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Gazete ve dergilerde kaynak belirtilerek yapılan alıntılar dışında kitaptaki metin ve 
fotoğraflar tümüyle ya da bölüm bölüm,  Kosova Türk Yazarlar Birliği derneğiyle 
anlaşmadan kesinlikle kullanılamaz. Oyunun yayın, yayım, bütün öbür hakları 
korunmuştur.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kosova Türk Yazarlar Birliği (kotyaz)  Yayınları  
Tiyatro Dizisi-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapak, grafik: Cengiz KOVAÇ 
Teknik : kotyaz 
Fotoğraf : Nafiz Lokviça, Naci Biliban, Sedat Şporta, A.Rifat… 
Birinci basım: Nisan 2012 

 
 

Kitabı şu adresten sipariş edebilirsiniz : Yosip Rela, No.19/A, Prizren 
E-posta: kotyaz@yahoo.com  
Tel: .+381(0)29 231 086  
Mob.+377(0)44  351 483  
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23 NİSAN KOSOVA TÜRKLERİ MİLLİ BAYRAMI 

TERTİPLEME KURULU 
Prizren-KOSOVA-2012 

 
 
 
SUNU 
 

Tarihe bir not daha düşürüyoruz… 
 

23 Nisan Kosova Türk halkının milli bayramı nedeniyle her yıl bir kitabın 
yayınlanmasına vesile olmayı, KTMB olarak artık bir adet haline getirmiş bulunuyoruz. 

Desteklediğimiz ilk kitap tarihi mirasımız üzerineydi, ardından eğitim, siyasi 
haklar, müzik ile devam etti, şimdi de tiyatro tarihine ışık tutan bir kitap var elinizde. 
Edebiyatımızın ve tiyatromuzun duayenlerinden Agim Rifat’a ait olan bu kitap, Kosova 
çağdaş Türk tiyatrosu kapsamında, “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nu tüm boyutlarıyla ele 
alan 380 sayfalık bir eser. 

Kosova çağdaş Türk tiyatrosu ne zaman başladı, kimlerle başladı, Abdullah 
Palyaço, Durmuş Selina, Aziz Buş, Hüda Leskovçalı, Cemal Şpat, Faik Emruş, Refet 
Kiser, Muhammed Şerif, Şaban Topko, Hamdiye Polis, Bahriye Abdullah, Alaadin 
Şalçin, Zait Volkan, “Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, “İki Ayağını Bir Pabuca”…hepsi 
orada, “Çiviler”, Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Bekir Hocalar, Raif Buş, Etem Kazaz…  

Ayrıca oynanmış olan özgün metinlerin birçoğu da orada, “Büyük Kapı Kızı”, 
“Mukadderat”, “Lale Fülfül”, “Çüleşko”, “Şeşo”, “Bumbar”, “Şazo”, “Bizim Mahalle 
Çukur Çukurdur”, “İlla Tatlılıkla”, “Adım Rüstem”, “Hacer”, “Emine”, “Müzmin 
Arkacep” “Sısaaym”, “Aktör Olduk Ne Fayda”… 

Bu bir miras. Bu mirası gelecek kuşaklara, gençlerimize, çocuklarımıza aktarıp 
bırakmak boynumuzun borcu olsa gerek. 

Bu bir hizmet, Kosova Türk kültürüne ve genelde Kosova kültürüne bir katkı. 
Bu güzel eserin Kosova çağdaş Türk tiyatrosunun 60. yılına denk gelmesi her 

şeyi daha bir anlamlı kılmaya yetiyor. 
Bu güzel eser için Agim Rifat’ı kutlar başarılarının devamını dileriz. 

 
Mahir YAĞCILAR 

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı 
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı 

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı 
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Önsöz 
 
Tarih yapıyoruz öyle ya da böyle yapmasını biliyoruz ama tarih yazmaya gelince 

tekliyoruz. Evrak toplama, belge biriktirme, saklama, bir araya getirip araştırma, 
inceleme, değerlendirme alışkanlığımız yok. Bir kurumsa söz konusu diyelim, oraya 
getirip orasını zenginleştirecek yerde, oradan alıp evimize götürüyoruz, fotoğrafları, 
malzemeleri. Bari üzerinde dursak ondan sonra, özenle koruyup muhafaza etsek, 
değerlendirsek, yok. Ondan sonra da bir başka kuşak gelip, yer tutuyor, bu da ne, 
bunların evde ne işi var, deyip hepsini çöpe atıyor. Bir zaman sonra da bir bakıyorsun 
elde ne bir belge, ne bir fotoğraf, ne bir evrak. Sorunca da oğluna ya da kızına ya da 
ailenin herhangi bir ferdine, cevap hep aynı, “Vallah vardı, bir yerlerde duruyordu ama 
nerdedir bilmiyorum”. 

Üç aşağı beş yukarı Kosova Türk tiyatrosuyla da durum aynı. Ne Osmanlı 
döneminden kalma bir şey var, ne ikinci dünya savaşı arasından, ne de tiyatroların 
kurulduğu, etkin olduğu 1950’lerden. 

1951’den 1965’e kadar faal olan “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’ndan, Prizren Türk 
Şehir Tiyatrosu’ndan arda kalan ne var ki üç beş fotoğraftan başka. Afiş yok, katalog, 
yok, broşür, tutanak, yazılı belge, hiçbir şey yok. En azından dernekte birşeylerin olması 
lazım geliridi ama gel gör ki orda da yeller esiyor. 

Tiyatro deyince, kafaları karıştıran en belirgin dönem de 1950’ler dönemidir. 
Kurumlardan, kuruluşlardan hiç söz edilmez söz konusu o dönem olunca. Resmi kurum 
ve kuruluş olmalarına rağmen “Doğru Yol” Tiyatro Kolu, Prizren Türk Şehir Tiyatrosu 
dile ağıza alınmaz. Sanki bir tiyatroymuş gibi, aralarındaki fark hiç gözetilmez. Onların 
yerine „PrizrenTürk Tiyatrosu“ gibi ortak, coğrafi bir terim kullanılır daha çok. Hangi 
oyun hangi tiyatroda sahnelenmiş, kim neyi ve nerede oynamış, yönetmenliği kim 
yapmış, dekoru, kostümü, ışığı kimler üstlenmiş bilinmez. Dönemin oyuncuları bile 
röportajlarda verdikleri ifadelerinde aynı söylemi yeğlediklerini görüyoruz. Birileri 
1951’de başladı, diyor, bir diğerleri 1952’de; Şehir Tiyatrosunu, “Doğru Yol” 
tiyatrosunu ayrı tutmak gibi bir dertleri yok. 

Oysaki “Doğru Yol” ayrı, Şehir Tiyatrosu ayrıdır. Mekan olarak ayrıdır, kuruluş 
olarak ayrıdır. “Doğru Yol” ilk oyununu(“Büyük Kapı Kızı”nı) 1951’de sahneye koyar, 
Türk Şehir Tiyatrosu (“Şüpheli Şahıs”ı) 1952’de. Birinin başlangıç noktası 51’dir, bir 
diğerinin de 52. Biri yerli Türk yazarlarının oyunlarına yer verir (“Doğru Yol”), bir 
diğeri daha çok Yugoslav yazarlarının(Şehir Tiyatrosu). Biri kıt kanaat geçinip, oradan 
oraya taşınarak mekan değiştirir, bir diğeri  durmuş oturmuş sıcak bir yuva içinde rahat 
bir hayat sürdürür. Tek ortak yanları, oyunculardır. Oyuncuların birçoğu, aynı zamanda 
hem cemiyette hem Şehir Tiyatrosunda oynar. Bu kurum ve kuruluşun adını belki de bu 
yüzden ayrı ayrı telafüz etmek istemezler. Her iki tiyatro onların tiyatrosudur çünkü. 

Ama araları sanıldığı kadar da güllü gülistanlı değildir. Tozunu alıp biraz 
eşelemeye başlarsan, yavaş yavaş, iki ayrı ekibin ortaya çıktığını görürsün. Birileri 
cemiyette Aziz Buş’un etrafında toplanarak tiyatro yapar daha çok, birileri de Hüda 
Leskovçalıyla beraber Şehir Tiyatrosu etrafında. Birileri Durmuş Selina, Aziz Buş gibi 
özgün oyun yazarak, bura halkına özgü tipler, karakterler yaratıp seyirciye daha yakın 
olma çabasındadır, Kosova Türk edebiyatına, Kosova Türk tiyatrosuna bir kimlik 
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kazandırama gayreti içerisindedir, birileri de bu işi çeviri yoluyla, ad yapmış yazarların 
oyunlarını sahneleyerek  başaracağına inanır. Her ikisi çağdaştır ama temelde birileri 
klasik, birileri gelenekseldir. 

Tüm bunları gözönünde bulundurarak konuya yaklaştık. İç içe geçmiş, zamanla 
sarmaş dolaş olarak arap saçına dönüşmüş bu iki değerli kurum ve kuruluşu, en büyük 
bir titizlikle, her ayrıntıya özen göstererek, yavaş yavaş birbirinden ayırarak kendi 
kimliklerine kavuşturmaya çalıştık. Elimize ne geçtiyse, fotoğraf, belge, söyleşi, 
makale, röportaj hepsini masaya yatırıp taradık, kıyasladık, karşılaştırdık, not düşürerek 
incelemelerde bulunduk. 

Amacımız, kimseyi kırmadan, kimsenin şu kadarcık olsun hakkını yemeden her 
şeyi olduğu gibi yansıtmak oldu. Amacımız, en zengin kültür dallarımızdan birini 
gerçek anlamda gelecek kuşaklara miras bırakmak, tiyatromuzun tüm kurum, kuruluş ve 
bireylerini tüm zenginlik ve özellikleriyle ortaya koymak,1996’da “Aziz Buş Tiyatrosu” 
olarak ismini alan ““Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun hakkını vererek Kosova Türk 
tiyatrosundaki gerçek yerine oturtmak. 

Ha, bu kitap şimdi dört dörtlük bir kitap mı? Hiç de öyle değil, eksikleri var ve 
olacaktır. Gözümüzden kaçmış bir isim bir olay olabilir, bilmediğimiz bir etkinlik, bir 
tarih, eksik bir bilgi, bir fotoğraf…Zaten bu çalışmayı biz bunun için yaptık, ilerde en 
küçük ayrıntısına kadar tamamlamak için… 

Ola ki artık aklımız başımıza gelir, bak bu fotoğraf da var, bu afiş de, bu tarihte 
şu şu olagelmiştir, işte belge, işte delil, diyerek bir katkıda bulunmaya başlarız tek tek…   

 
Kitabın yayınlanmasında başta KDTP Genel Başkanı, Kosova Kamu Yönetimi 

Bakanı Sayın Mahir Yağcılar olmak üzere, Tertipleme Kurulu üyelerine ve payı geçen 
tüm personele teşekkür eder saygılarımı sunarım… 

 
A.Rifat 
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Giriş 

 
“Doğru Yol” Tiyatro Kolu 

 
“Doğru Yol” Derneği 7 Haziran 1951’de kurulur. İlk kuruluş ismi “Doğru Yol” 

Sendika Türk Kültür Güzel Sanatlar Cemiyeti’dir. Kurucusu ve ilk başkanı Halk 
Kurtuluş Savaşçısı Hayrettin Volkan’dır. Devlet tarafından verilen en üst düzey 
nişanına da sahip olan Hayrettin Volkan, Prizren Belediye Başkanı görevinde de 
bulunmaktadır aynı zamanda. İlk gençlik yılları Belgrat’ta geçmiştir Hayrettin 
Volkan’ın. Müsamerelere gitmiş, değişik siyasi ve kültürel olaylara tanık olmuş, tiyatro 
seyretmiştir. Hayali Türk dilinde de bir tiyatro kurmaktır buralarda. Aziz Buş ve 
Durmuş Selina’yla bir araya gelip sık sık bunu konuşurlar. Nasıl edip ne edip de bir 
pundunu bulup bir tiyatro kursalar, çağdaş Yugoslavya standartlarına göre çağdaş bir 
Türk tiyatrosu vücuda getirip Türk halkının aydınlanmasına ön ayak olsalar. 
Makedonya Türkleri, Üsküp Türkleri gibi onlar da ona benzer bir tiyatroya sahip olsalar 
ki dünyalar onların olsun.  

En büyük sıkıntı kadrodur. Ellerinde var olan tüm imkanları seferber ederek 
bunun üstesinden gelmeye çalışırlar. Durmuş, yazar, Aziz oyuncudur ama yetmez. 
Sonunda Abdullah Palyaço’ya takarlar kafalarını. Abdullah olursa bir şeyler olacaktır 
tabi ama, gel gör ki biçaresi bir hiç uğruna hapiste yatmaktadır. Hem de aradan üç yıl 
geçmesine rağmen. Karar verilmiştir, ne pahasına olursa olsun Abdullah hapisten 
çıkarılacaktır. Hapisten çıksın ki “Doğru Yol” çatısı altında bir tiyatro kurulsun. Oyun 
da zaten hazır, Durmuş Selina’nın yazdığı “Büyük Kapı Kızı” ne güne duruyor ki. 
Hayrettin ne güne duruyor! Başkan o, belediyede, “Doğru Yol”da o. Ama kolay mı, 
siyasi suçtan yatan birini çıkarmak her babayiğidin harcı mı ki, hele o dönem. Parti var, 
sendika var, bir sürü devlet organı, devlet yetkilisi var. Ama Hayrettin bu, gazi o, paşa 
o, o bu işin arkasında durursa iş tamam. Durmaz mı, hem çıkarır hem de bir işe bağlar 
keratayı. Daha hậlậ işin aslını astarını anlamaya vakit bulamadan Abdullah Palyaço, 
kendini hem işte,hem tiyatroda bulunca, 

“Yahu bana ne oldu, ben yeniden mi doğdum, nedir?” diyecektir. 
Tiyatro böyle kurulur. „Doğru Yol Dram Kolu“ olarak kurulur. Araya kadın 

oyuncularından Hamdiye Polis’i ve Bahtiyar Abdullah’ı da katarak hiç vakit 
kaybetmeden hemen faaliyete geçerler. Sahneye koyulan ilk oyun elbette ki Durmuş 
Selina’nın “Büyük Kapı Kızı” olacaktır. Ve olur, üst üste oynayıp halkın beğenisini 
kazanan oyun, Aziz Buş, Hamdiye Polis, Bahtiyar Abdullah gibi isimleri de yıldız 
yapıp, kazandırır. Birdenbire çok güzel bir şey olmuş bir anda her şey değişmiştir. 
Abdullah Palyaço zaten halkın sevgilisidir, bundan böyle Aziz Buş gibi bir sevgilileri de 
olacaktır. Tiyatronun yolu açılmış, yol görünmüş, tarihe not düşürülmüştür. Bunca 
zaman sonra tekrar bir tiyatroda olmak, bir kuruluşun üyesi olarak özgün bir oyunda rol 
almak ne güzel, ne onur verici ne gıpta edici bir şeydir ki… 

Tarih bunu yazacaktır. 
Ve yazar… 
İkinci oyun Sami Beven’in „İhtiyar Kız“ oyunudur.  
Ekip giderek büyür ve zenginleşir. Bu ara ekibe Suphiye Matroni de katılır. 

Bahriye, Hamdiye ve Suphiye, üç kadın, üçü de aslanlar gibi cesur ve kararlıdır. 
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Üçüncü oyun yine Durmuş Selina’nın yazdığı “Niçin Anam Halamı Sevmiyor” 
oyunudur. Ekip o ekiptir yine, Aziz Buş, Hamdiye Polis, Bahriye Abdullah, Suphiye 
Matroni…ama aralarında artık Abdullah Palyaço yoktur. Onu tutan mı var. Gitmiştir o 
düğünlere, derneklere, halkın arasına girip karışmıştır, kaynaşmıştır, kaptırmıştır 
kendini yine orta oyunlara, orta yerlerde... 

Derken dördüncü oyun(“Bir Gözlü Anne”), beşinci(“Kız Gelin Gül Pembe”), 
konserler, skeçler, şarkılar, danslar… 

Oyunlara üç perdelik denir ama aslında beş on sayfayı içeren on, onbeş 
dakikalık kısa oyunlardır onlar. Bu tip oyunlar “D.Yol” Tiyatro Kolu’nun mizacına da, 
karakterine de, yapısına da, tüm nesnel ve öznel koşullara da uygun oyunlardır. 

 
 

YERL İ OYUNLARIN YUVASI “DOĞRU YOL” 
 
İster tek perdelik oyun olsun ister çok, fıkra, monolog, söylem “Doğru Yol”da 

hep edebi metne dayalı özgün oyunlar sergilenmiştir. “D.Yol” Tiyatro Kolu’nu, Türk 
Şehir Tiyatrosu’ndan farklı kılan en önemli özelliklerden  biri de budur. Özgün metne 
dayalı oyunlar geleneği Durmuş Selina ve Aziz Buş’la başlamış, A.Rifat, Hasan 
Mercan’la devam etmiş, Bekir Hocalar, Aluş Nuş ve Raif Buş’la günümüze kadar 
gelmiştir. 

Yerli oyun “D.Yol”un baş tacıdır. Nereden baksan, nereye dokunsan yerli oyun 
çıkar. “Büyük Kapı Kızı” yerli oyundur, “Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, “Bir Gözlü 
Anne”, “Kız Gelin Gül Pembe”, Durmuş Selina’nın kaleme aldığı oyunlardır. 
“Mukadderat”, “İki Ayağını Bir Pabuca” Aziz Buş’un yazıp oynadığı oyunlardır. 
“Abubudala”, “Çüleşko İstanbul’da”, “Çüleşko Yıldız Oluyor”, “Lale Fülfül”, 
“Bumbar”, “Müzmin Arkacep”, „Rüjdi ile Emine”…A.Rifat’ın yazıp sahnelediği 
oyunlardır. “Okul Dünya Şen Dünya”, “Sürprizler”, Hasan Mercan’ın, „Dudiye Mono” 
Raif Buş’un, „Kaynana-Gelin-Güveği“ Aluş Nuş’un… 

“Doğru Yol” yerli yazarların yuvasıdır. 
 
 

“DOĞRU YOL” TİYATRO KOLU’NUN MEKANLARI 
 
Şimdiki mekanına ulaşıncaya kadar “D.Yol” birçok yer değiştirir. Mesken ettiği 

yerler genellikle ya ahşap ya da derme çatma yapılardır. İkamet ettiği ilk mekan Akdere 
yalısında bulunan özel  bir evdir (Ramiz Paşa’nın evi). Ali Şen de hatırlıyor. Necmettin 
Morina,  Abdülbari Hafız’la beraber orada “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun provalarına 
katıldığını rol alıp oynadığını öne sürüyor. Orada uzun kalmazlar, kısa bir aradan sonra 
oradan „Papaz Çarşısı’na, “Partizan” Sineması’nın (daha geçlerde Emeklilerevi’ne ve 
“Liria” Spor Kulüb’ne dönüşecek) bitişiğindeki ahşap bir eve taşınırlar(Şimdiki Eğitim 
Kurumu binası). Derken, Şadırvan’ın ara sokaklarından birine(bir zamanlar„Bagat“ın 
bulunduğu binaya). Oradan da birkaç derneğin bir arada olduğu  “Union” binasının üst 
katına. “Union” Gençlerevine dönüşünce orasını da terk edip 30-40 metre berisinde, 
çarşının atar damarlarından biri sayılan bulvardaki yol üstü mekana kapağı atıp bir daha 
çıkmamak üzere hayatını bu yeni ortamda günümüze kadar sürdürürler. Söz konusu 
ikametgahlar olunca, “Doğru Yol’un Çalıştığı Binalar” başlığı altındaki yazıda 
(Monografi, 1981, sf.23) şöyle denir: 
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“Doğru Yol  Kültür ve güzel sanatlar derneği kuruluşundan bu yana çalışma 
yerlerini sık sık değiştirdi. Derneğin ilk yıllarda çalıştığı yer Papaz Çarşısında, 
bugünkü Eğitim Kurumu binasıdır. Bundan sonra bu çalışmalar “Şadırvan”daki küçük 
bir binada (bugün “Bagat” iş örgütünün bulunduğu binada), dere boyundaki Ramiz 
Paşa’nın evinde, Papaz Çarşısındaki dairelerde (bugünkü Üsküp bira deposu 
binasında), “Liria” futbol kulübü salonunda ve “Union” kahvesinin dairelerinde 
sürdürdü. Bugün Doğru Yol Kültür güzel ve sanatlar derneğinin çalışma yerleri 
Prizren’de Mareşal Tito caddesi, 25 numarada bulunmaktadır. 

Söz derneğin çalıştığı binalardayken belirtmek gerekir ki bu binalar bir kültür 
ve güzel sanatlar derneğinin çalışmaları için uygun değildir. Ne ki, amatör çalışmalar 
için belli başlı koşullar yaratılıncaya dek bu yerlerde çalışılacaktır.” 

Öyle de olur, çalışmalar aynen o zaman olduğu gibi bugün de o koşullar altında 
sürdürülmektedir. Değişen bir tek caddenin ismidir o günden bu güne. Mareşal Tito 
kalkmış, yerine Şadırvan Bulvarı oturmuştur. Bina iki katlı, eski ahşap bir binadır ama 
şehrin, daha doğrusu çarşının çok önemli bir kesimindedir. Herkesin çok kolay 
ulaşabileceği uygun bir yerdedir. Çarşıya çıkan herkes ona uğramadan ya da en azından  
onun yanından geçmeden edemez. Acaba camekanda şimdi hangi afiş asılıdır, hangi 
fotoğraf, sırada hangi konser, hangi müsamere, hangi oyun, hangi toplantı var diye 
başını ondan yana döndürmeden kendini alamaz. Gündem, o cam karenin içindedir, 
haber oradan alınır, 5-6 metre karelik bu gözde camda reklamı yapılmayan kültürel 
olay, olay olmaktan çıkar. Şehrin neresine asarsan as hangi yerine yapıştırırsan yapıştır 
afişini, oraya asıp yapıştırmazsan hiçbir işe yaramaz. Kültürevinin oyunları bile oradan 
duyurulunca ilgi görür. Ana sayfa, baş sayfa orasıdır. Önce oraya döşenir döşenecek 
olan etkinlik, önce orada çekilir çekilecek olan manşet… 

Camın önünde durdun diyelim, camdakileri de okudun, şimdi de “Doğru Yol”un 
içini merak ediyorsun değil mi? Buyur o zaman… 

Ana kapıdan girip dar bir holden geçince, sağ taraftaki kapıyı açarsan, derneğin 
çardaklı minik yazıhanesine ulaşırsın. Bilgisayarlar orada, arşiv oradadır. Yok eğer 
koridorun sol tarafındaki kapıdan geçersen, geçmeye karar verirsen, “Doğru Yol” 
Kulübüne adımlarsın. Folklor ekibi provalarını orada yapar, tiyatro orada. Şiir 
dinletileri, buluşmalar, törenler, paneller, açık oturumlar, konferanslar orada düzenlenir. 
İhtiyaç duyulduğunda bir perde çekilip boydan boya, ufacık ufacık müsamereler orada 
dile gelir. Resim, fotoğraf sergileri seyircisiyle orada buluşur. Oda konserleri, en 
samimi bir atmosfer içerisinde orada icra edilir. Hele Ramazan akşamları, Ramazan 
akşamları bir başka olur “Doğru Yol”da. Ramazan boyunca süren şiirli, şarkılı, çaylı, 
kahveli ve hepsinden de öte ilahiler eşliğindeki muhabbet dolu hoş sedalar, hoş 
sohbetler unutulur gibi değildir.  

Ramazan değil, aylardan herhangi bir aysa diyelim ve senin içinden yapılan 
etkinliklerin fotoğrafları önünde geçmişe uzanmak arzusu geçerse eğer, öğleden sonra 
bir tenhada buraya gelip zamanla yolculuğa çıkabilirsin hiç para pul vermeden. Yok 
eğer niyetin aldığı ödüllerin şiltlerini görüntüleyip, takdirnamelerin fotoğraflarını 
çekmekse önce Şaban’dan izin alacak, kendini ona göre hazırlayacaksın. O da yetmez, 
daha neler var  neler diye merak edersen, koridorun sağ tarafındaki merdivenlerden 
aşağı inip “Doğru Yol”un bodrumuna merhaba dersin. “Doğru Yol”un eskisi püsküsü 
oradadır. Artık teli kopuk bir saz mı dersin, derisi patlamış bir darbuka mı, kırık bir ud, 
bir keman mı, perde, boya, bant, ip, bidon, dekorlardan arda kalan tahta mı bez mi, fes 
mi ne dersen de hepsi oradadır. İcabında prova da yapılır ama orada haberin olsun. 
Konser zamanı yaklaşınca, etkinlikler üst üste dalga dalga gelince hiç de fena sayılmaz. 
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Biz ne tiyatro provaları yaptık orada, ne songlara, ne parodilere tanık oldu orası bir 
bilse. Andergraund dedikleri tam da burası. Yeri yuvası. Pop guruplar için ideal bir yer 
desek yeri. “Ayyıldızlar” az mı prova yaptı o bodrum denen yeraltında. 

Ama sen şimdi, yok efendim ben sadece üst katı görmek istiyorum dersen, o 
başka, o zaman ne sağa ne sola sapacak, koridordan geçer geçmez merdivenlere doğru 
yöneleceksin hiç vakit kaybetmeden. Ve hiç soru sormadan, bir derneğin merdivenleri 
50 küsur yıl neden bu kadar gıcırdar, demeden, döne dolana bir hamlede üst kata çıkıp 
soluğu kütüphanede alacaksın. Bir kitap bir dergi derken, kendine bir parantez açacak 
hayallere dalacaksın. Bir nebze de olsa dünyanın dertlerinden, akıp gidenin azgın 
sularından kurtulup kendini başka bambaşka bir dünyada bulacaksın hiç ummadığın bir 
anda. Evet burası “Doğru Yol”un minik minnacık kütüphanesidir. Burada Suzi Çelebi, 
Ömer Lütfi, Aşık Ferki, Priştineli Mesihi, Nusret Dişo, Süreyya Yusuf, Hasan Mercan, 
Nimettullah Hafız, Tacida Hafız, Necati Zekeriya, Fahri Ali, Suat Engüllü, Şükrü 
Ramo, Fahri Mermer, Enver Baki, İskender Muzbeg, Altay Suroy, Bayram İbrahim, 
Şecaettin Koka, Ahmet İğciler, Fikri Şişko, Avni Engüllü, Fahri Kaya, İlhami Emin, 
Avni Abdullah, Sabit Yusuf, A.R.Yeşeren, Zeynel Beksaç, Reşit Hanadan, Ethem 
Baymak, Raif Kırkul, Mehmet Bütüç, Bürhan Sait, Rezzan Zborça, Mürteza Büşra  gibi 
isimlerin kitapları var… 

Bu ara, uzaktan uzaktan, inceden inceye bir keman sesi duyar, ardından da 
kanun, ud, cümbüş, saz yavaştan yavaştan seni alıp bir yerlere götürürse bil ki karşıki 
odada Türk sanat müziği kolu, Türk halk müziği kolunun provaları vardır. İçinde 
birdenbire bir şarkı bir türkü mırıldanmaya başlarsa derinden derinden ve sen, ben de 
bir şarkıcı olabilirim, ben de bir keman, bir ud, bir saz çalabilirim dersen, oraya 
gireceksin hiç davetiye beklemeden falan.  

“Yeşil Turnalar” o odada türküye durur, yönetim kurulu toplantılarını o odada 
tutar. Kararlar oradan alınır. Nerde ne zaman hangi konser verilecek, hangi oyun 
oynanacak bu ara, kimin? İsmi içeriği nedir, süresi ne kadardır? Düzenlenecek olan şiir 
dinletisi( o zamanki tabirle Edebiyat Saati) kime adanacak, kimler iştirak edecek. Sırada 
“Esin”in hangi sayısı var, sorumlusu kimdir, yazıları kim toplayacak, irtibatları kim 
kuracak, nerede basılacak? Bu sene, gelecek sene hangi jübileye denk geliyor. 
Yazarların ölüm, doğum yıldönümleri hangi  aya isabet ediyor, hangi tarihe? Törenler, 
resitaller nasıl hayata geçirilecek, kimlerle. Kim hangi konuk nerede oturacak, 
davetiyeleri kim dağıtacak. Festival diyoruz ama para nereden sağlanacak? Maddi 
sıkıntılar nedir nelerdir? Sorunlar nasıl aşılacak? Gelirler, giderler, girdiler, çıktılar, 
borçlar, harcamalar, su parası, elektrik parası, kağıt, indigo, afiş, zarf. Mikrofonların, 
ses araçlarının onarımı, teksir, makinesi, daktilo, odun, kömür, petrol, faturalar… Bütçe, 
finans raporu, kolların kol başkanlarının raporu, seçimler, üyeler, üyelik kartları. 
Halkımız. Halk ne istiyor, siyasi ekonomik durum bize neyi gösteriyor? Türkçenin hali 
ne olacak? Mektuplar, eleştiriler, alkışlar. Hakkında yazılan yazılar. Yayın basın, imza, 
mühür, tutanak…Yağmur yağınca, tavanın neresi damlıyor, su nereden sızıyor 
bodruma? Var olan bina yeniden mi inşa edilecek? İç çekişmeleri bir yana bırakıp 
bunun üstesinden gelebilecek miyiz öteki dernekler gibi, yoksa şöyle bir çekidüzen 
verip üstten üstten, eskiden olduğu gibi, öyle mi devam edeceğiz hayata?  

Keşke birlik olup, öteki dernekler gibi adamakıllı bir mekana kavuşabilseydik; 
keşke kapılarını sabahtan açarak halka hizmet sunabilseydik… 

Zihniyet değişmedikçe hiçbir şey değişmiyor…  
Yok eğer, bırak şimdi onları, tamamdır, bu bana yeter dersen, pencereleri ardına 

kadar açıp ağaçların dallarıyla, direklerin elektrik telleriyle süslenen manzara karşısında 
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ya kuşların cıvıl cıvıl seslerini dinler, ya Kale’nin eteklerine dalıp kaybolur, ya da 
hepsini aynı anda yaşayıp hayatının önemli bir parçası olan “Doğru Yol”dan ben de 
geçtim diyerekten bir sigara yakacaksın kendiliğinden… 
 
 

PROVALAR NERDE YAPILIR 
TEMSİLLER NEREDE SUNULUR 

  
Okuma provaları “Doğru Yol”un bulunduğu binada yapılır elbette ki. Dere 

yalısındaysa, dere yalısındaki mekanlarda bir araya gelip metinler üzerinde durulur, 
roller dağıtılır, karakterler incelenir, durumlar saptanır. “Doğru Yol”, Partizan 
Sineması’nın bitişiğindeyse, tiyatrocular oraya akın edip ilk replikleriyle o mekanda 
tanışırlar, yok, “Union”sa söz konusu, “Union”da toplanır hazırlayacakları temsillerin 
ana hatları üzerinde durup ilk adımları atmaya başlarlar ufak ufak. “Bagat”ın bulunduğu 
yerse, “Bagat”ın bulunduğu yerde dillenirler. “Doğr Yol” nerdeyse onlar orada. Yeter ki 
başını sokacak bir yerleri olsun, gerisi kolay. Kolay mı? Biz kolay diyelim. Tüm bu 
olumsuz koşullara rağmen kiracılar misali oradan oraya taşınarak “Büyük Kapı Kızı”nı, 
“Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, “Mukadderat”,  gibi oyunları sergilemeye başaran bu 
gözü kara heveskarlar kendi mekanlarına kavuşunca rahat bir nefes alıp tiyatroya daha 
bir sarılırlar. Artık onların da kendilerine ait bir evleri olmuştur, istedikleri zaman 
istedikleri saatte açıp kapayabilecekleri bir kapı. Artık onları kimdir durduran. Provalar 
üst üste gelir, başarılar art arta…Ama tiyatro başka bir şey. Her ne kadar senli benli olsa 
da, okuma provaları bir zaman sonra sıkıcı olmasını bilir. Oyuncunun özlediği sahnedir, 
bir an önce çıkıp görünmek istediği o camsız ama canlı aynadır, o dört boyutlu karedir.  

Sahneye çıkılacak günler iple çeker oyuncu. 
Kendi sahnesi olmadığı için “Doğru Yol” Tiyatro Kolu, öteki derneklerin tiyatro 

kolları gibi sahne provalarını duruma göre, kimi zaman Partizan Sineması’nda kimi 
zaman da Sendikaevi’nde yapar. Temsilleri de ya “Bistriça” Sineması’n bahçesinde ya 
da Sendikaevi’nde sunar. “Büyük Kapı Kızı”, „İhtiyar Kız“, “Niçin Anam Halamı 
Sevmiyor”, oyunları buralarda sergilenir, „Bir Gözlü Anne”, “Kız Gelin Gül Pembe”, 
buralarda. Ama daha çok Sendikaevi’nde ve daha geçlerde de sadece orada. Ta ki 
Kültürevi Sahnesi hizmete açılıncaya kadar 1964’te. 

“Bistriça” Sineması’nın kapalı sahnesi yoktur. Sahne bahçesindeki podyumdur. 
Müsamereler orada sunulur yaz akşamları. Oyuncular da şarkıların ve folklorun arasına 
sıkışıp bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ama Sendikaevi’nin sahnesi var, ona da sahne 
denirse, ama yine de söz konusu bir sahnedir, perdesiyle, merdivenleriyle, girişiyle 
çıkışıyla, derme çatma soyunma odasıyla. Işık kısıtlı, derinlik, yükseklik sınırlıdır ama 
başka da yoktur. Şehrin tek sahnesi odur. Tüm oyunlar orada sergilenir. Şehir tiyatroları 
orada,  “Doğru Yol” orada oynar. 

Hasan Mercan’ın röportajında Reşad Leskovçalı’nın sözünü ettiği „Partizan“ 
Jimnastik Salonu, 1945’lerden sonra, belki de önceleri, müsamerelerin verildiğ bir 
salondur. Çok küçük de olsa onun da bir sahnesi vardır. Oraya jimnastik yapmaya 
gidenler bilir o sahne hala olduğu gibi durur. Reşad’ın da dediği gibi Prizren Şehir 
Tiyatrosu Arnavut ve Sırp dilinde ilk temsillerini oralarda sunar 1947, 1948’lerde. Ama 
50’lerden sonra o salondan hiç söz edilmez. 
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MÜSAMERENİN BİR PARÇASI OLARAK TİYATRO 

 
 İlginçtir ki oyunlar müsamerelerle beraber sunulur. Amaç bir yandan seyirciyi 

edebi metne dayalı, dekorlu, ışıklı, sahnelerin değiştiği, perdelerin açılıp kapandığı 
çağdaş oyun türüne alıştırmak, klasik anlamdaki oyunun akışını aşılamaktır bir yandan 
da geleneksel Türk tiyatro anlayışını, yeni bir biçimde de olsa sürdürerek seyirciyi 
çekmektir. Bunun böyle olduğunu açık ve net bir şekilde “İhtiyar Kız” adlı oyununun 
afişinde görmek mümkündür. Afişte yazılanlar aynen şöyledir: 

“Doğru Yol” 
12 Mart 1955 
Sendika  Salonunda 
MÜSAMERE PROGRAMI İÇİNDE 
“İHTİYAR KIZ,   
MÜSAMERE PROGRAMI: Halk şarkıları ve oyunlar 
Saat 19,00 
Biletlerin fiyatı: 30 ve 40 dinar 
 Müsamere, eğlence, akşam toplantısı anlamına gelir, yani söylenecek 

şarkılardan ne varsa söylenir, oynanacak folklorik oyunlardan ne varsa oynanır, ondan 
sonra da tiyatro oyunu sunulur. 

Bunu “Doğru Yol” Tiyatro Kolu ve Türk Şehir Tiyatrosu oyuncularından Faik 
Emruş da doğruluyor, 

“İlk temsilimiz Sendikaevi Salonundaydı. Bu temsilimiz iki bölümden ibaretti. 
Birinci bölümde Türk Sanat Müziği Kolu’nun hazırladığı şarkılar, ikincisinde ise Dr. 
Durmuş Selina’ yazdığı “Büyük Kapı Kızı” adlı oyunu yer aldı.” 

“Tan”, 1986 
 

Nitekim o yıllarda olduğu gibi, ondan sonra da, gelenek haline getirerek “Doğru 
Yol” bunu hep yaptı. Nasıl mı yaptı, zaman zaman (”İhtiyar Kız”da olduğu 
gibi)programın ikinci bölümünü tamamıyla tiyatroya adayarak, zaman zaman da 
(“Çiviler” döneminde olduğu gibi) içine alarak, konserlere, şiir dinletilerine taşıyarak… 

“Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun tarihi, her tiyatro tarihi gibi dönemler, ekipler ve 
bireyler tarihidir. 
  Ana hatlarıyla “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nu şu dönemlere ayırmak 
mümkündür, 

1. Durmuş Selina ve Aziz Buş dönemi (1951-1964) 
2. Başını A.Rifat’ın çektiği “Çiviler” Tiyatro Topluluğu dönemi (1973-1982) 
3. Bekir Hocalar dönemi (1982-1995) 
4. Raif Buş dönemi (1993-1998/2009-) 

(Burada, ana hatlar dışında tiyatro koluna payı geçen yazar Hasan Mercan’ı 
anmadan geçemeyiz, dolayısıyla da Muhamed Şerif’i;  Hüda Leskovçalı’yı, Refet 
Kiser’i, Cemal Şpat’ı, Hamdiye Polis’i, Bahriye Abdullah’ı, Faik Emruş’u, Şaban 
Topko’yu, Alaadin Şalçin’i,  Suphiye Matroni’yi, Zait Volkan’ı, Vefa Cibo’yu, 
Zekeriya Hocalar’ı, Etem Kazaz’ı, Hayrullah Şkurtak’ı, Deniz Dadale’yi, Asım 
Mongovci’yi, Aluş Nuş’u, Şefkat Kaçanik’i ve Liriye Dişo’yu…) 
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Durmuş Selina, Aziz Buş dönemi 

1951-1965 
 

    
Durmuş Selina ve Aziz Buş adeta bir ikili gibidirler. “Doğru Yol” Derneği 

kurulmuş, ilk başkanı Hayrettin Volkan, Abdullah Palyaço!yu sırf “Doğru Yol” Tiyatro 
Kolu kurulsun diye hapisten çıkarmayı başarmış, tiyatronun faaliyete geçmesi için ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Yeter ki he desinler, tamam. Demezler mi, Durmuş 
Selina zaten tiyatro sevdalısı, eskiden beri kağıda dökmek istediğinin tam zamanı deyip 
hemen kaleme sarılır. Karşısında Abdullah Palyaço’dan sahne derslerini almış tiyatro 
delisi Aziz Buş ve bizzat Abdullah Palyaço’nun ta kendisi varken bu fırsatı kaçırmak 
istemez. “Büyük Kapı Kızı” böyle doğar. Kısa da olsa, 7-8 sayfalık da olsa, Kosova 
Türk halkının edebi metne dayalı bilinen ilk tiyatro eseri böylece gün yüzünü görür.  
Halktan yana çok beğenilen, değişik oyuncu kadrosuyla ve yönetmeniyle art arda 
sahneye koyulup üst üste oynayan bu oyun onları daha bir heveslendirir, yeni yeni 
oyunlar yazmaya iter. Oyunlar birbirini izler: “Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, “Bir 
Gözlü Anne”, “Kız Gelin Gülpembe”, “Mukadderat”… Durmuş Selina yazar, Aziz 
Buş’la beraber sahneye koyar ama oynamaz. Aziz Buş hem yazar hem sahneye koyar 
hem de Abdullah Palyaço, Hamdiye Polis, Bahriye Abdullah’la beraber oynar. 

