyinik olarak gördün. Halbuki soyundukları zaman birer faciadırlar yavrum facia.. 

Canım yavrum, biraz sonra istikbalin annesi olarak milli olacaksın. Sakın küme düşüyüm deme. 

Korkma evladııım korkucak bir şey yok. Şayet korkarsan kapının önünde bekliyorum. Anne diye 

çağır sana yardıma gelirim. Ne diyim güzel kızım, seni böyle görünce içim parçalanıyor ana kalbi 

dayanır mı buna? Allah sana kuvvet versin yavrum. Allah afiyet versin. Allaaaahh nasıl bilirse öyle 

yapsın. Sık dişiniiiiii bitir işini kızım.  

(rana gülerek yataktan kalkar.. Turgutta hemen içeri girer.) 

Turgut: Ne oldu ne gülüyorsun öyle? 

Rana: Buraya bir kadın geldi evlendiği geceyi anlattı sıkışırsan beni çağır dedi. 



 

 

gitti 

Turgut: aha kimmiş bu deli böyle 

Rana: boşver ya nermin adında birini arıyormuş 

Turgut: alaaaaaah kaynanam gelmiş, yav ne kalabalık yermiş burası böyle rana her önüne gelen 

buraya uğrar mı? Böyle senin kimsenin uğramayacağı ikimizin baş başa kalacağı bi odamız yok 

mu? 

Rana: benim odaya gideriz hayatım  

Turgut: olduu, gitmeden şundan bi yudum al bari 

Rana: aa ondan istemem 

Turgut: yav vallahi güzel olacak bak bulutların üstünde uçacaksın  

Rana: benim odada viski var içer beraber uçarız  

Turgut: yahu şundan bi yudum al allah aşkına bi yudum al yahu ne olur bi yudum alsan? Hani 

şeytan diyo şunu kendin iç yat bidaha kalkma valla(sahneyi terk eder) 

Adem: Turguuut hay allah turguuut gene bu adam meydanlarda yok nerde acaba. Oyunu iptal 

etti diye herkese maval anlatıyoruz o burda keyif ediyor. A.aaa içkide içiyor şuna bak! sen 

içersinde ben içemez miyim yeter artık! Yeter artık arkadaşlık falan yok!(içkiden bir yudum 

alır)Canıma deysin!(ağzını yüzünü ekşitir)Bu ne biçim şey bu böyle?(uyuyacak gibi olur kendini 

yatağa dar atar) Ayol turgut gözün kör olsun başıma neler geldi ah uzanayım bari  

Komiser: Rana! Rana nerdesin yavrum? Meze mi hazırlıyon? Rana kızım gel bak sana gül 

getirdim. Çok kıymetli bi gül piyasada bi tek arasan bulamazsın. Oy nasılda güzel.(Diğer kırmızı 

gülleri görür) Aman onlar kırmızı bu pembe daha kıymetli. Gelde gülünü verirken sana güzel 1 2 

laf edeceğim. (gülü ters tutar) Gül nerde lannn? Gülü kim aldı burdan? Ulan allah canını almasın! 

Ne güzel kokuyo ohh. Rana meze hazırlıyon demi yavrum, bak şimdi ne güzel içtiğimdende 

ayırmış koymuş, şimdi ben bu güzel içkiyi içsem sabaha kadar sarhoş olmam. Bazı insan vardır 

içkiyi içtiği gibi hemen sapıtıverir. İçki ağzına hiç alamaz. Bazen bardakta gördümü sarhoş oluyor 

adam. Geçen sene bi arkadaş dedi ki bana, gel seninlen bir içki yarışması yapalım. Otur dedim 

koy şişeyi. Şişeyi koydu o şimdi şişeyi koyunca(Bu esnada esniyor ve konuşmaya devam etmek 

isterken şişenin kokusundan kafası gidiyor) Ben diyom ki şimdi kendime.... EVİ KİM SALLIYO 

LAAN!!!! Arkadaşşşş bana içki içer derler barnakla gösterirler(Elindeki içkiyi bardağa dökmeye 

çalışır ancak bardağı ters tuttuğu için yere dökülür) Ulan eşşoğlu eşşek bardağı kısa şişeyi uzun 

yapmış bak! Şurda bi iş yaptımı hakkınlan yapacan(başka bir bardak alır, ters tutar) Al buyrun bu 

bardağı yapmış oda ağzını açmamış. Ulan sallamayın oğlum şaka yapmayın, Rana bardağın ağzını 



 

 

açıyorum bak bu iyiliğimi unutma (matkapla bardağın alt kısmını deler) Afiyet olsun kardeş bu 

böyle oluyo (yukardan bişey damlıyo sanar) kiremitlerini düzelttirsene laan! (altına yaptığını 

düşünür) ulan cafer ne ettin oğlum? (elinde bir tasla geri gelir) Sabaha kadar eyuu 

eyuoooo(esner) Geçenlerde, geçenlerde(yatakta biri olduğunu anlar) Yakarım lan dabancam 

nerde, kız ranaa yatağamı girdin lan? (soyunmaya başlar) hazırlan geliyom valla(dans ederken 

ilaçlı bardaktan bi fırt alır) Ulen bana bişey oldu... Bana bişey oldu abiiiii (der ve uyur)  

(komiser yardımcısı ve bekçi düdüğü öttürerek baskın yapar)(Bekçi şapkaya selam verirp kalır) 

Komiser yardımcısı: Noluyo len 

Komserime selam veriyom. 

Komiser yardımcısı: Muharrem içinde adam olmayan resmi elbiseye selam mı verilir? Ayıı! 

Buyur beyim 

Komiser yardımcısı: Biz buraya ne için geldik?  

Baskına geldik  

Komiser yardımcısı: Aferim oğlum. Kaç türlü baskın vardır?  

Valla bilmiyorum. 

Komiser yardımcısı: 3 türlü baskın vardır, 1 haberli baskın 2 ihbarlı baskın 3 baskın gibi baskın. 

Demek oluyo ki biz buraya haberli ihbarlı baskın gibi baskın yapmaya geldik. Bunun için kağıt ve 

kalem çıkar dediklerimi yaz.  

bağaşüstüne beyim.  

Komiser yardımcısı: Yaz oğlum ayı, sol tarafta bir iskemle(bekçi her söylediğini tekrar ederek 

yazar) iskemlenin 4 ayağı var. Omuz boyunda bir amerikan bar, üzerinde şişeler ve içkiler.  

Gelelim orta kısma. Yaz oğlum ayı ortada bir karyola, karyolanın 2 ayağı var.  

 Bu nedir 4 ayağı var ha  

Komiser yardımcısı: Seninki gözün varda bizim ki kör mü? adamın asabını bozma. Yaz oğlum ayı, 

karyolanın tam üstünde bir battaniye, battaniyenin orta kısmında 30 santimlik bir yükseklik var. 

Oğlum ayı o halde bu battaniyenin altında bir şey var. Acaba ne var? Açar bakarız, bu kadar 

basit! Yaz oğlum ayı 2 ayakkabılı 1 çizmeli ayak var, oğlum ayı burda 3 ayak olduğuna göre 1 

buçuk adam var. (komiser ayaklarını çıkarır) Oğlum ayı yaz sonradan çıkan bir ayak daha, Ayı 

dışarı git ne kadar adam varsa çağır gelsin.  



 

 

Baaşüstüne beyim. 

Komiser yardımcısı: Hadi yürü aslanım benim (düdüğünü çalar ve kalabalık o anda içeri girer, 

kalabalığın çıkardığı gürültüde; "ne oluyor burada? Ne işiniz var burada?" gibi kelamlar vardır) 

Susun be! 

Komiser karısı: Yakaladınız mı komiser bey?  

Komiser yardımcısı: yakaladık ama kalkmıyolar  

Komiser karısı: Ben şimdi onları kaldırmasını bilirim. (komiserin karısı iğneyle dürter. Komiser 

Hııı ananııı! diye bağırır ve kalkar.) 

Komiser: Rana nerdesin lan? Yav rana bana bir tuhaflık oldu. Bu lütfü bana dans eder misin? Gel 

bi dans edelim. (dans biter) mersi bokumu ye mersi bokumu yee.. Yani bak şimdi rana gel şimdi 

bi balkona çıkalım serin serindir ora biliyon mu(göğüslerinden rana olmadığını anlar) Rana? Kız 

portakallar suyunu mu çekti? birden bire sende bi.... Anaaaaahhh!!! lannn kıpırmasın lan kimse ( 

sahneyi terk eder) 

Komiser yardımcısı: Lan bana bak sen ne yapıyorsun burada? 

Turgut: Ben otobüs bekliyorum efendim.  

Komiser yardımcısı: Çok güzel, peki senin ne işin var burada?  

Adem: Aman benim ne işim var buralarda 

Komiser yardımcısı: Peki koca karı sen ne yapıyorsun burada! 

Kayınvalide: mürivet görmeye geldim! 

Komiser yardımcısı: Kim ulan bu mürivet? 

Komiser: Noluyo len burada? 

Komiser karısı: Sorarım sana akşama!!! Akşama!! 

Komiser: o bana akşama ben sana sabaha kadar! 

Komiser yardımcısı: Geç lan karşıya adamın asabını bozma! 

Komiser: ne bağırıyon len? 

Komiser yardımcısı: Yürü lan! Yürü diyorum sana! 

Bekçi: Lan oğlum varaararara vararar varar vararaaaa(Barzoca) 



 

 

Komiser: Ne diyon lan sen?  

Bekçi: Habrarararararar ararar ahsdgjxcncxcahahah(Barzoca) 

Komiser yardımcısı: Yürü lan karşıya adamın asabını bozma diyorum sana! 

Komiser: Tamam gidiyoz abi 

Bekçi: habarararar ararar bararaa barara  

Komiser: Aferin lan bekçiye bak ingilizce konuşuyo, utanmıyon mu lan sen bu kıyafetle gezmeye 

buruşuk içinde düğmenin biri orda falan 

Komiser yardımcısı: ulan sen kendi kıyafetini görüyor musun?  

Komiser: ne var lan kendi kıyafetimde al bak(kıyafetsiz olduğunu fark eder) 

Komiser yardımcısı: Ne lan bu halin?  

Komiser: Biz kıyafet balosuna gidiyorduk, kıyafet balosuna giderken birden bire neydi lan o söyle 

bakayım, baastırnamıydı?  

Komiser yardımcısı: Bana bak moruk sen devletin resmi elbisesini baloda giymenin cezasını 

biliyo musun?  

Komiser: Yok bilmiyom sen biliyon mu?  

Komiser yardımcısı: 6 aydan başlar.. 

Komiser: 11 buçuk aydan başlar!! 

Komiser yardımcısı: sen nerden biliyosun?(komiserin uzattığı şapkadan rütbesini okur ve sonra 

hazırola geçer) 

Komiser: Senin suyun ısındı tamamsın sen. Burda ne kadar kişi görüyorsam hepiniz cibali 

karakoluna gideceksiniz. (kalabalık bağırır) Susun lan! Benim ne adam olduğumu bilmezsiniz. 

Bunu bilmen (Kayınvalide öksürür) Oynama lan! Siz ve siz hepsini beraber karakola 

götürüyosunuz. Şimdi sana gelince bak dinlede ingilizcenin güzelliğine bak, ahavududu 

havuuaduau asofnjcxömvcx asövmcböc yürü lan!(kalabalık bağırmaya başlar, ışıklar söner)  

  

 

KARAKOL SAHNESİ 



 

 

 

Komiser yardımcısı: Oğlum ayı! 

Bekçi: Buyur beyim, yav memur beyinde dili dönmüyo bana hep ayı diyo , ali nerde ayı nerde alla 

alla, Buyur beyim.  

Komiser yardımcısı: Ayı kahvaltım hazır mı?  

Bekçi: Hazır beyim. 

Komiser yardımcısı: Heyt be ayı be kurt gibi açım hee, lan bu simitin susamları nerde?  

Bekçi: Valla fırıncı eksik koymuş herhalde beyim 

Komiser yardımcısı: Peki, bu peynirdende 2 diş eksik.  

Bekçi: Fareler yemiştir ağam 

Komiser yardımcısı: Peki bu çayın şekeri nerde?  

Bekçi: Zam gelmiş kahvecide koymuyo  

Komiser yardımcısı: Ulan ayı şurda 3 kuruş maaş alıyoruz onuda kahvaltıya veriyoruz. Ulan sen 

yersen ben mi aç kalıcam be? Hadi neyse geç ye sende bi insansın. 

Bekçi: Sağ ol beyim. Allah razı olsun. 

Komiser yardımcısı: Ayı. 

Bekçi: Buyur beyim. 

Komiser yardımcısı: Şimdi ben biraz uyuyacağım baban gelse beni kaldırma oldu mu?  

Bekçi: Baaş üstüne beyim. Beyim senin babanda gelse kaldır mıyım mı?  

Komiser yardımcısı: Hayır kaldırma, benim babam öldü vefat etti gelmez. 

Bekçi: Tamam beyim resmen anladım valla kaldırmam ha, ehuh uehueh uehueh(barzoca) sen hiç 

merak etme. 

Burakcan: memur bey tuvalete girebilir miyim? 

Komiser yardımcısı: gir gir. 

Komiser: kalk lan ayağa! Komiserin masasında kahvaltı ediyor adama bak ulen ayıp! Bu ne ediyo 

la?  



 

 

Bekçi: Uyuyo beyim. 

Komiser: Ne demek uyumak? Memur kısmı bu saatte nasıl uyur vicdansızlar? Mesai başladı mı ki 

uyusun? Sabah 9da yatar akşam 5te kalkar! Kalkınız! 

Komiser yardımcısı: Dokunma lan ayı! 

Komiser: Memur bey. LAN! ayı kim lan? 

Bekçi: Benim beyim.  

Komiser yardımcısı: allah! başkomiser! 

Komiser: Çok lavbali bi durumda gördüm sizi, ne biçim adam olduğumu anlarsınız. Çekil bakim 

geri. Kahve içer misin? 2 gözünün üstüne vurdumu görürsün kalk ayağa! ben oturdum mu lan 

oturuyorsun? Bir başkomiser oturmadan nasıl oturursun yahu? Bu son olsun birdaha 

görmeyeyim aman ha! lan gördüm oturuyodun. Demek ki sen bunu bilmiyon. Hayatta bilmemek 

ayıp değildir. Bir memurun hakikaten böyle bir durumu, hadi otur görelim benden evvel. onu 

bana getir. Sen benden yüksekte oturamazsın al onu! Ayağı kalkın karakol duası. Allahım 

karakola büyük adam düşürüpte bizi şarka sürdürme amin. ben çok aksi bi adamımdır ona göre. 

ben mayetinde avrad gibi severim. yalnız onlardan bişey rica ederim bundan sonra siz senli benli 

konuşmayacaksınız. Nasılsınız? iyiyiz, sizli bizli böyle konuşacaksınız. Evrağı verir misiniz? veririz, 

buyrunuz. Böyle olacak. Orası 100 numara mı? Hazırlayın, gazete koyun lavanta koyun. biraz 

çiçek falanda koyun. İstirahat buyuracağım.  

Komiser yardımcısı: Giremezsiniz. 

Komiser: Ne demek lan orası karakola ait değil mi?  

Komiser yardımcısı: Evet ama bütün çarşı esnafı burada giriyo.  

Komiser: Oh be! Buraya mı giriyo? esnaf burada mı rahatlıyo? Bundan sonra girmeyecek! Bana 

kriz ne zaman gelir belli olmaz. Bak şimdi yokluyo beni yoklama yapıyo. Evvela tanışalım. İsminiz 

neyiniz?  

Komiser yardımcısı: Efendim?  

Komiser: isminiz neyiniz?  

Komiser yardımcısı: Latif!  

Komiser: Soyadınız?  

Komiser yardımcısı: Güzelkonuşur  



 

 

Komiser: Allah için güzel konuşuyosun. Kaça kadar okudunuz? 