Tiyatroda adeta bir patlama yaşanır. Tiyatronun ateşini yakan “Doğru Yol” çok 
kısa zamanda “Branislav Nuşiç” Şehir Tiyatrosu’nda, Prizren Türk Şehir Tiyatrosu’nun 
da kurulmasına neden olur(1952). Bir yandan “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nda Aziz Buş 
ve Durmuş Selina, bir yandan da Şehir Tiyatrosu’nda Hüda Leskovçalı, Cemal Şpat, 
Refet Kiser, Muhammed Şerif… 

Kırk küsur yıllık bir aradan sonra Kosova çağdaş Türk tiyatrosu tekrar en parlak 
dönemlerinden birini yaşamaya başlar. Oyunlar, duruma göre, değişik mekanlarda 
hazırlanıp Sendikaevi sahnesinde sunulur. Arada bir de sinema salonunda. Halk bunları 
çok büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılar. Bir tek sandalyesini, bir tek koltuğunu boş 
bırakmayan seyirci oyundan oyuna koşarak tiyatrocuları alkış yağmuruna tutar.  

Oyunlar konuşulur, oyuncular, tipler, karakterler, durumlar. Tiyatro ilgi 
odağıdır, kim nerde oynamış, nasıl oynamış, ne demiş, sonunda ne olmuş, konuşulan 
hep budur. Şimdi nasıl bir oyun hazırlanıyor, ne hedefleniyor, konu nedir, ismi nedir, 
kim yazıyor, daha kimler oynayacak, provalar nerde yapılıyor, nerde sunulacak, daha ne 
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kadar kaldı, daha hangi yerlerde oynanacak? Sorulan sorular, aranan cevaplar bunlardır 
hep. 

İlgi daha çok özgün, yerli oyunlaradır elbette ki. O koku, o doku, aralarından biri 
olan,  kendilerine kendilerini hatırlatan, ayna tutan, o tipler o karakterlerdir onları 
çeken. O büyük kapı kızı neymiş kimmiş, kime benzermiş? Tek gözlü anne nasıl bir 
anne ki? Kız gelin Gülpembe nasıl bir gelin, kimin gelini, neyin nesi kimin fesi, 
göndermeler kime nereye? Niçin anası halasını sevmiyor, ne oldu da böyle oldu? 

Metinlere başka dernekler de başka tiyatrolar da ulaşmak ister. Gilan’ın “Zafer” 
Derneğine gönderdiği bir mektubunda, “Doğru Yol” şöyle diyecektir: “Gönderilen 
mektubunuza cevapla birlikte vaad etmiş olduğumuz Büyük Kapı Kızı  oyun metninin bir 
müsveddesini gönderiyoruz” 

Dönemin oyun  yazarları Durmuş Selina ve Mustafa Karahasan’dır. “Doğru 
Yol” özel olarak bu derneğin tiyatro koluna yazılmış Durmuş Selina’nın oyunları 
oynarken, Priştine’nin “Yeni Yol” (1960’dan sonra “Gerçek”) Derneği Üsküp’lü 
Mustafa Karahasan’ın “Şaban Hoca” adlı oyununu sahneler, Gilan’ın  “Yeni Hayat” 
(1955’ten sonra “Zafer”) Tiyatro Kolu yine Mustafa Karahasan’ın “Anne” Ve “Şaban 
Hoca” oyunlarını sahneye koyar.  

Bir halk kurtuluş savaşçısı olan Mustafa Karahasan, güdümlü, didaktik ve 
güncel oyunlarıyla artık bir yazar olarak da gündemdedir. Mustafa Karahasan’ın sözü 
geçen oyunları daha önceleri Üsküp’ün “Yeni Yol” Derneğinde sahnelenmiştir. Ve ne 
hikmetse, Makedonya Çağdaş Türk Tiyatrosu Mustafa Karahasan’ın oyunlarıyla 
başlarken(1948), Kosova Çağdaş Türk Tiyatrosu da Durmuş Selina’nın oyunlarıyla 
başlar(1951).  

Durmuş Selina’nın oyunları birkaç perdelik ama kısa oyunlardır. Bu tür oyunlar, 
derneğin programlarına ve mizacına da en uygun biçimlerdir, çünkü şarkı ve folklorla 
beraber özdeş müsamerelerde yer alıp halkın önüne çıkmaktadırlar. Müsamerelerin bir 
bölümü şarkı ve folklor diğer bölümü de tiyatrodur. Tiyatroyu aşılamanın, sevdirmenin 
en kestirme yolunu bulmuştur dernek ve ondan sonra da, üç aşağı beş yukarı, hep bu 
doğrultuda sürdürür etkinliklerini ta günümüze dek. 

Ne yazık ki, bugün Durmuş Selina’nın bilinen dört oyunundan sadece “Büyük 
Kapı Kızı’nın metni var elimizde. Öteki dört oyun neydi, nasıldı, kapalı biçim miydi 
“Büyük Kapı Kızı” gibi, yoksa açık mı, bilemiyoruz. Başarılarına kıskananların ağır 
eleştirilerine maruz kalan Durmuş, bir zaman sonra oyun yazmaktan vazgeçer ve bir 
daha da hayatı boyunca oyun yazmaya yanaşmaz. Onun da ötesinde, yazdığı 
oyunlarının metinlerini bile saklamaz üzüntüsünden. Bu bizim edebiyatımız ve 
tiyatromuz için çok büyük bir kayıptır. 

Durmuş, tiyatroyu, tiyatro oyunu yazmayı bırakır ama Aziz Buş bırakmaz. Aziz 
Buş’un “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nda sahneye koyulan ve bilinen ilk oyunu 
“Mukadderat”tır(1953), ardından “İki Ayağını Bir Pabuca” gelir(1958), onun da 
ardından “Bekri Mustafa Cennette”. Ama “Bekri Mustafa Cennette”nin sahneye 
koyuluşuna dair bir belge yoktur. “Mukadderat” ve “Bekri Mustafa Cennette” oyunların 
metinleri mevcut ama “İki Ayağını Bir Pabuca”kayıp. Kaç perdelikti, türü, konusu 
neydi  onu da bilemiyoruz. Tıpkı Durmuş Selina’nın “Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, 
“Bir Gözlü Anne”, “Kız Gelin Gülpembe”, oyunları gibi, “İki Ayağını Bir Pabuca”nın 
da oynandığını biliyoruz ama elimizde metnin olamayışı yüzünden hakkında hüküm 
getirme durumunda değiliz. Metin, eser, kitap, belge toplama, saklama, geleneği yok 
bizde maalesef, olmadı da. Aziz Buş’un daha neler yazdığına, neler oynadığına  dair 
herhangi bir başka metin ve yazılı bir belge de yok elimizde. Ama zamanın koşullarına 
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göre, çok büyük bir iş yaptıkları ortada. Aziz’in, bir “Prizren Düğünü” gösterisini de 
sahneye koymak istediğini ancak muvaffak olamadığını bıraktığı notlardan anlıyoruz. 

60’lı yıllar, 51 Kuşağı tiyatrocularının dağılma yıllarıdır. Durmuş Selina ve Aziz 
Buş’la başlayan 51 dönemi, yine Durmuş Selina ve Aziz Buş’la kapanır… 
 

AZİZ BUŞ VE DURMUŞ SELİNA’DAN MAADA DAHA KİMLER VARDI, 
OYUNCULAR KİMLERDİ? 

 
Afiş, broşür gibi yazılı belgelerin olmayışı yüzünden, var olan fotoğraflardan 

tespit ettiklerimizin dışında, 51 kuşağından kim hangi oyunda hangi rolde oynadığına 
dair pek fazla bilgimiz yok ne yazık ki. Işık, dekor, kostüm, müzik, teknik gibi alanlarda 
da kimlerin payı geçti, kim nereye imza attı onu da çıkarmak zor bu durumda. Hüda 
Leskovçalı makyaj ustasıydı, Prizren Şehir Tiyatrosu’nun makyajları onun elinden 
geçerdi. Acaba “Doğru Yol”un makyajlarını da mı o yapardı, kim bilir? 

51 kuşağı oyuncuların isimlerini sıralamaya kalkarsak, değişik zaman mekan  ve 
oyunlarda küçük ya da büyük rollerde oynamış oyuncular şunlardı diyebiliriz: Aziz Buş, 
Abdullah Palyaço, Faik Emruş, Hamdiye Polis (Dırdovski), Refet Kiser, Bahriye 
Abdullah, Mahir İmam, Suphiye Matroni, Muhammed Şerif, Abdülbari Hafız, Cemal 
Şpat, Hüda Leskovçalı, Ömer Mısırlı, Şaban Topko, Mesut İskender, Alaadin Şalçin, 
Bürhan Şarov, Üsküp’lü Sekine Rifat, Hamdiye Kaymakçı, İsa Şimşek, Raife Polis, 
Seniha Şalçin, Nusret Dişo Ülkü, Vefa Cibo, Zait Volkan, Reşat Lale (Vırmiça), Ali 
Tikveş, Nazende…Bahaettin Selina, Sehar Hisar, Sehar Şişko, Reşad Leskovçalı, Etem 
Sümer(göç edenler arasındadır), Şerif Maroş(göç edenler arasındadır),Semiha Şalçin, 
Ali Şen(göç edenler arasındadır), Necmettin Morina, Nurten Buş, Luçiano Matroni… 

Hepsi bunlar mı? Elbette ki değil. Tiyatroda olur bu, Doktor Luçiano Matroni 
gibi örneğin, bir defa oynar gider, iki defa oynar vazgeçer. Onlar hep unutulur. Hele 
kayıt yoksa, silinip tarihe karışır. Zamanla onları da tespit etmek gerek, zikretmek en 
azından hakkını vererek…  
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SAHNEYE KOYULAN OYUNLAR 

BASININ VE FOTOĞRAFLARIN DİLİNDE… 
 
”BÜYÜK KAPI KIZI”yla başlayan tarih(12.08.1951)… 

 
Aziz Buş, Hamdiye Polis, Mahir İmam, Bahriye Abdullah, Abdullah Palyaço 

 
1.(Oturanlar): A.Buş, H.Polis 2.(ayaküstüne)M. İmam,  A.Palyaço 
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Reşat Lale, Abdullah Palyaço 
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M. İmam, A.Buş, H.Polis 

 
Aziz Buş, Hamdiye Polis, Mahir İmam, Bahriye Abdullah, Abdullah Palyaço 
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”BÜYÜK KAPI KIZI”(1952)… 

 
Raife Polis, Cemal Şpat, Aziz Buş 
 

 
R. Polis, C.Şpat, A. Buş 
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R. Polis,  A. Buş 
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”BÜYÜK KAPI KIZI”(1953)… 

 
Refet Kiser, Cemal Şpat, Sekine Rifat 
 

 
                                             Sekine Rifat, (…) 
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1.(Oturanlar ), Cemal Şpat, Sekine Rifat, 2.(ayaküstüne) Refet Kiser, Abdullah Palyaço 
 
 
 
 
 
YAYIN BASIN 

.   .   . 
“Doğru Yol” Türk KGSD 1951 yılında kuruldu. Başlangıçta çok zordu, çünkü 

çalgı aletleri yoktu ve üyeler kendi çalgı aletlerini kullanıyorlardı. Aynı yıl düğün 
türküleriyle oluşmuş “Büyük Kapı Kızı” programı sunuldu. Temsil Priştine’de de 
düzenlendi ve büyük başarı sağladı. 
                                                                            “Yedinstvo”, 18 Ocak  1971, Priştine 
 

Hasan Mercan’ın ağzından (kaleminden) Aziz Buş’un oyunlar üzerindeki 
yorumları: 

“Büyük Kapı Kızı” için: 
Prizren’li olan hep büyük kapılar’dan girmeye can atar, “kapıcıkları” ise 

komşuluk kurmak için kullanır. Ama bir evin kızını almaya iş geldi miydi o zaman gözü 
hep büyük kapıdadır. Bu oyun güldüren, düşündüren, soyun geçmişini simgeleyendir. 
Büyük eser olmasından değil, onun Prizren’liyi iyi resmetmesinden ve halk arasında 
beğenilmesinden mutluyumdur ben, rolümden tabii! 

1995, “Gülüşün Koca Ustası” 
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SÖYLEŞİ… 
 

 
HAYRETTİN VOLKAN: 
  ...İlk yıllarda Derneğin dram kolu da çok etkindi. Dr. Durmiş Selina’nın yazdığı 
‘’Büyük Kapı Kızı’’ adlı dramı, Kosova’da ilk Türk dram oyunu sayılabilir. Bu oyunda 
diğerleri arasında Bahriye Abdullah ve Hamdiye Dırdovska ilk kadın artistleridir. Bu 
oyunun etkisiyle Prizren’deki birçok okulda, yerel birliklerinde, şirketlerde dram kolları 
kurulmaya başlamış ve etkinliklerini sürdürmüşlerdir. 
‘’TAN’’, 25 Ekim 1986  (Ahmet S.İğciler. “Amaç Kardeşlik-Birliği Geliştirmekti”) 

 

 
Bahriye Abdullah (şiir okurken, 1951) 
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VE “İHTİYAR KIZ”(1952)… 

 
1.(Oturanlar) H.Polis, Refet Kiser, B.Abdullah 
2.A.Buş(kadın kıyafetinde), Muhammed Şerif, Suphiye Matroni, Şaban Topko 
3. Hüda Leskovçalı, , Bürhan Şarov, Mahmut Kemal (rolü yoktur), Aziz Karaabo 
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                                       Refet Kiser 

 
Aziz Buş, Bürhanettin Şarov, Şaban Topko 
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Bürhanettin Şarov, Şaban Topko 
 

 
Ş.Topko, A.Buş,  Aziz Karaabo 
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Ş.Topko, M.Şerif, S.Matroni 
 
 
 
 
 
SÖYLEŞİ 
 
ŞABAN TOPKO: “İhtiyar Kız” oyunu yanlış anlamalar üzerine bina edilmiş bir 
komediydi. İlk perde o kadar karışıktır ki baba kız, karı koca, aralarındaki yaş farkı o 
kadar imkansız o kadar acayiptir ki, kim kimin kızı, kim kimin karısı, kocası pek 
çıkaramaz seyirci ilk başta. Perde öyle kapanır. Bunun üzerine ben ikinci perdede 
seyircinin karşısına çıkıp: “Bir şey anlamadınız değil mi?” derim, “Anlatayım o zaman, 
ben buraya anlatmak için çıktım zaten”. Ve anlatmaya başlarım. Böyle bir komediydi o. 
Yazarını hatırlamıyorum, Türkiyeli bir yazar olabilir. En uzun metin anlatıcının, 
sunucunundur, o yüzden o metni bana verdiler. Nerde öyle bir metin varsa o metni o 
rolü bana verirlerdi. Ben de yok demezdim. 

Şubat, 2008 
 

 
1951 yılında kurulan müzik kolu, sanat kolu, dram kolu, resital kolu ve koro 

üyeleri ortaklaşa temsiller hazırladılar, yıl sonuna kadar 12 temsil düzenlendi. 
Temsillerde Türk halk şarkı ve türküleri, koro şarkılar ve dram oyunları (Dr. Durmuş 
Selina’nın seçmiş ya da yazmış olduğu “Büyük Kapı Kızı”, “Niçin Anam Halamı 
Sevmiyor”, “Bir Gözlü Anne”, “Kız Gelin Gül Pembe” ve “Kardeşlik Birlik”) yer aldı. 
1952 yılında dernek etkinliğini sürdürerek 15 temsille halkın karşısına çıktı. Temsiller 
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Sendika Evi salonunda, halk cephesi salonlarında(bugünkü yerel birlikleri salonlarında) 
ve açık havada düzenlendi.(…) 
Bu yılda yazın kolu 5 yazın saati düzenledi, dram kolu 4 kere sahneye çıktı.                              
                                                     “Yıllar Boyunca” D.Yol(1951-1955), Monografi, 1981 
 

1953’te Durmuş Selina D.Yol’un fahri başkanı olarak seçilir… 
      “30 Yıl Doğru Yol”, Monografi, 1981 
 

1955 yılında Dram Kolu özel bir etkinlik gösterdi, çok sayıda dramlar hazırladı. 
Aziz Buş’un baş rolü(ihtiyar kız rolünü) oynadığı “İhtiyar Kız” oyunu derneğe parlak 
başarılar sağladı. Aynı oyun Kosova Mitroviça’sında da gösterildi.  

      “30 Yıl Doğru Yol”, Monografi, 1981 
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“MUKADDERAT” (1953)… 
 

 
                                    Cemal Şpat 

 
             C. Şpat, Raife Polis 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 35 

 
 
 
 
 
 
Mektup 
 
“Zafer” Türk Kültür Güzel Sanatlar Cemiyeti’ne, Gilan 
Gönderilen mektubunuza cevapla birlikte vaat etmiş olduğumuz “Büyük Kapı Kızı” 
oyun metninin bir müsveddesini bulup gönderiyoruz. Fakat sizden aradığımız 
piyeslerden şimdiye kadar hiçbiri elimize geçmedi. Acaba hiçbir tanesi mi yok? Haber 
aldığımıza göre, “Madenci” oyunun metni Üsküplü arkadaşlarımız tarafından size 
gönderilmiş. Bu mektubumuzu alır almaz bize oyun metninin hemen göndermenizi 
bekliyoruz. Biz de size bu piyesten maada Dr. Durmuş Selina’nın diğer yazılarını 
göndereceğiz. 
“D.Yol” Sendika Türk Kültür ve Güzel Sanatlar Cemiyeti Sekreteri İsa Şimşek 
5 Mart 1955, Prizren 
 

 
İsa Şimşek                               
 
“Zafer” Türk Kültür Güzel Sanatlar Cemiyeti’ne, Gilan 
Sayın arkadaşlar, 
Sizin 8 numaralı ve 3 Mart tarihli mektubunuza istinaden şu cevabı gönderiyoruz. 
Size Durmuş Selina’nın “Büyük Kapı Kızı” oyunun metnini gönderdik. Aynı zamanda 
sizden de “Satılmış” başlıklı piyesin gönderilmesini beklemekteyiz. 
Sizin Prizren’in ziyaret etme teklifinizi memnuniyetle kabul ediyoruz.(…) 
26 Martta gelmeyi karara bağlamışsınız. Biz salonu temin ettik(…) 
Halkımıza gelince, gelişinizle ilgili haberi halka duyurmak için var kuvvetimizle 
çalışacağız. Fakat bu mektubumuzu alır almaz, herhalde bize bir cevap yazacaksınız. 
Biz 12 Martta, yani Cumartesi akşamı “İhtiyar Kız” oyununu sahneye koyuyoruz. 
Prizren’de bugünlerde Türk derneği tarafından “İhtiyar Kız”, Arnavut derneği 
tarafından bir oyun ve Sırp derneği tarafından “Koştana” oyunu oynandı. Kentte bu ay 
birçok müsamere ve oyunlar tertip edildi. Sizin Prizren’e gelmeniz de halkımızda 
heyecan uyandıracaktır. 
Saygılarımızla, 
“D.Yol” Sendika Türk Kültür ve Güzel Sanatlar Cemiyeti Sekreteri İsa Şimşek 
10 Mart 1955, Prizren 
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“İHTİYAR KIZ” İKİNCİ KEZ (1955)… 
 

 
“İhtiyar Kız”, Afiş 

 
1955 yılında Dram Kolu özel bir etkinlik gösterdi, çok sayıda dramlar hazırladı. 

Aziz Buş’un baş rolü (İhtiyar Kız rolünü) oynadığı “ İhtiyar Kız” oyunu derneğe parlak 
başarılar sağladı. Aynı oyun Kosova Mitroviça’sında da gösterildi. 

“30 Yıl Doğru Yol”, Monografi, 1981 
 
SÖYLEŞİ 
 
DURMUŞ SELİNA:  

Evet, Doğru Yol’un dram gruplarında şimdiye kadar dört piyesim oynamıştır. 
Piyesleri yazmam için o zamanın somut koşulları böyle bir girişime beni koymuştu. İlk 
yazdığım piyesim Büyük Kapı Kızı oldu. Bu üç perdelik güldürü oyundu. İki kadın ve 
üç erkek rollerini hep erkekler oynamıştı. Seyirciler tarafından çok hoş karşılanmıştı bu 
oyun. Bunu anımsayarak o zamanlarda elimizde piyeslerin olmadığından böyle bir işe 
giriştim. Dram grubu alıştırmalarına başlamıştı. Ama bu çok ilginç ki rol alan 
üyelerimiz  hepsi rollerini çok ciddiye aldı ve en çok oynanan ve seyirciler tarafından 
beğenilen bir piyes oldu. Her temsilden sonra aktörler büyük alkışlar kazandı. Ama o 
zamanlarda bu piyesim oynanırken Birlik Gazetesinde öyle bir eleştiriye uğradık ki bir 
daha bu oyunumun oynanması için yalnız benim değil kimsenin aklı ermiyordu. Bu 
eleştiri yol gösterme ya da destek değildi ille de söndürme amacı vardı galiba. İşte 
istediği amacına varmıştı o eleştiri yazarı da. Demek bu kadar kısa zaman içinde piyes 
yazarı olarak ilerlediğimiz, attığımız adımlar yanında galiba öyle gazeteciler yetişmişti 
ki ne oyun oynansa onların tadını memnun edecek bir ayarda değildi. Bilmem, belki bu 
eleştiri topladığını görmemişti nedense. 

İkinci piyesim üzücüydü ve Niçin Annem Halamı Sevmiyor adını taşıyordu, 
amacı da halkı eğitmekti. Üç perdelik olan bu piyesim de o zaman çocuklarımızda 
ölüme ve sakatlıklara sebep olan kuşpalazı (difteri) hastalığından ölen bir çocuğun 
annesi sebebini bilmediğinden, kendi görümcesinin nazar ettiğini ve çocuğun ölümüne 
sebep olduğunu suçlandırmış ve işte bundandır ki, gelin ile görümcenin arası açılmıştı. 
Doğrusu bu piyes boş inanışlarla savaşmak amacıyla bir sağlık propagandası idi. O 
zamanlar yılda 160 kadar kuşpalazı hastasından 15 kadarı ölmüştü, birçokları ise 
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boğazından ameliyat olmakla kurtuluyordu. İşte bu piyesle ve başka yollardan da halka 
kuşpalazı aşısı hakkında propaganda yapıyorduk. Daha sonraları bu oyundan da 
vazgeçilmişti. 

Yazdığım üçüncü piyesim Bir Gözlü Anne oluyor. Bu da üç perdelikti. Bu 
piyesin özü şöyleydi. Amerikalı bir dul anne üç yavrusunu beslemek ve namusunu 
korumak için başka yol bulamayarak bir gözünü satmaya kalkışıyor. Ama bu piyesin 
ömrü kısa sürdü, geçmedi. 

Dördüncüsü, Kız Gelin Gül Pembe idi. Bir güldürü olan bu piyes Prizren’de bir 
kere oynandı. Çünkü rollerini oynayanlar iyi hazırlanmamışlardı. Piyesin gösterdiği 
resim ise yaşlanmış bir kızın türkülerle, şenliklerle kocaya gitmesini gösteriyordu. Bu 
piyesim de iyi hazırlanmadıktan sonra başarılı olmadı, ondan sonra artık bir daha piyes 
yazmaya kalkışmadım. 

Ama bütün bu didinmeler yanında Doğru Yol dram gurupu da yoluna girmişti. 
Artık büyük yazarların piyesleri de oynanıyordu. Amacımız da buydu zaten. Aktör 
yetiştirmek. Oysa bunu gerçekleştirmiştik. 

Piyeslerde oynayan kişilerin sayısı o zaman “D.Yol”da çalışan kız arkadaşların 
sayısına bağlıydı. Yazdığım piyeslerin kopyaları bugün bulunmaz, çünkü bütün 
kopyaları aktör ve aktrislere veriyordum. Bilmem yazın alanından bu  piyeslerimin 
değerleri hakkında kendi düşüncemi söyleyemem ama elbette ki halk tarafından iyi 
karşılanıyorlardı kimi kere. 

D.Yol “N.Hikmet” Yazın Kolu, Monografi, 1988 
 
 

“İKİ AYAĞINI BİR PABUCA”(1958)… 

 
C. Şpat, Besim Refeya, Nusret Morina, Nurten Buş, H.Polis 
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C. Şpat, N.Morina, Ş.Topko, Sehar Şişko 
 
 

 
1.A.Buş,  Faik Emruş, S.Şişko, Ş.Topko 
2. H.Polis, C. Şpat 
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C.Şpat, Alaadin  Şalçin 
 
SUNU 
Fotoğrafın arkasında Aziz Buş’un Alaadin Şalçin için Kendi eliyle yazdığıdır: Bay 
Alaydin Şalçin, benim yazdığım üç perdelik komedi “İki Ayağını Bir Pabuca” 
oyununda Hoca rolünde Premiyörde gösterdiğiniz başarı için çok teşekkür ederim. Sağ 
olun, 
Aziz Buş, 15 Şubat 1958 
 

 
F.Emruş, N.Morina, Ş.Topko, S.Şişko, C.Şpat, H.Polis, (…), A.Şalçin 
Oturanlar: B.Refeya, A.Buş, N.Buş 
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NE DEDİLER… 
Hasan Mercan’ın ağzından (kaleminden) Aziz Buş’un oyunlar üzerindeki yorumları: 
“İki Ayağını Bir Pabuca” için: 
Gülüş kızmayı görsün, durmaz sonra, düşündürür, düşündürdükçe hayata insanı her 
daim izler.Ağlayan haline bile gülmeyi bilmezse insanın iki ayağını bir pabuca koyarlar. 
Ben insanlarımın değil, o dönemde yaşadığım, yaşamak zorunda kaldığım ZAMANIN 
iki ayağını, bazı gerçekleri es geçerek acıyı ballandırarak koymaya çalıştım… 

       1995, “Gülüşün Koca Ustası” 
 

 
Sendikaevi Salonu: Seyirciler (ön sırada Hayrettin Volkan, elindeki şemsiyesiyle Muhammed İmam ve en 
köşede Şefkat Kaçanik)  

 
 

D.Yol Dram Kolu 1951’den beri çalışmaktadır. En aktif dönemi ilk 
yıllarındaydı. Üyelerin özgün oyunları başta olmak üzere tanınmış yazarların da 
eserlerini sahneye koydu. 

“30 Yıl Doğru Yol”, Monografi, 1981 
 

…Dram Kolunda, Bahriye Abdullah, Aziz Buş, Mahir İmam, Refet Kiser, 
Muhammet Şerif, İsa Şimşek, Subhiye Matroni, Cemal Şpat, Sakine Rifat, Raife Polis, 
Şaban Topko, Muhammet İmam, Hüda Leskovçalı, Reşat Leskovçalı ve diğerleri… 

“30 Yıl Doğru Yol” Kültür ve Güzel Sanatlar                  
Derneği, , Monografi, (Sf.3)1981                      

 
1965 yılında 8 temsil düzenlendi, temsiller derneğin müzik kolu, folklor ve dram 

kolu üyeleri kısa güldürü parçalarıyla ve müzik noktalarıyla katıldılar. 
       Yıllar Boyunca D.Yol(1961-1965), Monografi, 1981 
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…Hüda Leskovçalı’ya göre “Bu ilk yıllarda Dr.Durmuş Selina’nın yazmış 
olduğu Büyük Kapı Kızı, Niçin Annem Halamı Sevmiyor, Bir Gözlü Anne, Kız Gelin 
Gülpembe piyesleri geniş halk kitlelerinde büyük yankı uyandırdı”(Bkz.H.Leskovçalı: 
Prizren’de Amatör Tiyatroculuğunun Gelişmesinde “D.Yol”un Önemi ve Rolü), Aziz 
Buş’un yazmış olduğu “Mukadderat”, “İki Ayağını Bir Pabuca” adlı tiyatro yapıtları da 
o dönemde büyük ilgiyle sahnelendi. İsa Şimşek’in anılarına göre ise bu ilk yıllarda bu 
kolun çalışmalarında en etkin üyeler arasında Bahaettin Selina, Bahriye Abdullah ve 
Cemal Kılıç’ı anmak gerekir… 

İ.Muzbeg, “Nazım Hikmet” Yazın Kolu Yirmi Yaşında”(D.Yol 
“N.Hikmet” Yazın Kolu, Monografi, 1988) 
 

          …Anılarıma göre o ilk yıllarda en etkin üyeler arasında Cemal Kılıç, Aziz Buş, 
Mahir İmam… 

   İsa Şimşek, Monografi, 1988    
                       

   Oyunlar ( 1 perdelik) yazdı, sahneledi onları… 
“Aziz Buş’u Anarken”, Hasan Mercan, “Tan” 

SÖYLEŞİ..  
 
 KADRİYE BUŞ:  

…“Büyük Kapı Kızı”nda oynadı. İlk oyunu “Büyük Kapı Kızı”ydı, orada bir 
Amca’yı canlandırdı. “İhtiyat Kız” oyununda, İhtiyar Kız’ı. “İki Ayağını Bir Pabuca”yı 
yazdı, orada Postacı’yı oynadı. Kızımız da rol aldı. 

      “Yeni Dönem”, 2001 
 

ŞABAN TOPKO: 
…Akşamları ise ya tiyatroda, ya da “Doğru Yol” Derneğinde geçiriyordum. 

Hem tiyatroda hem de “Doğru Yol”da birçok oyunlara katıldım. Zaten hayatımın en iyi 
yılları tiyatro ve “Doğru Yol”da geçti diyebilirim. 

“Yeni Dönem”, (sayı, 72) 
 
ALAADİN ŞALÇİN: 

…“Şüpheli Şahıs”ta oynadım. Postac’ıyı oynadım. “Büyük Kapı Kızı”nda 
oynadım, “İki Ayağını Bir Pabuca”da oynadım, baş rolü oynadım, Hafız diye bir tipi 
canlandırdım. Yazarın (Aziz Buş) düşüncesine de bakılırsa başarılı olduğum sayılır… 

 
 

  
TÜRK TİYATROSUNUN VARLIĞI YILLARLA  SINIRLI DEĞİL 

  
"DOĞRU YOL" KGSD nın 40.yıldönümü nedeniyle TAN gazetesinde 

09.03.1991/20.07.1991 tarihleri arasında 19 hafta süreyle yayınlanan yazı serisinde yer 
alan yazılarımın ilkinin başlığını " Türk Halkının Kültürel Varlığı Kırk Yılla Sınırlı 
Değil" olarak koymuştum. Gerçekten de bir jubileyi bir derneğimiz bünyesinde 
değerlendirip, araştırırken yıllarla sınırlandırmanın yanlış ve tehlikeli olacağını 
farketmiş, özellikle yeni yetişen çocuklarımızla, gençlerimizin 40. yıl gibi bir zaman 
dilimine yaklaşımlarında boşluklar ve kavram kargaşaları oluşabileceği kaygısı 
vardı.Çünkü; Türk halkının varlığını yok saymaya yönelik girişim ve çabaların 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 42 

dönemlere bağlı olarak azalıp-çoğalarak hiç eksilmediği gerçeğini gözardı etmek, o 
dönemde de düşebileceğimiz hataların başında geliyordu. Bu nedenle, jübileleri 
kutlarken bu topraklarda yaşayan Türk varlığının köklü geçmişine vurgu yapılması 
gereklidir.Ayrıca, kültür güzel sanatlar dernekleri, tiyatrolar gibi örgütlü kültürel 
etkinliklerimizin kuruluşlarının, belirli tarihsel koşulların başlangıç yıllarına denk 
düştüğünü örneklerle belirtirsek, yüksek kültür seviyesine sahip, Avrupa kara 
parçasında yaşayan kökü çok eskilere giden, otantik ve çağdaş bir millet olduğumuz 
gerçeğini belirtmiş oluruz. Çünkü, şimdiki Kosova ve Makedonya toprakları bu 
topraklarda yaşadığımız çağlar süresince her zaman Türk Kültür Ocağı olmuştur. 

"Doğru Yol" un tiyatro tarimizde ki rölü de genç kuşaklara doğru ve tutarlı bir 
şekilde aktarılmalıdır.17 Haziran 1951 yılında kurulan derneğimizin Prizren ve 
dolayısyla Kosova Türklerinin kültürel tarihindeki önemini ayrıntılarıyla 
vurgulamalıdır. Burada yer alan kuruluş tarihi, varlığımızın başlangıcı değil, fakat bu 
topraklardaki yaşantımızın sadece tescili ve kantınını göstermektedir.Diğer 
topluluklarda çalışan sanatçılarımızın bu kültür ocağından çıktıklarını, yararlandıklarını 
ve yararlanmaya devam ettiklerini asla unutmamalıyız.Bu nedenle, kültürel rekabetin, 
sanat ortamımızı karartmasına ve bunun önüne geçmesine asla izin vermemeliyiz. 

Bu çerçevede cemiyetimizin oynadığı ilk yerli oyunun yazarı Dr.Durmuş Selina, 
rejisör Hüda Leskovçalı ve oyuncular başta Aziz Buş olmak üzere Subhiye Matroni, 
Şaban Topko, Nusret Dişo Ülkü, Zarif Perol, Hamdiye Dırdovska, Seniha Şalçin, Sehar 
Hisar, Mahir ve Muhammed İmam hatırlanacak sanatçılar arasındadır. Bu sanatçıları 
sayarken, kültürel varlığımızın tarihine ve bu tarihin zincirimizin halkaları olduğuna 
dğru somut bir geçiş yapmış oluruz. Aksi takdirde, kültürel varlığımıza ilişkin yapı 
taşlarının izlerini kaybederiz, sadece jübilelerin kolaycı parlaklığında zaman geçirmiş 
oluruz. 

             Aziz Serbest, 13.11. 2006 (Izmir) 
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Tarihlere göre 50’ler kuşağının sahneye koyduğu 
oyunlar… 

 
 

BÜYÜK KAPI KIZI 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Durmuş Selina, Aziz Buş(rol : Ağa), Hüda Leskovçalı 
Oyuncular: Aziz Buş, Hamdiye Polis, Mahir İmama, Bahriye Abdullah, Abdullah 

Palyaço, Reşat Lale(Vırmiça) 
Tarih:1951 

Yer: Sendikaevi 
 

İHTİYAR  KIZ 
Yazan: Sami Beven 

Yöneten: Hüda Leskovçalı 
Oyuncular: Aziz Buş, Muhammed Şerif, Suphiye Matroni, Şaban Topko, Hamdiye 
Polis, Refet Kiser, Bahriye Abdullah, Hüda Leskovçalı, Bürhanettin Şarov, Aziz 

Karaabo. 
Tarih:1952/ 12 Mart 1955 

Yer: Sendikaevi 
Oynadığı yerler : Prizren, Mitroviça... 

 
BÜYÜK KAPI KIZI 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Hüda Leskovçalı 
Oyuncular: Aziz Buş, Cemal Şpat, Raife Polis, Bahriye Abdullah, Abdullah Palyaço, 

Reşat Lale(Vırmiça) 
Tarih:1952 

Yer: Sendikaevi 
 

NİÇİN  ANNEM HALAMI SEVMİYOR 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Durmuş Selina, Aziz Buş 
Oyuncular: Aziz Buş...Tarih:1953 

Yer: Sendikaevi 
 

KIZ  GELİN GÜLPEMBE 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Durmuş Selina, Aziz Buş 
Oyuncular: Aziz Buş...  

Tarih:1953 
Yer: Sendikaevi 
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BİR GÖZLÜ ANNE 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Durmuş Selina, Aziz Buş 
Oyuncular: Aziz Buş... 

Tarih:1953 
Yer: Sendikaevi 

 
KARDEŞLİK BİRLİK 

Yazan: 
Yöneten:  

Oyuncular:  
Tarih:1953 

Yer: Sendikaevi 
 

MUKADDERAT 
Yazan: Aziz Buş 

Yöneten: Aziz Buş 
Oyuncular: Aziz Buş, Cemal Şpat, H.Polis, B.Abdullah… 

Tarih:1953 
Yer: Sendikaevi 

 
BÜYÜK KAPI KIZI 
Yazan:Durmuş Selina 

Yöneten: Hüda Leskovçalı 
Oyuncular: Cemal Şpat, Refet Kiser, Sekine Rifat, Abdullah Palyaço, Alaadin Şalçin... 

 Tarih:1953 
Yer: Sendikaevi 

 
İKİ AYAĞINI BİR PABUCA 

Yazan: Aziz Buş 
Yöneten: Aziz Buş 

Oyuncular: Cemal Şpat, Şaban Topko, Aziz Buş(Postacı), Hamdiye Polis, Nüsret 
Morina, Faik Emruş, Sehar Şişko, Alaadin Şalçin, Besim Refeya, Nurten Buş... 

Tarih:1958 
Yer: Sendikaevi 

 
GRAMOFON İĞNESİ 

Yazan:  
Yöneten: Vefa Cibo 

Oyuncular: Muhammed İmam, Cemal Şpat, Zahit Volkan… 
Tarih:1964 

Yer: Sendikaevi, Kurila Yerel Birliği 
 

HACİVAT KARAGÖZ 
Yazan: 

Yöneten: Durmuş Selina 
Oyuncular: Muhammed İmam, Zahit Volkan, Nazende... 

Tarih:1965 
Yer: Sendikaevi, Kurila Yerel Birliği 
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DAHA NELER YAZILDI 
DAHA DA NE DEDİLER… 
 
Priştine Televizyonu Türkçe yayınları “Her daldan” magazininde bu akşam 
 

“BÖLGEMİZDE AMATÖR TÜRK TİYATROSUNUN 30.YILI” YAYINI 
SUNULACAK 

 
Priştine Televizyonu Türkçe yayınlarının bu haftaki “Her daldan” magazininde, 

bölgemizde amatör Türk Tiyatrosunun geçmişine adanmış yayın sunulacaktır. 
Dolayısıyla bu yayına ilk tiyatro oyuncuları katılacaktır. Belgesel niteliğini taşıyan bu 
yayında amatör Türk tiyatrosunun kazanmış olduğu takdirname ve diploma yanı sıra 
övgüler de gösterilecektir. “Bölgemizde amatör Türk Tiyatrosunun 30. yılı” adlı 
yayınında Zarif Pero, Cemal Kılıç, Muhammed Şerif, Refet Kiser ve diğer konuklar 
konuşacaktır. Söz konusu olan yayını İrfan Morina hazırlamış, yapımını ise Ömer Keçi 
gerçekleştirmiştir. . “Bölgemizde amatör Türk Tiyatrosunun 30. yılı” adlı yayını bu 
akşam (Cumartesi) sat 18,45’te sunulacaktır. 

“Tan”, 20 Mart 1982 
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Prizren’de tiyatronun 35.yılı 
 

ÜÇ DİLDE SÜRDÜRÜLEN TİYATRO SANATI SÜREKLİ GELİŞTİ 
Bugüne kadar Prizrenin amatörleri 110 gala ve 1000 kadar röpriz sundu 

 
Prizren’de daha 1950 yıllarında ,,Doğru yol”, ,,Agimi” ve ,,Buduçnost” 

dernekleri  çerçevesinde öteki etkinliklerin yanı sıra; tiyatro da kendi yerini bulup ve 
dram kolları halinde etkinliklerini sürdürüyordu. İşte sözü edilen dernekler çerçevesinde 
çalışan dram kollarının girişimiyle 1950’lerde üç dilde etkinliğini sürdüren Prizren 
Dramı kurulmuş ve bu çalışmaların ürünü olarak 1951 yılında da tiyatro kurulmuştur. 
Bu çalışmalar sonucu olarak  halka ilk temsil de ancak 1951 yılında sunulmuştur. 
Prizrende ilk Türkçe oyun, yani kurtuluştan sonra halka sunulan temsil de Branislav 
Nuşiç’in ,,Şüpheli Şahıs”ı, olmuştur. Daha o zamanlarda kentin aydınları olarak geçinen 
öğretmenler bu etkinliğin yükünü tamamıyla taşımışlardır. Aralarında doktorlar, 
öğrenciler, işçiler ve zanaatçılar da yer almıştır… 
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(BÖLGEMİZDE AMATÖR TÜRK TİYATROLARIN BU GÜNÜ VE 

GELECEĞİ) 
 

 ‘’...Prizren’in ‘’Doğru Yol KGSD’’ müzik alanındaki yoğun çalışmaları 
yanısıra  
TİYATRO alanında da örgütlü ve düzenli çalışmalar başlatmışlardır. Bu çalışmaların  
yeni yetişen kuşakların tiyatroya ilgi ve sevgi duymalarına sunduğu katkı yadsınamaz. 
Sevgi ve ilginin yanı sıra tiyatro sanatçılarımızın yetişmesinde ilk ve somut yararların 
bu derneklerimizin dram kollarında alındığını söyleyebiliriz. 
 
DERNEK DENİNCE... 

(‘’DOĞRU YOL’’ DERNEĞİ BİZİ AYAKTA TUTMUŞTUR...Aziz Buş) 
  

Evet, hiç belleğimizden silinmeyen, Prizren’e her gittiğimizde daha bir canlanan 
merhum sanatçımız Aziz Buş’un bu sözü gidererek önem kazanıyor. Varlığımız, 
benliğimiz açısından çok konuşur. Büyük konuşur ve yarınlara dönüktür. Bilene: tarihi 
değer taşır, demekte yarar var hatta. Bizim de yazar, çizer, yayın basın, enstütüler olarak 
döne döne vurguladığımız söz, benliğimiz, varlığımız, ayakta dimdik kalmamızdır, 
gibisiyle atbaşıdır...’’ 
 

HALK YERLİ OYUNLARI SEYRETMEK İSTİYOR 
 

 ‘’...Prizren’de Türk tiyatrosuna emeği geçmiş sanatçı merhum Aziz Buş’tur. Bu 
kentte Türk Tiyatrosu dendiği zaman, akla Aziz Buş gelir. Kendisi hem tiyatro eseri 
yazmış, hemde oyunlarda oynamıştır. Merhumun ‘’Mükaderat’’,’’İki Ayağı Bir 
Papuca’’ tiyatro oyunları vardır. Merhum Aziz Buş yaşamı süresince Prizren’de Tiyatro 
geleneğinin en usta izleyicisi olarak oyunculuk ve oyun yazarlığı görevini yapmıştır.  
...Niçin Sayın Dr. Durmiş Selina’nın yazdığı oyunları sahnelemesin? Aziz Buş’un 
yayınlanmamış,sahnelenmiş yada sahnelenmemiş oyunları bir daha sahnelenmesin, 
salonlar seyircilerden tıka basa olurdu. Burda hiç kuşku yoktur...’’ 
 

             Aziz Sserbest, 26 Nisan 1984 Perşembe  
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Derneğe tüm varlığıyla bağlı olan Faik Emruş ile söyleşi 
 

“DOĞRU YOL” HER ŞEYİM SAYILIR 
 

“Doğru Yol” KGSD’nin 35. yıldönümü nedeniyle aylardan beri jübile program 
çerçevesinde etkinliklerine, dolayısıyla kutlama hazırlıklarına başlamış olan Türk sanat 
müziği kolu üyesi sayın Faik Emruş ile yaptığımız söyleşi şöyle aktı: 

 
-Sayın Faik Emruş, sizi herkes derneğin en eski üyesi olarak tanır, bilir. 
Okurlarımıza bu dernekteki ilk çalışmalarınızdan söz eder miydiniz?  
 
-1951 yılında açılan Türk okullarında öğretmen olarak çalışmağa başladım.  
Aynı yılın haziran ayında “Doğru Yol” KGSD resmi olarak kurulunca, oraya üye 
oldum. Birkaç arkadaş bir araya gelerek çalışmağa başladık. Başlangıçta kolay 
değildi. Çünkü enstrümanlarımız yeter sayıda yoktu. Üyeler evlerinden getiriyordu. 
Ses araçlarımız, hatta derneğin belli başlı yeri yoktu. Ama saz arkadaşlarımızdan 
Ziya Şişko, Süleyman Alaybeg, Ramiz Karaç, Muharrem Tikveş, diğerleri bir araya 
gelince çalışmalar yoğunlaştı. Müzik araçları satın alındı, üye sayısı da artmaya 
başladı. Ben ise, Nemciye Şeşko, Şaban Şkoda, Zeynullah Boynik, Şefki Cambaz ve 
adlarını hatırlayamadığım daha birkaç arkadaşla sahneye şarkı-türkü söylemekle 
çıktım. İlk temsilimiz Prizren Sendikaevi salonundaydı. Bu temsilimiz iki bölümden 
ibaretti. Birinci bölümde Türk sanat müziği kolunun hazırladığı şarkılar, ikincisinde 
ise Dr. Durmuş Selina’nın yazdığı “Büyük Kapı Kızı” adlı oyunu yer aldı. İlk 
konserimiz büyük ilgiyle izlendi. Bu temsilden sonra, Prizren halkına programlar 
kentin yerel birliklerinde, köylerinde sunuldu. Hele Prizren dışında konserler sunmak 
için girişimlerde bulunduğumuz zaman, dernek üyelerinin sayısı atmağa başladı. Bu 
nedenle daha sonraları Folklor grubu ve dram kolu kuruldu. 
 
-35 yıllık çalışmalarınız elbet başarılı olmuştur. 
 
-Evet, Bir solist olarak bu dernekten bir an olsun ayrılmamışım. Prizren’in öteki 
dernekleri de /Arnavut, Sırp ve Rom/ beni sık sık programlarına konuk olarak davet 
ederdi. Onların programlarında Türkçe şarkı türkü söylerdim, 1951 yılından beri çok 
büyük titizlikle yürüttüğüm kayıtlara göre bugüne dek 560 temsile katılmış, Plak 
doldurmuş, radyo dalgalarında sesimi duyurtmuş ve TV yayınlarına katılmıştım, 
1960 yılında “Doğru yol” aracılığıyla Yugoslavya’da ilk Türkçe plağı doldurdum. 
Yoksa tüm konserlere, turne-festivallere katılmakla elde ettiğim büyük başarım 1962 
yılına rastlar. Bu yılda Ohri’de düzenlenen festivalde birincilik ödülünü kazandım. 
Bundan sonra Priştine “Şota” ansamblosuyla Fransa, İsviçre, Belçika turnelerine 
katıldım.  

 
Derneğin son yıllık toplantısında Faik Emruş, “Doğru Yol”un sekreter görevine 

atandı. Kendisine bu ödevi nasıl benimsediğini sorunca şöyle yanıt verdi: 
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-Ben “Doğru Yol”a tüm varlığımla bağlıyım. Ona gençliğimi verdim. Müzik benim 
dünyam. Bu yüzde bu dernekten hiç ayrılmak istemiyorum. Bu yüzden zor, ama 
şerefli olan Sekreter görevini kabul etmekle hiç ikircimlik yapmadım. 
 
-“Doğru Yol” Derneğini nasıl görmek istersiniz? 
 
-Son yıllık toplantıda seçilen yeni başkanlıktan çok umutluyum.      
 

                   “Tan”, 8 Kasım 1986   
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Tiyatromuzun 35. yıldönümü nedeniyle… 
 

TİYATRO YOLUYLA DA VARLIĞIMIZI KANITLADIK 
 
Bölgemiz Kosova’da amatör Türk tiyatrosunun 35 yıllık zengin bir geçmişi olduğunu 
belirtmekte yarar vardır. Kültür ve güzel sanatlar derneklerimizin 35. kuruluş yılına 
rastlayan 1986 yılı tiyatromuzun kuruluşunu da belgelemesi bakımından önem 
taşımaktadır. Bölgemiz Türk halkının seyir sanatlar alanında yüzlerce yıldan bu yana 
sürdürdüğü geleneği HKS’den sonraki özgürlük ortamında tiyatroya dönüşerek 
belgelenmiştir. 
   Bölgemizdeki tiyatro geleneğimizi sürekli ve etkin çabaları ile 35 yıldan bu yana 
sürdürenler Prizrenli amatör tiyatroculardır. 1951 yılında kurulan ve Türk halkını 
gelenek, örf adet ve sanatsal yeteneklerini yaşatmayı amaçlayan  “Doğru Yol” 
  KGSD’nin tiyatro kolu olmuştur. Bu alanda öncü bir rol oynayan Dr. Durmuş Selina 
art arda yazdığı oyunlarla halkın tiyatro kültürünü yaşatma ve geliştirme çabasında 
önemli katkı sunmuştur. “İhtiyar Kız”, “Büyük Kapı Kızı”, “Gelinlik Gül Pembe”, 
“Niçin Annem Halamı Sevmiyor”, “Kardeşlik-Birlik”,  “Bir Gözlü Anne” adlı oyunlar 
bu öncü yazarın sahnelerimizde oynanan oyunlardır. Bu oyunlardan sonra büyük halk 
sanatçısı Aziz Buş’un  “Mukadderat” ve “İki Ayağını Bir Pabuca” adlı oyunlarını 
sahneleyen amatörler bu alanda sürdürülen çalışmaların rastlantı olmadığını 
kanıtlamıştır. Prizren Amatör Türk Tiyatrosu 35 yıllık tarihi süresince toplam 30’u 
aşkın oyun sergileyerek halkımızın tiyatro yoluyla aydınlatılması ve eğlenmesinde soylu 
bir uğraş sunmuştur. Bu uğraş bilindiği gibi şimdi Prizren Türk Dramının zengin ve 
deneyimli kadrosu tarafından Yugoslavya düzeyinde kazanılan başarılarla daha da 
yükseklere çıkarılmıştır. Oyuncusuyla ve bilgili yönetmeniyle bu tiyatromuzun görevini 
bundan sonra da sürdürerek, başarılı olacağına inanıyoruz. 
       Prizren Türk dramının profesyonel olması için son yıllarda sürdürülen çalışma ve 
çabaların önümüzdeki yıl içinde daha sağlam temeller bulacağına inanıyoruz. 
Profesyonel ya da yarı profesyonel bir tiyatronun kültür ve sanatın gelişmesini daha da 
körükleyerek bu alanda daha yaygın bir hizmeti geçerli kılacağını belirtmekte yarar 
vardır. Bölgemizdeki tiyatro geçmişimiz sadece Prizrenli tiyatrocuların etkinlikleriyle 
sınırlı kalmamış, onlar kadar eski olan Priştine’nin “Gerçek” KGSD-si ne bağlı olarak 
çalışan dram kolu  “Ömrümün Tek Rüyası” adlı oyunu iki ayrı tarihte farkı bir biçimde 
sahneleyerek bu alanda bir başka kentimizdeki tiyatro yaşantımızın varlığını 
kanıtlamıştır. Tiyatro alanındaki uğraşlara Gilan’da yaşayan Türk halkı  mensupları da 
önemli katkılar sunmuşlardır. Bundan 35 yıl öncesinden başlayarak oyunlar 
sahnelemişler, etkinliklerini bu yolla kanıtlamışlardır.  Gilanlı amatörler daha geçlerde 
yeniden örgütlenerek 1981 yılında Hasan Mercan’ın “Yörük Osman” ve Aziz Nesin’in 
“Toros Canavarı” adlı oyunlarını Gilan’dan başka Prizren’de de sunarak 
alkışlanmışlardır. Ne yazık ki Priştine ve Gilan’daki tiyatro çalışmalarımız süreklilik 
kazanamamıştır. Tiyatromuzun bölgemizdeki 35 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmalar 
başarılar ve başarısızlıklarıyla ortadadır. Buna karşılık özellikle Prizren Kültürevi 
amatör Türk dramının çalışma ve başarılarına elbirliğiyle yardım ederek ve sahip 
çıkarak bu alandaki çabalarımızın boşa gitmesini önlemiş olacağımıza inanıyoruz.  
 
                                                                              Aziz  Serbest, “Tan”, 30 Aralık 1986 
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.   .   . 
"Doğru Yol" un tiyatro tarihimizdeki rolü de genç kuşaklara doğru ve tutarlı bir 

şekilde aktarılmalıdır.17 Haziran 1951 yılında kurulan derneğimizin Prizren ve 
dolayısyla Kosova Türklerinin kültürel tarihindeki önemini ayrıntılarıyla 
vurgulamalıdır. Burada yer alan kuruluş tarihi, varlığımızın başlangıcı değil, fakat bu 
topraklardaki yaşantımızın sadece tescili ve kantınını göstermektedir.Diğer 
topluluklarda çalışan sanatçılarımızın bu kültür ocağından çıktıklarını, yararlandıklarını 
ve yararlanmaya devam ettiklerini asla unutmamalıyız.Bu nedenle, kültürel rekabetin, 
sanat ortamımızı karartmasına ve bunun önüne geçmesine asla izin vermemeliyiz. 

Bu çerçevede cemiyetimizin oynadığı ilk yerli oyunun yazarı Dr.Durmuş Selina, 
rejisör Hüda Leskovçalı ve oyuncular başta Aziz Buş olmak üzere Subhiye Matroni, 
Şaban Topko, Nusret Dişo Ülkü, Zarif Perol, Hamdiye Dırdovska, Seniha Şalçin, Sehar 
Hisar, Mahir ve Muhammed İmam hatırlanacak sanatçılar arasındadır. Bu sanatçıları 
sayarken, kültürel varlığımızın tarihine ve bu tarihin zincirimizin halkaları olduğuna 
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doğru somut bir geçiş yapmış oluruz. Aksi takdirde, kültürel varlığımıza ilişkin yapı 
taşlarının izlerini kaybederiz, sadece jübilelerin kolaycı parlaklığında zaman geçirmiş 
oluruz. 

Prizren-Kosova tiyatro geçmişimizde klasik tiyatronun dışında Agim Rifat ve 
Nafiz Gürcüali nin birlikte yaptıkları kabare tiyatrosunun özel bir yeri 
vardır."ÇİVİLER" adını taşıyan grubun Tabanalı Arif Çekirdek ve Mürfet hanım 
tiplemeleri halkın içinden çıkan tiyatronun gerçek birer örneğidir.Bu tiyatromuzun 
süregelen bir etkinlik olduğunu belgeler. Bu topluluğa  katılan Raif Buş, Bekir Hocalar 
ve Mehmet Bütüç' ün katkılarıyla kendisini yeniden oluşturan ve gücünü halkımızın 
büyük ve görkemli sanat birikiminden alan ve günümüzde de YEŞEREN KABARE 
tiyatrosu olarak varlığını heyecanla sürdüren çalışmalarımız yıllarla ve yıldönümlerine 
sığmayan varlığımızın simgesidir.  

«Türk Tiyatrosunun Varlığı Yıllarla Sınırlı Değil », Aziz Serbest,( TAN 
Gazetesi kültür-sanat sayfaları eski mensubu), 13.11.2006(İzmir) 

 
 
REFET KİSER:  

Kendi yazar, kendi oynar, rejisörlük yapardı, demiştim. Ama onun “Doğru 
Yol”un konserlerinin başarılı olması için ayrıca skeçler de yaratır, sahneye çıkıp 
canlandırır, halkı coştururdu. Bu gelenek halen sürüyordur 45 yıllık “Doğru Yol”da. Bu 
miras ondan kalmadır.  

Söyleşi, Hasan Mercan, 1995, 
“Gülüşün Koca Ustası” 
 

Hasan Mercan’ın ağzından (kaleminden) Aziz Buş’un oyunlar üzerindeki 
yorumları: 

“Büyük Kapı Kızı” için: 
Prizren’li olan hep büyük kapılar’dan girmeye can atar, “kapıcıkları” ise 

komşuluk kurmak için kullanır. Ama bir evin kızını almaya iş geldi miydi o zaman gözü 
hep büyük kapıdadır. Bu oyun güldüren, düşündüren, soyun geçmişini simgeleyendir. 
Büyük eser olmasından değil, onun Prizren’liyi iyi resmetmesinden ve halk arasında 
beğenilmesinden mutluyumdur ben, rolümden tabii! 
 

“İki Ayağını Bir Pabuca” için: 
Gülüş kızmayı görsün, durmaz sonra, düşündürür, düşündürdükçe hayata insanı 

her daim izler.Ağlayan haline bile gülmeyi bilmezse insanın iki ayağını bir pabuca 
koyarlar. Ben insanlarımın değil, o dönemde yaşadığım, yaşamak zorunda kaldığım 
ZAMANIN iki ayağını, bazı gerçekleri es geçerek acıyı ballandırarak koymaya 
çalıştım… 
1995 
 
SÖYLEŞİ 
 

Aziz Buş hiç oyun yazdı mı? 
KADRİYE BUŞ:  Yazdı.“İki Ayağını Bir Pabuca”yı yazdı. Orada postacıyı oynadı. 

Kızımız da rol aldı.  
Seyirciden ilgi gördü mü? 

KADRİYE BUŞ:Çok beğenildi.  
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Oyun ne kadar sürdü? 
KADRİYE BUŞ:Bir, bir buçuk saat kadar. 

Duruyor mu bu oyun? 
KADRİYE BUŞ:Bir yerlerde olmalı, bulamıyorum. Bir oyunu daha var savaşla ilgili. 
Oynanmadı. O oyunu da bulamıyorum. Bir de radyoya yazdığı bir skeçi var ilaçlarla 
ilgili. İlaçlar bedavaydı, sonra reçetelere para kesildi. İşlediği konu buydu.  

“Büyük Kapı Kızı”nı kim yazdı? 
KADRİYE BUŞ:Durmuş Selina. Orada bir amcayı canlandırdı. “İhtiyar Kız” oyununda, 
İhtiyar Kızı...  

Neden kız? Kız yok muydu? 
KADRİYE BUŞ:Vardı, ama... Hamdiye Kaymakçı vardı, Bahriye, Suphiye Motroni, 
birçoğu daha. Hepsini hatırlayamıyorum. Ama Hamdiye ve Bahriye gibisi yoktu.  
 

A.R.Yeşeren  “Yeni Dönem”, 26.04.2001  
 
 

DOKTOR DURMUŞ SELİNA 
 
Durmuş Selina saygıdeğer bir kişiliğe sahipti. Şehrin önde gelen isimleri 

arasında yer alan, bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak da o alanda hatırı sayılır 
şahsiyetlerdendi. Arada bir de olsa bulaşıcı hastalıklar konusunda “Gençlerimizin 
Sağlığı Tehlikede”* gibi makaleler yazarak halkı bilinçlendirmeye özen gösterirdi. 
1972’de, Ortadoğu’dan Kosova’ya bulaşan ve çok tehlikeli olan variola vera’nın (çiçek 
hastalığı)  teşhisini koyan ilk doktor oydu. Yüzbinlerin ölümüne neden olabilecek böyle 
bir hastalığın önüne geçip günün bir numaralı adamı olmuştu. Okuyan, çevresinde ister 
doğa ister toplum alanındaki gelişmelere, değişimlere duyarlı, işini bilen, işine aşina, 
sakin, efendi, ailesini her şeyin üstünde tutan, sevimli, güler yüzlü, alçak gönüllü, diline 
dinine son derece düşkün, halkına son derece bağlı, insansever, evrensel değerleri baş 
tacı edinen, tek sözle içi dolu, dopdolu, otoriter bir aydındı. 

Bana saygısı büyüktü ve sadece bana değil, mücadele verip bir şeyler yapmaya 
çalışan, boş durmayan  tüm gençlere. Bir seferinde dere yalısında karşılaşmıştık. O, 
Nimettullah Hafız’la, ben de Nafiz Gürcüali’yle beraberdim. 

“Bak Nimettullah, bunlar şimdi bizim yaptıklarımızı yapıyorlar tiyatroda, çok ta 
iyi oynuyorlar, bizden çok daha iyi, bunları yazmak lazım, bu çok gurur verici bir şey 
değil mi?” dediği sözler daha hậlậ hatırımdan silinmiş değildir. Ne sözlerini unuttum, ne 
de buluştuğumuz yeri. Beklenmedik bir anda saygıdeğer bir kişiden gelen takdir ve 
destek unutulmuyor aradan ne kadar zaman geçerse geçsin. 

Bir sefer de Hayrettin Volkan’la beraber onun daveti üzerine evine gitmiştik. 
Bizi kapıda beklemişti. Üzerimize mavi gözlerini dikip, bizi bekleyen bir ikinci Durmuş 
Selina da, duvarda boydan boya asılı olan tablodaki Durmuş Selina’ydı. Variola veraya 
karşı geçen emeği nedeniyle, damadı Budim Berişa’nın dile getirdiği, getirip Durmuş 
Selina’nın kişiliğine layık yansımalarla, göndermelerle bezediği bir tabloydu bu. Her 
ikisi de her ikimizi aynı anda gözetleyip duruyordu. Biz de ister istemez çaylarımızı  her 
ikisine bakıp bakıp yudumluyorduk.  

Bir ara, iki eski dost olan Hayro ile Durmuş koyu bir sohbete dalıp gittiler, bana 
da kala kala tablodaki Durmuş Selina kaldı. Bir gidip bir geliyorum, bir ara, sen onlara 
bakma, diyor tablodaki Durmuş, onlar iki eski dost, dostlar buluşunca böyle olur. 
Tiyatroyu onlar kurdu, onlar başlattı, Durmuş yazdı Hayrettin Volkan da Doğru Yol 
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Derneğinin ilk başkanı olarak ön ayak olup “Büyük Kapı Kızı”nın sahneye 
koyulmasına, “Büyük Kapı Kızı”nda  Abdullah Palyaço’nun rol almasına  neden oldu. 
Onlar konuşmaz da kim konuşur, sen  onlara bakma, şiirine bak sen, tiyatrona… 

 
Durmuş Selina bu, keskin bakışlarını üzerimden çekmeden, çuvaldızını önce 

kendisine batırıyor yine... 
“Piyesler yazmam için o zamanın koşulları böyle bir girişime beni itmişti” 

diyerek önemli bir itirafta daha bulunuyor.  
Zaman, Osmanlıdan sonra Türkçe’nin tekrar dile gelmeye başladığı zamandır. 

Türkçe eğitim, Türkçe radyo, orkestra, resmi Türk dernekleri, gazete…Sınıf açılmıştır 
ama öğretmen yoktur, kitap yoktur, tiyatro var ama  metin yoktur. Ulaşım iletişim, 
bilişim şimdiki gibi rahat ve kolay değildir. Türkçe’nin ana vatanıyla irtibatı 
günümüzdeki kadar sıkı değildir. Kimin elinden ne gelirse onu yapmaya çalışır. İlk 
öğretmenler böyle yetişir, ilk gazeteciler, ilk tiyatro yazarları, Durmuş Selina, Mustafa 
Karahasan… 

          A.Rifat, 2008 
___________________________________ 
*) “Doğru Yol” Dergisi, sayı 6, 1972). 
 

 
ŞAPKALI FOTOĞRAFIN ALTINDA ÇAY, KAHVE, UYKU VE 

TİYATRO... 
 

51/52 Kuşağı tiyatrocularından tanışamadığım, tanışma muradına eremediğim, 
elini sıkıp hal hatır soramadığım, karşı karşıya oturamadığım, yüzüne gözüne bakamaya 
fırsat bulamadığım, kılına kıyafetine tanık olamadığım, nasıl bir hayatı vardı, kimlerle 
oturur, nerelere gider, nerelerde gezer, nereye kapağı atar, boyu bosu nedir, kıblesi 
kitabı neresidir bilemediğim, hayat görüşüne, sanat anlayışına tanık olamadığım biriydi 
Aziz Buş. Bırak tanışmayı, tanışıp konuşmayı bir tek oyununu bile seyredemedim ben. 
Biz daha hâlâ tiyatrocu olarak ortalıkta yokken o çekip gitmişti 1970’te. Onu 
fotoğraflarda gördüm ben sadece “Doğru Yol” Derneğinin duvarlarında asılmış. 
Hakkındaki bilgilerim de kulaktan dolma ya da herhangi bir vesileyle herhangi bir dergi 
ya da gazetede sözünün edildiği kadardı. 

Buş ailesini 1975’ten sonra tanıdım ben. O da Aziz Buş’un oğlu Raif’in 
sayesinde oldu. Raif’in “Çiviler” Tiyatro Topluluğuna katılmasıyla 1975’ten günümüze 
kadar sürecek, bir ömre değer çok ulvi bir dostluk başladı. Evlerimizin arasındaki 
mesafe beş dakikaydı. Canım sıkılınca, kalemi, makineyi bırakır soluğu orada alırdım. 
Aziz Buş’un eşi Kadriye Hanımı, güller içindeki o küçük minnacık avluya bakan 
pencerenin ardındaki köşesinde ya kitap okurken ya da örgü örerken bulurdum. Daha 
hâlâ sardunyalara, küpe çiçeklerine selam vermeye vakit bulamadan, onun o güler yüzlü 
selamıyla karşılaşırdım. Beni çocuğu gibi sever, her gelişime da çocuklar gibi 
sevinirdi… 

-Raif orada mı? 
“Sen gir” anlamındaki el işareti, Raif’in yukarı katta olduğu ya da bir şeyler 

satın almaya gittiği, neredeyse döner, anlamına gelirdi. 
Ben de, önce pencerenin önündeki minik sundurmadan, sonra da sağ taraftaki 

daracık holden geçer girerdim. 
Elinde ne varsa bir yana bırakıp beni karşılamaya kalkardı… 
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“Yapma, ne olur, benim için kalkma” demişim, kim dinler, 
“Hiç öyle bir şey olur mu canım” der, bir Rumeli hanımefendi edasıyla, 
“Beni bu yaştan sonra mı değiştirmek istiyorsun” dercesine de yüzüme şöyle bir 

bakıp söylediklerime bin pişman ederdi. 
Elini öper, her zaman olduğu gibi Aziz Buş’un şapkalı fotoğrafı altındaki 

minderde yerimi alırdım. 
O da pencerenin yanındaki köşesine çekilir çekilmez, 
“Eh, anlat bakalım, yeni bir kitap var mı, yeni bir oyun? 
Memo evlenecek mi, Çüleşko İstanbul’dan ne zaman dönecek? 
Tabakhaneli Arif Çekirdek hâlâ mı mektup yazıyor?  
Lale Fülfül, Cenaze Mono, Şeşo (Bunlar benim tiplemelerimdir), Şazo, Ürfet 

Hanım, Mümin Arkacep ne alemde? 
Alem neye gülüyor, neye üzülüyor, en komik ne şu anda?” gibi soruları üst üste 

yığarak beni kışkırtmaya çalışırdı. Bilirdi, her an, bir yerde bir esprinin patlayacağını, 
kahkahaya boğulup hep birlikte Aziz Buş’un ruhunu okşayacağımızı. 

Kadriye Hanım için de bu yeni bir şey sayılmazdı, alışmıştı o. Bu ev ne mangal 
yürekli konukları ağırlamış, ne sofralar kurmuş, ne alemlere tanık olmuştu. Önemli olan 
sürdürmekti, bir geleneği yaşatmak her şeye rağmen. Yaşanmış ve yaşanan iç içe 
olunca, Raif de bir yerlerden sökün edip, Nadire çaylara durunca, babasının arkadaşı 
gelmiş diye Sevgi oradan oraya koşup pervane misali, yarım yamalak sözleriyle ortalığı 
birbirine katınca artık dünyalar bizim olurdu. 

(Nerde şimdi o dostluklar.  
Aş, iş, hırs, para derken kayıp dünyanın kayıp insanlarına dönmemize  kim 

sebep oluyor hiç düşündün mü sen?) 
“Kahveler benden!” deyince Aziz Buş başımın üstündeki fotoğraftan seslenerek, 

ilk perde biter, kahveler gelir, ortalık yatışırdı.  
Zaman, ara zamanıdır. Kimi su içmeye gider, kimi işine gücüne. Ben de bu ara, 

boydan boya uzanan raftan ya bir kitap alır, okur, ya televizyon seyreder ya da 
aramızda, sanat, tiyatro gibi, insanın içini açan hoş sohbetlere dalıp, Kadriye Hanımın 
anılarına kendimizi kaptırırdık. Biraz sen, biraz ben derken, zamanın içinde yolculuk 
yaparak 51’lere, 52’lere kadar uzanırdık. Nereye gitsek, hangi yolun yolcusu olsak, 
hangi kapıyı çalsak karşımıza Aziz Buş çıkardı. 

Kadriye Hanımın varı yoğu Aziz Buş’tu. Yanında olsa da olmasa da onunlaydı, 
onun her şeyi Aziz Buş ve ailesiydi. O bir Üsküp Hanımı, o bir Rumeli Üskübünün 
Osmanlı hanımefendisiydi. Üsküp geliniydi o Aziz Buş tarafından Prizren’e getirilen. 
Sanki Prizren’de yokmuş da, kız kalmamış da… 

Ah Aziz, Aziz!... 
Ama Aziz bu, inadına Üsküp demiş, ona gönül veren Prizren kızlarına rest 

çekerek, Kadriye, demiş. Kadriye demiş de başka dememiş.  
Değmiş ama… 
Aradan onca yılın geçmesine, köprülerin altından bunca suyun akmasına rağmen  

kendi Üsküp şivesini korumuş, açık yürekliliğinden, büyük bir kentin kızı olmanın 
gururu ve onurundan, insan ilişkilerinden, çağdaş, modern hayat anlayışından şu kadar 
olsun taviz vermemiş, hiç kimsenin de ağzını açtırmamıştı.Çocuklarını da öyle 
yetiştirmişti. Üsküp-Prizren dostluğuna, Üsküp-Prizren kardeşliğine bir dikiş de benden 
olsun diyerek, tüm engelleri aşmış, gurbeti, hasreti bağrına basmıştı. Şimdi çocuklarının 
bir tarafı Üsküp bir tarafı Prizrense hep bu hasretten hep bu sevgidendir. Sevgi de 
onların kızı, onların torunudur. Hem sadece sevgi mi? 
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Sanatla, tiyatroyla uğraşıyoruz ya, biz de onların çocukları onların torunları 
sayılırdık. Aziz Buş’u bizde görür, bizimle beraber Aziz Buş’u da tiyatroyu da yaşatırdı. 
Tiyatro onun üstüne söz söyletmediği, üstüne toz kondurtmadığı alandı. Döner dolanır, 
muhabbetler sonunda yine tiyatroya dayanırdı. 

Muhabbetlerin hız kaybetmeye başladığı yerde de, ne hikmetse, nerden ve nasıl 
gelmişse, Aziz Buş’un emrinde bir uyku gelir, yavaş yavaş göz kapaklarımı indirir, 
perdeye çekerdi. 

Ben kaybolmuş giderken şapkalı fotoğrafın altındaki minderde, Kadriye Hanım, 
uyuyor diye evdekilere tembihlerde bulunur, uyanıncaya kadar da sessiz olmaya 
çalışırdı. 

 
SEVGİ EVİYDİ O 

Çok geçmeden, oraya kapağı atıp uykumu bozacak öteki tiyatrocular da yetişirdi 
tek tek…Nafiz Gürcüali, Bekir Hocalar, Mehmet Bütüç, o ara Prizrendeyse, Zekir 
Sipahi…Asıl curcunaya o zaman bak sen. Bir ev nasıl birdenbire bir tiyatroya dönüşür 
sen o zaman gör. Dönüşecek tabii ki, dönüşmeyip de ne yapacak, zamanın 
ortaoyuncuları onlar, televizyonlara, radyolara, konserlere çıkan onlar değil mi? Burası 
Aziz Buş’un evi değil mi? Bu da onun eşi, eşi ve yüreği işte. Orada şimdi Raif Buş 
yetişiyor. “Doğru Yol” Tiyatro Kolu, Türk Şehir Tiyatrosu, Prizren Kültürevi Türk 
Tiyatrosu, “Çiviler”, hepsi orada şimdi, Nadire, Hasan, Soner, Sevgi…Sevgi ki Soner’i 
de arkasına alıp bir zaman sonra “Doğru Yol” Tiyatro Kolu ve Prizren Kültürevi Türk 
Tiyatrosunun yıldızı olacaktır, tıpkı dedesi gibi bir yandan oyuncu, bir yandan 
ortaoyuncu olarak ortaya çıkıp Kosova sahnelerinden babasıyla beraber rüzgar gibi 
esecektir. 

Esecektir elbette ki, sevgi bu, şakaya gelmez, tiyatro sevgisi. Can dostu bir 
ailenin cancemal yüreği. 

İnsan sevgisi bu. Sevginin Sevgi’ye dönüştüğü, sevgiyle büyüyüp Sevgi Buş 
olarak göründüğü Sevgi Ailesi. O aileyi kim sevmez ki, şapkasını çıkarıp Aziz Buş’un 
şapkası önünde kim saygıyla eğilmez ki. O aileye tiyatrocular gelmez de kim gelir. 

Ey dost, ey bu dünyaya buluşmak için gelmiş kadim dost, o aileyi kim unutur, 
kim unutabilir ki. Aziz Buş ailesi o, Aziz Buş Tiyatrosu, tiyatro tarihine Buş 
Tiyatrosu olarak geçecek… 

 
       A.Rifat,(“Gülüşün Koca Ustası”kitabından),2009 
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“Çiviler” Tiyatro Topluluğu dönemi 

1973-1982 
 

50’ler Kuşağı tiyatrocuları, iş aş, evlilik, eğitim, öğrenim derken 60’lı yıllarda 
dağılmaya yüz tutunca, bu alandaki faaliyetler de sona erer. Tiyatro, özellikle de bizim 
bu coğrafyada, bireylerle doğrudan doğruya ilintili. Birileri çıkıp bir şeyleri harekete 
geçiriyor, üç beş kişiyi bir araya getirip yeni oluşmalara neden oluyor. Onlar gidince, 
türlü nedenler yüzünden, faaliyetler de onlarla beraber sönüyor. Kurumsallaşma 
bilincinin eksikliği, tarihi yazma, yaşatma, kültürel mirasa, var olan değerlere sahip 
çıkma, kesintiye uğratmadan yeni yeni kuşaklara aktararak varlıklarını sürdürme gibi bir 
derdi olmayan anlayışın geçerli olduğu bir ortamda devamlılığı sağlamak bir hayli zor. 
Birileri çıkıp geçmişine, geleceğine bakmadan toplumsal, devletsel bir kuruma kendi 
ismini koyabiliyor. Bir tepki görmeyince, bir başkası yine gidip bir başka kuruma, tarih 
benimle başlar dercesine, tabelasını indirip duvardan, kendi ismini asıyor. Kuşaktan 
kuşağa aktarılan bir birikim böylece göz göre göre, bir anda tarihe karışarak yok olup 
gidiyor. Süreklilik, sürdürebilirlik, devamlılık her işin başı. Birey olmanın, adam 
olmanın, devlet olmanın, millet olmanın anahtarı bu. Bunu kaybeden her şeyi 
kaybediyor, her şeye yeni baştan, her şeye sil baştan başlamaya mahkum, oradan oraya 
savrulup gidiyor. 

50’ler Kuşağı dağılınca, ortada çağdaş tiyatro adına bir şey kalmaz. Hüda 
Leskovçalı’nın Şehir Tiyatrosu’nda tekrar canlandırma, yeni bir kuşak yetiştirme 
çabası(1966), çok büyük bir umut yaratır ama o da uzun sürmez. İki üç oyundan sonra 
onlar da dağılır. 

Yedi sekiz yıllık bir duraksamayı elbette ki sadece öznel nedenlere bağlamak 
yanlış olur. Altmışlı yıllar, siyasal baskıların yoğunlaştığı yıllardır bir de. Tutuklama, 
sorgulama, dinlenme, fişlenme, ihbar, işkence, güvensizlik, korku, baskı dolayısıyla da 
göç had safhadadır. Bin dokuz yüz 51’lerdeki o heves, o hız, o ateş, sönmüş yerini 
kaygı, endişe, kuşku almıştır. 

“Doğru Yol” Tiyatro Kolu, tiyatrosuna tekrar 1970’li yıllarda kavuşur. 
Baskıcı rejim kalkmış, anayasa değişiklikleriyle her şey yeniden yapılanmıştır. 

Yepyeni bir hevestir yine başlayan yetmişli yıllarda, özgürlüklerin getirdiği yepyeni bir 
patlama, bir umut, bir coşku, her alanda, her dalda, kültürde, siyasette, sporda… 

Yedi sekiz yıllık bir aradan sonra “Doğru Yol”da sahnelenen ilk oyun “ Seni 
Seviyoruz Orhan Veli”dir(7 Ocak 1973). Bin dokuz yüz 73, aynı zamanda “Çiviler” 
Tiyatro Topluluğu’nun dünyaya geldiği yıldır. A.Rifat ve Sadık Tanyol’la  yola çıkan 
topluluk giderek büyür ve zamanla Nafiz Gürcüali, Bekir Hocalar, Raif Buş, Mehmet 
Bütüç gibi isimlerden çekirdek kadrosunu oluşturarak 1973’ten 1982’ye kadar Kosova 
Türk tiyatrosuna damgasını vurmaya hazırlanır. Ondan sonra ve onun döneminde tiyatro 
adına ne yetişmiş, ne kurulmuşsa bu tiyatro sayesinde kurulmuş ve yetişmiştir. O kadro 
sayesinde bugün bile var olan tüm tiyatrolar dimdik ayakta durmaktadır. 