Komiser yardımcısı: İlk mektep 2 yi bitirdim.  

Komiser: Hayret hiç göstermiyon lan!  

Komiser yardımcısı: Hemde 2.likle bitirdim.  

Komiser: Vaşşş o kadar okudun ha? Bu uzun tahsil hayatı seni sıkmadı mı? 2. likle bitirdiğine 

göre çok çalıştın.  

Komiser yardımcısı: Yok ya zaten sınıfta 2 kişiydik.  

Komiser: Bende şans yok 1 kişilik sınıfa düşemedim lan, yoksa beni parmakla gösterirlerdi, aha 

sınıf birincisi!! İsminiz neyiniz?  

Bekçi: Ali  

Komiser: Soyadınız?  

Bekçi: Meşe 

Komiser: Kaça kadar okudunuz?  

Bekçi: 5i bitirdim  

Komiser: İnşallah yanlış duydum. Böyle bi hata yapmazsın inşallah. Ne dedin bidaha de 

bakayım?  

Bekçi: 5i bitirdim! 

Komiser: Kime sordun lang? Senin memurun 2 ye kadar okumuş başkomiserin hiç tahsili yok 

vicdansız sen 5i nasıl bitirirsin lan? Zabıt tut lan zabıt! Sen 5i bitirirsin haa? Karakolumuz bekçi 

başlarından Ali akasya ağacı, ne ağacıydı lan o?  

Bekçi: Meşe  

Komiser: Ali meşe, ilk okul 5i bitirdiğinden dolayı daha başka bir vazifeye tayin edilmesini  

Bekçi: Beyim kurban olayım. 

Komiser: Layn sen tahsilli adamsın, sen burda harcanıyosun.  

Bekçi: Ben razıyım beyim kurban olayım vallaha. 

Komiser: Bir daha soran olursa hiç tahsilim yok dersin bu karakolda benden okumuş adam 



 

 

istemiyorum. beni sorarlarsa üniversite mezunu diyeceksiniz. Çıkmadı mı lan o adam???  

Komiser yardımcısı: Hayır.   

1.02.50’saniye den 1.16.00 saniyeye kadar yazılacak.. 

 

 

Baş komiser : adamın asabını, bozma anladın mı ? Adamı sinirlendirme….. Birden bire aniden 

ansızın hava bozu verdi.  

Turgut : Dün hava bozmadı ki efendim. 

Baş komiser : bozu verdi hava. 

Turgut : hava bozmadı efendim. 

Baş komiser : bozdu lan !! 

Turgut : hayır gayet güzeldi hava. 

Baş komiser : yağmur çiseledi yaz lan ! 

Turgut : hayır yağmadı ki. 

Baş komiser : ruzgar esti yaz bakim 

Turgut :hayır efendim. 

Baş komiser : dolu yağdı lan !  

Turgut : yapmayın baş komiserim ağustosta da dolumu yağar ?? 

Baş komiser : ben baş komiserim ağustosta kar yağdırırım.. hadi değiştir görelim. Ağustos da kar 

yağdı. Sular dondu. Vatandaş üşüdü.. her gün 4 defa yaparım bu hareketi. Getir imzaya , koy 

oraya , yerinize geçin. (hareket yapar ve turgut’a tükürür ) gördün mü ? gözünün bebeğine 

nasılda lap diye yapıştırdım… oğlum git başka yerde imzaya baksana sen . (başka tarafa bakar) ne 

bakıyon ordan ? (alaylı ) gördün mü ? hııııııı .  gördün mü çalım nasıl ya ? şu gördüğün , şu 

gördüğün deli kanlı var ya , şu gördüğün, benim oğlum işte. 

Turgut : Allah bağışlasın efendim. 

Baş komiser : bu sene mezun oluyor. 



 

 

Turgut : Maaşallah aslan gibi efendim. 

Baş komiser : Mezun olsun da bir…(sinirlenerek) Ne soruyorsun lan bu kim diye ? Kalk lan ayağa.. 

Kahvehane mi burası ?  

Bekçi : baş komiserim! 

Baş komiser : ne diyorsun ? 

Bekçi : bir avrat geldi seni görmek istiyor. 

Baş komiser: doğru konuş !! vatandaşa hitap şekline bak, avrat . gancık diyeceksin . dahiliye 

vekaletinden gelen yazıyı heralde okumuşsunuzdur. 

Bekçi: ben okumadım. 

Baş komiser: emniyet mensupları vatandaşa ,vatandaş suçlu dahi olsa , vatandaşa karşı güler 

yüzlü olacak. Güleç ol . Sırıtın . al ! 

Bekçi: baş üstüne. Gel bakim sen gel. Geç şöyle. 

Hizmetçi: efendim ben… 

Baş komiser: orospu musun ?? 

Hizmetçi: (şaşırarak) şikayetçiyim. 

Baş komiser: buyurun şikayetiniz nedir ?? 

Hizmetçi: İlyas sokak. Şirin yer apartmanı 3.katta oturuyorum. 4.katta bir bey var. Akşama kadar 

müziği sonuna kadar açıp, dans edip rahatsız ediyor beni.. 

Baş komiser: her şey için karakola gelinmez. ! git kendi aranda hallet . rica et hadi yavrum . 

Hizmetçi: rica ettim. Bana ne dedi biliyor musunuz? 

Baş komiser: ne dedi? 

Hizmetçi: ev benim, keyifte benim ,istediğim gibi çalar oynarım dedi. 

Baş komiser: omu dedi? 

Hizmetçi: evet . 

Baş komiser :Sana mı dedi? 

Hizmetçi: Evet . 



 

 

Baş komiser: Sen git te benden selam söyle .  gör bakalım ondan sonra ne olduğunu. Hadi 

yavrum. 

Hizmetçi: Söyledim ,söyledim. 

Baş komiser :Ne dedi ? bak dinle .bayılmıştır ismimi duyunca. (Turgut u göstererk) korkmasın 

alıştıra alıştıra söyle. 

Hizmetçi: Baş komiser cafer bana vız gelir dedi. 

Baş komiser :Haklı. Görüyor musun? (durur. Sinirlenir . turgut’un kolunu telefon sanar ) alo aloo. 

Çek elini lan!! (sonra telefonu alır ). Alo santral bağla bakim ,kaçtı numarası  ?? 

Hizmetçi: İki bin yirmi sekiz 

Baş komiser :Sayıları karıştırma vicdansız , teker teker söyle.(telefonu hizmetçiye tutar) 

Hizmetçi: Yirmi , yirmi sekiz 

Baş komiser:  Duydun değil mi?. Ben söyledim sesimi incelttim .benim oğlum busene mezun 

oluyor. 

Turgut: maşallah efendim. 

Baş komiser: alo kimsiniz?. Beyefendi burası cibali karakolu , baş  komiser cafer kıskıvrak ben. 

Hakkınızda şikayet var. Bağırma lan ne bağırıyorsun !! valla duman ederim seni haaa ,valla 

gelirsem analar ne aslan doğuruyor  görürsün haa !! kimsin ? kim dedim ? veli mi ?ister ali ol lan 

!! (korkarak) ney vali mi? Anam… (mimikleriyle durumu anlatır) 

Turgut: ne oldu komiserim. 

Baş komiser: ulan gözüme artist girdi ! 

Turgut: artist mi girdi? 

Baş komiser: hastalık artist. Neydi o? Rafael… 

Turgut :rafael felç.. 

Baş komiser: felç ! felç gidi gözüme..(yüzünü oynar ). Alo sayın büyüğün. Nasılsınız ? ellerinizden 

öpmek için açtık. Hep böyleyiz efendim.. Allah sizi başımızdan ..(telefonu yana 

koyarak).(hizmetçiye dönerek) yedim ulan seni. Göreceksin analar ne aslanlar doğuruyor, 

göreceksin nasıl kükrüyorum.(telefonu tekrar eline alır) bi emriniz varsa yaparım. Çarşıdan bir 

şey alınacaksa biz alalım. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Beni başka bir vazifeye tayin 

edebilir misiniz? Yok ben öyle büyük vazifeler istemiyorum , beni Aksaray meydanına kaymakam 



 

 

yap yeter.(telefonu göstererk) kalk lan ayağa, görmüyor musun ? selam durun bakim selam 

durun.. Allah başımızdan eksik etmesin. (masaya doğru eğilerek) sağ olun efendim , sağ olun 

.(yüzünü masaya çarpar).. (hizmetçiye döner ) ulan beni bekçimi yaptıracaksın sen . 