“Çiviler” Tiyatro Topluluğu üyeleri eski kuşak oyuncularla oynamamış, usta 
çırak ilişkilerinde bulunmamış, hatta onları seyretme muradına bile erememiştir ne 
yazık ki. Öyle bir kopukluktur ki o. “Çiviler”, Doğru Yol Tiyatro Kolu’yla beraber her 
şeye sıfırdan başlamış, yoluna öyle devam etmiştir. A.Rifat’ın yazıp sahneye koyduğu 
“Seni Seviyoruz Orhan Veli” oyununu, “Abubudala”, “Çüleşko İstanbul’da”, “Çüleşko 
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Yıldız Oluyor”, “Bumbar”, “Lale Fülfül” gibi oyunlar izler. Kendisi de rol alarak, 
oyunların hepsini A.Rifat yazıp sahneye koyar, şarkıların bestecisi ve icracısı da odur. 
Doğru Yol Tiyatro Kolu’nda, 1973’ten 1982’ye kadar ki hayatında “Çiviler” Doğru Yol 
Tiyatro Kolu’yla beraber 13 Gösteri,19 tek perdelik oyun, 3 hicivli şarkı 19 monolog, 
19 ayaküstü(stand up), 3 resital ve 3 portre sahneye koyar. 

Aziz Buş’un zamanında nasıl oynanırdı, “Çiviler”de nasıl? Aralarındaki ortak 
yanlar nedir, nelerdir, aralarındaki fark nerdedir? diye bir kıyaslama yapmaya kalkarsak 
ortaya şöyle bir tablo çıkar: 

Aralarındaki ortak yanlar: 
1.Her ikisinin de çıkış noktaları Geleneksel Türk Tiyatrosudur. “Büyük Kapı 

Kızı”, “Mukadderat” kapalı biçim oyunlardır gerçi ama “Bekri Mustafa Cennette” ve 
Aziz Buş’un çeşitli skeçlerdeki doğaçlamaları, ortaoyunculuğu, değişik mekan ve 
oyunlardaki meddahlığı açık biçimin birer göstergesidir. 

2.Her ikisi de yerli edebi metne dayalı oyunlar oynar. 
3. Her ikisinde de kısa oyunlar ve şive ağırlıklıdır. 

Aralarındaki farka gelince: 
1.Ellibir Kuşağı döneminde oyunlar müsamerelerin bir parçasıdır, bütünün  

Bir bölümüdür. İlk bölüm şarkılara ve folklora ayrılır ikinci bölüm de tiyatroya. 
“Çiviler” döneminde konserler birer gösteriye dönüşerek, baştan aşağı tiyatronun 
emrindedir. Programı açan da kapayan da onlardır. Ve sadece konserlerle kalmayıp, 
oyunları, şiir dinletilerine, balolara, değişik buluşmalara taşıyan da yine “Çiviler”dir. 

2.Ellibir Kuşağı’nda, özgün beste, hicivli şarkı, parodi yoktur, varsa da bilinen 
şarkılar vardır, onlar da “Mukadderat” ve “Bekri Mustafa Cennette” olduğu gibi durum 
icabı vardır. “Çiviler” de beste, özgün hicivli şarkı, parodi, dans hem oyun icabı, 
oyunun parçası halindedir, hem de kendi başına bir bütündür. Şarkı, dans oyunun 
eksenlerinden biridir, olmazsa olmazıdır. 

3.Ellibir Kuşağı’nda çalgılar gelenekseldir(ud, kanun, keman, cümbüş, tef…),  
“Çiviler”de çalgı gitardır. Ritim ve tür olarak da farklıdır, pop-rok havasındadır. 
Gösterilerin yüzde doksanında “Ayyıldızlar” Pop Gurubuyla beraber olması da bu 
yüzdendir. “Çiviler” çağdaştır, moderndir. 

4.Tür olarak, 51 dönemi gelenekselin ve klasiğin karışımıdır, “Çiviler” 
geleneksel ve kabarenin. 

5.”Çiviler” hep kendi oyunlarını oynar, kendi bestelerini icra eder, 51 Kuşağı  
Durmuş Selina’nın, Aziz Buş’un ve diğer müelliflerin oyunlarını. 

“Çiviler”i “Çiviler” yapan çok önemli bir diğer özelliği de kendi başına oluşu ve 
kendi iradesinde 1973’ten 1985’e kadar Priştine Radyosunda, Üsküp Radyosunda 
oynadığı, Priştine Televizyonuna çektiği oyunlarıdır. 

  “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’yla gösterdiği en büyük başarı da “Agim Rifat’ın  
Güldürü Gecesi” adı altındaki gösteridir. 

Bir de, metinler bölümünde göreceğiniz gibi, kimi istisnalar dışında metinlerin  
hemen hemen hepsi Prizren şivesiyle yazılmış olmasıdır(yer yer, Mamuşa). Daha 
geçlerde bunların birçoğu öztrükçeleştirilmiştir ama biz bu defa buraya  oynanmış 
haliyle aktarmayı uygun gördük. 

Oyunların, icra edilenlerin hepsi bunlar mıdır? Elbette ki değildir, oralara  
buralara atılmış, ya da unutulup kaybolmuş metinler de var ama ekseriyeti muhafaza 
edilmiş durumdadır. Oynadığı yerlere ve tarihlere göre de sıralanmış ve dizilmişlerdir. 
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Şiir dinletileriyle başlayan süreç… 
 

.    .    .    
…Agim Rifat özel olarak bu şiir saati için yazdığı Orhan Veli Kanık ile düşünülmüş 
söyleşiyi, Sadık Tanyol ile beraber çok başarılı bir şekilde icra ettiler. Bu başarılı 
oyunda, Orhan Veli rolünü Agim Rifat çok güzel oynadı. Bunu da salondakiler içten 
alkışlarla ödüllendirdiler.  
“Tan”, 11.01. 1973 
 

.    .    . 
…Bu son düzenlenen şiir saatinde Agim Rifat, Orhan Veli’yle düşünülmüş söyleşinin 
resitalini yaptı… 
                                                                                                          “Birlik”, Ocak 1973 

 
 

 

   
                     “Seni Seviyoruz Orhan Veli” (Prizren Kültürevi Küçük Salonu,  

7 Ocak 1973) A.Rifat, Birsen Gota, S Tanyol 
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.    .    .    
Yazın saatinin üçüncü bölümünde Agim Rifat ile Nafiz Gürcüali “Abubudala” 

adlı bir oyunu temsil ettiler. Nafiz Gürcüali ile Agim Rifat’ın ciddi sahne davranışları 
övülecek derecedeydi. 

               “Tan”, 15.02.1973 

   
                           S. Tanyol, B. Gota, Neime Kaçamak, A. Rifat (Şiir Dinletisi, Orduevi, 1973) 

 
“Abubudala” (Orduevi, 11 Şubat 1973) N.Gürcüali, A.Rifat 

 
Seyirciler arasında (ön sırada): Muhammed Ustaibo, Ahmet S. İğciler, Süleyman Brina, İsmet Luma 
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                               “Abubudala” (Kültürevi Sahnesi, 25 Mart 1973) 

  N.Gürcüali, A.Rifat 
.    .    .    

 …Agim Rifat’ın “Çüleşko” adlı güldürüsünü, Agim Rifat ve Nafiz Gürcüali başarıyla 
oynadılar. Edebiyat severler bu güldürüden çok memnun olup Agim Rifat’ı ve Nafiz 
Gürcüali’yi dakikalarca alkışladılar.  

          “Tan”, 15.03.1973 
 
 

“NAZIM HİKMET” YAZIN KOLU ŞİİR SAATİ DÜZENLEDİ   
 

Pazar günü Prizren “Doğru Yol” çerçevesinde çalışan “Nazım Hikmet” Yazın 
Kolu, Belediye Salonunda ilginç bir şiir saati düzenledi. Şiir Saatine konuk olarak yerli 
yazarımız Hasan Mercan ile Priştine “Gerçek” KGS yazın topluluğundan üyeler katıldı. 
Şiir saati süresince yeni başkan olarak Agim Rifat seçildi. 
… 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 63 

Bu bölümde, arkadaş Agim Rifat, Türkiye’nin en ünlü sevi ozanı olan Ümit 
Yaşar Oğuzcan’dan bir demet şiir okudu. Oğuzcan’ın şiirlerini güzel okuyuşuyla, 
yazmasıyla ilgi çekti. Nafiz Curcialo da bir gülmece yazısı ile tatlı tatlı güldürdü… 

                             
   “Tan”, 14.Ekim 1973 

.    .    .    
            …Bu bölümde arkadaş Agim Rifat, Türkiye’nin en ünlü aşk ozanı Ümit Yaşar 
Oğuzcan’dan bir demet şiir okudu Prizren Belediye salonunda. Oğuzcan şiirlerinin 
hakkını vererek güzel okuyuşuyla ilgi topladı. Nafiz Gürcüali de Agim Rifat’ın “Hacer” 
monologuyla seyircileri kahkahaya boğdu.  

    “Birlik”, Ekim, 1973 
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Belediye Salonu, 1973                                                                      ”Hacer” (Belediye Salonu, 1973) 
Özcan Şalçin, A.Rifat, Şpresa Goden                                                  N.Gürcüali 
 
 
SÖYLEŞİ.. 
 
 
-Sayın Agim Rifat, Türk tiyatrosunda şimdilik sadece mesai yapıyorsunuz,  
neden ? 
Bildiğiniz gibi şiir saatlerinde yazdığım kimi bir perdelik oyunları, monologları sahneye 
koydum, oynadım. Edebiyatseverleri, tiyatro meraklıları tarafından ve orada bulunan 
herkesten iyi karşılandı diyebilirim. Tiyatroya karşı sevgim, daha doğrusu oyuncu 
olmak isteğim büyük. Çeşit çeşit tipleri canlandırmak hoşuma gidiyor…  
         
       “Profesyonel Türk Tiyatrosuna  Çok Büyük İhtiyaç var”,S. Tanyol, “Birlik”, 1973 
 
 

PRİZREN’DE ATATÜRK’Ü ANMA YAZIN SAATİ 
 
  1973’ün  10 Kasım’ı yine acı. Ölümün adı kalbimizde buz misali. Atatürk’ün 
ölümünü 10 kasımlarda anımsadıkça ölümün en acı rüzgarları içimize siniyor. 1973 
yılın kasımı 35 inci acı ölüm rüzgarını kalbimize getirdi bıraktı. Atatürk’ü şiirlerle 
andıkça. Evet ne kadar yazsak yetmıyor, acımız dinmiyor 10 Kasımlarda. Çünkü her 10 
Kasımda bir insanlık güneşini anımsıyoruz. 11 Kasım 1973 yılı öğleye yakın. Atatürk 
dünyamızdan göçeli tam 35 yıl ve 2 saat oluyor. Ama otuzbeş yıl daha da kalbimizde 
çiçek açtı, sevgi ufukları ışıdı. Prizren’in Kültürevin’de “Nazım Hikmet” yazın saatini 
dinlerken. Atatürk’ü anma yazın saatini “Nazım Hikmet” yazın kolu başkanı Agim 
Rifat açtı. Kültürevinin salonuna bakıyoruz. Salon dolu. Herkes susuyor. Yüreklerinde 
bir acı. Sonra Atatürk’e saygı duruşu başlıyor. Ölümün acısı daha da içimize işliyor.  
  - Agim Rifat  Atatürk’ün hayatı üzerine bir giriş yazısı okuyor. Aslında Atatürk’ü 
anma yazın saati Atatürk resitaliyle başladı. “17 Kasım”ın beş mini mini öğrencisi bu 
resitali sunuyor.”17 Kasım’ın “ Türkçe dersleri  Öğretmeni bayan Şefkat Kaçanik’in 
hazırlamış olduğu bu resital Atatürk’e yağan ölüm yağmurunun acısını daha da 
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çoğaltıyor. Mini mini küçükler Atatürk’ün ölümsüz Devrimine, insanlık sevgisine karşı 
yazılan şiirleri okuyorlar. Küçükler de üzgün. Evet Atatürk’ün ölümünden konuşmak 
hiç kolay değil, insan 10 Kasım 1938 de gelen o ölümü hep boğmak istiyor. Oysa o bir 
rüzgar, yağan bir soğuk yağmur. Atatürk’ü aramızdan almış gitmiş. Ama onun Devrimi, 
en değerli eseri olan Cumhuriyeti yaşıyor. Atatürk de Cumhuriyetiyle, devrimleriyle, 
insanlık sevgisiyle yaşıyor. İşte “17 Kasım” ilkokul öğrencilerinin ve sayın öğretmen 
Şefkat Kaçanik’in bu güzel ve çok isabetli resitalini saygıyla anmak borcumuzdur. 
Şefkat Kaçanik geçen yıl da böyle ilginç bir resital öğrencileriyle hazırlamıştı. Ama 
gönül isterdi başka öğretmenler de böyle olumlu resitaller hazırlasınlar. Resitalden 
sonra şu ozanlarımız Atatürk’e dair yazmış oldukları şiirlerini okudular. Zeynel Bekşaç 
Altay Suroy Recepoğlu, Özcan Şalçin vb.  

Osman Baymak ise bu defa Atatürk’e dair yazmış olduğu ilginç bir anı yazısını 
okudu.       
            

 Bayram İbrahim, “Tan”, 15 Kasım 1973 
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ANMA SAATİNDE OKUNAN GİRİŞ YAZI 
 

ATATÜRK’ÜN 35. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE… 
 

Komutan, devrimci, devlet adamı Gazi, Mustafa Kemal Atatürk 35 yıl önce bu 
günün saat dokuzu beş geçe saatinde İstanbul’da, Dolmabahçe sarayında hayata 
ebediyen gözlerini yummuştur. Bu büyük adamın Atatürk’ün 35. ölüm yıldönümü 
dolayısıyla hazırlamış olduğumuz geleneksel Anma saatine başlamazdan önce, bir 
dakika saygı duruşunda duralım… 
            Ruhu şad olsun ! 

Atatürk Selanik’te doğdu.  
“1881 martında, Selanik’te oturan küçük bir memur ailesinin Mustafa adını alan 
oğulları geldiği zaman…” 
        Bir batı yazarı, Atatürk hakkındaki esere, yukarıdaki satırlarla başlar. 

Atatürk Mart’ta mı doğmuştu ?  
Bilmiyoruz, Bu sadece bir tahmindir. Doğum gününün bilinmesini, Atatürk de 

istenmiyordu, bir gün: 
-Sene yetişir, demişti, yoksa bir gün gelir, doğum günümü kutlamaya kalkarlar, 

sonra padişahlara benzerim. 
    Kalplere taht kurmuş büyük insan, hayatında bile eserleri ile kendini sevdirmiş, 

fakat, asla gösteriş adamı olmak istememişti.  
   Ve gene bir gün. 

-Bana insanlar üstünde bir doğuş bağışlamaya kalkışmayınız doğuşumdaki tek 
fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir. Demişti.  
    Ve daha sonraları “Ne mutlu Türküm diyene” deri Atatürk. Ve çocukluğu 
Mustafa olarak geçen beyaz tenli, mavi gözlü, sarı-boz saçlı, top gibi Selanikli 
çocuğunun babası Ali Rıza Efendi, erken ölür. Anası, Zübeyde hanım Mustafa’yı 
yetimsi büyütür. Kocası ali rıza Efendinin ve Mustafa’nın isteği üzere dini mektebe 
değil  de, Şemsi Efendinin okuluna gönderirler Mustafa’yı. Sonra dayısı yanında 
köyde de oturur. Anası ikinci defa evlenince İstanbul’ gider. Mustafa doğum yerine 
dönüp, teyzesi yanına gelir, anasına bildirmeden bile Askeri Rüştiyeye yazılır. 
      Askeri Rüştiyesinin daha ikinci sınıfında iken Mustafa matematik dersinden en 
üstün başarıyı gösterir. Matematik öğretmeni de bir gün Mustafa’ya: 

-Oğlum, senin de adın Mustafa, benimki de. Bu böyle olmayacak, arada bir ayrım 
bulunmalı. Senin adın bundan sonra Mustafa Kemal olsun ! demiş.  

Mustafa Kemal bu okulu bitirince Manastırda Askeri İdaresine girer. Oradan 
İstanbul Harbiye’sine geçer. 1901’de bu okulu , 1905’te de Erkanıharbiye okulunu 
bitirir. Erkanıharbiye okulundayken Mustafa Kemal yurt  ve ulus işlerine karşı büyük 
bir ilgi göstermeye başlar. 

Bir süre sonra Batı Trablus savaşı patlar. Mustafa kemal birkaç arkadaşıyla birlikte 
Trablus’a gider. İtalyanlara karşı büyük bir başarı gösterir. Oradan Derne’ye geçer ve 
kumandanlığı ele alır. Bu sırada aşaması da binbaşılığa çıkarılır.  

Birkaç yıl sonra aşaması generalliğe yükselir. 
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Ulusa özgürlük sevgisini yaymak için, el yazısıyla gazete çıkaran Mustafa Kemal, 
Şam’da 1906’da  ,,Vatan ve Hürriyet” adlı bir dernek kurar, derneğin şubesini de 
Selanik’te kurar.  

Kurtuluş savaşına tamamen başlayan Mustafa Kemal, 19 mayıs 1919 da Samsun’a 
çıkar, 23 nisan 1920’de meclis başkanlığına olduğu gibi hükümet başkanlığına da 
seçilir. Büyük Millet Meclisi O’na Gazi sanını ile Mareşal rütbesini verir. Mustafa 
Kemal, Saltanatı hilafetten ayırır. 92 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti ilan edilince, 
Gazi Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı seçilir. Birbiri ardına yaptığı devrimlerle, Türk 
ulusunu kalkındırmaya girişir. Bugünkü güzel Türkçenin kurucusu odur.  

“Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Gazi Mustafa Kemal 1934’te Büyük Millet 
Meclisi ATATÜRK soyadını verir.  

Atatürk düşmana karşı büyük yenilgiler getirdi. Bunlardan biri Çanakkale 
savaşında Anafartalar yenilgisidir.  

Ve tam 35 yıl önce İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayında, hayata ebediyen gözlerini 
yumar. 

Çanakkale savaşı için sunulmuş türküyü sazla ünlü sanatçı Ruhi Su dile getiriyor…           
 
 

 
 
 
SÖYLEŞİ.. 
 
AGİM RİFAT : 

 …”Doğru Yol” Derneğinin “Nazım Hikmet” Yazın Kolu, son üç yıl içinde en 
etkin kol. Kültürümüzü yaşatmadaki katkısı çok büyük. Bu kol sadece Türk gençlerini 
değil, öteki halklara mensup gençleri de bir araya getiriyor. Bu çok önemli. Kardeşlik 
birlik açısından çok önemli. Birliğin özüne iniyoruz biz. 
Nasıl mı yapıyoruz bunu ? 

Eski,alışılagelmiş edebiyat saatlerin kalıplarını kırarak yapıyoruz. Açılarak 
yapıyoruz. Zamana uyarak. Sadece şiirde ve hikâyede kalmıyoruz. Geçen sezondan 
itibaren Nafiz Gürcüali ve ben, her edebiyat saati için özel olarak yazdığım ve sahneye 
koyduğum skeçlerle araya girdik. Bu bir yeniliktir, bugüne kadar denenmemiş bir şeydir 
ve büyük ilgi görüyor, inanılmaz bir ilgi diyebiliriz. Ama biz bununla da kalmıyoruz, 
araya müziği de sokup balolar düzenliyoruz. Ödüller dağıtıyoruz. Edebiyat saatleri, 
edebiyat saati olalı böyle bir katılım görmedi bugüne dek, her edebiyat saati kendi 
başına bir olay olmaya başladı. 

1971’de 8, 1972’de 8 ve 1973’te de 8 edebiyat saati tertipledik. Kaliteden 
düşmemek şartıyla bu rakamların üzerine de çıkmayı düşünüyoruz. Biz bu yolda 
yürümeye kararlıyız…  
          Priştine Radyosu, 30.11.1973 
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Prizren “Nazım Hikmet” Edebiyat  Kolu’nun          
     

OCAK  EDEBİYAT  SAATİ 
 

Geçen Pazar Prizren Belediye Meclisi salonunda Prizren’in “Nazım Hikmet” 
Edebiyat Kolunun ocak yazın saati düzenlendi. Bilindiği gibi Bölgemizde en etkin 
edebiyat kolu olan “Doğru Yol” Kültür Güzel Sanatlar Derneği çerçevesinde etkinliğini 
sürdüren bu değerli sanat kaynağımızda çalışan gençler her ay birer edebiyat saati 
düzenlemektedirler. Bu kere de düzenlenen bu edebiyat saatine oldukça gençler ve 
aydınlarımız katıldı.  

Sırasiyle ilkin şiirlerini ilkokul öğrencileri okudular. Bu kere karşımızda Bediha 
Kasım “Vatan” ve Erdan Volkan “Ata” adlı şiirlerini okudular. Ondan sonra ortaokul 
öğrencileri Şpresa Goden ve Neime Kaçamak da birer şiir okudu. Burada söylenmesi 
gereken bir nen varsa o da ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin yazılariyle az katılışlarıdır. 
Çünkü kuşkusuz bu okullardan katılan öğrencilerin sayısı daha kitlevi olmalıdır.  
Altay Suroy Recepoğlu ise bu edebiyat saatine “Askerlik günlerimin şiirleri” diye 
adlandırdığı bir demet şiiriyle karşımıza çıktı. İskender Muzbeğ ise şiirsevenlere en yeni 
bir şiirini sundu.  

Dr.Durmiş Selina ise bu edebiyat saatinde ünlü Prizren şairlerinden 
Aşıkferki’nin “Kaynana ile Gelin Destanı”nı okudu ve şiirseverlere bu çeşit eski 
yazılara rastladıkları zaman Arapça okuma yazmayı bilenlere teslim etmelerini rica etti. 
Dr.Durmiş Selina’nın okuduğu Aşikferki’nin bu destanı şimdiye kadar yayınlanmamıştı 
çünkü.  
Agim Rifat’ın yazdığı iki mizah parçasını ise Nafis Curcialo ile kendisi Agim Rifat 
okudu. 

Sonunda da “Doğru Yol” çerçevesinde kısa bir zamandan beri etkinliğini 
sürdürmekte olan “Aşık Veysel” saz bağlama takımı türkücüleri Zekeriya Hocalar ile 
Kadır Tamnik şiirseverlere birkaç türkü okudular. Sonunda da bu edebiyat saatinin 
renkli olduğunu ileri sürerken daha da renkli olması için yeteneklerin var olduğunu göz 
önünde bulundurmalıyız.  

       “Tan” 17 Şubat 1974 
 
                                       

…Şimdilik Prizren gençlerinin en çok sevdikleri şey şiir saatleri. Şiir 
karşılaşmalarının önemi gençlerin eğlenmesinde de. Yazın kolunun başkanı Agim Rifat 
o gün çok telaşlı. Karşılaşmanın başarılı olması için sorumluluk onun. Karşılaşmayı da 
kendi açıyor. Sonra ilkokul. Ortaokul, üniversite öğrencileri ve iş örgütlerinde çalışan 
genç işçiler şiirlerinş okuyorlar. Karşılaşmanın bir bölümü erlik görevinden yeni dönen 
İskender Muzbeğ ile Altay Suroy’a ayrılmıştı. Erlik günlerinde yazdıkları şiirleri coşku 
ile okudular. Nafis Curcialo’nun uzun espirisi ve Agim Rifat’ın mizahi sohbeti büyük 
ülgü ile izlendi. Dr.Durmiş Selina Prizrenli ozan Aşık Ferki’nin hiçbir yerde 
yayınlanmamış ve kendi eli ile yazılmış… 

   “Birlik” Gazetesi (Üsküp), 1974    
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AŞIK VEYSEL VE BRANKO RADİÇEVİÇ YAZIN SAATİNDEN 

ANILAR 
 

24 martta Prizren’de “Nazım Hikmet” yazın kolu Aşık Veysel’in ölümünün 
birinci yıldönümünü ve Branko Radiçeviç’in 150’ci doğum yıldönümü dolayısıyla bir 
anma yazın saati düzenlendi. Biri Türk, ötekisi Sırp şairi olmalarına karşın, bu iki şairi 
beraberce anma düşüncesini çok isabetli bulduk.  Çünkü yüce halk şairimiz Veysel, 
doğayı, insanları, aşkı, yurdunu, barışı seven bir şairdi. Bu konular üzerine sazıyla şiir 
söyleyen Veysel’in Branko Radiçeviç’le birlikte anılması çok yerindedir. Çünkü Branko 
Radiçeviç de doğayı, aşkı, çiçekleri, yeşermiş aşk çiçeklerine şiir yazan çok değerli bir 
Sırp şairidir. Şairlerin ortak amacı olan insanların mutluluğundan yana olma uçları bir 
yerde birleşiyor.  

Öğle zamanında düzenlenen bu yazın saatinde, yurdumuzda misafir olan, 
“İndiana Üniversitesi”nin Türk öğretim üyesi sayın Dr. İlhan Başgöz, Prizren Belediye 
asbaşkanı Süleyman Brina, “Sevinç” Dergisinin sorumlu yazarı Nüsret Dişo Ülkü, 
Priştine’den gelen Sırp sanatçılarından Mitiç Milo, Novali Novakoviç, Radoyeviç 
Yuliyana, “Yedinstvo” gazetesinin Prizren muhabiri İlilya Kostiç, Prizren Gençler 
Birliği başkanı: İsmail Büşani, Prizren Yüksek Pedagoji Okulunun İngilizce dersi 
öğretmeni Murat Dizdareviç ve öğretmenlerden Meserret Brina , Necat Vırşevsa, 
Hayrettin Volkan, Doğru Yol derneği başkanı İsmet Luma, şairlerimizden Altay Suroy 
Recepoğlu, İskender Muzbeğ, ve başka aydınlar katıldı. Prizren Belediye Salonunda 
düzenlenen bu yazın saatinde boş kalan bir sandalye göremedik.  

Yazın saatinin açılış törenini Agim Rifat yaptı. Yazın saati aslında üç noktadan 
ibaretti. Birinci bölüm. Branko Radiçeviç’i anma bölümüydü. Zühtü Kaçanik, Branko 
Radiçeviç’in hayatı ve sanatı üzerine bir yazı okudu. Bu yazıda genel olarak Branko 
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Radiçeviç’in hayat ve sanat yoluna küçük bir ışık tuttu. Sonra şairin orijinal “Lidya 
Ölünce” şiirini Duşisa Andriyeviç  “Hastanın Nefesi” şiirini Aza Rahmani ve bir şiirini 
de Milo Mitiç okudu. Sırpça okudular. Sonra yazın saatinin ikinci bölümü başladı. Bu 
bölümde Adnan Jılta, İskender Muzbeg, Altay Suroy Recepoğlu, Nusret Dişo Ülkü ve 
Agim Rifat şiirlerini okudular.  

Yazın saatinin üçüncü bölümü Aşık Veysel bölümüydü. Bu aslında yazın 
saatinin en değerli bölümünü oluşturdu. Aramızda bulunan “İndiana Üniversitesi” 
öğretim üyesi sayın Dr. İlhan Başgöz’e Aşık Veysel’den konuşmasını yazın kolu 
başkanı rica etti. Aşık Veysel’in yakın arkadaşı olan sayın İlhan Başgöz yazın kolunun 
“Nazım Hikmet” adını taşıdığı için Nazım Hikmet’ten başladı, onun bir iki şiirini okudu 
ve Aşık Veysel’in kişiliğini, sanat değerini, karşılaşma anılarını çok tatlı bir anlatımıyla 
anlattı. Aşık Veysel’den örnek verdiği şiiriler ve onu anlatma metodu yazınseverleri 
coşturdu. İnsan bu yazın saatinden hiç ayrılmak, uzaklaşmak istemiyordu. Çünkü sayın 
Dr. İlhan Başgöz’ün dilinden Aşık Veysel’i dinlemek daha tatlı oluyordu.  

Sayın Başgöz’ün Aşık Veysel’i anlatmasından sonra Aşık Veysel resitaline 
başlanıldı. Bu resitali  ortaokul ve yüksek okul öğrencilerinden Halide Halçe, Özcen 
Şalçin, Meserret Peş, Rüştü Kovaç, Yunus Şimşek sundu. Resitale iştirak eden her üye 
başarılı olmağa çalıştı ve başardılar da, Aşık Veysel’in şiirlerinden oluşan bu resitali 
sunuşlarında sanat çizgisinden uzaklaşmadılar. 

Aşık Veysel ve Branko Radiçeviç yazın saatinden ayrılırken, ardımızda kalan 
anılara baktık. Unutulmaz değerli bir yazın saatinin anılarıyla doluyduk.Yalnız bir 
noktaya parmak basmak istiyorum. Yazın saatinin başlangıcında mikrofon ve başka ses 
araçlarının kullanımında çıkan kimi arızalar olmamalıydı. İleride yazın saati 
başlamazdan önce, bunlara da yazın kolu yöneticilerinin dikkat etmeleri gerekir.  

Resital süresince Naşit Koro’nun kemanıyla resitali takip etmesi de resitalin 
niteliğine daha da kattı. Genç kemancımızın bu başarısı sevindiricidir.  
 
                                                                            Bayram İbrahim, “Tan”, 24 Mart 1974  
 
 
SÖYLEŞİ.. 
 

 İndiana Üniversitesinin folklor hocası sayın Dr. İlhan Başgöz: “Folklor 
ürünlerini toplamak dünya dünya kültürüne yardım etmek demektir.” 

 
- Siz Yugoslavya’nın kimi şehirlerini gezdiniz, en tatlı bir hatıranızı hangi 

şehirde yaşadınız? 
-En tatlı hatıram Prizren’deki :Aşık Veysel’i anma günü oldu. Eski dostum ve 

arkadaşım Aşık Veysel’in  anılmasıyla bir mutluluk duyup bu beni çok duygulandırdı. 
Türk topluluğu arasında Prizren de kendimi adeta evimde gibi hissettim. 

Yugoslavya serbest bir ülke. Araştırma, yaratma özgürlüğü var. Bu özgürlüğü 
gözlerimle gördüm, yaşadım. Yugoslavya’ya gelmezden önce, bu kadar serbestçe 
araştırma yapabileceğime tahmin etmiyordum. İleride Prizren, Priştine ve başka 
kentlerde folklor çalışmalarımızın teşkil olunmasına yardım edebilirsem pek sevinçli 
olacağım. Bu yerlerde de folklorumuzun ürünlerini toplamak kültüre yararlı bir şeydir. 
Çünkü folklor ulusların ortak kültürüdür.     

    “Tan”, 24 Mart 1974 
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DERKEN RESİTAL… 

    
         Resital (Kültürevi Sahnesi, 24 Şubat 1974) Neime Kaçamak, Şpresa Goden, A.Rifat 
  



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 72 

Konserler/Gösteriler…___________________________1974 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1974, ÜSKÜP 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Üsküp Türk Tiyatrosu Sahnesi “Rabotniçki Dom”(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla 
ortaklaşa) 

Tarih:  8 Nisan 1974 
 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1974, GOSTİVAR 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Gostivar Sinema Salonu (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  1974 

 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1974, PRİŞTİNE 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Priştine Orduevi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  13 Ekim 1974 

 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1974, VRAPÇİŞTE 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Vrapçişte Sinema Salonu (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  24 Kasım 1974 
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…Sıra Agim Rifat’ın yazdığı “Çüleşko” adlı oyununa geliyor. Sahnede Nafiz Gürcüali 
ve Agim Rifat. Artık tüm dikkatler onların üzerinde. Esprileri kaçırmamak için, oyunun 
sonuna kadar göz kulak kesilen seyirci, oyundan memnun. Ve candan alkışlar!...  

“Tan”, 27.01.1974 
 

.    .    . 
          …Konserin ikinci bölümünde Agim Rifat’ın “Abubudala” adlı oyunuyla, Agim 
Rifat ve Nafiz Gürcüali seyircilerin karşısına çıktılar. Oyunu çok başarılı oynayıp alkış 
yağmuruna tutuldular. Bu çeşit oyunlar her konser için bir ihtiyaç artık ve bu 
sürdürülmelidir hiç kuşkusuz ki. 

“Tan”, 14.02.1974 
 

.    .    . 
…Türkü okuyanlar da mutlu, dinleyenler de mutlu. Bilhassa Agim Rifat ile 

Nafiz Gürcüali esprili noktalarıyla pek ilginç oldu. Programa renk katan onların bu 
güldürü dolu noktaları Priştine seyircilerince çok iyi karşılandı.  

                        “Tan”, 21.02.1974 
 

.    .    .    
 …Agim Rifat ve Nafiz Gürcüali’den oluşan “Çiviler” güldürü ikilisi, Agim 

Rifat’ın yazdığı “Rüjdi ile Emine” güldürüsüyle mutlu anlar yaşattılar.  
“Tan”, 27.06.1974 

.    .    . 
…13 Ekimde Priştinenin Ordu evinde, 24 Kasımda Vrapçişte ve Gostivar’da 

temsiller örgütlendi. Bu temsillere 35-53 üyeden oluşan gruplar katıldı. Yazın saatleri 
ayda iki kez düzenlendi. Bu yazın saatlerinin kimisine Üsküp’ün “Orhan Veli” Yazın-
oyun topluluğu üyeleri de katıldı. 

   “Yıllar Boyunca D.Yol”,(1971-1975), Monografi, 1981 
 
 
SÖYLEŞİ.. 
  

ÇİVİLER VE AGİM RİFAT 
 
             Kendisi 1951 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta okulunu aynı kentte bitirdi. 
Birkaç yıldan bu yana Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimini sürdürüyor. 
Halen Doğru Yol’un “Ayyıldızlar” Pop Gurubunda sunuculuk, Doğru Yol ve 
Ayyıldızlar konserlerinde oyunculuk yapıyor. Bu sanatçıyı okurlarımıza daha iyi 
tanıtmak  amacıyla yürüttüğümüz söyleşiyi olduğu gibi aktarıyoruz.  
-Sayın Agim Rifat, bir yıldır Doğru Yol’un “Nazım Hikmet” Yazın Kolu 
başkanısınız, bu kolun hakkında bize biraz söz eder miydiniz? 
“Nazım Hikmet” edebiyat kolunun başına geçeli beri her ay birer şiir saati düzenledik. 
-Doğru Yol’un konserlerine güldürülerle katılıyorsunuz... 
Evet, bu bir yeniliktir. Her konsere özel olarak skeçler yazıyorum. Bu işi Nafiz 
Gürcüaliyle birlikte beceriyoruz. İster Prizren, ister onun dışında oyunlarım çok  iyi 
tutuldu diyebilirim. 
-Bu ikilinin adı var mı ? 
“Çiviler”. 
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-Prizren’de tiyatronun gelişmesi için neler yapılıyor ? 
Kosova’da yaşayan Türk halkı için, Prizren’de yarı profesyonel bir Türk tiyatrosunun 
açılması karara bağlanmıştır, maddi kaynağı da temin edilmiştir ama gel gör ki bugüne 
kadar hâlâ faaliyete geçememiştir.  
-Bunun nedeni ne olabilir sizce ? 
Tiyatro bir halkın mirasıdır, kültürünün aynasıdır, yani çok önemli bir müessesedir, 
nedir  ki bu konuda sorumlu olan kişiler tiyatromuzla ilgilenmiyorlar bile. Ben bunu 
anlamakta güçlük çekiyorum. Neymiş efendim, kadın oyuncusu yokmuş, iki eleman 
aranıyor diye duyurusu da yapılmış. Peki efendim, rejisör nerde? Kuluçka olmadan 
civciv çıkar mı ? 
-Yazı hayatınıza geçelim. 
Şiir karanlıkları aydınlatmaktır desem, ne dersiniz? 
-Kendinizi artist, genç ozan gibi tanıttınız. Okurlarımıza nasıl başardığınızı anlatır 
mısınız? 
Kişioğunun yaratıcılığına bağlı bir şey o. 
-Başka bir diyeceğiniz var mı? 
Bol bol güneşler, bol bol yağmurlar… 
Bu sözlerle konuşmamız sona vardı. Tan gazetesi adına teşekkür ederek ayrıldık. 

Rüştü Kovaç, “Tan”, 27.06.1974 
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…Daha sonraları “Doğru Yol” Derneği etrafında Agim Rifat ve Nafiz Gürcüali 

ikilisi yetişti. Onların etrafında yeni yeni tiyatro meraklıları toplandı. 
Ş.Koka, “Tan”, 12.12.1981 

…Daha 1952’lerde “Doğru Yol” çerçevesinde çalışmaya başlayan dram kolu 
zengin bir gelenek ardında bırakmıştı. O zaman oynana birçok çeviri ve özgün 
oyunlardan Aziz Buş’u, Refet Kiser’i, Hüda Leskovçalı’yı, Nusret Morina’yı, Cemal 
Kılıç’ı, Muhammed Şerif’i, Faik Emruş’u ve daha birçok öğretmenleri ve gençleri hala 
hatırlıyoruz. Özgün dramlarıyla “Büyük Kapı Kızı”, “Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, 
ve daha kimi oyunlardan da Dr. Durmuş Selina’yı gün bugün anımsıyoruz. İşte bu 
geleneğin sürdürücüleri olarak 1977 yılından birkaç yıl önce Nafiz Gürcüali ile Agim 
Rifat da skeçlerle “Doğru Yolun temsillerine katılıyorlardı. Daha sonraları bunların bu 
çalışmalarını Bekir Hocalar ile Raif Buş izliyordu. Demek oluyor ki başlangıç olarak 
temeli oluşturacak bir dayanak vardı. 

Ş.Koka, “Tan”, 28.11.1987 
.    .    .    

 
…Balkan sahnelerindeki otuz yıllık tiyatro serüvenimde neler görmedim, neler 

yaşamadım ki. Şiir saatlerinde başlayan tiyatroculuğumu (1973), tiyatro sahnelerine 
taşıyıncaya dek bin dereden su getirdim. Siz bir dönem düşünün ki hiç kimse tiyatro 
yapmıyor. Elliler kuşağı tiyatrocularından hiç kimse ortalıkta yok. Tiyatro yok. 
Tiyatronun olmayışı da hiç kimsenin umurunda değil. Resmi kuruluşlar, alınan karara 
rağmen, Türk tiyatrosunu bir türlü oturtamıyorlar, ya da oturtmak istemiyorlar. “Aziz 
Buş vefat etti. Hüda Leskovçalı kaldı ama Hüda Leskovçalı yeniden bir kadro kurma 
çabasında değildi gibime geliyor. Kendi kuşağı dağıldığı için o ortada kalmıştı. Bir 
çıkmazdaydı” diyor o dönem için Zekir Sipahi. Zekir Sipahi’yi epey oyaladılar o 
dönem, olacak, başlayacak, kurulacak diye. O gidince ondan sonra olacak, 
başlayacak, kurulacak’larla bizi oyaladılar. Bayram Deda’yı, beni, Adnan Kaçka’yı, 
Mehmet Bütüç’ü... Baktım ki olmuyor, on, on iki senelik bir tiyatro suskunluğu, bir on, 
on iki sene daha süreceğe benziyor. Tek başıma ve sıfırdan başlayarak “Doğru Yol”un 
şiir saatlerinde sahneye çıkmaya karar verdim. Ve çıktım. Ve kısa bir süre sonra kendi 
adıma Prizren Kültürevinde ilk defa iki saatlik bir “Güldürü Gecesi” düzenledim. 
Aylarca hazırladığım geceyi sadece bir defa oynayabildim. Bir daha oynamadım. 
Sahneyi vermediler. On defa oynasaydım, salon on defa dolacaktı, o kadar çok ilgi vardı 
ki, nasıl anlatsam... 