Hizmetçi: şaşırdım. 2 diyeceğime 0 dedim. 

Baş komiser :santral ! niye yanlış yere sokuyorsun fişi ?? o değil oğlum 2 ye sokucan ! hadi 

oğlum.(Turgut a bir kağıt gösterir. Turgut kağıda bakar ve oturur). Kalk lan ayağa !! alo, 

hakkınızda şikayet var . burası karakol ,baş komiser cafer kıskıvrak ben . adın ne senin ? az önce 

bir kadın geldi, iki gözü iki çeşme . üst katta gürültü yapıyormuşsun , gramafon çalıyormuşsun, 

yapma oğlum. Ne demek lan sonunu düşünmezsen alt kata inersin . hadi lan , duman ederim 

valla. (hizmetçiye dönerek) ne iş yapıyo bu adam? 

Hizmetçi: manifaturacı  

Baş komiser: ne demek o? 

Bekçi: esnaf, esnaf. 

Baş komiser : bu kumaş , gömlek , kravat falan mı satıyor? 

Bekçi: hı hı 

Baş komiser: nasılsın şaban iyi misin yavrum ? bi uğrasana karakola bir kahve içeriz gel. sen 

ısmarla sen ısmarla ha .. dinle beni. Ya geçen gün seni gördüm , yolda gidiyordun ne güzel 

adamsın be. Yağız böyle deli kanlı , kara kaşlı, kara gözlü .. nasıl ,sen kınalı mısın? Kaşlarım sarı mı 

dedin? Ne oldu lan ? yangından mı oldu ne oldu ? valla Allah için senin vücutta ha pehlivan mısın 

nesin ? 150 kilo var mısın şaban ? kaç? 33 mü !! ? süsülmüş bu lan . şaban ne zaman süzüldün 

oğlum ? sen de var mı gömlek , gömlek ? kısa kol krem rengi, gönder bana bir tane . 

Baş.kom.yar: baş komiserim ! bana da 2 çorap . 

Baş komiser: 2 de çorap koy.(yardımcısına dönerek) rüşvet mi yiyorsun lan ? (telefonu 

kapatır,hizmetçiye) hadi gidiniz hadi gidiniz. 

Hizmetçi : teşekkür ederim ,teşekkür ederim efendim. 

Baş komiser: görüyorsun işte halimizi işimiz çok .. 

Bekçi :baş komiserim bir vatandaş daha var. Gel buraya. 

Baş komiser: buyurun , buyurun. (bekçi ve yardm.) yüzünüz gülsün, yüzünüz gülsün ! o ne lan 

bıçak mı çekicen  eşek oğlu eşek. Çek elini oradan Napolyon musun ? eşek oğlu eşek lan gelmiş 

böyle giriyor.(adamın hareketini yapar) 



 

 

Turgut: küfretmeyin ama efendim. 

Baş komiser: ama gülüyorum bak gülerek diyorum , eşek oğlu eşek. 

Vat.1: bir şikayetim var efendim. 

Baş komiser: buyurun şikayetiniz ? isminiz? Yazınız zabıt tutunuz. İsmin? 

Vat1:Süreyya 

Baş komiser: soy ismin? 

Vat1: bilmem 

Baş komiser: (adama sert bir şekilde bakarak) gel de gülme talime ne lüzum var . soy ismin? 

Vat1:bilmem dedim efendim. 

Baş komiser: öğren de gel lan !! 

Turgut: efendim yanlış anladınız. Soy ismi bilmem. 

Baş komiser: ama bana birden deyince… 

Turgut: tamam işte efendim soy ismi bilmem. Tesadüf efendim. 

Baş komiser: Çok enteresan .evet . şikayetin ne? 

Vat1:Köşedeki çorbacı da işkembe çorbası içitim 

Baş komiser :Afiyet olsun . bana ne ?? 

Vat1:İyi ama içinden naylon çorap çıktı! 

Baş komiser :Çorba içtin içinden naylon çorap çıktı bunu şikayet ediyorsun? 

Vat1:Evet. 

Baş komiser: Ulan vicdansıza bak . meyve suyu içiyorsun ,kapağına bakıyorsun , otomobil çıktımı 

göbek atıyorsun. !ulan adam ikramiyeli çorba yapmış be .fakir adam yün çorap koyamıyor naylon 

çorap koyuyor ulan vicdansız be. 

Vat1:Ne yapacağım ben şimdi? 

Baş komiser :Git bir tas daha iç. Çorabın tekini bul giy ayağına be. Onun 2 dükkan altında bi 

çorbacı daha var oda iç çamaşırı koyuyor. 



 

 

Baş kom.yr: komiserim bugün düğünde bi adam kavga çıkarıyordu bizde aldık getirdik. 

Baş komiser: ne çıkarıyordu ? 

Baş kom.yr: Kavga 

Baş komiser: kaç kişi ? 

Baş kom.yr: Bir 

Baş komiser: tamam getirin.. gülün,  gülün, gülün. 

Bekçi: yürü, yürü (kavga çıkaran adama ) 

Baş komiser: elinizi çıkartınız, elinizi cebinizden çıkarınız ? hani lan bi kişi idi kaç kişi bunlar ?? 

Baş komiser: isminiz? 

Vat2: benim 

Baş komiser: İsmin !! ? 

Vat2:Benim efendim. 

Baş komiser  :Senin ananı avradını…. 

Turgut: İsmi baş komiserim . Üst üste geldi 

Baş komiser :Beni ismini soruyorum, benim diyor ? 

Turgut: Hayır efendim ismi benim. Sizinki cafer onun ki benim. üst üste gelince sinirleriniz 

bozuldu biraz. 

Baş komiser: Evet . üst üste gelince . neyse . soy isminiz? 

Vat2:Senin . 

Baş komiser:(sinirlenir. Turgut  a dönerek ) buda mı tesadüf lan !! soy ismin 

Vat2:Senin . efendim. 

Baş komiser :Anam avradım olsun . (eli telefona gider, Turgut tutar ) 

Turgut: Aman efendim. 

Baş komiser :Biz burda adama güler yüz gösteriyoruz adam bizimle dalga geçiyor. !! 

Turgut: Hayır efendim. Benim senin . cafer kıskıvrak, benim senin. Benim senin. 



 

 

Baş komiser:(bozuntuya vermez) hadi lan oradan bana mı öğretiyorsun ? ne iş yapıyorsun ? 

Vat2:Riyaseti cumhur filarmoni orkestrasında enstrümancıyım efendim. 

Baş komiser: Allah’ım sen kurtar. ( kalkar şapkasını takar ) abi hoş geldin bizde seni bekliyorduk. 

(adama sarılır) yahu sizi burada görmek..öhüööm (bekçi ve yardımcısına) yahu siz beni bekçi 

yapacaksınız, bana nerden adam getiriyorsunuz ? . abi nasıl özledik seni.(arkasını elleyerek) 

maaşallah Allah nazardan korusun .geç seni şöyle alalım. 

Vat2:Aman rahatsız olmayın . 

Baş komiser: Sen misafirimizsin abi. Senin gibi b adamı burada görmek.. şöyle buyurun. (bekçi ve 

yardımcısına) aman bir  hata etmeyin ha ! reysi cumhurdan gönderdiler bunu astara fista bu , 

bildiğiniz gibi değil !! (Turgut a ) ne oturuyorsun sen kalksana oradan . 

Turgut: niye oturmayayım efendim. 

Vat2: otursun efendim , oda otursun . 