A.R.Yeşeren, “Y.Dönem”, 04.04.2002 
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Ve bir gösteri daha… 
Agim Rifat’ın Güldürü Gecesi                      1975  

.    .    . 
…Agim Rifat oyun ve güldürü alanında gösterdiği etkinlik günden güne taraftar 

kazanmakta. Birçok konserde güldürü noktalarıyla seyircilerin sempatisini kazanan 
Agim Rifat ile Nafiz Gürcüali, çalışmalarını daha ileri götürüp, önümüzdeki Pazar 
akşamı saat 19.30’da “AGİM RİFAT’IN GÜLDÜRÜ GECESİ” programını sunuyor. 

“Tan”, 19.04.1975 
 

*** 
AGİM RİFAT’IN GÜLDÜRÜ GECESİ 

 
Yazan, yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular : 
Agim Rifat 

Nafiz Gürcüali 
Konuk müzik grubu : Yeşil Turnalar 

Beste, icra : Agim Rifat 
Kostüm, makyaj : Agim Rifat 

Yer: Prizren Kültürevi sahnesi (“D.Yol”la ortaklaşa) 
Tarih: 20 Nisan 1975 

 

 
.    .    .    

Prizren hiç böyle bir şey görmedi, Kosova görmedi. Yarım saat içinde satılan biletler, 
dışarıda kalmış, şovu seyredemeyen gençler. İçerde yer yok, sağda, solda ayaküstüne 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 77 

seyreden seyirciler. Bir atmosfer ki, yer yerinden oynuyor Agim’le Nafiz çıkınca 
sahneye. Agim’in gitarı ve  songları, değişik tipler ve kıyafetler, dans  rol ve 
şarkılar…Unutulmaz bir gece, tam bir şov. Bunlar profesyonel.. 

            İsmail Makasçı, Prizren Radyosu, 21 Nisan 1975 
 

.   .   . 
1975 yılında toplam 15 temsil düzenlendi, 20 Nisanda Kültür Evinde, Agim 

Rifat’ın Güldürü Gecesi… 
    Yıllar Boyunca D.Yol(1971-1975), Monografi, 1981 
 

 
SÖYLEŞİ.. 
 
Bir şovdan sonra… 
 

AGİM RIFAT İLE ... 
 

Prizren’deki “Doğru Yol” KGS Derneğinin kuruluşundan 24 yıl sonra ilk olarak 
derneğin bir üyesi kendine güvenerek “Seyircilere bir şov program hazırlayacağım” der. 
Başlar programı hazırlamaya. Provalarını evde, parkta, ovada yapar  Nafiz Gürcüali ile. 
Sonra derneğin bağlama takımı ile anlaşır. “Programıma konuk olarak katılır mısınız?” 
sorar. “Olur” derler. Deyince de kentte afişler görünür. Afişlerde “Agim Rifat’ın 
Güldürü Gecesi” yazar. Biletler bir gün içinde tükenir.  

Şimdi Kültürevinde, dört yüzden çok seyircinin arasında programın başlamasını 
bekliyoruz... İşte doğuşu “Doğru Yol”un kuruluş tarihine rastlayan Agim Rifat çıkıyor 
sahneye “Programıma hoş geldiniz” diyor. Evet, bu program ozan, mizahçı, şarkıcı, 
besteci, ressam, hukuk öğrencisi Agim Rifat’ın. Programın içeriği seyirciler için tanıdık. 
Diyalogların çoğunu, Agim’in bestelerini “Doğru Yol” güldürü için ayrılmış beş on 
dakikasından dinlemiş, beğenmişlerdi. Bu kez seyirciler Agim Rifat’ı ve Nafiz 
Gürcüali’yi iki saat görme, dinleme fırsatında. Agim sahneye her çıkışında, sahneden 
her ayrılışında uzun uzun alkışlanıyor. Böylelikle seyirciler ilk defa “Doğru Yol”un bir 
üyesinin şov programını izleyip hoş karşılıyor. Program bitince de hoş anılarla salonu 
terk ediyor.  
Biz Agim’in bu başarısını kutlarken, şöyle bir söyleşide de bulunduk. Biz soruyoruz o 
yanıtlıyor, 

-Şov’um seyircilerce bekleniyordu. Üç dört yıldır ister yazın saatlerinde, ister 
konserlerde çeşitli güldürüler yazdım, oynadım. Artık böyle bir programla seyirciler 
önüne çıkma zamanı geldiğini sezdim. Yanılmadım da. Şov’la Prizren halkını iyice 
eğlendirmeye çalıştım. İyi karşılandığı için, bu gibi programları ileride de Prizren 
halkına sunmayı düşünüyorum. Üsküp, Priştine, Gostivar gibi kentlerde de... 
Konuşmacımız, “Doğru Yol” derneğinde  düşünmeden hemen ses çıkaran kimi üyeleri 
uyarmakta, 

- “Doğru Yol” da sanatla hiç ilgisi olmayan kimi kişiler tarafından, benim tek 
başıma tiyatronun yeniden canlanması için gösterdiğim özenin küçümsenmesi beni 
ayrıca üzdü, üzüyor... 

Konuşmacımız sanata, gazeteciliğe bağlı olduğu için, yayına yeni başlayan, 
Prizren Radyosu hakkında da söz etmeden kendini alamadı, 

-Gönül ister ki yakında Prizren Radyosu her gün devamlı yayın yapsın...  
A. Suroy, “Tan”, 31.05.1975 
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.    .    . 
20 Nisanda Kültürevinde “Agim Rifat’ın Güldürü Gecesi” düzenlendi 

(30 Yıl “D.Yol”, Monografi, 1981) 
“GÜLDÜRÜ GECESİ” FOTOĞRAFLARDA… 

     
A.Rifat (“Bizim İşimiz Programı Açmak                                           A.Rifat (”İllâ Tatlılıkla”) 
Programı Kapamaktır”) 
 

  
       N.Gürcüali, A.Rifat (“Adım Rüstem”                                  N.Gürcüali, A.Rifat  (“Müzmin Arkacep”) 
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            N.Gürcüali, A.Rifat (“Şazo” )                                                  A.Rifat  (”Çüleşko İstanbul’da”) 

  
N.Gürcüali, A.Rifat  (”Çüleşko İstanbul’da”)                     A.Rifat  (“Çüleşko Yıldız Oluyor”) 
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                                                                                         A.Rifat   (“Şeşo”) 
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Ve yine konser yine gösteri…                                      1975-1979 

 
KONSER-GÖSTERİ / 1975, GOSTİVAR 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Gostivar Sinema Salonu (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  1975 

 
 

KONSER-GÖSTERİ / 1976, PRİZREN 
/ ”Ayyıldızlar”la/ 

 
Yazan, yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular : 
Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Bekir Hocalar 

Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Tarih:  1976 
 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1977, PRİZREN 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Bekir Hocalar 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  3, 10 Aralık 1977 

 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1978, PRİZREN 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Bekir Hocalar 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  1978 
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KONSER-GÖSTERİ / 1978, PRİZREN 
/ ”Yeşil Turnalar”la/ 

 
Yazan, yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular : 
Agim Rifat, Daver Kaçka 

Kostüm : Agim Rifat 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Tarih:  1978 
 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1978, GİLAN 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Bekir Hocalar 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Gilan Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  1978 

 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1979, MAMUŞA 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncu : 

Agim Rifat  
Yer: Mamuşa açık hava sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Tarih:  1979 
 
 
KONSER-GÖSTERİ / 1979, PRİZREN 

/ ”Ayyıldızlar”la/ 
 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular : 

Agim Rifat, Nafiz Gürcüali, Raif Buş, Bekir Hocalar 
Beste, icra, kostüm : Agim Rifat 

Yer: Gilan Kültürevi Sahnesi (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Tarih:  10, 27, 28 Ocak 1979 
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GÖSTERİLER FOTOĞRAFLARDA…(“AYYILDIZLAR”LA) 
 
“BU NE BİÇİM DÜNYA” ( Prizren Kültürevi Sahnesi, 1977)  

  
R.Buş, A.Rifat 

 
R.Buş, A.Rifat, N.Gürcüali 
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                            R.Buş, A. Rifat, N Gürcüali (“Kontrat kontrat imza at…”) 
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“BİZİM MAHALLE ÇUKUR ÇUKURDUR”(Prizren Kültürevi Sahnesi, 1977)                                                  

  
                                         A.Rifat (“Şarkıcı Nasıl Oldum”) 

  
     A.Rifat, N.Gürcüali (“Abidin Vozci”) 
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“MESELA YANİ” (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1977)  

  
 N.Gürcüali, A.Rifat                                

  
A.Rifat, N.Gürcüali ( “Bilinmeyeceler Bulunmayacalar”) 
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“YEŞİL TURNALAR”LA… 

 
 

“OF OF İLE UF UF” (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1978)  

                
                             A.Rifat, Daver Kaçka 
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”AYYILDIZLAR”LA… 
 
“O MESELE BU MESELE” (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1979)  

  
               A.Rifat       A.Rifat, R.Buş 

  
A.Rifat, N.Gürcüali,  R.Buş ( “Şiirli Oyun” )                                                    

       
                                                   A.Rifat (“Bıraktım Artık Sigarayı” , Prizren Kültürevi Sahnesi, 1979) 
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“HAPİ TAKİ”  (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1979)  

 
                         N.Gürcüali                                                                                  A.Rifat 
 
“YARIN DÜNYA BATACAK” (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1979)  
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A.Rifat, R.Buş 
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“PİYANGO” (Prizren Kültürevi Sahnesi, 1979)  

 

 
A.Rifat, N.Gürcüali , R.Buş,  
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DERKEN ŞİİR DİNLETİLERİ… 
     

…Bu yazın saatinde ise Agim Rifat, Hasan Mercan’ın Velko Vlahoviç’e 
sunulmuş şiir kitabından birkaç şiir ve Suat Engüllü’nün “Son sevi durağından umutlar” 
şiirini şiirseverlere okudu. 

“Tan”, 01 Ekim 1977 
.    .    . 

…Agim Rifat bu şiir saatinde Türkiyeli yazar Kemal Özer’in en yeni şiir kitabı 
üstünde durdu. Kitaptan şiirler okudu. Ondan sonra da “Şiirden Bıktığım Günlerden 
Karalamalar” adı altındaki deneme şiirlerinden okuyarak seyircilerin beğenisini 
kazandı.  

“Tan”, 17.11.1977 
 

…Daha eskilerde, yani bundan otuz yıl önce olduğu gibi, yine bu alandaki 
çalışmaların ilk ürünleri Prizren’in Doğru Yol bünyesinde boy göstermişti. Agim Rifat 
ile Nafiz Gürcüali uzun bir süredir, derneğin düzenlemekte olduğu programlara katılıp 
ilginç skeçlerle sevilmiş, halkın gönlünde taht kurmaya başarmıştı. Bunun etkisinde, 
halkın tiyatroya susadığı, tiyatro onlarda özel bir yere sahip olduğu anlaşılmış ve bu 
alanda ilk adımlar atılmaya başlamıştı... 

“Tan”, 15.03.1980 
 
SÖYLEŞİ… 
 

ESKİ OYUNCULARLA BERABER OYNAYAMADIK 
 

 “Doğru Yol” Derneğinin etrafında Prizren amatör Türk tiyatrosunun 
doğduğu iddia ediliyor. Buna bir açıklık getirir misiniz ?   

Prizren amatör Türk tiyatrosunun sahneye koyduğu ilk oyun (kısa bir oyun olsa 
dahi), Durmuş Selina’nın “Büyük Kapı Kızı”dır benim bildiğim. O da 1951’de “Doğru 
Yol” Derneğinin çatısı altında gerçekleşir. Belediye “Branislav Nuşiç” Kent Tiyatrosu 
1950’lerde kurulur gerçi ama 1952’ye kadar Türkçe oynamaz .Bu tiyatroda sahneye 
konulan ilk Türkçe oyun Branislav Nuşiç’in “Şüpheli Şahıs”ıdır 1952’de 

 Anımsayabildiğiniz kadarıyla, tiyatroya özel katkısı geçmiş olan eski 
özencilerden söz eder miydiniz ? 

Eski oyuncuları, tiyatrocuları, maalesef ben seyretme muradına eremedim. Onların 
oynamaya başladığı yıl, benim şu kavgalardan, savaşlardan hala bezmemiş, anasını 
sattığımın dünyasına geldiğim yıldır. Demeğim şu ki, biz onlarla beraber oynama 
muradına da eremedik, anımsamak şöyle dursun… Ama varlardı, hem de nasıl. Bir Aziz 
Buş, bir Durmuş Selina, bir Hüda Leskovçalı, bir Hamdiye, bir Suphiye, bir Refet, bir 
Cemal, bir Şaban…ve daha kimler ve daha neler… 

 Dram Grubu yeniden seninle canlanmaya başladı dernekte. Nasıl oldu bu ? 
Bir zaman sonra, sözünü ettiğimiz oyuncular, hayat mayat derken, dağılır. Hüda 

Leskovçalı bir yana, Aziz Buş, Cemal Şpat bir yana. Bir daha da bu kadro bir araya 
gelmez. Bu ara Prizren lisesinde bir tek Zekir Sipahi tiyatroyu sürdürmeye çalışır. O da, 
profesyonel oyuncu olarak kariyerini Üsküp Halklar Tiyatrosunda devam ettirmek üzere 
Üsküp’e göç edince 1969’da, tiyatro tamamıyla unutulmaya yüz tutar.   
Bana gelince, ben önce yazıp yönettiğim kısa oyunlarla, tek perdelik oyunlarla, 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 93 

skeçlerle başladım “Doğru Yol”un yazın saatlerinde, konserlerinde. Nafiz Gürcüaliyle 
bir ikiliydik. Gittikçe çoğaldık, Raif Buş’lar, Bekir Hocalar, Mehmet Bütüç’ler 
katıldı.”Çiviler” adı altında kendi başına bir grup olarak, etkinliklerimizi bir yandan 
“Doğru Yol”da bir yandan da radyolarda, televizyonlarda sürdürdük. Ve bir zaman 
sonra artık, dernek de bize dar gelmeye başladı. Uzun soluklu oyunlar için dernek 
elverişli değildi. Efendime söyleyeyim, 1978’de de bu gençlerin sayesinde Prizren 
Belediye Kültürevinde yeni bir kuşağın dram topluluğu kuruldu böylece. Eski üyelerden 
saygıya değer bir tek Cemal Şpat vardı aramızda. İlk oyun da Hasan Mercan’ın 
“Değirmende”siydi. Ondan sonra 79,80,81…yani, Nazım Hikmet’in “Enayi”si, Aziz 
Nesin’in “Gol Kralı” ve Trebinye’de, Yugoslavya Amatör Tiyatrolar Festivalinde en 
çok ödül götüren Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” ve…ve tüm bunların babası, 
muştucusu Zekir Sipahi .Bu son üç oyunla Sipahi, dram topluluğuna yeni bir anlatım 
biçimi getirdi. Çağdaş oyun, çağdaş yorum, müzikal… 

 Dernek etrafındaki üyeler Kültürevinde çalışma alanı buldu. Dernekte bu 
koşullar yok muydu ? 

Niyet her ne kadar iyi de olsa, dernekteki koşullar belli başlı bir oyun için yetmez. 
Sahne ister. Tiyatro sahnesi. Giyim kuşam ister, masraf var, para ister. Ancak bu 
dernekteki dram  kolunun sönmesi anlamına da gelmez. Kendi olanakları dahilinde, 
orada yine kısa oyunlar hazırlanabilir. Niçin hazırlanmasın ki. Biz aynı zamanda 
“Doğru Yol”un da üyeleriyiz. 

 Türk dramının geleceği  nedir ? 
 Profesyonel olmaktır. 

Ve söz hala tiyatrodayken şunu da eklemek isterim sayın Şecaettin. Bu yıl 
Belediye Türk Tiyatrosunun 29. ”Doğru Yol” Dram Kolunun da 30 yıldönümü 
biliyorsunuz, bu vesileyle hala hayatta olan o eski o babacan oyuncularla da bir 
söyleşide   bulunmanızı arz ederim, asıl onların diyecekleri olacaktır göreceksiniz… 
  

        Şecaettin Koka, Prizren, 08 Ekim 1981 
 
NE DEDİLER, DAHA NELER YAZILDI: 
 

…Agim Rifat Yeşeren Doğru Yol Derneğinde, Tiyatro Kolu’nun yöneticisi, 
aktörlüğü yanısıra çeşitli skeçler yazmakta, tiyatro dalında önemli atılımlarda 
bulunmaktadır. 
-Dram Gurubu Doğru Yol’da yeniden seninle canlandı. Bunu nasıl açıklarsın ? 
AGİM RİFAT YEŞEREN: “Ben önce Doğru Yol’un şiir saatlerinde, konserlerinde, bir 
perdelik oyunlarla, skeçlerle başladım. Nafiz Gürcüali’yle bir ikiliydik. Gittikçe 
çoğaldık. Raif Buşlar, Bekir Hocalar katıldı...” 

Ş.Koka, “Birlik”, 15.12.1981 
 
NAFİZ GÜRCÜALİ:  

…1973 yılının Ocak ayında Kültürevinde düzenlenen bir şiir saatinde Agim 
Rifat Yeşeren’le  Sadık Tanyol, Orhan Veli’yle ilgili bir diyalog canlandırıyorlardı. 
Daha sonra benim bu tür oyunlara olan eğilimimi öğrenen Agim Rifat Yeşeren, birlikte 
çalışma teklifini yaptı. Onunla beraberliğimiz böyle başlamıştır. Daha sonra Prizren 
Orduevi’nde ilk kısa güldürü parçasıyla seyirci önüne çıktık. Buradaki rolüm bir 
kadındı. Ürfet Hanım adlı bu rolle hem deney hem de başarı kazanmaya başladım. 
Doğru Yol’un konserlerinde sık sık yinelenen bu çalışmalar, Kosova’nın diğer 
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bölgelerinde yapılan gezilerde devam etti.  
Bu arada radyo ve televizyona değişik konulu güldürü parçaları hazırladık... 

Aziz Serbest, “Tan”, 05.06.1982 
.    .    .    

…Efendim dilerseniz, şimdi Bekir Hocalar’ı sanatçı kılan ilk adımlardan 
başlayalım, 
BEKİR HOCALAR: Evet, sanata attığım ilk adımlarımı bugün gibi hatırlıyorum. 
Dünyaya yeni gelen oğlum İbrahim’e süt satın almak için çarşıya çıkmıştım. “Doğru 
Yol” KGSD önünde otobüse binmeye hazırlanan üyelerle karşılaştım. Onların ısrarı 
üzere, fazla düşünmeyerek otobüse atladım. Bir topluluğa mahsus samimiyet havasında, 
üyeler arasında nükteler yapılıyordu. Nükteleriyle, şakalarıyla, ozanımız Agim Rifat 
Yeşeren en öndeydi. Arkadaşlardan birinin gözüne, benim sakin duruşum ilişti. Ve 
Agim’le, beni güldüremeyecek diye bahse girdi. Agim bana dönüp “A be ahbap, sen 
Abidin Vozciya benzeymişsın” deyip şaka etmeye başladı. Karşılıklı şaka etmeye 
başladık. Agim, tüm çabasına rağmen beni güldüremedi. Bu karşılıklı şakalarımızdan 
esinlenerek, daha sonraları Agim, “Abidin Vozci” adlı güldürü noktasını da yazmış 
oldu. Bir konserde sunulan bu güldürü noktasına katılarak ben de seyirciler önüne 
çıktım. Gün bugün de konserlerde güldürü noktalarında rol alıyorum… 
Prizren’e geç saatlerde dönmüştük. Eve geldiğimde kız kardeşimi ağlayan oğlumu 
avluda gezdirip susturmaya uğraşırken buldum. Bir yandan çocuk açlıktan, diğer 
taraftan kız kardeşim çaresizlikten ağlıyorlardı… 

R.K. “Tan”, 14.04. 1990 
.    .    .    

BEKİR HOCALAR:  
Güldürü sanatçılığıma gelince. Bu özelliğim düzenli tiyatro çalışmalarımdan 

önceye rastlar. Tiyatro oyunculuğumu hazırlayan bir oyunculuk, geçmişim, tek başına, 
tıpkı bir Meddah gibi sunduğum oyunlarımdır. Sahneye ilk çıkışıma gelince…”Doğru 
Yol”un Gostivar konseri nedeniyle Gostivar’a gidiyorduk otobüsle. Ben sadece izleyici 
olarak gidiyordum. Ve beni kimse tanımıyordu. Otobüste A. Rifat ve N. Curcialo da 
vardı. A.Rifat bana Prizren Türkçesiyle “Hey ahbap, bak biçe bana, sen Abidin 
Vozci’ya benzeysın” dedi. Beni güldürmek istiyordu. Gülmedim. Ben de onlara birkaç 
söz attım. Bu sefer onlar gülmeye başladılar. Öylece bu iki değerli sanatçı arkadaşla 
tanışmış oldum. Prizren’e dönünce “Doğru Yol”un konserlerinde birlikte sahneye 
çıkmaya başladık. O gün bugün sahnelerden inmedim. Ve her şeyden önemlisi 
seyircilerin alkışlarıyla varım ve var olacağım. 

“Esin” Dergisi, Şubat 1989 
.    .    . 

Skeç(güldürü), Ayyıldızlar’ın konserlerinde devamlı yer almış, halktan yana 
büyük ilgi görmüştür. Bu konuda A.R.Yeşeren, Nafiz Gürcüali, Bekir Hocalar, Etem 
Kazaz, Raif Buş, Sevgi Buş gibilerinin unutulmaz katkıları olmuş, Ayyıldızlar’ın 
konserlerine ayrı bir renk katmışlardır. 
                                            “Türkçem” Ç. Dergisi, Kasım/Aralık 1999 
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SKEÇ YAZARLIĞINDAN 
ŞİİR VE OYUN YAZARLIĞINA 

 
Bu sayımızda sanat yaşamına müzikle başlayan, Balkan Türk edebiyatı 

içerisinde bugün şair ve öykücü olarak kendine özgü bir yere sahip olan A.Rifat 
Yeşeren’in sanatsal kişiliğine, yaşamından kesitlerle değinmeye çalışacağız. 
Kendisini 68 kuşağı olarak adlandıran A.Rifat Yeşeren’in sanat yaşamında o dönemin 
moda sanat akımları diyebileceğimiz müzik rüzgârlarının etkisi önemli yer tutar. 
Yaklaşık yirmi beş yıl öncesini şöyle anlatır: 

“Benim kuşağımda o dönem batının büyük etkisi vardı. Dünya zaten büyük 
değişiklikler içindeydi. Özellikle müzik alanında yoğun bir barış ve kardeşlik havası 
esiyordu. Beatles, Rolling Stones, pop, beat, rock akımlar, gençler olarak bizim müzik 
anlayışımızı yönlendiriyordu. Müzik toplulukları, yerden mantar bitercesine  bitiyordu. 
Üç beş hevesli bir araya gelip topluluk kuruyordu. Biz de kurduk. 17 yaşındaydım, 
solistlik yapıyordum, beste yapıyordum. İlk Türkçe bestelerim bu döneme aittir.  
Bu hava içerisinde Hüseyin Kazaz vardı. Onun epey yardımını gördüm. Özellikle beste 
düzenlemesinde yardımcı oluyordu. “Doğru Yol”la ilk temasım o dönemlerde sıkça 
düzenlenen edebiyat saatlerinde oldu. 1973 yılıydı. Edebiyat kolu en parlak dönemini 
yaşıyordu. Edebiyat saatleri değişik biçimde düzenleniyordu. “Nazım Hikmet” yazın 
kolu böyle bir dönem bir daha yaşamadı. Edebiyat saatleri baloluydu, şiirliydi, 
skeçliydi. Çok kabarık sayıda izleyici toplardı. Öğretmen, öğrenci ve gençler bu 
toplantıların başta gelen konukları olurlardı.” 

A.Rifat Yeşeren’in sözünü ettiği skeçler o dönemin kültür ve sanat 
toplantılarında ilgiyle izlenir, beğenilir. Bu skeçleri sahne sanatının küçük, teatral 
örnekleri olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Yine sanatçımızı dinleyelim, 
“Skeçleri ben yazıyor, sahneye koyuyor ve oynuyordum. Arkadaşım Nafiz Gürcüali 
oynuyordu. İkiliydik. Tek perdelik oyunlardı bunlar. Çağdaş, güncel sorunları içeren, 
gündelik hayattan alınan bir yapıya sahipti. O dönemde bu oyunları orduevi salonunda 
oynardık. Salon büyük olmasına rağmen herkesi almaya yetmezdi, pek çok insan 
dışarıda kalırdı. “Çiviler” adı altında oynardık. Yazdığım, sahneye koyduğum tipler 
büyük ilgi toplardı. Tabakhaneli Arif Çekirdek, Çüleşko, Ürfet Hanım... Gösterilerimiz 
bir iki yıl kadar sürdü. Ardından Doğru Yol’un konserlerinde çıkmaya başladık. Konser 
deyince “Ayyıldızlar” Pop Gurubunun altını çizmek isterim. O dönemde düzenli 
çalışmalar yürüten tek çağdaş Türk hafif müzik topluluğuydu. Gençleri peşlerinden 
sürükleyen bu topluluğun konserlerinde sahneye çıktım. Sunuculuğu üstlendim, klasik 
bir sunuculuk değildi bu. Kalıpları kırıp, seyirciler tarafından büyük ilgi topladık. Halk 
buna alıştı. Artık konserler bizsiz düşünülmez oldu. Hatta ilk şov programı da ben 
hazırladım. “Agim Rifat’ın Güldürü Gecesi” olarak düzenlendi. Kültürevi salonunda 
müzik, tiyatro, şov karışımı bir program sergiledik. Böyle şeyler o zaman Kosova’da 
yoktu. Çünkü bizim yaptığımızda bir de songlar vardı. Yıl 1975’ti, biletler yarım saatte 
bitmişti. Daha sonra ekibimiz giderek arttı. Raif Buş, Bekir Hocalar, Mehmet Bütüç 
katıldı. Bu aynı zamanda Prizren Türk tiyatrosunun yeniden oluşum dönemidir. “Doğru 
Yol”un konserlerine hiç durmadan aralıksız olarak çıktım. Giderek konserlere de 
sığmaz olduk. Bu ara dernek yönetimiyle aramızda kimi anlaşmazlıklar da ortaya çıktı. 
Konserlerden uzaklaşmış oldum”. 

      Aziz Serbest, “Tan”, 06.07.1991 
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Skeç(güldürü), Ayyıldızlar’ın konserlerinde devamlı yer almış, halktan yana 

büyük ilgi görmüştür. Bu konuda A.R:Yeşeren, Nafiz Gürcüali, Bekir Hocalar, Etem 
Kazaz, Raif Buş, Sevgi Buş gibilerinin unutulmaz katkıları olmuş, Ayyıldızlar’ın 
konserlerine ayrı bir renk katmışlardır. 

                “Türkçem” Dergisi, Kasım-Aralık 1999 
 

RAİF BUŞ:  
Bir tek ‘Yeşeren’di ‘tiyatro’ Prizren’de bin dokuz yüz yetmişlerde, iki olmuştu 

Nafiz ile. Üç Raif. Dört Bekir, Zekeriya, Yunus, Etem, Adnan, Bayram, Mehmet, 
Daver, Deniz, Hayrullah, İsmet, Yüksel,…Melahatler, Kadriyeler, Ariyetalar, Naciye, 
Leonida, Diyana, Merita, Aysel, Sevim, Leyla, Ayla, İnci…Ve bizim tiyatroda 
dediğimiz “vuruklar”, “rahmetliler”…Ya Hasanlar, Hüseyinler, evliler, evsizler, 
paralılar, parasızlar, bilenler, bilmeyenler, tiyatroyu sevenler, sevmeyenler, iki-üç-beş-
on bin seyirci ve hepsinde imza atabilen üstat Zekir. 

               “Çığ” Dergisi, İlkbahar, 1995 
 

-Yirmi beş yıl tiyatrodasınız, sadece tiyatroda. Yirmi beş yıl bir ömürdür, bu yıl 
25. sanat yılınızı kutluyorsunuz sayın Bekir Hocalar, tiyatroyu hiç düşündünüz mü 
başlangıçta ? 
BEKİR HOCALAR: Benim her zaman tiyatro aklımda vardı. Her zaman tiyatroyu 
düşünüyordum. Ancak şartların uygun olmadığı için, düzgün bir hayat geçiremediğim 
için gençliğimde, hep üzgündüm. Neden tiyatroya katılamıyorum diye, neden tiyatro yok 
Prizren’de. Ama Doğru Yol’da Agim Rifat Yeşeren’in sayesinde, onun hazırladığı 
güldürü noktalarına katıldıktan sonra, ben sanki yeni doğmuş gibi oldum, yeni bir hayat 
yaşamaya başladım tiyatroda. Tiyatro benim için bir hayat, bir ömür, bir yaşam ifade 
etmektedir.  
-Peki nasıl başladınız tiyatroya? İlk adımlarınız nasıl oldu, tesadüfen mi yoksa 
planlı bir şekilde mi? 
B.HOCALAR: Dediğim gibi her zaman tiyatroyu isterdim, ama insanın hayatında her 
isteği yerine gelmez ki. Başlamam tesadüfen oldu diyebilirim. 1975 yılında Doğru 
Yol’un bir konseri vardı Gostivar’da. O gün ben işten çıkmıştım. O zamanlarda 
Prizren’de süt bulunmuyordu. Prizren’in marketlerinde süt aramaya koyuldum. Süt 
ararken Doğru Yol’un önüne geldim ve orada dernek üyeleriyle karşılaştım. Beni 
hemen onlara gitmemi davet ettiler. Düşündüm durdum… Yeni doğan çocuğum evde süt 
bekliyor, evdekiler de nerde olduğumu bilmiyorlar, diğer yandan, dernek üyeleri 
“Gostivar’da süt var” dediler. Onların dediklerine inandım ve otobüse atladım. 
Gostivar’a hareket ederken yolda, dernek üyelerinden bazıları beni tanıyordu, bazıları 
da tanımıyordu. Ben o zaman Kosovatrans şirketinde oto tamircisi olarak çalışıyordum 
ve çoğu kez böyle durup dururken insanlarla gırgır geçerdim, etraftakiler ise katıla 
katıla gülerdi. Otobüste Yeşeren de vardı. O zamanlar kendisi ad yapmış bir kişiydi. 
İster skeç olsun ister güldürü olsun, onu herkes tanıyordu. Ondan sonra üyelerden 
bazıları kalktılar ve ona “Agim abi, aramızda biri var ki, herkesi güldürür ama kendisi 
gülmez. Onunla tanışmak ister misin?” sordular ona. Yeşeren gülmeye başladı. Beni 
aldılar onun yanına götürdüler ve tanıştık. Benim elbiselerim çok yıpranmıştı, çünkü 
işten eve hiç gitmemiştim, otobüsteydim. Yeşeren beni görünce “Yahu sen neymişsin 
Abidin Vozci’ya (Tren Abidin’e) benziyorsun” dedi. O zaman işte benim ilk adımlarım 
başladı. Yolda otobüs hareket ederken, Abidin Vozci’nin metnini Agim Rifat yazdı. O 
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bir laf ben bir laf atmaya başladık ve böylece Abidin Vozci’nin metni otobüste yazıldı. 
Ondan sonra Gostivar’a varınca program başladı. Program önceden hazır olduğu için, 
ben o gece sahneye çıkmadım. Çünkü heyecanlanabilirdim, yanlış bir şey yapabilirdim. 
Onun için benim sahneye çıkmamı erteledik. Ama Prizren’de ondan sonraki ilk 
konserde, Agim Rifat’la beraber sahneye çıktık ve devam ettik. İşte benim tiyatroya 
başlamam böyle oldu.  

“Yeni Dönem”, 28.09.2000 
 
 
Priştine’deki görkemli konserin ardından… 
 

DOĞRU  YOL’UN  MERDİVENLERİ 
 

Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği dur durak bilmiyor. Jübilesinin arifesinde 
başlayan kutlamaları, adına ve şanına yaraşır bir şekilde 2001 yılında da tüm hızıyla 
sürüyor. Doğru Yol gibi bir derneğin 50. yılını kutlamak  kolay bir iş değil. Bir sürü kol, 
bir sürü etkinlik, yüzlerce üye. Doğru Yol 2000 yılında en etkin derneklerden biri. 
Samsun 20. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Ladik Akdağ Şenlikleri derken 
konserler, şiir saatleri, ödül törenleri, Ramazan Akşamları, paneller, Mustafa İsen, Fahri 
Kaya, Lütfü Seyfullah gibi konuklar, projeler, broşürler ...  

Doğru Yol binası arı kovanı misali. Gün yok ki bir etkinlik olmasın. Ya provalar 
var, ya bir kutlama, ya bir anma töreni ya da bir konferans. Doğru Yol cıvıl cıvıl. Doğru 
Yol’un ahşap merdivenlerine hiç rahat yüzü yok. İnenlerin çıkanların ayak sesleri 
basamakların gıcırtıları o denli yoğun ki. Çöktü çökecek bu merdivenlerden kimler 
geldi kimler geçti, kimler geçmiyor ki. 30 yıl ben de o merdivenlerden çıktım. Bıyığı 
yeni terlemiş, yirmi yaşlarında bir genç olarak çıktım. Gitarımı elime alıp çıktım daha 
30 yıl önceleri. Çoğu zaman tek başına gelir prova yapardım zemin katındaki küçük 
odada. Bana  göre en uygun saatler açılış saatleri olurdu. Daha kimseler yokken rahat 
rahat bir başıma kalırdım gitarımla.  Arada bir de kabarecileri getirir prova yapardık. 
Sıkılınca provalardan yukarı kattaki odaya çıkar rahmetli Ziya Şişko’yu dinlerdim. O 
hep de o saatlerde uduna sarılır bir başına şarkı söylerdi. Her gün öğleden sonra, hep 
aynı zamanda, aynı yerde. O ve ben. O söyler ben dinlerdim. Türkçemizin ezgisine 
kendimizi kaptırarak yüzerdik, o kendi sularında, ben kendi sularımda Balkanların bir 
köşesinde. Unutulmuş bir dünyanın insanlarıydık biz. Terkedilmiş, itilmiş, hor 
görülmüş. Ama bir biz vardık bizden içeru, udun sesiyle göklere yükselen. Bir biz 
vardık Yunus’ca direnen. Hece hece, harf harf dizelerde açan. Ne zaman çıksam o 
odaya Ziya’yı görür gibi olurum. Her an bir yerlerden çıkacak gibi gelir bana elindeki 
uduyla.  

O bugünleri görmedi, Mehmetçikleri görmedi ama öğrencileri görüyor. Şimdi 
öğrencilerinin ayak sesleri onun ayak seslerini çoğaltmış Doğru Yol’un  tahta 
döşemelerinde çınlatıyorlar. Sesini seslerine katarak, sazını sazlarına aktararak 
hocalarını yaşatıyorlar. Türkçemizin ezgisine  duruyorlar dört bir yanda. O kadar 
çoğalmışlar ki bir otobüse bir konsere sığmıyorlar. Halk müziği bir yandan, sanat 
müziği bir yandan. Bir yandan folklor, bir yandan koro, fantezi, pop,  arabesk... ve 
Kabare. Aynen 1970’lerde olduğu gibi. Yine. Yine Kabarecilerle beraber. Dostça, 
kardeşçe, elele. Elli kişilik kadronun arasında anca beraber kanca beraber bir tekrar.  

Doğru Yol tekrar tam takım.  
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Priştine uzun zaman böyle bir konser görmedi, yaşamadı. Savaştan sonra hiç 
yaşamadı. Savaştan sonra verilen ilk konser bu. Türkçe bazında ilk olay. Çocuklar 
pistte, gençler elele, ayakta. Ve Ziya Şişko, arka sıralarda bir yerde, kendi köşesinde, 
yalnız: “Yalnız değilsiniz” dercesine.  
 
                                                                                 A.Rifat, “Yeni Dönem”24.01.2001  

 
 
 
 
 
70’ler kuşağı gözüyle ...  
 

DOĞRU  YOL’UN  ŞİİR  SAATLERİ 
 

Doğru Yol’un yaşı, üç aşağı beş yukarı, biz 70’ler kuşağının yaşıdır aynı 
zamanda. O herkesin, hepimizin yaşıdır da o kuşak edebiyatçının, o kuşak ressamın, o 
kuşak tiyatrocunun, o kuşak müzisyenin sözün tam anlamıyla yaşına denktir. Doğru 
Yol’un yaşı neyse, onların yaşı odur. Doğru Yol dergisiyle yola çıkan bu kuşak, bugün 
bile hâlâ Kosova Türk Edebiyatının, Kosova Türk Resiminin, Kosova Türk 
Tiyatrosunun, Kosova Türk Müziğinin her şeyi. O kuşak hâlâ etkin, hem de nasıl etkin. 
Hâlâ yirmi yaşındaymışlar gibi o heves, o yürek, o coşku hepsinde. Edebiyat, resim, 
tiyatro etkinliklerinin başını yine onlar çekiyor. Aynen otuz sene önceleri olduğu gibi, 
teskir makinesinde Doğru Yol dergisini çıkarırcasına, delicesine, edebiyata, tiyatroya, 
müziğe, resime aşık.  

Doğru Yol’a, oradaki etkinliklerime, faaliyetlerime şöyle bir baktığımda, zaman 
zaman tiyatro, zaman zaman da edebiyatçı olarak  kendisinden hiç kopmadığımı 
görüyorum. Üç defa tiyatro kolunun başında (1973-1977/ 1980-1984/ 1984-1988), iki 
defa edebiyat kolunun (1973-1974/2000-2001), iki defa da Esin dergisinin 
(1990,1998)... Ve yüzlerce şiir saati, yüzlerce şiir. İşte ilk şiirlerim: Tabut Cami ve 
İmam, Orhan Veli, Hayırsız (1972); Altın Kapak, Merdiven, Tepe (1973); Burası 
Prizren (1974)... İşte Doğru Yol dergisi  (çıkışı 1971), işte 70’ler kuşağı A’dan Z’ye 
kadar. Sadece, başında bulunduğum edebiyat kolunun 10 şiir saati var 1973-1974’te. Bir 
yıl içerisinde 10 şiir saati. Kol başkanı yılda en az on şiir saati düzenlemeye koşullu. 
Her ay bir şiir saati. Her ay en az bir konu. İşte, Atatürk’ü Anıyoruz şiir saati, Kasım 
1973’te; işte salonda herkesin ayağa kalkıp Ata’ya saygı duruşu. İşte Mustafa Kemal 
Atatürk’e adanmış şiirler, resital... İşte o yıl içerisindeki Aşık Veysel şiir saati; Amerika 
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İndiana Üniversitesinden o şiir saatine konuk olarak katılan, katılıp da heyecandan 
gözyaşlarını tutamayan Prof. İlhan Başgöz. Avrupa’nın, Balkanın bir kuytu köşesinde 
böylesine bir Türkçe, unutulmuş bir halkın böylesine direnişi onu çarpmıştı. Şiir saati 
çarpmıştı.  