Baş komiser: peki ( bu arada Turgut a hareketler yapmaktadır ) geldiniz ha siz abi.. nerde ne 

yapıyorum demiştiniz ?? 

Vat2:Riyaseti cumhur filarmoni orkestrasında enstrümanistim efendim 

Baş komiser: (yanındakilere ) çok büyük adam abi be . çok büyük adam . abi ne içersin? 

Vat2:yok teşekkür ederim bişi almayayım ben . 

Baş komiser: al götür abi hepsini ayıp ediyorsun . senin gibi adam kırk yılda bir geliyor. 

Vat2: peki öyleyse bir ada çayı alayım 

Baş komiser: ada çayı. Derhal efendim ! (telefonu alır) bağla lan büyük adayı .büyük ada büyük 

ada beni duyuyor musun? Karakola büyük adam geldi, karakola bir çay gönder motorla.biz 

kadıköy iskelesinde karşılarız. Tamam hadi kapat , kapat . soğumasın gelinceye kadar. 

Vat2:aman efendim rahatsız olmasaydınız. Ben bi tavşan kanı içeyim . 

Baş komiser: tavşan kanı !! derhal efendim (yardımcısına) avcı mustafa koş bir tavşan vursun. 

efendim isterseniz size , çok güzel yapıyorlar acılı lahmacun yaptıralım.bi güzel yapıyorlar 

lahmacunu , yedi gün kulağının dibi yanıyor. 

Vat2: efendim çok teşekkür ediyorum . bende hemoroit var acı yiyemiyorum. 



 

 

Baş komiser: nede olsa büyük adam görüyor musun .hastalığı bile bizden daha büyük daha 

lüx.biz ne yapsak da sana yetişemeyiz abi .bende henüz basur var efendim.(yardımcısını 

göstererek) bunda sivilce çıkıyor, bu daha amatör abi .buyurun bir şey mi dediniz ? 

Vat2: bir çay alayım efendim . 

Turgut: bende bir kahve alayım . 

Baş komiser : git de zıkkımın pekini iç. Kahven nasıl olsun oğlum ? (sinirden elini ısırır.) 

Turgut: çok şekerli olsun efendim. 

Baş komiser: abi bir sigaramı yak. 

Vat2 : teşekkür ederim kullanmıyorum 

Baş komiser: lütfen abi al bir sigara. 

Vat2: peki bir tane alayım o zaman . 

Baş komiser: ne demek, sizi burada görmek.. sen müstesna adamsın.(Turgut bu arada masaya 

uzanmış sigarayı alır) 

Turgut: bide kulağımın arkasına sokayım mı? 

Baş komiser: tabi yavrum tabi. Bide gözünün deliğine sok !! sok sok ,çünkü gözünün deliği büyük 

maaşallah görüyorum buradan . 

Turgut: çakmağı rica edeyim çakmağı efendim . 

Baş komiser: çakmak kalsın. 

Turgut: rica ediyorum efendim 

Baş komiser: al oğlum al !! ulan sen beni öldürecek misin bugün? 

Turgut: şu kalemi de istirham edeyim.(sinirlenerek ve yanındaki adama itafen) baş komiserim 

kalemi hani  

Baş komiser: al yavrum veriyorum . 

Çaycı: çaylar 

Baş komiser: bağırma lan büyük adam var görmüyor musun ? 

Turgut: kahve benim oğlum. 



 

 

Çaycı: afiyet olsun . 

Baş komiser yanındakilere,vat2yi göstererek) bardak nasıl alınıyor, nasıl tutuluyor iyice 

öğrenin.(çaycıya) aman yavrum bir hata etme. 

Çaycı: parası ? 

Baş komiser: ne parası !! gözüne tekmeyi vurdum mu ? (o sırada vat2 baş.kom. bakar) al oğlum 

paranı. Nereye gidiyorsun paranı alsana .. üstünü hemen getir.!! 

Turgut: üstü kalsın yavrum .. 

Baş komiser: (Turgut  a çok sinirlenir) sizi görünce çok duygulanıyorum, ağlıyorum. Sizi böyle 

alalım. 

Vat2: teşekkür ederim burası rahat efendim. 

Baş komiser : bak hareketlere iyi bakın . bardağı nasıl tutuyor, kaşığa nasıl bakıyor bir mana 

arıyor…(çay kaşığını bardağa vururlar ) gel . pardon . (çayı karıştırırlar vat2 ne yaparsa onu 

yaparlar)atın atın atın attı.(eğilip attıkları çay kaşığını alırlar) 

Vat2: ooohhhh 

Baş.kom.yardm: oohhh 

Bekçi:ohh 

Baş komiser: yalakalık yapma lan kibar ol ! ohunuz ! şapınız şapınız ! 

Vat2: efendim çok teşekkür ederim makbule geçti. 

Baş komiser: buyurun ? 

Vat2: makbule geçti efendim. 

Baş komiser: sabahleyin de anası geçti efendim. Onlar birisinden kaçıyorlar galiba ?? 

Turgut: efendim teşekkür ederim 

Baş komiser: afiyet olsun . 

Turgut: keşke fala bakacak birisi olsa. 

Baş kom: ben bakarım fala.. 

Turgut: ama kapatmadım . 



 

 

Baş kom: ben açık fala bakarım zaten. yavrum sana bir kısmet var ! 

Turgut: Allah aşkına. Nasıl bir şey deve yükü gibi m i? 

Baş kom: yok! Şöyle otuz beş kırk santim !! 5 dk sonra mı desem , bir saate kalmaz !! (bekçi ve 

yardmcısına) hemen yumurta için . 

Baş kom.yrd: niye? 

Baş kom: birazdan şarkı söyleyeceksiniz beye . abi ne demiştiniz ? reysi cumhurun …. 

Vat2: evet efendim filarmoni orkestrasında enstrümanistim . 

Baş kom: ne büyük adam ya.. abi yorucu demi sizin işiniz ? 

Vat2:evet efendim çok yorucu .bilakis başkanlar , elçiler geldiği zaman daha da yorucu. bazen 

bizde gidiyoruz tabi .ingiltere Londra, italya’ya bile gidiyoruz efendim. 

Baş kom: helal olsun abi. Nefes nefese kalıyorsun tabi. 

Turgut: enstrümanınız nefesli değil mi efendim 

Vat2: evet efendim. 

Turgut: enstrümanı nefesliymiş . kıymetli alet bu . 

Baş kom: yoruluyor ya adam . efendim ben şimdi kafam çalışır da , bu yanımdakiler anlamadı .bu 

sizin filarmoniadadadgd dediniz ? bu sizin midir efendim? Sizin şahsi malınız mı ? 

Turgut: efendim enstrümanınızı merak ediyor ? 

Baş kom : he onu merak ediyoruz. 

Vat2: tabi efendim anlatayım. Benim enstrümanım  şöyle bir şeydir efendim.( herkes şaşırır) 

Baş kom: valla büyük adam. 

Vat2: efendim üzerinde 5 tane bir tane de altında olmak üzere 6 tane deliği vardır efendim. 

Baş kom: Affedersiniz , 6 delikli mi ? 

Vat2:Evet efendim. 

Baş kom: vay yavrum vay … helal olsun be 

Vat2 : alt taraftaki deliğe bastığınız zaman ses çıkar. 



 

 

Baş kom: affedersiniz sesli midir !! ??destekleyin geliyorum . dünya ne kadar ilerledi be. bak ses 

taktırıyor be. param olsa ben nihavent taktırırım be. 

Turgut: ben merak ettim efendim. Enstrümanınız  si bemol mü? 

Vat2: evet efendim. 

Turgut: çok kıymetli bir alettir. Onu dikkatli saklamalısınız efendim. 

Baş kom: aman efendim aman .. 

Vat2: efendim geçenlerde arkadaşıma vermiştim. 

Baş kom: neyi? 

Vat2: enstrümanı mı efendim . o da tutmuş başka bir arkadaşına vermiş. Ama çok hor 

kullanmışlar aleti. 

Baş kom: el oğlu kıymet bilmez be. affedersiniz portatif midir? 

Vat2: evet efendim hatta cebi.. 