O şiir saatlerinin birinde 1973’te ben, ilk defa bir tiyatrocu olarak sahne aldım. 
Yine ilk defa şair olarak da sahneye oralarda çıktım. Bir çoğu da ister şair, ister 
tiyatrocu, ister sunucu olarak ilk defa oralarda sahneye çıktı, ilk defa oralarda şiir 
okudu... Ve ilk skeçlerim, Doğru Yol’da 8-10 senelik bir aradan sonra oynanan ilk 
skeçler, ilk tiyatro oyunları: Orhan Veliyle Düşünülmüş Konuşma, Abubudala, Çüleşko, 
Hacer (1973)... Tiyatronun yeni bir nesille yeniden gündeme gelişi, yeniden doğuşu ... 
Resitaller... Aşık Veysel, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Kemal Özer gibi 
portrelerim hep o şiir saatlerinde dile geldi. 

Hamamdaki son şiir saatinde İzmirli şair, sevgili Mevlüt Kaplan çok önemli bir 
saptamada bulundu “Bizde öğrencilerin, şiir okurken ayakları dolanır, sesi kısılır, dedi, 
halbuki sizde bakıyorum çocuklar çok rahat şiir okuyorlar”. Bu da işte şiir saatlerinin 
bir başarısı. Çocuklar şiir saatlerinde okuya okuya, şiir sahnelerine çıka çıka, 
ağabeylerinin yanında söyleye söyleye bu düzeyi yakaladılar. Bu şiir saatlerinin bir 
özelliği de, kendini tamamiyle edebiyata adamış kişilerle, edebiyatı sadece bir yan uğraş 
olarak, bir hobi, geçici bir zevk olarak görmüş kişilerin yan yana şiir okumasıdır 
yıllarca, belki de bir ömür boyu. Bilmem dünyada bunun bir benzeri daha var mı.  
Şiir saatleri Doğru Yol’da başlar. Şiir Doğru Yol’da okunur, Doğru Yol’da dinlenir. Bir 
tek Doğru Yol’un şiir saatleri tam anlamıyla şiir saatleridir.Bunun dışında düzenlenen 
şiir saatlerine giden de olur, gitmeyen de olur her nedense. Ama Doğru Yol’un şiir 
saatlerine mutlaka hepsi gider. Hepsi o gün daha sabahtan o şiir saatinin tik-taklarını, 
şiirin tık-tıklarını duymaya başlar. Kendine o gün ona göre bir çeki düzen verir. Konuya 
göre, eğer konu varsa, en iyi şiirini seçmeye çalışır. O gün o şairin giysisi şiirdir. Şiir 
sahnesine çıkıp o giysiyle görünecektir. Herkesin karşısında ben de varım diyecektir, 
kendini ortaya koyacaktır. Bir dahaki şiir saatine kadar, yaşadıklarını arada bir 
gözüönüne getirip o anı tekrar tekrar canlandıracaktır. Fotoğrafı varsa fotoğrafına 
bakacaktır, davetiye almışsa davetiyesini özenle saklayacaktır, ailesiyle o konuyu 
konuşacaktır... 

Şiir saatleri bir olaydır. Şiir saatlerinin olayı çoktur. bizim kuşağın en çok 
takıldığı şey “Bir şiir” sıfatıydı. Şiir saatlerinde herkesin birer şiir okuması kuralına çok 
içerlerdik. Sunucu “herkes birer şiir okuyacak” deyince, küplere binerdik. Hele ben, 
Balkan inadım daha o zamanlar meşhur, ille de birden fazla şiir okuyacağım. Hep de 
öyle yaptım. Bakıyorum 20-30 sene sonra hâlâ onu yapıyorum. Bir’lere bir türlü 
sığmadım gitti. Oysa ki adamlar haklı. Çık, şiirini paşa paşa oku, geç yerine otur. Yok, 
illa da iki üç... Oğlum, herkes iki üç okursa, halimiz nice olur...  

Nice şiir saatlerine Doğru Yol, nice şiir fasıllarına ...  
Ve ben yine hep en az iki şiir okuyacağım, haberin olsun!  

 
          A.Rifat, “Yeni Dönem”, 08.11.2001 
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AHMET S. İĞCİLER: 

Benim” Doğru Yol” KGSD etkinliğim 1963’lerden başlar. Daha lise 
sıralarındayken rahmeti Hayrettin Volkan sınıfımıza gelerek, öğrenciler arasından 
birkaçımızı “D.Yol” Derneğine davet etti. Çağırılanlar arasında ben de bulunuyordum. 
İşte o gündem beri bu derneğin etkin üyelerinden biriyim. Etkinliğim  Türk Sanat 
Müziği dalında ve Türk Halk müziği dalında, hatta Melodiler dalında olmadı, kendimi 
yazın dalına verdim. İlk yıllarda bütün gençler, “D.Yol”da ve kimi ilk ve orta okullarda 
düzenlenen yazın saatlerinde çoğunlukla aşk şiirlerimizi okurduk. Gel gelelim 1968 
yılında “Nazım Hikmet “yazın kolunu resmen kurduk. Bu kolun sayesiyle yazın 
etkinliklerimiz devamlı olarak sürmeğe başladı. Hatırladığım kadarıyla o dönem yazınla 
uğraşan kadromuzda şu kişiler vardı: İsa Şimşek, Dr.Durmiş Selina, Nüsret Dişo Ülkü, 
Hasan Mercan, Salih Lika, Nimetullah Hafız, Ahmet S.İğciler, Hamit Altıparmak, 
Şecaettin Koka, Altay Suroy, Rüjdi Kovaç, Fevzi Tüfekçi, Fikri Şişko, Ava Rahte, Nuhi 
Mazrek, Reşit Hanadan, Alaettin Morina, Tahir Vırmiça, Mehdiülkü Cibo, Nadi Taç, 
İskender Muzbeg, Agim Rifat-Yeşeren, Bayram İbrahim, Ethem Baymak, Osman 
Baymak, Zeynel Beksaç, Aluş Nuş, Birsen Gırbilar, Fatime Arap, Sehar Santur, Neime 
Kaçamak, Sadık Tanyol, Mehmet Bütüç, Zeynelabidin Kureyş, Recep Şalıyan ve 
isimlerini hatırlayamadığım daha çok sayıda şair ve yazarımız. 

Benim D.Yol derneğinde  sadece şiir ve düzyazı okumam değil, aynı zamanda 
“Nazım Hikmet “ yazın kolunda yürütmem oldu. Bu kolda çok büyük çalışmalara imza 
attık, çok büyük etkinlikler gerçekleştirdik. Bilindiği gibi 1968 yılında “D.Yol” KGSD 
çerçevesinde şair, yazar ve tiyatrocuları bir araya getirmek amacıyla “Nazım Hikmet “ 
yazın kolu kuruldu. Bu koldaki yazın etkinlikleri “Doğru Yol” Derneğinin tarihinde en 
parlak günlerini yaşamıştır. Çünkü her hafta(bazen haftada iki üç kere) yazın saatlerini 
D.Yolda ve Prizrenin birçok ilk ve orta okullarında, hatta yeni çalışmağa başlayan 
YPO- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde de düzenliyorduk. O dönem yazın saatlerinde, 
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yazıncı ve seyircileri salonları tıka basa doldururdu. Bunların yanı sıra hemen her yazın 
saatlerinde şair ve yazarlarımız tarafından şiir ve düzyazıların okunmasından başka, 
Agim Rifat ve Nafiz Curcialo’nun skeçleri, monologları ortama ayrı bir zevk, ayrı bir 
renk verirdi. Çünkü çok güldürücü ve hicivli konuşmaları, seyirciler tarafından büyük 
alkış yağmuruna tutulurdu. Bence Prizren’de 1964 yılında dağılan Aziz Buş, Hüda 
Leskovçalı kuşağın devamını oluşturuyordu Agim ile Nafiz. 

Yazın saatlerinden başka bu ikili ( ki daha geçlerde yanlarına Bekir Hocaları, 
Raif Buşu, Mehmet Bütüçü ve diğerlerini kattılar) “D.Yol Derneğinin konserlerine 
kendi programlarıyla çıkmağa başladı. Hatırladığım kadarıyla 1968 yılında bana daha 
bir görev yüklendi Dernek Sekreteri olarak göreve atandım. Hem yazın etkinliklerini 
hem de derneğin idari işlerini yaparken yarım saat içinde biletleri satılan her konserin 
programlarını hazırlarken Agim Rıfat ve Nafiz Curcialo’nun da noktalarını da nazari 
dikkate alır ve programa atardık..Her konserin arasında bu ikili sahneye çıkınca  yer 
sanki yerinden oynar, seyirciler zevkli anlarını yaşardı. Çünkü bu ikilinin sundukları 
ortaoyununu andıran skeçleri, bazı defa monologları, hatta hicivli şarkıları dakikalarca 
alkış yağmuruna tutulurdu. Çünkü  bu topluluk daha fazla tam anlamıyla bir tiyatro 
topluluğunu andırıp oluşturuyordu.  

Prizren’de, dolayısıyla Kosova’da Sn.Agim Rifat hicivli şarkı yazan, besteleyen 
ve icra eden  ilk müelliflerdendir. Bu tür şiir, şarkı ve besteleriyle daha geçlerde ünlü 
ses ve saz sanatçısı,  besteci, şair Sn.Aluş Nuş ortaya çıktı. Bu sanatçımızın sayısız 
hicivli şarkıları ve besteleri vardır. Yoksa topluluk olarak bugüne dek başka bir topluluk 
çıkmadı bence. 

Herkes bilir ki Prizren’de Türk tiyatrosunun damarları çok eski zamana uzanır. 
İkinci dünya savaşından sonra doğan nesil Aziz Buş, Hüda Leskovçalı, Suphiye 
Motroni, Hamdiye Polis, Muhammed Şerif, Bahriye Hoca ve diğerlerinin  
sahneledikleri o muhteşem tiyatro oyunlarını ya “Do.Yol”un konserlerinde  ya Yerel 
Birliklerinde ya da okullarda seyretmek fırsatını yakalamıştı.Ne yazık ki bu topluluk 
1964 yılında dağıldı ve “D.Yol”daki tiyatro etkinliği ”Çiviler” ikilisi ortaya çıkıncaya 
kadar  suskunluk verdi. Bunun için diyebiliriz ki, “Çiviler” ikilisi çıkıncaya kadar  
uzanan zaman diliminde Prizren halkı Türk tiyatrosundan mahrum kalmıştı. Ama 
“Çiviler” ikilisinin ortaya çıkmasıyla Kosova Türk tiyatrosu    yeniden can buldu ve 
ürün vermeğe başladı. Öyle ki bugün artık Kosova Türk tiyatrosunun bir parçası olan 
“Çiviler” ”Yeşeren Kabare Türk Tiyatrosu” niteliğine varmış , güçlü ve tecrübeli 
kadrosuyla Kosova Türk tiyatrosunu ister Kosova’da isterse yurt dışında olağanüstü ve 
saygıya değer başarıyla temsil etmektedir. 
    “Çiviler” tiyatro topluluğu , 1964 yılından sonra Prizren/Kosova halkına tiyatro 
oyunlarını sahneleyen tek kadrodur. 1978 yılında kurulan Prizren Kültür Evi Türk 
Tiyatrosuna “Çiviler” tiyatro topluluğunun çekirdek kadrosu transfer olunca bu tiyatro 
etkinliğini daha başarıyla sürdürmeğe başladı ve bugün sağlam temeller üzerinde 
durmaktadır. Hatta ilk kadronun çoğu bile bugün Kültür Evi tiyatrosunun sağlam 
temellerini oluşturmaktadır. 
   Bu tiyatronun oluşumunda “Çiviler”in tarihi payına gelince şunu vurgulamak gerekir 
ki, bu topluluğun sayesiyle bugün Prizren Kültür Evi tiyatro topluluğu ayakta 
durmaktadır. Bundan başka, yukarıda değindiğim gibi, “Çiviler” ikilisi Prizren ve 
Kosova’da düzenlenen çok sayıda yazın saatlerinde, verilen konserlerde rol alınca, Türk 
tiyatrosunun yeni damarlarını atmağa başlamış  ve bugün o damarların sayesiyle 
kocaman ağaçlar yetişmiş ve dalları gökleri delmektedir. 

                   22.12.2006 
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SADIK TANYOL: 

 “1971 yılında DOĞRU YOL” KGSD “Nazım Hikmet” yazın kolunun  Başkanı 
görevine seçildim. Burada çalışmalarımızı büyük ciddiyetle sürdürüyoruz. Derneğin 
kuruluş tarihinde ilk olarak,  bir Yazın Kolunda YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIYLA 
ve YÖNETİM KURULU’yla çalışılır. Beş kişiden (Başkan ve üyeler: Türkçe 
öğretmenimiz Salih Lika, şair ve tiyatro sanatçısı Agim Rifat Yeşeren, Birsen Gota  ) 
oluşan bu Kurul, bir anlamda guruplu ve örgütlü çalışma sistemine geçişini teşkil eder. 
Bundan önce, sadece yazın kolunun başkanı tüm etkinlikleri yürütüyordu. Bundan böyle 
çalışmalarımızı Yönetim Kurulu’nun tüm üyeleri birer görev üstlenmektedir.  Yani 
görev dağılımıyla çalışmalar yapılıyor. Kimisi yazın saatlerinin teknik hazırlıklarıyla 
(toplantı salonu, ses araçlarını gibi işleri), kimisi yazın saatlerine yazıların 
hazırlanmasıyla (yazar, şairler ve öğrencilerinin şiir ve yazılarını gündeme 
uygulamakla) gibi işlerle görevlendiriliyor.  Kurul üyeleri hepsi kendi alanlarında 
üstlendiği görevleri tamamladıktan sonra, bir araya gelip, çalışmalarımıza bir çekidüzen 
veriliyordu. Bütün bu etkinlikler  önceden hazırlanan  Yıllık Çalışma Programına göre 
uyguluyoruz. 

İlk yazın saatinin açılışı, Prizren’nin Kültür Evi Küçük salonunda, Agim Rifat 
Yeşeren’in   Nafiz Cürcialo (Prizren Türk Tiyatrosunun iki temel taşı) hazırladığı   kısa 
bir mizah oyunuyla (skeçle) yapıldı. Bundan böyle bu eğitici ve eğlendirici temsiller 
eksik olmadı yazın saatlerinde. Çünkü yazınseverler  tarafından çok olumlu kabul 
edildi. Yazın saatlerinin ayrılmaz  bir parçası oldu bu bir perdelik   edebi sahne 
oyunları. Bu etkinliklerin başarılı sürdürülmesinde Agim Rifat Yeşeren’in büyük payı 
vardır.  Yazın saatlerinde okunan şiir ve düzyazılar sadece okumakla kalmayıp, 
üzerinde tartışılıyor, görüş ve fikirlerle değerlendirmeler yapılıyordu. Daha geçlerde 
Nazım Hikmet yazın kolunun “DOĞRU YOL” teksir makinesinde çoğaltma usulüyle 
yayımlanmaya başlayınca, uygun görülen şiir ve yazılar yayımlanıyordu. Tüm bu yazın  
etkinliklerimizi, 1973 yılına kadar, askere gidişime kadar sürdürdük. 

Asker dönüşümden sonra da Agim kardeşle işbirliğimiz sürdürdük. Bu 
işbirliğinden O’ndan çok ben kârlı çıktım: rubai türü şiirlilerini, Ömer Hayyam’ın kadar 
beğeni ile izlemekteydim. “Akan Zamana Şiir”  1)* kitabımın    şiirlerinin çoğuna 
“şiirsel” özelliğini verenlerdendir. 
  Yazın Kolunun Etkinlik Programına göre,  yalnız şiir ve düzyazılar değil, 
toplumun kültür, sanat gibi konulu tebliğler de sunuluyordu. Konular milli ve devlet 
bayramlarına veya aydın kişilere göre ayarlanıyordu. Yalnız Prizren’den değil, 
Kosova’nın ve Kosova dışından diğer konuklar da davet ediliyordu. Kosova dışındaki 
kentlerde de böyle zengin yazın saatlerini düzenledik.    Yazın saatinin sonunda matine, 
konser veya benzeri şenlik programı da vardı. 
  Bu çalışmalarıma hiç yorulmadan destek sunanlardan biridir Agim Rifat 
Yeşeren kardeşim. Sadece yazın saatlerinin örgütlenmesinde değil, artık  yazın 
saatlerini sinemada filmden  önce gösterilen “jurnal” denen  girişinde gibi olmazsa 
olmazıydı. Yazın saatinde bu sahneler ‘yemeğin tuzunu’ oluşturuyordu. 

               Prizren, 26.Aralık 2006 
 
AVNİ ENGÜLLÜ:  

Bunlar Türkler arasında Kosova tiyatro hayatında da, Makedonya tiyatro 
hayatında da grup olarak ortaoyuncuydu... Lütfü Seyfullah gibi tiyatro sanatçılarımız, 
onlar yanında buralarda özenci anlayışla Üsküp, Gostivar ve Priştine’de değişik 
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konserler esnasında mizah yapan bireyler vardı. Hatta Üsküp’te son dönemde bile 
Karagöz ve Hacivat’ı canlandıran sahne çıkışları da hatıralardadır. Ancak Prizren’de bir 
araya toplanan bu arkadaşların, toplu bir çalışmanın ürünü olan apayrı bir mizah 
söylemini ortaya koymaları açısından tek olduklarını söylemeden, belirtmeden 
olamayacağım. 
                                                                                                                       Üsküp, 2006 

 
AZİZ SERBEST: 

Prizren-Kosova tiyatro geçmişimizde klasik tiyatronun dışında Agim Rifat ve 
Nafiz Gürcüali nin birlikte yaptıkları kabare tiyatrosunun özel bir yeri 
vardır."ÇİVİLER" adını taşıyan grubun Tabanalı Arif Çekirdek ve Mürfet hanım 
tiplemeleri halkın içinden çıkan tiyatronun gerçek birer örneğidir.Bu tiyatromuzun 
süregelen bir etkinlik olduğunu belgeler. Bu topluluğa  katılan Raif Buş, Bekir Hocalar 
ve Mehmet Bütüç' ün katkılarıyla kendisini yeniden oluşturan ve gücünü halkımızın 
büyük ve görkemli sanat birikiminden alan ve günümüzde de YEŞEREN KABARE 
tiyatrosu olarak varlığını heyecanla sürdüren çalışmalarımız yıllarla ve yıldönümlerine 
sığmayan varlığımızın simgesidir.  

  İzmir, 13.11.2006 
 
 

İBRAHİM ARSLAN:  
Daha başta, öğrenci olduğum yıllarda “Doğru Yol”un konserlerinde sunulan 

güldürü noktalarıyla Türkçe gülmeyi öğrendiğimi itiraf etmek isterim. 
“Çiviler”in öz adıyla ilk tanıtımının “Tan” Gazetesi’nde yapıldığı da bir 

gerçektir. 
Sözlü, fakat özellikle yazılı eserleriyle güzelim Kosova’nın Aziz Nesin’i olarak 

yorumladığım Agim Rifat (O döneme hala yeşermemişti) kendisiyle “Tan” 
gazetesi’nde (27 Haziran 1974) yapılan röportajda, ilk kez kendisinin ve ortağı Nafiz 
Gürcüali’nin “Çiviler”i temsil ettiğini açıklıyordu. 

“Doğru Yol” Derneği’nin etkinlikleri çerçevesinde konserlerde, edebiyat ve 
dram sunumlarında “Çivilerin”- Agim Rıfat ile Nafiz Gürcüali’nin diğer sanatçı 
arkadaşlarıyla birlikte ortaya koydukları eserlerinin ayakta ve uzun uzun alkışlandığını 
anımsarken mutlu oluyorum. 
                      Priştine,14 Aralık 2006  
 
 
RAİF BUŞ:  

..."Doğru Yol" konserlerin olmazsa olmaz bölümü : 
         - "Ha duydun mi varimiş dogriyolon koncerti , 

- Say mi –  
- Cülmek var mi ? Agimlen Nafiz var mi ? " diye konuşmalara şahit olmadık 

mı ?  
Nedense konserde kimler şarkı söyleyecek bile umurlarında değildi çoğunluğun. 

bugün kalkıp ta yok böyle bir şey yaşanmadı bu topraklarda demek kimin hakkı ? 
         Senin avukat olduğunu eş dost arkadaş bilir de halk sana güldürmece ustası 
olarak bilmez miydi zannediyorsun. 
              Prizren, 13.12.2006 
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Tarihlere göre, “Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla sahneye 
koyulan oyunlar, ayaküstüler, resitaller… 

 
 

 
TEK PERDELİK  OYUNLAR ... 
 
 

SENİ SEVİYORUZ ORHAN VELİ 
Prizren Kültürevi sahnesi -07 Ocak 1973(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan,yöneten : Agim Rifat 
Oynayanlar :A.Rifat, Sadık Tanyol  

 
ABUBUDALA 

Prizren Orduevi -11 Şubat 1973, 
 Prizren Kültürevi Sahnesi -14 Şubat 1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, Nafiz Gürcüali 

 
ÇÜLEŞKO İSTANBUL’DA 

Prizren Orduevi  – Mart 1973, Prizren Kültürevi sahnesi -23 Eylül, 6 Ekim, 1973, 
 Priştine Gençlik Spor Salonu -13 Şubat 1974, Üsküp Türk Tiyatrosu -1974, Vrapçişte 

sinema salonu -1974, , 27 Ocak 1974/1975, Gostivar sinema salonu -1975, 
 Gilan Tiyatrosu -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan,yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N. Gürcüali 

 
ÇÜLEŞKO YILDIZ OLUYOR 

Prizren Belediye salonu -11 Ocak 1974, 
, Prizren Kültürevi sahnesi-1975, Gostivar Sinema Salonu-1975(“Çiviler” Tiyatro 

Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 
 

LALE FÜLFÜL 
Prizren Kültürevi sahnesi -1974/1975, 

 Priştine Gençlik ve Spor Salonu -12 Şubat 1974, Üsküp Türk Tiyatrosu -1974, 
Gostivar sinema salonu -1974, Radoviş sinema salonu -1974, 

 Gilan Tiyatrosu -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali  
 

BUMBAR 
 Prizren Kültürevi sahnesi -14 ve 16 Haziran 1974, 
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Gostivar sinema salonu -1975, Gilan Tiyatrosu -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla 
ortaklaşa) 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 

 
MÜZMİN ARKACEP 

Prizren Kültürevi Sahnesi -25 Aralık 1975(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 
 

BİLİNMEYECELER – BULUNMAYACALAR 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1975/1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan,yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 

 
RÜJDİ İLE EMİNE 

Prizren Kültürevi Sahnesi -25 Aralık 1975, 2000 
Gostivar Sinema Salonu-1975 

 Gilan Tiyatrosu -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali / M.Bütüç, E.Kazaz /Hayrullah Şkurtak, Asım 
Mongovci 

 
KONTRAT 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa)  
Yazan,yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali, R.Buş / E.Kazaz, N.Gürcüali, R.Buş, Nazan 
 

ABİDİN VOZCİ 
(Tiren Abidin) 

Üsküp Radyosu -1976, Priştine Radyosu-1976 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1977(“D.Yol” T.K’yla ortaklaşa) 

Yazan,yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali / A.Rifat, B.Hocalar 

 
PİYANGO 

Prizren Kültürevi Sanhensi -1978/1979(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, R.Buş, N.Gürcüali 
 

OF OF İLE UF UF 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: Agim Rifat, Daver Kaçka… 

 
YARIN DÜNYA BATACAK 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1978/1979(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, R.Buş 
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ŞİİRLİ OYUN 

Prizern Kültürevi Sahnesi -1979/1982(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat 

Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 
 

HAPİ TAKİ 
Prizren Kültürevi Sahnesi-1979(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 

ÜÇ GÜN ÜÇ GECE 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1982(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oyuncular: A.Rifat, N.Gürcüali 

 
AH KARDEŞİM AH ! 

Prizren Kültürevi Sahnesi, 1982(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan,yöneten : Agim Rifat Yeşeren 
Oyuncular: A.R.Yeşeren, N.Gürcüali 

 
AKTÖR OLDUK NE FAYDA 

Prizren Kültürevi Sahnesi-1982(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
 Yazan,yöneten . Agim Rifat Yeşeren 

Güfte : A.R.Yeşeren 
Beste : Aluş Nuş 

Oynayanlar : B.Hocalar, N.Gürcüali, Agim Rifat, E.Kazaz 
 
 
HİCİVLİ ŞARKILAR… 
 

ADIM RÜSTEM 
Priştine Gençlik ve Spor Salonu -13 Şubat 1974, Üsküp Türk Tiyatrosu -1974, Gostivar 
Sinema Salonu -1974, Radoviş Sinema Salonu -1974, Prizren Kültürevi Sahnesi -1975, 

Gilan Kültürevi Sahnesi -1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Beste, icra : Agim Rifat 

 
ŞAZO 

Priştine Gençlik ve Spor Salonu -13 Şubat 1974, Üsküp Türk Tiyatrosu -1974, 
 Gostivar Sinema Salonu -1974, Radoviş Sinema Salonu -1974, 

 Prizren Kültürevi Sahnesi -1975, Gilan Tiyatrosu -1978(“Çiviler” Tiyatro 
Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Beste, icra : Agim Rifat 

 
BİZİM MAHALLE ÇUKUR ÇUKURDUR 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1975/1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Beste, icra : Agim Rifat 
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MONOLOGLAR (TİPLEMELER)… 
 

ARKAN VAR İSE 
Prizren Ordularevi -4 Temmuz 1973, Prizren Kültürevi Sahnesi-1975 (“Çiviler” Tiyatro 

Topluluğu’yla ortaklaşa)  
Yazan, oynayan : Agim Rifat 

 
KAKAUÇUK 
(ÇÜLEŞKO) 

Prizren Kültürevi Sahnesi, 1973(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, oynayan : Agim Rifat 

 
 MEŞHUR SU GAGAZİNO 

(ÇÜLEŞKO) 
Prizren Kültürevi Sahnesi-1973(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

HACER 
Prizren Belediye Salonu -11 Ocak 1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

 Yazan, yöneten : Agim Rifat 
Oynayan : N.Gürcüali 

  
MÜZEZELER KASABASİ 

(ÇÜLEŞKO)  
Prizre Kültürevi sahnesi-1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan,oynayan : Agim Rifat 
 

DURMUŞ DOKUZ 
Prizre Kültürevi sahnesi-1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, oynayan . Agim Rifat 
 

RUBA RUBA 
Prizren Kültürevi sahnesi -1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

 Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

SISAAAYM !... 
Prizren Kültürevi sahnesi -9 Ocak 1975 (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, oynayan . Agim Rifat 
 

İLLA TATLILIKLA 
Prizren Kültürevi sahnesi -1975(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

 Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

KİMİLERİ DE VAR Kİ 
(VAR YABIRISİ TE) 

Prizren Kültürevi sahnesi -1975(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
 Yazan, oynayan . Agim Rifat 
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ŞEŞO 
Prizren Kültürevi sahnesi-1975(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

MESELA YANİ 
Prizren Kültürevi sahnesi-1975/1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan,oynayan : Agim Rifat 
 

O MESELE BU MESELE 
(HER ŞEYİ SÖYLEMEK GEREK) 

Prizren Kültürevi sahnesi-1976(“D.Yol” T.K’yla ortaklaşa) 
 

NAFAKALAR ERKEN DAĞILIR 
Prizren Kültürevi sahnesi -1976(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

 Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

 KOCAM OLMİŞ KAPATAN  
(ÇÜLEŞKO) 

Prizren Kültürevi sahnesi-1976(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, oynayan . Agim Rifat 

 
BU NE BİÇİM DÜNYA 

Prizen Kültürevi sahnesi -1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, oynayan : Agim Rifat 

 
WC DEYİP GEÇME 

(ÇENEFLERIN DİREKTORİ) 
Prizren Kültürevi sahnesi -1977/1978(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

 Yazan, oynayan : Agim Rifat 
 

EŞEK OLMAK İSTEMEM 
(T.A.ÇEKİRDEK) 

Prizren Kültürevi sahnesi -1979(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, oynayan : Agim Rifat 

 
İNGİLİZ TUZU 

Prizren Kültürevi sahnesi -1997(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, yöneten : Agim Rifat Yeşeren 

Oyuncu : N.Gürcüali 
 
 
AYAKÜSTÜLER (Meddah, Stendap)… 

 
BENİM İŞİM PROGRAMI AÇMAK PROGRAMI KAPAMAKTIR 

Prizren Kültürevi sahnesi -1974, Üsküp Türk Tiyatrosu Sahnesi-1974, Gostivar Sinema 
Salonu-1974, Radoviş Sinema Salonu-1974, Priştine Gençlik Spor Salonu-1974 

(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 
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TAKDİM-1 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1974, Üsküp Türk Tiyatrosu Sahnesi-1974, Gostivar Sinema 
Salonu-1974, Radoviş Sinema Salonu-1974, Priştine Gençlik Spor Salonu-1974 Prizren 

Kültürevi sahnesi -1975 (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 

 
ŞARKICI NASIL OLDUM 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1974/1977, Üsküp Türk Tiyatrosu Sahnesi-1974, Gostivar 
Sinema Salonu-1974, Radoviş Sinema Salonu-1974, Priştine Gençlik Spor Salonu-1974 

(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Üsküp Radyosu-1974, Priştine Radyosu-1974 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

GİTARIMIN İNCE TELİ 
 Gostivar Sinema Salonu-1975,  (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

SEN KIRKMA 
 Gostivar Sinema Salonu-1975,  (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

SARI BIYIKTAN BIYIK MI OLUR 
Gostivar Sinema Salonu-1975(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

TAKDİM-2 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1976, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÇOK SEVERİM 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1977, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

ÜÇ PARK NASIL HİÇBİ PARK OLDİ 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1977, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 
 

KIZLAR NASIL PIRASA OLDİ 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1977, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
 

BAŞINI YE 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1977, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra:  Agim Rifat 
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HAYVANLAR YENİ YIL İÇİN NE DEDİLER 
Prizren Kültürevi Sahnesi -1978, Gilan Kültürevi Sahnesi-1978 (“Çiviler” Tiyatro 

Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 

 
TAKDİM-3 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1978, Gilan Kültürevi Sahnesi-1978 (“Çiviler” Tiyatro 
Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 

 
BU DÜNYADA YOKTUR 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1979, Mamuşa açık hava sahnesi-1978 (“Çiviler” Tiyatro 
Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 

 
BIRAKTIM ARTIK SİGARAYI 

Prizren Kültürevi sahnesi -1979, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra : Agim Rifat 

 
YOK HESAP 

Prizren Kültürevi sahnesi -1979, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
 Yazan, icra : Agim Rifat 

 
TAKDİM-4 

Prizren Kültürevi Sahnesi -1979, (“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra:  Agim Rifat 

 
 
RESİTALLER… 
 

DEVRİM RESİTALİ 
Prizren Kültürevi sahnesi -24 Şubat 1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Derleyen : İskender Muzbeg 
Yöneten : Agim Rifat 

İcra : A.Rifat, Neime Kaçamak, Şpresa Goden, Y.Şimşek 
 

AŞIK VEYSEL RESİTALİ 
Prizren Belediye Salonu -24 Mart 1974(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Düzenleyen,yöneten : Agim Rifat 
İcra : Halide Halçe, Özcan Şalçin, Meseret Peş, Rüştü Kovaç, Y.Şimşek 

 
“BIKTIM ŞİİRDEN” RESİTALİ 

Prizren Belediye Salonu –Kasım 1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 
Yazan, icra : Agim Rifat 
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PORTRELER... 
 

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN PORTRESİ 
Prizren Belediye Salonu -14 Ekim 1973(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra : Agim Rifat 
 

KEMAL ÖZER PORTRESİ 
Prizren Belediye Salonu –Kasım 1977(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra : Agim Rifat 
 

AHMED ARİF PORTRESİ 
Prizren Belediye Salonu -25 Ocak 1981(“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’yla ortaklaşa) 

Yazan, icra : Agim Rifat Yeşeren 
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Bekir Hocalar dönemi 
1982-1995 

 
 
Bekir Hocalar “Çiviler” Tiyatro Topluluğunun çekirdek kadrolarından biridir. 

1975’te “Çiviler”e katılan Bekir çok kısa bir zamanda, sesiyle, tavrıyla, kendine has 
doğallığıyla bir komedyen olarak halkın gönlünde taht kurar. “Çiviler”in, konserlerden 
elini ayağını çekmeye başladığı dönemlerde(1980), devreye Bekir Hocalar girer(1982). 
Seyircisi  hazır, yeri hali hazır olan Bekir, büyük bir kolaylıkla ama artık kendi başına, 
kendi yönetmenliğinde ve iradesinde bir oyuncu ve tiyatro sanatçısı olarak kendi 
çizgisinde yürümeye, kendi yolunu açmaya başlar. ”Çiviler”de ortaoyunculuğa, 
doğaçlamaya iyice alışmış olan Bekir bu tarzı tamamıyla benimseyerek, tam anlamıyla 
bir meddah, bir tuluatçı olarak kendini ortaya koymaya çalışır. Kah bir köçektir 
düğünün birinde, kah bir soytarı, kah bir gezgin sokağın orta yerinde… 

Zamanla oğulları İsmail’i, İbrihim’i ve yeğeni Etem Kazaz’ı da yanına katarak 
kendine göre bir ekip oluşturur. En yakın partneri oğlu İsmail’dir. 1982’den başlayarak 
ta 1995’ye kadar ister konserlerde ister televizyon, reklam ve düğünlerde Bekir, onlarca 
skeçte, monlogda, gegde, parodide rol alarak “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun sahnesini 
sahipsizlikten kurtarmaya başarır. 

Arda kalan bir metni de yoktur doğal olarak. Bir temayı, bir konuyu, bir durumu 
bir iki cümleye bir iki kıtaya sığdırarak taslaklar halinde, yola öyle çıkar. Sahnede 
seyriciye göre, atmosfere göre, duruma göre de arkasını getirerek sonuna doğru götürür 
her noktayı. Sanki Abdullah Palyaço’nun, İrfan Doktor’un bir devamı gibidir. Ve 
öyledir de. Çizgi o çizgi, yaklaşım o yaklaşım, tarz o tarzdır. Ama çok daha renkli, 
yıllarca “Çiviler”in, Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nun sahnelerinde, “hamdım, 
piştim, yandım” dercesine, radyolarda, televizyonlarda, “geldim gördüm oynadım” gibi 
bir eda sergilercesine çok daha başka bir ortaoyuncu, bir meddah ve bir tuluatçı olarak 
çıkar karşımıza. 

Kendiliğindenlik Bizim Beço’ya özgü bir özelliktir.  
Kendisi o dönem için ve o  çıkışları hakkında  şöyle diyor(15 Ocak 2009): 
“On kusur yıl, belki de fazla, D. Yol konserlerine kendi başıma çıkmaya 

başladım, yanıma çocuklarımı da alarak kimi zaman, kimi zaman da E.Kazaz’la. 
Metinleri kendim yazar kendim oynardım. Onlardan şimdi hiçbiri elimde yok. Bir kere 
uydururdum diyelim, ondan sonra o kıtayı konserde beş katına çıkarırdım 
doğaçlayarak.” 

Oturmuş bir tipin, tiplemen var mıydı? sorusuna da şöyle cevap veriyor, 
“Belli bir tiplemem yoktu. Değişik tipleri oynadım hep…” 
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Doğaçlamalarla doldurulmaya çalışılan boşluk… 

 
                                Bekir anlatmaya başlıyor…(Prizren Kültürevi sahnesi, 1982) 

 

 
Bekir Hasta iken: “Ben boğazım ağrıyor diyorum doktorlara, onlar bana git kulağının 

filmini çek diyorlar”(Prizren Kültürevi sahnesi, 1986)  
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           Bekir Hademe iken 

           
          Bekir kokana olunca 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 115 

 
Gazete okuyan gelin 
 

 
Ve gölge Bekir 
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Etem Kazaz’la 

  
     İsmail Hocalar (Prizren Kültürevi sahnesi, 10 Aralık 1993) 
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VE SAİRE… 

 
 

 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 118 

 
 
-1981 yılından sonra konserlerde Bekir Hocalar sahneye tek başına skeçlerle, 
güldürü parçalarıyla çok başarılı bir şekilde çıkmaya başladı. Halk seni daha fazla 
sahnede görmek istiyordu değil mi? 
B.HOCALAR: Düşünceniz doğrudur. Benim yeteneğim az önce dediğim gibi Allah’ın 
verdiği bir nimettir. Ben her zaman böyle bir şansı bekliyordum zaten. Yeteneğim 
olduğu için ve arada bir boşluğun çıkmasından dolayı sahneye devamlı çıkmayı 
kararlaştırdım. Agim Rifat Yeşeren uzun zaman Doğru Yol’un konserlerine çıktı. Sonra 
bir duraksama oldu Yeşeren’in sahne çıkışlarında ve ben devam etmeye başladım, 
duraksama olmasın diye. Ne sebeplerden nasıl bir anlaşmazlık oldu Doğru Yol ve 
Yeşeren’in arasında bilmiyorum. Ama ben yetenekli olduğum için devam ettim. Beni 
halkımız çok sevdi, iyi karşıladı ve hâlâ da karşılamakta.  
                   “Yeni Dönem”, 28.09.2000  
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Raif  Buş dönemi 
1993-1998/2009- 

 
 
 
 
 
Raif de “Çiviler” Tiyatro Topluluğu’nun çekirdek kadrolarından biridir. Bekir 

Hocalar, Nafiz Gürcüali, Mehmet Bütüç ve birçoğu gibi o da “Çiviler” Tiyatro 
Topluluğu sayesinde ilk defa bir tiyatro sahnesine (Prizren Kültürevi Sahnesine) çıkar, 
dolayısıyla da, radyoya, televizyona…Ve çok geçmeden de, araya aileden gelme tiyatro 
kültürünü de katarak topluluğun olmazsa olmazlarından, yıldızlarından biri olmaya 
başarır. Ama o bununla da yetinmez. “Çiviler”e 1975’te katılan Raif, “daha yeni 
adımlamaya başladım sahnede, dur bakalım ne olacak”, demeden “Doğru Yol” Tiyatro 
Kolu’nun bilinen ilk çocuk oyununu sahneye koyar(1978). Hasan Mercan’ın “Okul 
Dünya Şen Dünya” isimli oyunun yönetmenliğini üstlenen Raif, bir yandan da, yine o 
yıl içinde (1978) tekrar faaliyete geçen Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosunda  oynar. Bir 
yandan “Çiviler”, bir yandan “Doğru Yol” Tiyatro Kolu, bir yandan da “Prizren 
Kültürevi Türk Tiyatrosu”. 