Baş kom: destekle geliyorum . ne dedin? 

Vat2: Cebimde bile taşırım efendim. 

Baş kom: cebinde mi taşıyorsun ? hem de iç cebinde ? 

Vat2 : evet 

Baş kom: valla büyük adam be. 

Vat2 : efendim 2 parçadır. 

Baş kom: kaç parça ? 

Vat2: 2 parça efendim. Birbirine vida ile monte eder kullanırım efendim. 

Baş kom: ney? Vidalıyorsunuz. Paranın gözü kör olsun. Paran olacak alacaksın 15 20 parça vidala 

vidala eskidi mi git al 10 parça.. helal valla büyük adam destekle geliyorum.. bana fenalık geldi. 

Vat2 : efendim geçenlerde başımdan çok müessif bir kaza geçti. 

Baş kom: aman efendim geçmiş olsun . 

Vat2: sağ olun 



 

 

Baş kom: efendim müsaadenizle oturabilir miyim ? 

Vat2: tabi efendim buyurun. 

Baş kom: çok affedersiniz. Muhabbetiniz çok farklı efendim. 

Vat2: sağ olun efendim. Caddede karşıdan karşıya geçiyordum efendim, bir kamyon gelip bana 

çarpmaz mı ? ben yerde yuvarlanırken enstrüman elimden fırlayıp kamyonun altında kalmaz mı 

efendim ? 

Baş komiser: elinizde mi geziyordunuz? 

Vat2: evet efendim. 

Baş komiser: yiğidin malı meydanda olur. Nazar değdi nazar. 

Vat2: efendim nasıl bağırdım nasıl üzüldüm anlatamam. 

Baş komiser: nasıl bağırmazsın abi , parmağına kıymık batıyor da dünyaları yıkıyorsun be. bu 

esterafistiri daha çok acır. 

Turgut: hem de arabanın altında kalıyor, nasıl ezilmiştir , nasıl büzülmüştür. 

Vat2: evet efendim , ondan sonra elime tornavida çekiç aldım düzeltim efemdim.  

Baş komiser: (çok şaşırmıştır) çekiçle mi düzeltiyorsun ? 

Vat2 : evet efendim. Öğünden sonra da kendisine özel bir kutu yaptırdım, o kutuda taşıyorum 

efendim. 

Baş komiser: (o kutunun üstünde oturmaktadır ama farkında değildir ) eee malının kıymetini 

bileceksin. Koyarsın kutuya kitlersin. Kutu nerde kutu nerde? 

Vat2:( kutuyu göstererek) üzerinde oturuyorsunuz efendim. 

Baş komiser: şimdi ben ..(birden olayın farkına varır) aaa (kutuya doğru bakar) valla büyük adam 

be. 

Vat2: efendim isterseniz açıp göstereyim. 

Baş komiser: aman ha , aman ha. (yardımcılarını göstererek) Biz neyse efendim gençler var 

aşağılık duygusu gelişir.  Şimdi anlamadın mı oğlum adam anlatıyor , sizde amma cahilsiniz 

be. arkadaşlar biraz daha anlatmanızı rica ediyorlar efendim. 

Vat2: tabi efendim. Ben orkestrada klarnet çalıyorum efendim. 



 

 

Baş komser: (şaşırarak) napıyorsunuz ? 

Vat2: klarnet çalıyorum. 

Baş komser: bu dediğiniz , hani o  düğünlerde çalınan , kavaklı böyle delikleri var üstünde , 

zurnaya benzer… 

Vat2: evet zurna da denir efendim. 

Baş komiser: göbek havaları , taksimler… 

Vat2: evet efendim. 

Baş komiser: sizin işiniz o mu ? 

Vat2: o efendim. 

Baş komiser: (çok sinirlidir). Kalak lan o.çocuğu. anamadan emdiğim süt burnumdan geldi lan !! 

estirüpütçüymüş !! ( ensesinden ve arkasından tutarak) kaçın lan kaçın tır geliyor.(bekçiye 

dönerek) koş çay paralarını al !! ( yardımcısına ) bak bakalım bacağımın arasından kovboylar gibi 

gözüküyor mu ? dırı dırı dıııı dırı dıı.( Turgut a sigara ve kalemi işret ederek masaya bıraktırır.) 

kus lan kahveyi kus !! adamın nasıl gözünden anladım astarafistik olduğunu ?? 

Turgut: hakikatten anladınız . siz böyle oyaladınız ağzını aradınız adamın. 

Baş komiser : tercübe,  tercübe. 

Turgut :evet,  tecrübe  .! 

Baş komiser: benim oğlum bu sene mezun oluyor ? 

Turgut : (yılışık bir şekilde ). Allah bağışlasın. 

Baş komiser: (Turgut a sinirli bi şekilde bakar ). Bekçi !! 

 Adem : gidiyorum canım ya . 

Bekçi: kıvırtmadan yürü ! 

Adem : aaa şuna bak. 

Baş komiser: geldi ırz düşmanı . geç ifadeni ver.(elindeki kağıdı gösterir ) bekçi bu boş durmasın , 

kuru kahveciye git içine kahve koysun.  

Baş kom.yar.: adın? 



 

 

Adem : adem. 

Baş kom.yar.: Soyadın? 

Adem : civelek. 

Baş kom.yar.: Hahahhaha 

Baş komiser: ne gülüyorsun vazifene devam et. 

Baş kom.yar.: Civelek !! 

Baş komiser: civelektir o sen bakma. 

Baş kom.yar.: Babanın adı? 

Adem : cevat. 

Baş komiser: sil cevat ismini oradan. Cevat benim rahmetlik babamın adıdır. Rahmetlik babamın 

adını yazamazsın oraya !! 

Adem : ama benimde babamın adı . 

Baş komiser: senin babanın adı Ahmet 

Adem: hayır. 

Baş komiser: idris ! 

Adem : hayır. 

Baş komiser : seninle mi uğraşacağım lan ben !!! yaz babası yok p.. 

Baş kom.yar.: Doğum tarihin ? 

Adem: bin üç yüz otuz iki 

Turgut: (baş komisere) on üç – kırk iki 

Baş komiser: ( yardımcısına ) yazdın mı? 

Baş kom.yar.: Yazdım. 

Baş komiser: emin misin? 

Baş kom.yar.: Eminim. 

Baş komiser:( Turgut a sinirlenerek) sana soran mı var lan ! ben bilmezmiyim. 



 

 

Baş kom.yar.: Anlat . 

Adem:dün akşam ben Turgut’un evine gitmiştim . kapıyı açık gördüm , odadan içeri girdiğimde , 

komidinin üzerinde içki vardı , o içkiden içtiğim. 

Baş komiser: orda bir şişe gördün. 

Adem : gördüm. 

Baş komiser: içtin ? 

Adem: içtim. 

Baş komiser: gerisini hatırlamıyorsun? 

Adem : evet efendim hatırlamıyorum. 

Baş komiser: hep öyle olur. Hep öyle olur. Sonra, devam. 

Adem: sonra efendim kalktığım zaman baş komiserim cafer beyi yanımda gördüm. 

Baş komiser: beni gördü,  ben orda sarhoşlukla dans ediyorum. (sonra birden anlar. 

Yardımcısına). Çıkar lan beni oradan çıkar. (adem’e ) geç şuraya geç . kazık kadar adamsın. 

(yardımcısına).  Yaz ben söylüyorum ifadesini.doktorun verdiği rapora göre bende saifin manan 

hasatlığı var idi. 

Baş kom.yar.: Baş komiserim saifin manan hastalığı nedir? 

Baş komiser: bir şeydir yavrum ee, bi nanen  ee şey , faraza oğlum ona öyle bişi demk lazım ki .. 

yazsana oğlum !! beni teftiş mi ediyorsun sen ? 

Baş kom.yar.: Yok baş komiserim ben öyle manasını bilmediğim şeyleri yazmam. 

Baş komiser: oğlum yaz. İşim gücüm var . horoz döğüşüne gideceğim lan !! 

Turgut: bravo beyefendi . insan manasını bilmediği şeyleri yazmamalı. Tabi öğrenmeli ondan 

sonra yazmalı değil mi ? ama siz şanslı bir memursunuz. Şanslısınız çünkü başınızda böylesine 

dirayetli, malumatı geniş , kültürlü , derin bir baş komisere sahipsiniz. 

Baş komiser: ( şaşkın bi şekilde etrafına bakarak ) . buradan bir  baş komiser mi geçti? 

Turgut : yok. Size söylüyorum efendim. 

Baş komiser: bu bütün güzel sözleri bana mı söylediniz  

Turgut: tabi. 



 

 

Baş komiser: yalancının anası ölsün mü lan. ? 

Turgut: efendim . himayenizdeki bir memuru eğitmek sizin vazifeleriniz arasındadır. Şimdi 

memurunuza saifi manan hastalığını izah edersiniz hep birlikte istifade deriz efendim. Evet 

efendim dinliyoruz. 

Baş komiser: ( iyice köşeye sıkışmıştır sağa sola bakar.) ben namaza gidiyorum. 

Turgut: yok daha vakti var. 

Baş komiser: (sinirli) kaza namazı lan!! 

Turgut: ( baş komiseri tutar) uykuda gezme hastalığı. 

Baş komiser: uykuda devriye hastalığı yaz bakim oğlum . 

Adem : amam beni yok böyle bir hastalığım. 

Baş komiser: hastasın . (bekçiye) kim o lan ? al onu içeriye. 

Rana: sus be fazla konuşma . şuna bak aaaa (elini komiserin masasına koyar ) 

Baş komiser: elinizi masadan çekiniz, oraya geçin . dün akşam baskın olmuş , ifade verin !! 

Baş kom.yar.: adın ? 

Rana : rana  

Baş kom.yar.: yana. 

Rana : yana değil , rana ! 

Baş komiser: niye yazamıyorsun oğlum sen ? niye yanlış yazıyorsun ? o sana lahana mı diyor? Dili 

dönmüyor onun. Rana değil irana . 

Baş kom.yar.: baş komiserim r harfi kayıp. 

Baş komiser: yine mi düştü o harf ? arayın bakayım  !! (gezinir arar) şeytan aldı götürdü. Aha 

buldum . (bakar ). Ulan bu  bizim karakolun değil . bu balat karakolunun oradan gelmiş buraya . 

onu alın götürün. 

Turgut: efendim buldum galiba. 

Baş komiser: (alır) yahu ne göz var hemen de buldum . 

Turgut: aman efendim ben buldum da verdim ya. 



 

 

Baş komiser:kim buldu ?  

Turgut : tamam siz buldunuz. 

Baş komiser: ben buldum tabi neden yalan söylüyorsun ?(götürür yardımcısına verir.) 

parmağıma değil kağıda yazacaksın.  

Baş kom.yar.: soy adınız? 

Rana : şaheser . 

Baş kom.yar.: şayesey. ( daktiloda ş’yi arar.)(rana bulur basar.) ne oluyor lan . napıyosun sen ? 

ayıp değil mi? 

Baş komiser: ne oluyor lan ? 

Baş kom.yar.: baş komiserim durup dururken  ş ‘eyime basıyor. 

Baş komiser: ne dedin? (sinirlenir) lan sen benim memurumun şeyine nasıl basıyorsun? 

Rana : ş harfini bulamadı bizde bastık. 

Baş komiser: ulan hanfendi sana yardım ediyor sende hemen kızıyorsun  be. (bekçiyi çağırı.) ali 

ali ali . ulan ayı !!! 

Bekçi:buyur beyim. 

Baş komiser: bak şurada geziyorlar bir bak bakayım oraya. 

Baş kom.yar.: (ranaya sorar.) babanın adı ? 

Rana : ali 

Baş kom.yar.: ayı.doğum tarihiniz? 

Rana: bin dokuz yüz yirmi 

Baş komiser: bin üç yüzler bitti bin dokuz yüzler başladı. Vatan haini karakolu müşkül durumda 

bırakmak için kalkıyorsun 1900’lülerde doğuyorsun. Kolay sayılarda doğamazsın zaten 1 de 2 de 

3 de. Ne demiştin ? 

Baş kom.yar.: doğum . 

Baş komiser :yaz sezeryan . 

Baş kom.yar.: anlat. 



 

 

Rana : düğün günü cafer beyle buluşmak üzere .. 

Baş komser: (sözü keserek). Çıkar cafer’i ordan.(rana ‘ya) geç bakım oraya. 

Ademin karısı :(içeri girer ) iyi günler komiser bey. ( adem!i görür.) hii seni alçak ,namussuz , 

utanmıyor musun kadınlara basılmaya ha ? 

Adem: kadınla basılmadım erkekle basıldım. 

Ademin karısı : yazıklar olsun sana (tükürür) 

Baş komiser: telefon çaldı . 

Turgut: hayyır efendim çalmadı. 

Baş komiser: gizli zil sen bilmezsin bunu. 

Ademin karısı: komser bey , benim kocamın koynuna giren bu alçak, namussuz , utanmaz 

erkeği.. 

Baş komiser:( sözünü keser) nerden biliyorsun ? adamı tanıyor musun sen ? senin kocanın ahlakı 

bozuk elalemin koynuna giriyor. 

Ademin karısı: ben artık bu adamla yaşayamam komiserim. Ben ne yapayım şimdi ? 

Baş komiser: (alaylı ) seni ben alırım. Hadi git şuradan. memurun yanına git. Başka kim varsa alın 

içeriye.( komiserin karısı gelir) aha Azrail geldi.. buyrun ne istemiştiniz? 

Baş.kom.eşi: sizi ilgilendirmez. 

Baş komiser: ben buranın baş komiseriyim. 

Baş.kom.eşi: (masaya vurur.) ne zamandan beri.? 

Baş komiser : hanımefendi bu masaya vuramazsınız. Devlet malı bu , alüminyum baş . 

Turgut: ne baş ? 

Baş komiser: alüminyum baş . bak orada numarası var. (sinirlenir) bakır başlan , maden 

baş.(eşine) şöyle geçin ne istiyorsunuz? 

Baş.kom.eşi: münasebetsiz. 

Baş komiser : (sigara yakar.) kesin !! buyrun? 

Baş.kom.karısı: söyleyeceğim görüyorsun ki sinirliyim. 



 

 

Baş komiser: sinirliysen gidersin muayene olursun . 

Baş.kom.karısı: amir bey ben eşimin beni aldattığıyla ilgili zabıt tutturmuştum. 

Baş komiser: ne zaman tutturmuştunuz ? 

Baş.kom.karısı: dün efendim. 

Baş komiser: bazı evrak muameleye konmaz 3 ay sonra gelin. 

Baş.kom.karısı: sizi şikayet ederim. 

Baş komiser : edersen et. 

Baş.kom.karısı: peki bende savcılığa gidiyorum. 

Baş.kom.karısı: ama oturun canım , bakılıyor. Şakadan anlamaz mısınız siz ?  

Saminin eşi: yeter ayol kaç saattir bekliyorum fenalık geldi. 

Baş komiser: aa siz sami beyin eşi değil misiniz ? 

Saminin eşi: evet  

Baş komiser:utanmıyor musunuz randuman evlerinde  basılmaya ? geç oraya . geç oraya. Allah 

Allah  o gülü kafanda nasıl yetiştirdin? Suyunu kulaktan mı veriyorsun , napıyorsun ? 

Saminin kızı : cafer bey amca. 

Baş komiser: bağırma lan zibidi ne bağırıyorsun ? kim bu be ? geç bakim şuraya . sami beyin kızı 

mısın sen ? utanmıyor musun bacak kadar kız randuman evlerinde basılmaya , geç lan şuraya geç 

!! yada dur bakim orada. Herkes özel ifade verecek bağırma çağırma yok ona göre. Buyur anlat 

bakayım . (sigara yakıp içe) 

Saminin kızı : cafer bey amca, nikahlı kocam Turgut’la beraber o eve gittik. 