Raif Buş dönemini  ikiye ayırmak en doğru olur. 
Birinci dönem 1993-1998 dönemdir, ikincisi de 2009 ve sonrası. En bereketli en 

verimli dönemi ilk dönemidir elbette ki. Raif, tiyatrocu olarak hayatının en parlak  
yıllarındadır. Pişmiştir, kavrulmuştur, almış yürümüştür. Nedir ki toplumsal hayatın en 
sıkıntılı en kritik günleridir de aynı zamanda. Yugoslavya çözülmüş, her şey dağılmak 
üzeredir. Ona rağmen tüm bunlara göğüs gererek tiyatroyu, “Doğru Yol”u bir an olsun 
yalnız bırakmaya gönlü razı olmayan Raif, oradan oraya koşarak türlü işlere girip 
çıkarak ailesini geçindirmeye çalışır dur durak bilmeden. Her ikisini, tiyatroyu geçim 
derdini sırtlayıp gider kendince kaderince. Yazar, oynar, kaynak yapar, yönetir, 
televizyona çıkar, programlar tertipler, kızını oğlunu hayata, sahneye hazırlar, “Deliler”i 
canlandırır, ahşap “Doğru Yol” Derneğinin kulübüne, çekidüzen vererek adam eder, iş 
arar, iş koşturur ve sonunda da dayanamayıp, hayat bellediği tiyatrosunu bağrına basıp, 
“tiyatro sayfasını kapadım, tiyatro benim için bitmiştir”, diyerekten, göç eder. En çok da 
dost bildiği tiyatro arkadaşlarının haseti ve akıl almaz kıskançlığı koyar ona. Ailesi 
burada, kendisi ekmek derdinde, ev derdinde Türkiye’dedir. Savaşı öyle yaşar, ailesi 
ayrı o ayrı. Ne dönebilir, ne ailesini alıp götürebilir oralara. 

Bir zaman sonra da tekrar döner. Döner ama,  iki ucu bir araya getireyim derken, 
ev elden çoktan gitmiştir. O minik, minnacık, o sıcak sıcacık yuva, o küçük sahne, o 
sanat evi evcezi artık sadece hatıralarda, fotoğraflarda ve yazılarda kalacaktır. Ne acıdır 
ki, savaş, iç çatışmalar, göçün, gurbetin getirdiği keşmekeş sonucu yazıları, fotoğrafları, 
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evrakları da gider. Dudiye Mono metinleri, parodileri, skeçler, tıpkı Durmuş Selina’nın 
“Niçin Anam Halamı Sevmiyor”, ”Tek Gözlü Anne”, “Kız Gelin Gülpembe” gibi, tıpkı 
Ömer Lütfi’nin makaleleri, eserleri gibi, tıpkı babasının bir sürü yazısı, derlemesi, 
hikayesi, çalışması gibi,  bundan sonra, onlar da tarihe sadece isim olarak geçecektir.  

Balkanlarda Türk olmanın kaderi bu. Merhaba kira kapıları, merhaba kiralı 
hayat diyerek Raif her şeye yeniden başlayacaktır. 

Yaralarını sararak, acıyı bal eyleyerek hem de, olan oldu ben gönül adamıyım, 
benim kitabımda kin, nefret ne gezer diyerekten, tekrar eski sadık dostuna, eski 
yuvasına “Doğru Yol”a ve “Doğru Yol” seyircilerine döner. Bu defa “Doğru Yol”a 
oratoryoyla başlar. “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” adlı ilk oratoryosunu 2009’da 
yazıp sahneler. Soner Buş’un yazdığı “Selam Olsun” ikinci oratoryosunu da 2010’da 
sahneye koyar. Sahnede her zaman olduğu gibi, yine çocuklar yine gençlerdir. Raif, 
yine o Raiftir ama bu sefer çok daha olgun çok daha tecrübeli ve asil. 

Şimdi sahneleri oğlu Soner Buş zorluyor. Bir yandan da yazıyor. “Kasabalı” adlı 
bir oyun yazıp babasıyla beraber sahneye koymaya hazırlanır 2009’da ama maddi 
sıkıntılar yüzünden oyun günyüzünü göremez. Ama 2011, kapıyı çaldığında karşısında 
yine babası Raifi Buş’u görecektir. Tam da “Doğru Yol”un, “Doğru Yol” Tiyatro 
Kolunun 60. yılına denk gelen 2011, Raife teslim olarak, bu yıl senin yılıdır diyecektir 
ister istemez. Önce “Aşk Nereye Gider” oyunu sahneye koyulur Şubat ayının sonunda 
ardından da “Yaparım Potok Atarım Çüpük” aynı yılın Aralık ayında. Her ikisi de 
Raifin öncülüğü ve perspektifi alanı içindedir. Dansı ön plana alarak amaç yine her 
zaman olduğu gibi gençleri, genç yetenekleri bir araya getirmektir. Halkın beğenisini 
kazanan bu oyunlar sahnelerimizin tekrar renklenmeye başladığının bir göstergesi değil 
de nedir.  

Eh, renklensinler artık, zamanıdır … 
 
Buş’larla devam eden tarih… 

            
 R.Buş, S.Buş 
“OKUL DÜNYA ŞEN DÜNYA”… 
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Prizren Kültürevi salonunda yazarımız Hasan Mercan’ın “Okul Dünya Şen 
Dünya” çocuk oyununun ilkini kalabalık bir seyirci önünde büyük başarı ile yansıttılar 

             “Tan”, 22 Temmuz 1978   
 
 

    
          Daver Kaçka, R.Buş, Naciye Kiç 
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DERKEN SKEÇ… 

 
                         N.Gürcüali                                             N.Gürcüali, R.Buş 

 
 
 
 “DUDİYE MONO”… 
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“GÜLÜŞÜN KOCA USTASI”(PROMOSYON)… 

 
 
 

“ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ” (ORATORYO)… 
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    R.Buş 
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Tarihlere göre “D.Yol”da sahnelediği oyun, oratoryo… 
 

OKUL  DÜNYA ŞEN DÜNYA 
Yazan: Hasan Mercan 

Yöneten: Raif Buş 
Oyuncular: Daver Kakça, Naciye Kiç, Muhammed Kaçanik, Melahat Krasniç, Hadiye 

Osi, Batişah Kokolar, Abedin Ureya. 
Tarih:1978 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
 
 

DUDİYE MONO 
Yazan, yöneten: Raif Buş 
Oyuncular: Sevgi Buş… 

Tarih:1997/1998… 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

ORATORYO.. 
 

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ 
Yazan, yöneten: Raif Buş 

Oyuncular: Gençler, çocuklar 
Tarih:2009 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
 
 
PROMOSYON… 
 

GÜLÜŞÜN KOCA USTASI 
/AZİZ BUŞ AİLESİ 55 YIL SAHNEDE, SİNEVİZYON/ 

Hazırlayan: Raif Buş 
Tarih:2009 

Yer: Doğru Yol Kulübü 
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2.Bölüm 
 

“Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun sahne sanatına katkısı 
geçen isimlerden her biri 
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Hüda Leskovçalı, Refet Kiser, Cemal Şpat, Hamdiye 

Polis, Bahriye Abdullah, Faik Emruş, Şaban Topko, Alaadin 
Şalçin, Abdullah Palyaço, Suphiye Matroni, Mahir İmam, 
Muhammed İmam… 
 
 

 
H.Leskovçalı                          R.Kiser                                  C.Şpat                              H.Polis  

      
       B.Abdullah                      F.Emruş                   Ş.Topko                   A.Şalçin                 A. Palyaço 

 
S.Matroni               Mahir İmam       M.İmam 

 
Prizren’de Türkçe tiyatro hiçbir zaman bir kuruluşa ya da bir kuruma ait 

olmamıştır. Zaman içerisinde kimi ara boşluklara rağmen faaliyette daima en az iki 
kuruluş vardır. Prizren Türk tiyatrosunun zenginliği de güzelliği de burada yatar.  

1951’de “Doğru Yol “Tiyatro Kolu kurulmuşsa, çok geçmeden, Prizren Türk 
Şehir Tiyatrosu da kurulur. 50’ler ve 60’ların ilk yarısı böyle geçer, 60’ların ikinci 
yarısında ve 70’lerde Şehir Tiyatrosu bir duraksama yaşamayadururken araya 
beklenmedik bir anda “Çiviler” Tiyatro Topluluğu girer. 70’lerin tiyatroları, “Çiviler” 
Tiyatro Topluluğu ve “Doğru Yol “Tiyatro Kolu’dur. Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu 
adı altında, Şehir Tiyatrosu tekrar canlanınca 70’li yılların sonunda tiyatro sayısı üçe 
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çıkar. 80’li yıllar, Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu, “Çiviler” Tiyatro Topluluğu ve 
“Doğru Yol “Tiyatro Kolu’yla geçer. 90’lı yıllarda, “Çiviler” Tiyatro Topluluğu 
ortalıkta pek görünmez ama 90’lı yılların ilk yarısında, Prizren Kültürevi Türk 
Tiyatrosu ve “Doğru Yol “Tiyatro Kolu sahnededir. 90’lı yılların ikinci yarısında 
Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nun faaliyetlerine son verilince(1996), araya bu sefer 
“Nafiz Gürcüali” Türk Tiyatrosu girer. 90’lı yılların ikinci yarısına  damgasını “Nafiz 
Gürcüali” Türk Tiyatrosu ve “Doğru Yol “Tiyatro Kolu vurur. 2000’li yıllarda “Doğru 
Yol “Tiyatro Kolu sessiz kalır ama seyircinin karşısına bu sefer Yeşeren Kabare 
Tiyatrosu çıkar. 2000 yıllar Yeşeren Kabare Tiyatrosu ve “Nafiz Gürcüali” Türk 
Tiyatrosu’yla geçer. Ve ne hikmetse 2010, 2011 yılında Yeşeren Kabare Tiyatrosu ve 
Nafiz Gürcüali Tiyatrosu bir duraksama yaşarken, boş kalan sannelerimizin yardımına  
yine “Doğru Yol” Tiyatro Kolu(Aziz Buş Tiyatrosu) koşar. 

Bu tablo sadece seyirciler için değil oyuncular için de uygun bir tablodur, 
tiyatrolar çoğaldıkça seçenekler de artar, o dönemde faal olan hangi tiyatroysa ya da 
tiyatrolarsa o tiyatrolarda etkin olmaya çalışırlar. Oyuncu sahne için vardır ve sahneye 
çıkmak için de can atar. O sahne, “Çiviler” Tiyatro Topluluğu’nun sahnesi de olabilir, 
Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nun sahnesi de, fark etmez, önemli olan oynamaktır, 
seyircinin karşısına çıkmaktır her halükarda, tiyatroyu yaşatmak, Türkçeyi yaşatmaktır. 
70’ler döneminde de bu böyledir, 80’ler döneminde de, her dönemde. 

50’ler kuşağı tiyatrocuları da aynı şeyi yapar, paralel olarak her iki tiyatroda,  
hem “Doğru Yol “Tiyatro Kolu’nda hem Şehir Tiyatrosunda oynar. Her iki tiyatronun 
sahnelenen oyunlarına, fotoğraflarına baktığımızda Hüda Leskovçalı, Refet Kiser, 
Cemal Şpat, Hamdiye Polis, Bahriye Abdullah, Muhammed Şerif, Faik Emruş, Şaban 
Topko, Alaadin Şalçin, Suphiye Matroni gibi oyuncuların her iki tiyatroda, anca beraber 
kanca beraber olduklarını değişik sahneleri ortaklaşa paylaştıklarını görürüz. Detaylara 
daha bir inince de, kimilerinin, Zait Volkan gibi “Doğru Yol” ağırlıklı olduklarını, 
kimileri de Hüda Leskovçalı, Refet Kiser, Cemal Şpat, Hamdiye Polis, Bahriye 
Abdullah, Muhammed Şerif, Faik Emruş, Şaban Topko, Alaadin Şalçin gibi daha çok 
Şehir Tiyatrosu’nda sahne aldıklarını görürüz, kimileri de Aziz Buş gibi, her ikisinde. 
“Doğru Yol” Tiyatro Kolu’na çok büyük payı geçmiş ama Şehir Tiyatrosunun olmazsa 
olmazlarından olan Hüda Leskovçalı’yı, Refet Kiser’i, Cemal Şpat’ı, Hamdiye Polis’i, 
Bahriye Abdullah’ı, Muhammed Şerif’i, Faik Emruş’u, Şaban Topko’yu, Alaadin 
Şalçin’i, Suphiye Matroni’yi, Mahir İmam’ı, Muhammed İmam’ı biz, bu yüzden 
“Prizren Türk Şehir Tiyatrosu”na  ait olan ayrı bir kitapta değerlendirmeyi uygun 
gördük., Zait Volkan’ı her iki kitapta. Ayrıca, oyuncu olarak daha çok Şehir 
Tiyatrosu’na ait olan Muhammed Şerif’e buralarda da yer vermemiz onun “Doğru 
Yol”a yaptığı resitalleri yüzündendir. Şefkat Kaçanik de öyle, o da Şehir Tiyatrosu’nda 
oynar ama resitalci olarak “Doğru Yol”a ait bir isimdir. Liriye Dişo ona göre. 

Abdullah Palyaço’ya gelince…o başka bir olay, kendi başına bir tiyatro o. Onu 
da o şekilde değerlendirmek en uygundur diye düşündük ve öyle de yaptık, tüm 
hatlarıyla Abdullah Palyaço’yu “Kosova Türk Tiyatrosu” kitabında ele aldık. 
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C.Şpat, F.Emruş, H.Polis, R.Kiser, M.İmam…Doğru Yol’un bir müsameresinde 
 

  
              Fotoğrafın arkasındaki not: 1950’lerde Doğru Yol’un Tiyatro Kolu bir müsamerede 
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Vefa Cibo 

 
Tiyatro denince, kendisinden hiç söz edilmeyen biri varsa o da Vefa Cibo’dur. 

Ne bir fotoğrafı var ne de gazeteye yapılmış bir söyleşisi. Adının bile bir yerlerde 
geçtiğini görmedik. Zahit Volkan ondan söz etmesyedi, Doktor Vefa’nın bir ara 
tiyatroyla da uğraştığını bilmeyecektik. Biz onu hep usta bir hekim olarak bildik. 
Meğerse böyle bir macerasıda varmış, kısa bir dönem için de olsa rejisörlüğe, 
oyunculuğa soyunduğu. 

Askerliğini yapmayanı adam yerine koymazlar bizim buralarda. Asker olmadan 
adam olamazsın, iş mi arıyorsun önce askere git, evlenmek mi istiyorsun, askerliğini 
bitirmeden yok, askerlik yapmadan sakın bir yerde bir başa geçeyim deme, başında 
kalırlar. Vefa bunu bilir, bildiği için mi böyle davranır yoksa askerlik mi onu çarpar da 
birdenbire kafasına dank mı eder bilinmez ancak askerlikten döner dönmez, 
arkadaşlarını toplayarak tiyatro der de başka demez. Aralarında Cemal Şpat, 
Muhammed İmam, Ali Tikveş gibi isimler de vardır. Vefa askerlikte edindiği tiyatro 
tecrübelerini, kısa oyunların sırlarını ve özelliklerini çok büyük bir hevesle ve zevkle 
hem yöneterek hem de oynayarak kendini bir tiyatrocu olarak ortaya koyma 
hevesindedir.  

Provaları “Doğru Yol” derneğinde yapar, Sendikaevi’nde ve Kurila Yerel 
Birliğinde seyircilerin karşısına çıkarlar.  

Hızlı gelen hızlı gider derler ya, bizim Vefa da bir zaman sonra geldiği gibi 
çekip gider. Demiri hekimliğe atıp bir daha da tiyatroya yanaşmaz. 

Vefa’ya vefa borcumuzu ödedik mi, ödeyebildik mi bilmiyorum. 
Bana ödeyemedik gibi geliyor… 
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Hasan Mercan 

 
Hasan Mercan tiyatroya gönül vermiş bir yazarımızdır. Küçük bir rolle de olsa, 

daha yeni yetme çağındayken(17), Prizren Türk Şehir Tiyatrosu’nun sergilediği “Yeni 
Hayat İçin” oyununda(1962),  sahneye çıkan Hasan Mercan o yaşantıyı hiç unutmaz. 
Bir daha rol almaz ama tiyatro onun üzerinde derin bir iz bırakır. Tekniğiyle, 
dramaturgisiyle iç içe olmasa da, başının üstünde, evinin baş köşesinde yeri vardır. 
Edebiyatın hemen hemen her dalında verimli olan yazar, dramada da bir hayli 
verimlidir. Oynanmış ya da oynanmamış ama yazılmış olan onlarca oyunun müellifidir. 
En çok oynayan yazarlardan biri de odur.  

Sahne tozunu yutmuştur ya bir kere, tiyatroya karşı olan ilgisi, hayranlığı, 
hasreti, bitmez tükenmez bir sevda gibidir. Habire yazar, ister gazteci olarak, meslek 
icabı, ister de bir yazar olarak tiyatrodan tiyatroya koşarak bu sanat dalını daima 
gündemde daima sıcak tutmaya çalışır. Arkasına televizyon ekibini alıp kameralar 
karşısında prömiyerlere not düşürür, söyleşi, röportaj derken açık oturumlar düzenler. 
Yıldönümlerinin onun için apayrı bir değeri vardır. Yirmi, yirmibeşinci, otuzuncu, 
otuzbeşinci yıldönümleri arifesinde ve içinde özel televizyon programları tertipler. 
Oyuncuları, yönetmenleri, tüm tiyatrocuları tek tek ekranlara taşıyarak gönüllerini 
almasını bilir. Bilir ki, tiyatrosuz bir dünya eksik bir dünyadır, tiyatrosuz bir kültür, bir 
edebiyat cılız bir edebiyat, yalınç bir kültürdür.  

Tiyatrocular da onu sever. Hasan Abi’lerinin oyunlarını bağrına basarak arada 
bir de sahneye taşımayı ihmal etmezler. Çocuk oyunuysa, çocuk oyunu, dramaysa 
drama, radyo, televizyon hiç fark etmez. Oyunlarını oynamayan bir Türk tiyatrosu yok 
gibidir bu alanlarda. 

Üsküp Türk Tiyatrosu, “Okul Dünya Şen Dünya”(1976), “Çiçekçi Ali”(1978), 
“Ben Rıza Ağa”, “Namus Köprüsü”(1987), “Gülüşü Çocuklara Verelim”(1996) 
oyunlarını sahneler. Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu,  “Değirmende”(1978) ve 
“Deliler”(1996) oyunlarını. Gilan Kültürevi Türk Tiyatrosu, “Yörük Osman” oyununu. 
Yanı sıra da radyoda 6, televizyonda 4 dramı, radyo dinleyicilerine ve televizyon 
seyircilerine hitap ederek değişik zamanlarda sunulur. 

Ve “Doğru Yol”, “Doğru Yol”Tiyatro Kolu.  
“Doğru Yol” Hasan Mercanın kara sevdasıdır. “Doğru Yol” der, başka demez, 

makalelerinde, yazılarında, röportajlarında, kültürel haberlerinde, onu hiç eksik etmez. 
Kırılmaz da ona. Zaman zaman başkaları kırılsa da küsse de türlü sebepler 

yüzünden, o küsmez alınmaz. Göç edince de buralardan Ankara’ya tüm kitaplığını 
“Doğru Yol”un kütüphanesine emanet eder. 
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“Doğru Yol” Tiyatro Kolu onun 3 oyununu sahneye koyar. Sahneye koyulan ilk 
oyunu “Okul Dünya Şen Dünya”dır. “Okul Dünya Şen Dünya”yı, “Çiviler” Tiyatro 
Topluluğunun çekirdek kadrosundan Aziz Buş’un oğlu, Raif Buş sahneye koyar(1978). 
Onu, Zekeriya Hocalar yönetmenliğinde “Sürprizler” çocuk oyunu izler(1979), ardından 
da “Adile Kız Oyuncaklar Ülkesinde”(1985) çocuk oyunu Priştine Televizyonunda.  
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Zekeriya Hocalar 

 
Daha 70’li yıllarda, şarkıcı ve besteci olarak kendini ortaya koyan Zekeriya 

Hocalar, kardeşi Bekir Hocalar ve “Çiviler”in etkisiyle, tiyatrocu sıfatıyla sahneye ilk 
çıkışını Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda gerçekleştirir.(“Değirmende”, 1978). 
“Çiviler” Tiyatro Topluluğu’nun “Evlenmek Derdi” adlı televizyon oyununda da rol 
alan Zekeriya(1979), çok yönlü bir sanatçı olarak ayrılık gayrılık gözetmeksizin her 
oyunda her toplulukta etkin olmaya özen gösterir. Ondaki azim, disiplin ve özveri, 
tiyatroya, müziğe karşı beslediği saygı ve sevgi onu ilerde daha büyük başarılara 
götüreceğinin işaretidir.  

Nitekim de öyle olur, hedeflerini yüksek tutan Zekeriya, dört yıl sonra 
tiyatrolarımızdan, sahnelerimizden ayrılıp kapağı Üsküp’e atar. Üsküp Türk 
Tiyatrosu’nda profesyonel olarak çalışmaya başlar. Üsküp’te de “As” Pop Grubunu 
kurup. yine her iki dalda, hem tiyatroda hem müzikte paralel olarak çalışmalarını 
sürdürür. 1991 yılında, Üsküp’ten de ayrılıp İstanbul’a göç eder. Tiyatroyu, müziği artık 
oralarda sürdürmeye çalışır. 1991-1996 yılları arasında oralarda ”Gökkuşağı Çocuk 
Tiyatrosu” ve “Balkan Sanat Tiyatrosu”nu kurar ve “Hasanagenitsa” gibi oyunları 
sahneye koyduktan sonra(Pendik), İzmir’e taşınıp, Karşıyaka Belediyesinde, Karşıyaka 
Belediye Tiyatrosu’nun kurulmasına sebep olur. Başına geçip, “Küçük Büyük 
Sevgiler”, ”Şekerli Oyun”, “Git Gel Dolap”, “Teneke Şövalyeler”, ”Eşek Muhabbeti”, 
”Enayi”, “Kadıncıklar”, “Tom Sowyer”, “Yaşar Ne yaşar Ne yaşamaz”, “Karanlıkta 
Komedi”, “Rapunzel” gibi oyunları sahneye koyar. “Hekimoğlu” televizyon dizisinde 
oynar. Filmlerde, dizilerde de rol alan Zekeriya halen İzmir Karşıyaka Belediye 
Tiyatrosu’nun başında bulunmaktadır. 

Zekeriya Hocalar “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’na Hasan Mercan’nın “Sürprizler” 
adlı çocuk oyununu  kazandırır. 
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“SÜRPRİZLER”… 
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SÜRPRİZLER 

Yazan: Hasan Mercan 
Yöneten: Zekeriya Hocalar 

Oyuncular: Bekir Hocalar, Naciye Kiç, Hidayet Latif, Daver Kakça, Abedin Ureya. 
Şenol Topko, Muhammed Kaçanik 

Aksesuar: Erhan Tan, Şehap Malok, Daver Buza 
Müzik: Hasan Topko, Orhan Topko 

Düzen: Luka Avramoviç 
Tarih:1979 

Yer: Kültürevi 
 

 
 
27 Aralıkta  Dram Kolu Hasan Mercan’ın “Sürprizler” çocuk oyununun galasını 

Prizren kültür evi salonunda sundu… 
Yıllar Boyunca D.Yol(1976-1980), Monografi, 1981 

 
 

Geçen yılın Aralık ayında Prizrenin “Doğru Yol” KGS Derneği iki konser ve bir 
tiyatro temsilini sundu. Tiyatro eseri Hasan Mercan’ın yazdığı ve Zekeriya Hocalar’ın 
sahneye koyduğu “Sürprizler” oyunu oldu. 

     “Birlik”, 12 Ocak 1980 
 

Prizren Kültürevi çerçevseinde özengen Türk Dramının düzenli etkinliğe 
geçmesiyle bu kol üyeleri çalışmalarını Türk Dramında sürdürmeye başladılar, öyle ki, 
dernekte bugün salt Çocuk Dram Kolu çalışmaktadır. 

Dram kolu ve bu kolun üyeleri birçok ödüller de kazanmıştır. 
     “30 Yıl Doğru Yol”, Monografi, 1981 
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     Etem Kazaz 

 
 

Etem Kazaz kendisini tiyatroya adamış bir kişidir. Başarılı bir tiyatrocu olduğu 
kadar başarılı bir örgütleyicidir de. Daha 70’li yıllarda, “Çiviler”in ve “Ayyıldızlar”ın 
ateşi onu da yakar. Yeğeni ve ağabeyi Bekir Hocalar’ın “Çiviler”deki kabareliği, 
ortaoyunculuğu onu derinden etkiler. Daha çocuk denecek yaşta olmasına rağmen, ille 
de bir noktada rol almak ister. Birkaç yıl sonra da onu başarır. “Çiviler”de çok ta güzel 
roller çıkarır, televizyona ilk defa bu ekiple çıkar. Sesi, kulağı, müziğe olan eğilimi çok 
kısa bir zamanda gruptaki yerini garanti altına alıp pekiştirir.”Simidimin Tablası” adlı 
televizyon oyununda söylediği parodi bugün bile tazeliğinden, tadından hiçbir şey 
yitirmemiş, halen zevkle dinlenebilir bir haldedir. 

Etem Kazaz Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’nda da çok güzel rollere imza 
atar. Molyer’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyunundaki Dandin rolü unutulmaz 
roller arasında yer alacaktır. “Eşek Muhabbeti”ndeki Kamber rolü keza. 

E. Kazaz “Doğru Yol” Tiyatro Kolunda en parlak dönemini Bekir Hocalar’la 
yaşar. Onunla beraber ortaoyunculuğa da soyunarak, konserlerde, düğünlerde, 
Geleneksel Türk Tiyatrosu tarzında örnekler sergiler. “Doğru Yol”un tek elemanı Ziya 
Şişko emekliğe ayrılınca 1996 yılında yerine Ethem Kazaz geçer. O ara yönetmenliğe 
de soyunan Kazaz, Hasan Mercan’nın “Adile Kız Oyuncaklar Ülkesinde” adlı çocuk 
oyununu, “Doğru Yol” Çocuk Grubu’yla Priştine Televizyonuna uyarlar(1985). 
Televizyon ve radyo onun vazgçemediği alanlardır. Derken yazmaya da başlayan 
Kazaz, özdeş Çocuk Grubuyla, dördü kendisine ait olan “Yaşasın 1 Mayıs”, “Temmuz 
Bayramları”, “8 Mart Anneler Günü”, “Mahallemizde Yeni Yıl”, üçünü de “Tito ve 
Piyonerler”, “40 Yıl Özgürlükte”, “Ormanları Koruyalım” Fahri Mermerle beraber 
yazarak sahneleyen bu oyunların hepsini televizyona ve radyoya uyarlar. Bunlarla da 
kalmayıp, Orhan Asena’nın “Yurttaş C” oyununu da sahneye koyup seyircilerin 
karşısına çıkar(1993). 
 
 
“ADİLE KIZ OYUNCAKLAR ÜLKESİNDE”… 
 
“Doğru Yol” KGSD’i Çocuk Tiyatrosu televizyon için yeni bir oyun hazırlıyor… 
 

ADİLE KIZ OYUNCAKLAR ÜLKESİNDE YILBAŞINDA EKRANLARDA 
 

 Çocuklar grubunun tanınmış sanatçısı Lütfü Seyfullah’la yeni bir oyun daha 
hazırlanması bekleniyor 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 144 

 
İki yıldan bu yana çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren ,,Doğru Yol” 

çocuklar dram grubu 20 üyeyle başladığı etkinlikleri şu anda 100 kadar üyeyle 
sürdürüyor. 1951 yılında kurulan grup, zaman içinde büyükler dram grubunun Prizren 
Kültürevi bünyesinde çalışmaya başlamasıyla çocuk grubuna dönüşerek yeni bir 
anlayışla oyunlar sahnelenmeye yöneldi. Çocuk tiyatrosu grubu okul öncesi ve ilkokul 
çocuklarını kapsıyor. İlkokulun birden beşe kadar tüm sınıflarına yönelik çalışmalar 
içinde olan grup, resital hazırlayan gruplar, tiyatro oyunlarına şarkı söyleyen koro 
grubu, bale ve güldürü parçaları hazırlayan grup olarak çeşitli etkinlikleri bir arada 
kapsıyor. 4 Kasım günü yapılan ,,Doğru Yol” Yönetim kurulu toplantısında bu 
tiyatronun etkinlikleri görüşülerek bundan sonra gerçekleştireceği çalışmaları konusu 
görüşüldü.  

,,Doğru Yol” Çocuk Tiyatrosu, Priştine Televizyonu için sürekli televizyon oyunları 
ve skeçler hazırlıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde sürdürülen çalışmalar ünlü yazar 
Hasan Mercan’ın çocuklar için kaleme aldığı ,,Adile Kız Oyuncaklar Ülkesinde” adlı 
oyun üzerinde yoğunlaştırılmış durumda. Grubun rejisörlüğünü ve yöneticiliğini yapan 
Ethem Kazaz’dan aldığımız bilgiye göre yeni ve değişik bir televizyon uyarlaması 
olarak hazırlanan oyun yılbaşında ekrana gelecek. Oyunda 20 kadar çocuk rol alıyor. 
Grup yakın bir gelecekte ünlü tiyatrocu Lütfü Seyfulla’ın da katılacağı bir oyuna 
başlayacak.   
 

                A.Serbest, “Tan”,16 Kasım 1985 
 

 
 
 
Son zamanlarda D.Yol çerçevesinde Dram Kolu da canlanmaya başlamıştır. 

Prizren Kültürevi çerçevesinde başarıyla etkinliklerini sürdüren Türk Dramı üyelerinden 
E.Kazaz ile birlikte çalışmalarına önemli gelişmeler yapmışlardır. Bu kol üyeleri radyo 
ve TV için altı resital ve yedi TV yayını hazırlamışlardır. 
                                                                                          “Tan”, Ş. Koka, 11 Ocak 1986 
 
 
 

Etem Kazaz “Doğru Yol” KGSD’nin dram grubu üyesi olup, “Nazım Hikmet” 
Yazın Kolunun yazın saatlerine genç nesillerle hazırladığı resitallerle ve çocuk 
skeçleriyle katıldı. 
                                                       D.Yol “N.Hikmet” Yazın Kolu, Monografi, 1988 
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“YURTTAŞ C”… 
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R.Buş, Mehmet Bütüç 
 

Yetişkinlere yönelik Orhan Asena’nın “Yurttaş C” oyunu Etem Kazaz’ın 
yönetmenliğinde “Doğru Yol” Derneği tiyatro kolu çerçevesinde hazırlanıyor. Oyun 
Prizren’de olduğu gibi 34. Geleneksel, 20. Uluslar arası Akşehir Nasrettin Hoca 
Şenliği’nde oynanıyor. Müziği Tahir Luma’ya, ışıklandırma Agron Bütüç’e, dekorları 
Etem Kazaz’a ait olan oyunda rolleri: Mehmet Bütüç, Ayla Leskovçalı, Asım 
Mongovci, Deniz Dadale, Raif Buş, Bekir Hocalar, Odesa Celina ve Leyla Biliban 
paylaşıyor. 

Günümüzün çözüm bekleyen önemli sorunları dururken, yüzyıl sonrasının 
sorunlarına düzen arayan “yöneticiler” karşısında yurttaşın bunalımlarını işliyor Asena. 

Tutturulmaya çalışılan geçersiz bir düzen, bunun karşısında özgürlüğü her 
girişiminde zedelenen yurttaşın hayatı sergileniyor. Oyunda, düzenin hiçbir yönü, 
yurttaşın sorunlarına olumlu bir çözüm getirmemektedir. Haksızlıkların birbirini 
kovalaması, rüşvetin, düzenin kaçınılmaz aracı olması sorunları özellikle işlenmektedir. 
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Yurttaşın kategorize edilip, “Yurtaş C” olarak adlandırılması, yurttaşın her 
kapıya vurup haklarını arayıp savunması, günümüzde olduğu gibi, o dönemde 
Kosova’da yaşayan Türklerin alınan haklarının ne pahasına olursa olsun geri alınmasını 
yorumlayarak konumluyordu.  

      Etem Kazaz, “Yeni Dönem”(Sayı:22) 
 

 
 

1978 yılında bir çocuk oyunu sahneye koyuluyor. Raif Buş, Hasan Mercan’nın 
yazmış olduğu çocuklara yönelik “Okul Dünya Şen Dünya” oyununu “Doğru Yol” 
Kültür Güzel Sanatlar Derneği Dram Kolu çerçevesinde sahneye koyuyor. İşte bu 
oyunda oynayanların çoğu, tiyatromuzda yıllarca etkinliklerini sürdürmüşlerdir ve 
sürdürmekteler. 

Eğitici ve eğlendirici tarafları olan “Okul Dünya Şen Dünya” çocuk oyununda 
başlıca rolleri Daver Kaçka, Naciye Kiç, Muhammed Kaçanik, Melahat Krasniç, 
Hadiye Osi, Batişah Kokolar, Abedin Ureya vb. paylaşmışlardır. 

Başarılı olarak sunulan bu oyunun ardından gene Hasan Mercan’nın bir oyunu 
daha gündemde, “Sürprizler” çocuk oyunu. Hasan Mercan’nın iki yıl içinde sahnelenen 
üçüncü  oyununun yönetmenliğini  Zekeriya Hocalar, müziğini Hasan ve Orhan Topko 
kardeşler, sahne tasarımını ise Luka Avramoviç üstleniyor. Bu oyun da “Doğru Yol” 
KGSD Dram kolu çerçevesinde hazırlanıyor. Oyunda Bekir Hocalar, Naciye Kiç, Daver 
Kakça, Abedin Ureya, Muhammed Kaçanik rolleri paylaşıyor. 

Yarınların ümidi olan ekibe: Hidayet Latif, Şenol Topko, Erhan Tan, Şehap 
Malok ve Daver Buza da ekleniyor. Bu oyun da çok başarılı olarak sahneleniyor ve 
tiyatro severler tarafından büyük ilgi uyandırıyor. 

1979 yılından sonra uzun bir süre çocuk oyunları sahneye koyulmadı maalesef. 
Çok sayıda girişimler oldu. İlkin Prizren Kültürevi çerçevesinde de bir çocuk grubunun 
kurulması istendi. Bu istek Prizren Kültürevi yetkilileri tarafından zar zor kabul edildi 
ve hemen “Bibercik” adlı bir oyunun hazırlıkları başlatıldı. Sahne provaları başlayınca, 
provalar kestirildi. Sonra “Tom Soyer” adlı çocuk oyunu gündeme geldi ama, bu oyun 
da maalesef günyüzünü göremedi. 

Bu arada çocuk grubunu oluşturan tiyatrocular boş kalmadı. “Doğru Yol” KGSD 
çerçevesinde hazırlanan konserler içerisinde skeçler icra ediyorlardı. 

Skeçler söz konusu olunca, ki önceki yazılarımızda da bunu belirtmiştik, Agim 
Rifat Yeşeren’nin yazmış olduğu skeçler güncelliğini kaybetmeyerek, eskiden olduğu 
gibi günümüzde de, seve seve izlenmektedir. 

Etem Kazaz, “Yeni Dönem”, 09.02.2000 

Tarihlere göre D.Yol’da sahnelediği oyunlar… 
 
 

ADİLE KIZ OYUNCAKLAR ÜLKESİNDE 
/Priştine Televizyonu “Kovan” Yılbaşı Programı/ 

Yazan: Hasan Mercan 
Yöneten: Ethem Kazaz 

Beste Orhan Topko 
Oyuncular: Bekir Hocalar, Etem Kazaz 

Tarih:1985 
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YAŞASIN 1 MAYIS 
/TV Çocuk oyunu/ 

Yazan: Ethem Kazaz 
Yöneten: Ethem Kazaz 

 
TEMMUZ BAYRAMLARI 

/TV Çocuk oyunu/ 
Yazan: Ethem Kazaz 

Yöneten: Ethem Kazaz 
 

8 MART ANNELER GÜNÜ 
/TV Çocuk oyunu/ 

Yazan: Ethem Kazaz 
Yöneten: Ethem Kazaz 

 
TİTO VE PİYONERLER 

/TV Çocuk oyunu/ 
Yazan: Ethem Kazaz-Fahri Mermer 

Yöneten: Ethem Kazaz 
 

40 YIL ÖZGÜRLÜKTE 
/TV Çocuk oyunu/ 

Yazan: Ethem Kazaz-Fahri Mermer 
Yöneten: Ethem Kazaz 

 
MAHLLEMİZDE YENİ YIL 

/TV Çocuk oyunu/ 
Yazan: Ethem Kazaz 

Yöneten: Ethem Kazaz 
 

ORMANLARI KORUYALIM 
/TV Çocuk oyunu/ 

Yazan: Ethem Kazaz-Fahri Mermer 
Yöneten: Ethem Kazaz 

 
YURTTAŞ C 

Yazan: Orhan Asena 
Yöneten: Ethem Kazaz 

Oyuncular: Mehmet Bütüç, Ayla Leskovçalı, Asım Mongovci, Deniz Dadale, Raif Buş, 
Bekir Hocalar, Odesa Celina,  

Müzik: Tahir Luma 
Işık: Agron Bütüç 

Tarih: 1993 
Yer: Kültürevi 
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Hayrullah Şkurtak, Deniz Dadale, Asım Mongovci 
 
 

  
     H.Şkurtak                            D.Dadale                               A.Mongovci 
 
Abdullah Palyaço’yla süregelen ortaoyunculuk, Aziz Buş, “Çiviler”, Bekir 

Hocalar ve Raif Buş’la devam eder, 2000 yıllara doğru da gelip Hayrullah Şkurtak, 
Deniz Dadale ve Asım Mongovci gibi tiyatroculara dayanır. Onlara 90’lı yılların 
tiyatrocuları da diyebiliriz. Her üçü de hem “Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu”nda hem 
“Çiviler”de, hem “Nafiz Gürcüali Türk Tiyarosu”nda hem de “Doğru Yol” Tiyatro 
Kolu’nda oynar. “Eşek Muhabbeti” oyunu kariyerlerinin dönüm noktasıdır(1998). İzmir 
Ankara, İstanbul onları ayaküstüne alkışlar.  