Baş komiser: bir dakika, bir dakika. Bana kocanızı gösterebilir misiniz ? 

Saminin kızı: (kibar bi şekilde ) kocam . 

Baş komiser: aha şu de aha şu !! 

Saminin kızı: aha şu. 

Baş komiser: aha şu mu güzel .. 

Rana : ulan senin nikahlı karın varda benim niye haberim yok . (ortalık karışır..) 



 

 

Baş komiser: imdat polis ..! 

Bekçi: (masa altından düdük çalarak çıkar.) 

Baş komiser: durdu mu kavga ? 

Bekçi: durdu baş komiserim. 

Çaycı: hesabınız baş komiserim. 

Baş komiser: tüm hesabım bunu ? (çaycının arkasına vurur.) üstü kalsın üstü kalsın. 

Çaycı: ama öyle yapmayın ayıp oluyor.(sahneden çıkar.) 

Baş komiser: (ortaya geçer konuşma yapar.) zurna kavgası mı yapıyorsunuz lan !! ama kabahat 

sizde değil, bende de değil. Kabahat benim gibi tahsilsizleri baş komiser yapanlarda. Bir kere 

daha söylüyorum bu cahilliğim nasıl arap saçına döndürdü durdu olayları, yıllardan beri.. (Turgut 

u gösterir.) sen kaça kadar okudun ? 

Turgut : efendim ben 3 sene şeriyat fakültesine gittim. Ondan sonra 2 sene kadar tıp 

fakültesinde okudum . en sonunda güzel sanatlardan mezun oldum. 

Baş komiser: benim istikbalime sen mani oldun . bana okuyacak okul bırakmadın lan  !!( Turgut 

la tokalaşır.) yenim valla tahsilli adamı çok seviyorum ben .( turgut’un karısını çağırır.) gel bakim 

gel. Bak yeni evlisiniz . size bi kaç nasihat vereyim. Evlilik denizde giden bir gemi öyle düşünün . 

deniz bu ya bunun fırtınası olmaz mı , rüzgarı olmaz mı? Sakin zamanı mı olacak hep. Sonra 

bunlar evliliği güçlendirir. Mühim olan o fırtınadan gemiyi sağ salim çıkarmak. Tamam mı yavrum 

?? 

Turgut: doğru ama bizim zaten bir kabahatimiz yok . tesadüfen ordaydık efendim. 

Baş komiser: ben de öyle anladım . Burda hep tesadüfler şey olmuş.  

Turgut: evet efendim. 

Baş komiser: haydi Allah mesut etsin evlendiniz . babana selam söyle .(Turgut a eşini 

göstererek.) kocanın , eşinin kıymetini bil. Buda babanın hatırası  sarma kalem al .  

Turgut : nayır sizde kalsın? 

Baş komiser : nolamaz  al. 

Turgut: baş komiserim tanıştığımıza memnun oldum. Oğlunuzu da tanımak isterdim. 



 

 

Baş komiser: bu sene mezun oluyor. ( rana ya.) size gelince  genç güzel kadınsınız böyle 

yapmayın , kendinize güzel bir yol çizin. Evlen çoluk çocuğa karış. Gidebilirsiniz. (adem ve eşine) 

siz serbestsiniz.  

Adem : ay çok teşekkür ederim baş komiserim. 

Baş komiser: bir dakika bir dakika . sizin yanınıza bi bekçi vereyim ben .  

Adem : o neden o ? 

Baş komiser: bu saatte  Beyoğlun’da iki kadın yalnız olmaz.. 

Saminin karısı : e baş komiserim bende müsaadenizi  istesem .  

Baş komiser: tabi müsaade sizin . 

Saminin karısı : benim kızım sürekli sakız çiğniyor efendim . 

Bş komiser: farkındayım geldiğinde ağzı oynuyordu. 

Saminin karısı: her yerde çiğniyor. 

Baş komiser: çiğnesin . 

Saminin karısı : hatta tuvalette bile çiğniyor. Ben diyorum ki tuvalette sakız çiğnemek günah 

mıdır , mübah mıdır.? 

Baş komiser: ben günah olacağını zannetmiyorum. Ancak tuvalette sakız çiğnememin sakıncaları 

olabilir.  

Saminin karısı: ne gibi.? 

Baş komiser: biri kızınızı görürse bişi yiyo sana bilir. Yahu git. bana ne soruyor bak . 

başkomiser: bak görüyor musun? İşte görüyosun işte, benim yorgunluğumu görüyorsun. 

Genede iyi dayandım  

Komiserin karısı: Hakkaten işin çok zormuş Cafer senin.  

başkomiser: Eee napacan ya zaten hiç soran olmadı (Yardımcının uyuduğunu görür ceketini 

çıkartıp üstüne örter) E sen artık git evine oturma boşuna. 

Komiserin karısı: E sen gelmiyo musun? 

başkomiser: Nereye geliyorum kadın, bu gördüğün delikanlı varya eleman yetersizliğinden 4 gün 

dür gecedir nöbet tutuyo bu çocuk mahvoldu bitti bununda bi anası var, anası sabah bekçiye 



 

 

sormuş merak etmiş ben bunu gönderiyim gitsin bu istirahat etsin onun yerine bu gece ben 

nöbet tutayım. Ben eski toprağım bana bişey olmaz yarın akşam gelirim  

Komiserin karısı: Sen bilirsin. 

başkomiser: Hadi yavrum, sen bana bi şey yapsana kıymalı bi yaprak sarması yapsana sen bana 

nasıl canım istiyo bir bilsen.  

Komiserin karısı: Yapayım ama biliyosun ayın sonu  

başkomiser: Aman be sende nerden çıkartıyon kıymalı yaprak sarmasını ben hiç sevmem zaten 

zorlamı yedirecen bana yahu a.aa istemem kalsın yapma yapma hadi yavrum. Sen sade papara 

yap yesem yesem ondan bıkmıyorum.  

Müzisyen: Başkosmerim size bi telgraf var  

başkomiser: Hayırdır inşallah al şunu götür bakalım.. Ulan gel bakalım.. Okuma bilmezsin merak 

edersin vicdanın el vermez onu uyandırmazsın. Gelde okuma bakalım. Ne var lang ne istiyon?  

Müzisyen: efenim ensturmanımı unutmuşum onu almaya geldim.  

başkomiser: Bende gözlüğümü evde unutmuşum yaşlandık artık gözlük yok bunu 

okuyamıyorum. Şu telgrafı bana bi söksene bakayım.  

Müzisyen: Sevgili babacığım.  

başkomiser: Benim oğlum bu sene meeeeezun oluyo. Bu telgraf ondan geliyo bi başım döndü 

ondan kusura bakma ben bi oturayım. 

Müzisyen: Mezun oldum kuralar çekildi CİBALİ KARAKOLUNA başkomiser tayin edildim sizin ve 

annemin ellerinden öperim. oğlunuz..  Ağlıyor musunuz efendim?  

başkomiser: Adam soruyo ağlıyo musun diyo? Ağlıyom ayıp mı abiy? Ama o bilmiyo ben neye 

ağlıyom Ben neşemden ağlıyom. Gururumdan ağlıyom. Oğlum işte helal olsun mezun oldu 

babasının yerine çalıştığı karakola tayin oldu bundan daha güzel bişey mi olur abi, işte emniyet 

kadrosu bu abiy en az ortaokul mezunu lise mezunu kolej mezunu endüstri mezunu üniversite 

mezunu okumuş adam okuyan adam kültürlü adam bu kanunu okur abi kanuna göre hareket 

eder ya benim gibi cahil olursa? Kafadan arap saçına döner. Ağlıyom ya ayıp mı lan? Ben 

ayrılıyom zaten, ben ayrılıyom.. Şu karakolun çatlak duvarlarına bakıyom şuramda bişey yanıyo 

abi bu meslek öyle meslek ki bilmeyen bilmez abi bayram pazar bilemezsin hasta olsan 

yatamazsın çocuğun doğsa göremezsin anan ölse gömemezsin bu böyle meslek abiy ecelinle bile 

ölemezsin.  
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