Ortaoyuncu olarak “Doğru Yol”un değişik konserlerine, kısa oyunlarla, 
skeçlerle, parodilerle çıkan Hayrullah, Deniz ve Asım, geleneksel Türk tiyatrosunun bu 
tarzını 2000 yıllarında, “Besa” Radyosuna da taşırlar. Ortaoyuncu olarak son çıkışları 
“Çiviler”in “Rüjdi İle Emine”siyledir 2000’de. “Çiviler”le, İzmir’in Karşıyaka’sında 
başlayan serüvenleri “Rüjdi İle Emine”yle sonuçlanır, dolayısıyla da “Doğru Yol” 
Tiyatro Kolu’yla. Bugün onlar “Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu”nun belkemiği, alfası 
omegası ve her şeyi. 

Bugün “Doğru Yol”da bu geleneği artık yaşatan yok ne yazık ki, 9-10 yıldır o 
sahneler boş… 
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Sevgi Buş 

 
Sevgi Buş, Buş’lar ailesinin tiyatro çizgisinde üçüncü yetenek. Raif Buş’un kızı, 

Aziz Buş’un torunu Sevgi sahneye televizyonla adımlar. Aziz Buş’un eşi Kadriye Buş 
muradına ermiştir, torunu Sevgi, içi içine sığmayan, kıpır kıpır, bir ateş topu gibidir. 
Sahneye girdiği gibi çıkar, kolay, rahat, kendinden emin. O, son 15 yılın, Yeni Kuşak 
Yerli Kadın Oyuncusu, olarak Yeşeren Kabare Türk Dünyası Tiyatro Ödülü’ne de layık 
görülür 2002’de. Seçici  Kurul ödülün gerekçesini şöyle açıklar:  

“Kosova Türk tiyatrosunun duayeni Aziz Buş gibi bir tiyatrocunun ailesinden 
gelip daha çocuk yaşta oyunculuk meşalesini, babası Raif Buş’tan alıp sahneden 
sahneye gezdirerek seyirciyle daima sıcak temas kurması, farklı sahnelerde büyük bir 
rahatlılıkla oynaması nedeniyle...” 

Sevgi 1998’de görkemli “Eşek Muhabbeti” oyununda köylü kızı rolünü çok iyi 
çıkarır. Çıkarmaz mı, oralara kadar gelince o ne sahnelerden geçer. Konserlerin 
“Dudiye Mono”sudur o, taklit dersen onda, sunuculuk, dans, hepsi üstünde; dedesi 
sağında babası solundadır, eh, sen şimdi dur durabilirsen karşısında. Üstelik bir kadın o. 
Hiç böyle bir kadın görmedi tiyatrolarımız. Eh, görsünler artık… 

Babasının yönettiği, Elma Aksoy’un yazdığı “Yılbaşı Paketleri” televizyon 
oyunuyla başlayan Sevgi, televizyonla devam eder. Bu sefer E.Kazaz’ın “Marsı 
Düşledim” oyununda İyilik Perisi’dir. Dudiye Mono daha hậlậ gelmemiştir, ama 
gelecektir, “Gülelim Güldürelim” TV programıyla o da yoldadır, yönetmenlik de elbette 
ki… 

”Tiyatro Sunuyoruz Alırmıydınız” ismidir en yeni gösterinin. Programda da 
yetenek kurslarıdır ağırlıklı olan, oynanmış oyunların kesitleridir sahnelenen, 
“Çiviler”den, Ferhan Şensoy’dan, Haldun Taner’den…”Doğru Yol” Kulübü tanıktır, 
başta Taner Güçlütürk olmak üzere, nice yetenekler çıkacaktır ortaya böylece. Ama 
çıktı diye duracak değiller ya yolun tam ortasında, gösterinin aynısı Priştine 
Televizyonunun ekranlarına da taşınır yine o yıl içerisindel(1998). Ardından da yine 
Sevgi Buş yönetmenliğinde “Yılbaşında Yarışalım” programı gelir ekranlara. 

“Doğru Yol” Sevginin yeri yuvasıdır ama Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosu’na 
da yok demez, “Nafiz Gürcüali” Türk Tiyatrosu’nu da, her ikisinde oynar(“Marsı 
Düşledim” 1993, “Eşek Muhabbeti” 1998). 

90’lı yılların ikinci yarısı Sevginin yarısıdır, Sevgi de onun yıldızıdır. 
O yıldız şimdi tekrar “Doğru Yol”da parlıyor. Babasının da yardımıyla 2011’de 

“Sevgi Nereye Gider” ve “Yaparım Potok Atarım Çüpük”oyunlarını sahneye koyup 
beni izlemeye devam edin diyor. 
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“SİZE TİYATRO SUNUYORUZ ALIR MIYDINIZ”… 
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“SİZE T İYATRO SUNUYORUZ ALIR MIYDINIZ”(Priş t ine TV)…  
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“YILBAŞINDA YARIŞALIM”… 
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DEĞİŞİK ROL VE YORUMLARDA SEVGİ .. 
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                                         Ortada: Deniz Dadale, Sevgi Buş, Taner Güçlütürk      
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“ŞEHİTLERE SELAM OLSUN”… 
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Soner Buş 
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“AŞK NEREYE GİDER” DUYURU… 
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“AŞK NEREYE GİDER” AFİŞ… 
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“AŞK NEREYE GİDER” BROŞÜR… 
 

                                         
 
“AŞK NEREYE GİDER” DAVETİYE… 
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“AŞK NEREYE GİDER” SAHNEDE… 
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“ATARIM POTOK YAPARIM ÇÜPÜK”, AFİŞ… 
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“ATARIM POTOK YAPARIM ÇÜPÜK”, BROŞÜR… 
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“ATARIM POTOK YAPARIM ÇÜPÜK” SAHNEDE… 
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Tarihlere göre “D.Yol’da sahnelediği oyun, gösteri, düzenlediği 
kurs, program, oratoryo, … 
OYUN…  
   

AŞK NEREYE GİDER 
Yazan: 

Yöneten: Sevgi Buş 
Oyuncular: Soner Buş, Filiz Şamlı, Şemsettin Kruşa, Muhammet Çeşmeci, Sonay Buş, 
Tuncay Laloş, Premisa Arapi, Ümit Braho, Primesa Arapi, Salih Laloş, Gizem Lokviça, 
Suada Topoyan, Derya Bırlayoli, Narin Zekovski, Demet Curciali, Ertan Hoti, Fatmir 

Smani, Barış Vırmiça, Elza Luja, Hayal Kika, Rengin Rifat 
Dekor tasarım ve prodüktör: Raif Buş 

Dekor amiri: Nedim Moskov 
Kostüm: Hamdiye Boyaciu 

Koreografi: Sonay Buş, Barış Vırmiça, Fatmir Smani 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

Tarih: 22.02.2011 
Oynadığı yerler: Prizren (3 defa) 

 
ATARIM POTOK YAPARIM ÇÜPÜK 

Yazan, yöneten: Sevgi Buş Kika, Soner Buş 
Oyuncular: Sonay Buş, Filiz Şamli, Derya Birlayoli, Gizem Lokvica, Ebru Renda, 

Primesa Arapi, Premisa Arapi, Sali Laloş, Tuncay Laloş, Şemsettin Kruşa, Ertan Hoti, 
Enver Canhasi, Ceni Boyaciu, Hayal Kika, Raif Buş, Sevgi Buş Kika ve Soner Buş 

Yapımcı: Raif Buş 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

Tarih: 22.12. 2011 
 

 KURS… 
 

TİYATRO SUNUYORUZ ALIRMIYDINIZ 
Düzenleyen: Raif Buş 
Yöneten: Sevgi Buş 

Yer: “Doğru Yol” Kulübü 
Tarih: 1998 

 
 
TV PROGRAM… 

 
TİYATRO SUNUYORUZ ALIRMIYDINIZ 

/Priştine Televizyonu/ 
Hazırlayan, yöneten: Sevgi Buş 

Oyuncular: “D.Yol” Aziz Buş Çocuk Tiyatrosu 
Tarih: 1998 
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YILBAŞINDA YARIŞALIM 
/Priştine Televizyonu/ 

Hazırlayan, yöneten: Sevgi Buş 
Konuk: “Ata Çocukları” grubu 

Müzik: Deyan Velikinats, Tahir Luma, Ali Babayunus, Şenol Lika 
Tarih: 1998 

 
ORATORYO… 

 
ŞEHİTLERE SELAM OLSUN 

Yazan: Soner Buş 
Sanat yönetmeni: Raif Buş 
Yöneten: Sevgi Buş Kika 

Kostüm, oyuncu: Sonay Buş 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

Tarih: 2010 
 

GERİ DÖNMEYİ ASLA DÜŞÜNMEDİLER 
Yönetmen: Sevgi Buş Kika 

Koordinatör-sanat yönetmeni: Raif Buş 
Koro: “Ata Çocukları Korosu” 

Sinevizyon: Raif Buş 
Dekor: Raif Buş 

Koreograf: Sonay Buş 
Seslendirme: Studio “Helix” 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
Tarih: 18.03.2011(Çanakkale Zaferi ve 

Şehitleri Anma Günü) 
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                                          Aluş Nuş 

 
 

Aluş Nuş, “Doğru Yol”Tiyatro Kolu’nun ne içinde ne dışındadır. “Doğru Yol” 
Tiaytro Kolu’na gelip şöyle bir metnim var, böyle bir projem var onu sahnelemek 
isterdim demez. Bir mesafedir koyduğu kendine göre. Alın şunu siz oynayın da demez. 
Buluşunca o konudan bile söz etmez. Ne kondurur, ne bir ipucu verir. Ama bir bakarsın, 
konserin beklenmedik bir yerinde,  bir çocuk çıkar, üç dört mizahi dörtlük okuyarak, 
ortalığı kahkahaya boğar. O dörtlükler, halk müziği türünde, kendince dile getirdiği 
bestelerinin bir parçasıdır çoğu kez. 

Arada bir de karşılıklı oturup muhavere tipi  bir skeçtir dile gelen seyirciyi en 
can alıcı yerinden vurarak. Bunu hep yapmaz, zaman zaman, ama ihmal de etmez. Belli 
bir grubu bir oyuncu kadrosu da yoktur o an. O ara, kim orada rastlamışsa, sahnede 
biraz da tecrübesi varsa, o ya da onlar çıkar. Çıkar giderler. Bir başka sefer de bir 
başkaları. Gaye bir tiyatro topluluğu oluşturmak değildir, o anda en güncel neyse halkın 
arasında, onları ne ilgilendiriyorsa ona ışık tutmaktır. Onun da ötesinde, mizahi tarafını 
ortaya koyarak halk müziği konserlerinin, sanat müzği konserlerinin tekdüzelliğini 
kırmaktır yapmak istediği. 

Tipik bir taşlamacıdır Aluş. Hicivli dörtlük, fıkra, skeç hep o havadadır, hepsi de  
bestelerinin ve konserinin hizmetindedir. “Keşke biraz daha açılıp serpilseydi o dalda, 
daha yoğun çalışmalar yapsaydı da bizleri daha çok sevindirseydi” demeye getirecek 
kadar da ustadır. Çünkü o işini bilir, onun asıl işi müziktir, bestedir, haddini bilip hiçbir 
zaman çizmeyi aşmak istemez, aklından bile geçirmez. “Ama, benim bu işe eğilimim 
var, istersem dahasını da yaparım” gibisinden kondurmak, dokundurmak bile onun için 
bir zevktir. İğnelerini oraya buraya, ona buna batırarak o zevki, „Herif Olan Anlar“ adı 
altında, „Tan“ Gazatesinde bir köşe açarak yaşatmasını da bilir, arada bir.  

En çok sahne alan oyunu, dörtlüklerden ibaret olan „Kaynana-Gelin-Güvegi“ 
adlı kısa oyunudur. Oyun Prizren’de olduğu gibi, Üsküp’te, Priştine’de defalarca oynar. 
“Benim de bu tiyatro çorbasında bir tuzum olsun, o bana yeter” dercesine, sonunda 
„Bayraklı’da Cümbüş Var“ adı altında uzun soluklu bir oyun da yazar. 
Değerlendirsinler diye tiyatroculardan birilerine verir. Veriş o veriştir, kopyası da 
kendisinde olmadığına göre, tiyatro tarihimizin birçok edebi metni gibi o da  kayıplara 
karışır. Aluş, o oyunun sadece son sözlerini hatırlar, 

„DELİ:  Ben deli ema bunlar benden daha deli. Ema en çok şaşaym bu kalabalık 
buraya ne celi (Seyircilere)ema nasıl benzey siz da vesveseli... „ 

Ama tiyatro oyunlarına yazdığı müzikleri duruyor Aluş’un. Prizren Kültürevi 
Türk Tyatrosu’nun “Minus-Plus” ve “Keşanlı Ali Destanı”na yaptığı besteleriyle 
tiyatroyu ne kadar saydığının, mizahı ne kadar sevdiğinin bu tip işlerde ne kadar 
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yetenekli olduğunun bir aynasıdır. 6 tiyatro oyununun müziğine imza atan Aluş Nuş, 
zamanında Yugoslavya’nın en üst düzey amatör tiyatro festivali sayılan Trebinye 
Tiyatro Festivali’nde yaptığı müzik için Altın Plaket ödülüne de layık görülür. Aluş bu, 
biz onu öyle benimsedik, Prizren şivesinde yazdığın şiirlerini, taşlamalarını, 
anekdotlarını, bestelerini öyle kabul ettik, öyle sevdik, “Doğru Yol” Tiyatro Kolu’nun 
tarihine öyle not düşürdük, Kosova Türk tiyatrosundaki yerini öyle belledik. 
 
 
 

DOĞRU YOL 
-Mahur melodi- 

 
                                                           I. 

Doğrusun, aydınsın 
Kalbimde yaşarsın 
Sanatsın güzelsin 

Ölçülmez değersin 
 

Doğru Yol evim benim 
Doğru Yol öğretmenim 
Gençliğim sende geçti 

Doğru Yol canım benim 
 

                                                          II. 
Dağları o aşar 

Göklerde o uçar 
Sazlarda çalınır 
Türküde yakılır 

/Kavuştak/ 
 

                                                         III. 
Devrimin bekçisi 
Halkımın elçisi 

Türküler coşturan 
Barışı koruyan 

/Kavuştak/ 
 
 
Sahneye koyduğu oyunu… 

 
KAYNANA-GELİN-GÜVEĞİ 

Yazan, yöneten:Aluş Nuş 
Oyuncular: Beste Nuş, Merve Jılta, Dilek Jılta 

Tarih: 1997 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi, Priştine, Üsküp Türkoloji Fakültesi, Prizren okulları 
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“KAYNANA-GELİN-GÜVEĞİ”… 

 
                                Beste Nuş(Kaynana), Merve Jılta (Güveği)…  

 

 
                              Dilek Jılta(Gelin), Beste Nuş(Kaynana) 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 183 

 
                  Muhammed Şerif 

      
 

-Çoğumuz hem cemiyette, hem tiyatroda çalışıyorduk. Gündüzü cemiyette, 
geceleri de tiyatro provalarına gidiyorduk, diyor Muhammed Şerif bir röportajında. 

Sahneye ilk adımını Prizren Türk Şehir Tiyatrosunda atar ama aynı yıl “Doğru 
Yol”un “İhtiyar Kız”ında baş rollerden birini de oynar(1952). Hayatının en büyük rolü 
de budur. 

-Çok genç idim, 18 yaşında, 60 yaşında bir kişiyi oynamam gerekiyordu. Altmış 
yaşında birini oynamak zordu, diyor. 

Tiyatrocu olarak o daha çok Hüdayı takip eder o. Hüda bir reji yapmışsa “Doğru 
Yol”da o da vardır(“İhtiyar Kız”da olduğu gibi), yapmamışsa yoktur. Hüda neredeyse o 
da oradadır. 

-Tiyatroya, Prizren halkına, Prizren kenttaşlarına Hüda Leskovçalının payı 
büyüktür. Ödenilmez hakkı vardır, onun yerini kimse tutamazdı, diyor. 

Tiyatrocu olarak Şehir Tiyatrosuna ne kadar bağlıysa, resitalci olarak da “Doğru 
Yol”a o kadar bağlıdır. Resitaldir o kendini yapıcı, yaratıcı hissettiği yer. Yönetmen 
olarak Şehir Tiyatrosunda Hüda vardır, “Doğru Yol”da da Aziz Buş, oyunculukta usta 
onlar, tiyatroculukta onlar, onları aşmak onlar gibi halkın sevgilisi olmak kimin 
haddine, bir boşluk varsa o da resitaldir, resital gibi bir dalda bülbül gibi ötecek biri 
varsa o da Muhammed Şeriftir. Öğretmendir bir yandan, öğrencileri var ondan bir şeyler 
bekleyen, bir yandan da tiyatrocudur, daha ne olsun ki. 

50’ler Kuşağı, 60’larda dağılır, birçoğu “Doğru Yol”dan kopar ama o kopmaz, 
bir ara sekreterliğini de yaptığı “Doğru Yol”daki hayatına resitallerle devam eder. 
Tiyatronun bir parçası olan resitali “Doğru Yol”da oturtan da, geliştiren de, gelenek 
haline getiren de odur. Tiyatroda edindiği bilgileri, tecrübeleri öğrencilerine aktarmasını 
çok iyi bilir. Sahnede nasıl hareket edilir, nerde oturup ne zaman ve nasıl konuşulur, 
sahne kültürünü, sahne disiplinini, takım olarak çalışmayı gençler, çocuklar ondan 
öğrenir, ilk derslerini ondan alır. 
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Bugün “Doğru Yol” Resital Kolu onun ismini taşımaktadır, tıpkı tiyatro kolu 
Aziz Buş’un ismini taşıdığı gibi. 

Resital meşalesini ondan sonra Şefkat Kaçanik ve Liriye Dişo alacaktır.   
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       Şefkat Kaçanik 

 
 
Tıpkı Muhammed Şerif gibi, Şefkat Kaçanik de tiyatronun içinden gelen bir 

isimdir. Daha genç yaşta, tiyatroyla haşır neşir olmuş, 1962-1966 yılları arasında Hüda 
Leskovçalı, Aziz Buş, Cemal Şpat, Refet Kiser ağabeylerinin yanında oynamış, ilk 
tiyatro derslerini onlardan almıştır. Onlar dağılmaya yüz tutunca o yıllarda, Şefkat 
Kaçanik de ister istemez sahnelerimizden elini eteğini çekmeye mecbur kalır. Tam da 
tiyatroya yeni yeni adımlamaya başlamışken hayalleri suya düşmüş, koskoca bir tiyatro 
göz önünde yok olup gitmiştir. Şefkat da ne yapsın, eli kolu bağlı duracak değil ya o 
delikanlı çağında, o da tıpkı Muhammed Şerif gibi ondan sonra “Doğru Yol”a daha bir 
bağlanıp etkinliğini orada sürdürür (“Doğru Yol” bir sığınaktır, ilk ve son durak yine 
odur, bir ana kucağı gibidir nereden baksan). Bu ara öğretmenliğe de başlayan Şefkat 
ister okulda ister de “Doğru Yol”da aynı o zevkle ve neşeyle daha çok resitallere 
yönelir.  

Muhammed Şerif’ten sonra “Doğru Yol”da yapılan tüm resitallere o imza atar. 
Yıllarca hiç dur durak bilmeden sahne sevgisini, resital zevkini, tiyatro terbiyesini 
kuşaktan kuşağa aktararak tiyatrolarımızın geleceğine zemin hazırlar. Kendi de yazarak 
değişik vesilelerle, özellikle de Anneler Günü için okulda birçok kısa oyunu sahneye 
koyar. Velilerin karşısına çıktığı oyunlardan biri de “Yedi Prenses ve Yedi Cüce”dir 
(1965). 

“Doğru Yol”un Şiir Dinletilerine, eski tabirle Edebiyat Saatlerine, Cumhuriyet 
Bayramı, kurtuluş günleri ya da ona benzer, törenli, anmalı günleri vesilesiyle 
düzenlenen karşılaşmalara, buluşmalara, 15’in üzerinde resital hazırlar. Daha 1972, 
1973’lerde, Yüce önder Atatürk’e adanan “Atatürk’e Saygı” adı altında ilk resitalleri 
sahneye o getirir. Değişik ozan ve yazarların şiirlerinden, yazılarından oluşan resitallere, 
hikaye icabı, arada bir de kendi dizelerini döktürmesini bilir, 

Burası bir küçük kent Atatürk’üm 
Burada asırlardır Türkçe marşlar söylenir 
Ama Kasım ayı geldi miydi 
Sana içli içli türküler yakılır  
Prizren halkı senin anın önünde 
Saygıyla eğilir 

 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 186 

 
. 
 
 

 

 

 
 
 

                Tarihlere göre “D.Yol’da sahnelediği resitaller…  
 
 

ATATÜRK’E SAYGI 
Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 

Hazırlayan, yöneten: Şefkat Kaçanik 
İcra: İlkokul öğrencileri 

Tarih:  1972 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

 
ATATÜRK’Ü ANIYORUZ 

Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 
Hazırlayan, yöneten: Şefkat Kaçanik 

İcra: İlkokul öğrencileri 
Tarih:  1973 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
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NAZIM HİKMET’İ ANIYORUZ 
Yazan: Nazım Hikmet 

Hazırlayan, yöneten: Şefkat Kaçanik 
İcra: İlkokul öğrencileri 

Tarih:  1983 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 

 
ÖLÜMÜNÜN 30. YILINDA NAZIM HİKMET’İ ANIYORUZ 

Yazan: Nazım Hikmet 
Hazırlayan, yöneten: Şefkat Kaçanik 

İcra: İlkokul öğrencileri 
Tarih:  1993 

Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
 

SELAM SANA ATATÜRK 
Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 

Hazırlayan, yöneten: Şefkat Kaçanik 
İcra: İlkokul öğrencileri 

Tarih:  2000 
Yer: Prizren Kültürevi Sahnesi 
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    Liriye Dişo 

 
Tiyatrodan gelen bir diğer öğretmenimiz de Liriye Dişo’dur. Daha küçük yaştan 

hem de. Ağabeyi Nusret katılır ya skeçlere, oyunlara 50’li yıllarda, o hiç durur mu. Aziz 
Buş, Muhammed İmam, Muhammed Şerif, Hüda Leskovçalı, Cemal Şpat hala 
gözlerinin önünde gibidirler, her an gelip elinden tutacaklar sanki “Yeni bir oyun 
hazırlıyoruz, orada bir çocuk var, o çocuğu sen oynayacaksın” deyip götürecekler 
neredeyse. O günler, Aziz Buş, Muhammed Şerif, Hüda Leskovçalı gibi tiyatrocularla 
daha çocuk yaştayken sahne aldığı 1956, 1957, 1958’li yıllar, onun hayatına yön 
verecek yıllar anlam verecek günlerdir. Hepsini hasretle anar hatırladıkça ama Aziz 
Buş’un onda ayrı bir yeri vardır. Durmuş Selina’nın yanında “Doğru Yol” Tiyatro 
Kolu’nun yazarı da oyuncusu da yönetmeni de odur. “Provalar esnasında gülmekten 
kırıp geçirirdi” diyor Liro.  

Saygıyla andığı bir diğer isim de Muhammed Şerif’tir. Aziz Buş ona oyunu 
sevdirmişse, Muhammed Şerif de resitali aşılamıştır. Muhammed Şerif’in resitallerinde 
bir başka hissedir kendini Liro, sahnedeki resmiyet, düzgün kıyafet, boy boy ve sıra sıra 
diziliş, ayrı ayrı ve bir anda hep beraber söylemenin getirdiği harmoni bir başkadır ona 
göre. Oyundan kopup zamanla resitale yönelişi de bu yüzdendir hiç kuşkusuz ki. Aziz 
Buş, Hüda Leskovçalı Cemal Şpat’la beraber oynayıp onları yakından gözleyen, 
Muhammed Şerif’in resitallerine iştirak eden Liro daha geçlerde Şefkat Kaçanik’in de 
resitallerine tanık olur. Ve bir zaman sonra üstünde biriken o sevgi  o heves ve o tecrübe 
onu da resital hazırlamaya iter. Zaten yapısında olan disiplini baş tacı ederek çok büyük 
bir aşkla, zevkle  yapar bu işi. Kendinde olan o sevgiyi o aşkı o disiplini en büyük bir 
titizlikle öğrencilerine de aşılamayı bilir. Onun elinden çıkan öğrenciler bir başkadır. 

Öğretmenlik döneminde 30’u aşkın resital hazırlar, “Doğru Yol”da 1999’dan 
sonra her yıl. “Doğru Yol” Ata Çocukları Resital Grubunun başına geçip onları yıl 
içinde 30 defa sahneye çıkardığı da olur. Resitallerinin en parlak dönemini elbette ki 
“Ata Çocukları” Resital Gurubu’yla yaşar Liriye Dişo. 2000’den 2008’e kadar toplam 
120 çocuk olmak üzere üç nesil yetiştirir.  

“Doğru Yol”a oratoryoyu getiren de odur. “Çanakkale Şehitleri Anma Günü” 
adı altında ilk oratoryosunu 18 Mart 2001’de sahneye taşır. Onu “Atatürk’ü Anma 
Günü” oratoryosu izler(2001). Ve her yıl dur durak bilmeden değişik ozan ve 
yazarlardan sözü geçen bayramlara not düşürmeye devam eder ta 2008’lere kadar.  
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2000 yılından başlayarak, “Ata Çocukları” Resital Gurubu, 2008’lere kadar ister 
yurt içinde ister yurt dışında özellikle de Türkiye’de çok büyük başarılara imza atar. 
 
“ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ”(ORATORYO)… 
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“ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ” ”(ORATORYO)… 

 
 

Tarihlere göre “D.Yol’da sahnelediği oyun ve 
oratoryolar… 

 
OYUN… 

ULUSAL BAYRAMLAR 
(23 Nisan, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı) 

Yazan: 
Yöneten: Liriye Dişo 

Oyuncular: İlkokul öğrencileri 
Tarih: 23 Nisan 2004 

Yer: “Doğru Yol” Kulübü 
 
RESİTAL… 

 
ATATÜRKÜ ANMA GÜNÜ 

Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 
Hazırlayan, yöneten: Liriye Dişo 

İcra: İlkokul öğrencileri 
Tarih:  10 Kasım 2000 

Yer: “Doğru Yol” Kulübü 
 

ORATORYO… 
 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 
Hazırlayan, yöneten: Liriye Dişo 

İcra: İlkokul öğrencileri 
Tarih:  18 Mart 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

Yer: “Doğru Yol” Kulübü, Prizren Kültürevi Sahnesi 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 191 

 
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 

Yazan: Değişik ozan ve yazarlar 
Hazırlayan, yöneten: Liriye Dişo 

İcra: İlkokul öğrencileri 
Tarih:  10 Kasım 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

Yer: “Doğru Yol” Kulübü, Prizren Kültürevi Sahnesi 

 
Not 
Dokuz yıl boyunca, “Çanakkale Şehitleri Anma Günü” ve “Atatürk’ü Anma Günü” 
resitali ve oratoryoları şu şair ve yazarların şiirlerinden oluşur: F.H.Dağlarca, M.A. 
Ersoy, B.Necatigil, C.S.Tarancı, Ü. Y. Oğuzcan, Tahsin Saraç, C.A.Kansu, A.K.Tecer, 
F.Nafiz Çamlıbel, M.E.Yurdakul. H.A.Yücel, Ali Pusküllüoğlu, M.Vasfı, O.Ş.Gökyay, 
Ali Sağtürk, A.H.Par, Mustafa Canpolat, İbrahim Cesur, İ.Hakkı Talas, N.Gökalp 
Arkın, S.C.Yalkut, Coşkun Ertepınar, Dursun Yaşa, Ergün Evren, Etem Ütük, Fahri 
Ersavaş, Fikret Kuşçuoğlu, Halim Yağcıoğlu, Vasfı Saral, Adnan Çakmakçıoğlu… 
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3.BÖLÜM 

 
 

Metinler 
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BÜYÜK KAPI KIZI 
(Üç perdelik piyes) 

 
Yazan: Durmuş Selina 
                          
 ŞAHISLAR: 
1.Saniye Hanım………….  Büyük Kapı Kızı 
2.Murat Ağa……………..  Saniye’nin kocası 
3.Aziz Efendi……………..Murat’ın dostu 
4.Naciye Hanım…………..Aziz Efendi’nin karısı 
5.Misafir…………………..Saniye Hanım’ın amcası 
 
              

I.PERDE 
(Perde açıldığı zaman, oda kilimle döşeli, oldukça düzenli ve süslü, minderlik ve 
yastıklar yaygılarla, odanın sol tarafında bir süslü-düzenli masa, ortasında büyük 
bir ayna, üstünde tenteneli-ipekli bir örtü, fırça takımıyla dolu, masanın etrafında 
aynaya bakınarak Saniye saçlarını düzeltiyor. Kendisi çok süslü, düzenli bir 
kadındır. Murat Ağa ise şiddetle minder üstüne keyifle cigara içiyor ve elinde bir 
kitaba bakıyor, okuyor.) 

MURAT— (Kitaptan gözlerini kaldırarak): Ah, be karı, Aziz Efendi’de yediğim  
tatlı hatırımdan çıkmıyor. Parmaklarımı yiyecektim. Elleri yar olsun o kadının. 
Aşk olsun, çok marifetli bir kadın imiş. 

SANİYE— (Kızarak) Siz erkekler yalnız başka yerde gördüğünüz şeyi beğenirsiniz.
 Evinizde hiçbir şeyden memnun değilsiniz. O dediğin kadının ne marifeti  

olabilir? Hangi evin kızı olduğunu bilmeseydim, belki inanırdım. Benim  
babam birinci sınıf tüccar imiş. İyi, fakat sen benim işimi görmeyip başka  
kadınlara bakıyorsun. 

MURAT— Estağfurullah! O karıyı, gözümle bile görmemişim. Eğer yaptığı tatlıyı 
 gördümse, sana karşı veya namus dairi bir günah yaptım mı? 
SANİYE— Bilirim, bilirim. Artık o tatlı ile canımı yedin. 
MURAT— Tabii… Beğenilen şey övünür ve istenilir. Sen de bugün Aziz Efendi’nin 
 ailesine gidip, o tatlının nasıl yapıldığını sorsan çok güzel olur. 
SANİYE— (Daha çok kızıyor.) O mu bana öğretecek? Ah, benim kara bahtım. 
MURAT— Bilen bilmeyene öğretir. Bir şeyi bir kimseye gidip sormak ayıp mıdır? Bu 
 meselede neden kara bahtın ortaya çıkıyor? 
SANİYE— Tamam ayol! Bir büyük tüccarın kızı, soysuz bir karıya gidip, filan tatlı 
nasıl  yapılır, diye sorsun. Sana bu hiçbir şey görünmüyor, benimse canımı yakıyor. 
 Onun babası ancak bizim hizmetçimiz olabilirdi. 
MURAT— Bak büyük kapı kızına, bak. Eğer büyük kapıda bir şey öğrenemedinse,  

şimdi  küçük kapıya git ve öğren. Bu gece akşamlığa tatlıyı soframda görmek  
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isterim. Bir misafirimiz var. Akşamlığa senin amcanı çağırmışım. Eğer bunu 
yapmazsan, evde bekleme daha iyi. Ama derim ki o yüksek kafanın eğilmek 
zamanı gelmiştir. 

SANİYE— Ah vay bana! Daha neler göreceğim! 
MURAT- Evet, bu akşam sen de o tatlıyı görecek ve haklı olduğumu kabul edeceksin.
 Dediğimi anladın mı? 
SANİYE—Anladım, ister istemez… 
MURAT—Madem ki öyle istiyorsun, ister istemez olsun! Şimdi Aziz Efendilere git ve
 işin nasıl yapıldığını iyice anla ve beni dostuma utandırma. Yoksa iş fenaya 
çıkar.  Tuvalet yapmak yerine biraz daha ev işini öğrenmeye dikkat etsen daha iyi olur. 
SANİYE—Tuvaletlerimi senden başka kimseye yapmıyorum ki bu sözü söylüyorsun? 
MURAT—Ben sana kaç defa söyledim, aynaya daha az, eve ise daha çok bak. Bana işçi 
 lazım kukla değil… 
SANİYE—Öyle ise niçin sana başka bir tane bulmamışlar? 
MURAT—Karı olmuş ne olmuş, fakat ümit ederim ki, aklını başına toplar, artık böyle 
 lüzumsuz söz söylemezsin. Bütün günüm işte geçiyor, akşamları zehirlenmek
 istemiyorum. İstediğim bu gece olsun vesselam!... 
 
 
 

II.  PERDE 
(Naciye’nin odası: Fakir odası hasırla döşeli, duvarlar basit, Naciye’nin başı bir 
beyaz  namaz bezi ile sarılı, oturmuş çorap yamatıyor. Ayağa kalkıyor ve kapıyı 
açıyor. Saniye içeri giriyor.) 

NACİYE—Hoş geldiniz Saniye Hanım. Hangi dağda kurt patladı? Hadi  
buyurun.(Saniye içeri giriyor, fakat oturmuyor, etrafına şüphe ile bakıyor.) 

NACİYE—(Ayak üstü) Nasılsınız Saniye Hanım, sağlığınız iyi mi? Artık cümleniz 
 inşallah iyisiniz. 
SANİYE—İyiyiz şükür. (Kızgın bir tarzda) Murat Ağa sizde bir tatlı yemiş, git de tatlı 
 nasıl yapılır, Aziz Efendi’nin karısından öğren. Güya ben bilmezmişim. 
NACİYE—Ne olur ki geldiniz, bari bir sebep olmuş ki kapımızı açtınız. Hoş geldiniz 
 sefa geldiniz.Tatlıyı yapmak zor bir şey değildir. 
SANİYE—Oturmaya vaktim yok. Fakat anlat bakalım senin yaptığın tatlı nasıldır? 
NACİYE—Kolay şey. Kaç kişilik yapmak istiyorsunuz? 
SANİYE — Bir misafir gelecek. Dört beş kişilik, daha bol olsun. 
NACİYE—Dört yüz gram beyaz un, on yumurta, yarım kilo süt, bir kilo şeker. 
SANİYE—Ah, bu mu?...Aman yarabbi, ne tuhaf adam, güya bunları ben de
 bilmezmişim? Sonra bakayım? 
NACİYE—Yumurtaları kırar ve iyice döversiniz… 
SANİYE—İşte bildiğim gibi! 
NACİYE—Sonra, sütü atar iyice karıştırırsın… 
SANİYE—Hey, be adam, Allahtan bulasın, bunu bilmez mi idim? 
NACİYE—Sonra karıştıra karıştıra, yavaş yavaş unu atarsınız… 
SANİYE—Tabii bildiğim gibi. Bunda ne marifet var? 
NACİYE—Kolay ya. Sonra iki baş sarımsak bir fincan tuzla döversin, bunları bir 
bardak  sirke ile karıştırarak, hamurun içine atarsınız. 
SANİYE— Tam bildiğim gibi kız… Amma ne var ki adam kalın kafalıdır. Git sor, git  

sor diye canımı yedi. 
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NACİYE—Sonra, hamuru tepsiye atıp, sac altına koyup pişirirsiniz… 
SANİYE—Tabii, pişirmeden önlerine atmayacağım ya! 
NACİYE—Affedersiniz. Belki işi anlatırken, gönlünüzü kırıyorum, fakat Murat Ağa, 
 kocamın yakın ahbabı olduğundan… 
SANİYE—Haydi, haydi artık ben çok kalamam. 
NACİYE—Bildiğiniz gibi, tatlı piştikten sonra, şerbeti ılıcak üstüne atarsın ve tatlıyı 
 misafirinize hazırlamış olursunuz. Kolay değil mi? 
SANİYE—Kaç defa böyle tatlı yemiştir, hem de nasıl, tatlıııı… Ama bilmek istemez.
 Korkuyorum kocam bir sihre uğramıştır. Benim hiçbir şeyimi beğenmek  

istemez. İnşallah yapan başında bulsun.(Kalkarak)Eyvallah! 
NACİYE— Güle, güle Saniye Hanım. Sizin başarınızdan asla şüphemiz yoktur. Ben de
 şaşıyorum, Murat Ağa’ya, niçin sizi zahmete koymuş. 
SANİYE—Sihirler gözlerini kapamıştır. Yapanların gözleri çıksın yarabbi. 
NACİYE—Amin! Aman unutmayın yine geliniz. 
SANİYE—(Buluşmadan çıkıyor)Eyvallah, demek marifeti bu kadar imiş… 
 
 
 

III. PERDE 
(Yine Murat Ağa’nın evinde-odasında, sofra döşeli, etrafında Murat Ağa, 
misafir, Saniye’nin amcası ve Saniye. Sofra üstünde önlerinde ekmek ve bir 
sahan yemek, yanlarında da bir tepsi tatlı ve kaşıklarla bir sepet) 

MURAT—(Misafire)Buyurun dostum, başka bir şey yapmadık. Söylediğim tatlının 
 yerini tutmak istemedim. 
MİSAFİR—Teşekkür ederim, kendi evimde gibi yiyorum. 
SANİYE—Güya ben bu tatlıyı yapmayı bilmezmişim. Bak be amca… 
MİSAFİR—Ona şüphem yok kızım. Sen nasıl evde misin bilmediğin şey var mı? Haydi 
 bakayım getir o övülen tatlıyı görelim. 
MURAT—Doğru dedin dostum. Çek be saniye bu yemeği, getir o tepsiyi, amcan da sen 
 de göresiniz, tabii eğer her harcı aklında tuttunsa yaman olmuştur. 
SANİYE—(Kalkarak)Bilmediğim şey değildir ki harçlarından birini unutayım.(Tepsiyi 
 alıp sofraya koyuyor.) İşte! 
MURAT—(Bir kaşık misafire vererek) Buyurun dostum. 
MİSAFİR—Yaşa be Saniye, ellerinin eşi yoktur.(Bir kaşık dolusu alıyor) Tatlı ağzında 
 kalıyor. 
MURAT—(Bir kaşık dolusu ağzına atıyor. Misafir ve Murat birbirlerine bakıyorlar. 
 Misafir ağız dolusu tatlıyı ağzından döküyor. Murat Ağa başını çeviriyor.) 
SANİYE-(Şaşırarak)Aman yarabbi, yine bir şey var. Sihirden başka bir şey değil. Yine 
 beğenmeyeceksin.(Bir kaşık alıyor ve sofranın bezine usulca tükürerek) İşte 
 soysuz evin tatlısını aradın. Beğen de ye… 
MURAT—Bu sarımsaklı, ekşi, tuzlu ve tatlı şeyi kimden öğrendin be karı? 
SANİYE—Senin gözlerini sihirle kapatan, ahbabının soysuz karısından. Bu tatlı o eve 
 mahsustur. 
MİSAFİR—Çek Saniye bu tepsiyi, ver yerine o sahanı bari ekmeğe doyalım.(O anda  

kapı vuruluyor, Murat kalkıyor, kapıyı açıyor, içeri Aziz Efendi bir başka tepsi 
ile giriyor.) 

AZİZ EFENDİ—Sevgili kardeşim Murat, bu tepsi tatlıyı benim Naciye’m gönderiyor  
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ve Saniye Hanım’a selam ve rica ediyor ki, artık her şeyi bilirim, bildiğim 
gibidemesin. Şimdi afiyet olsun.(Çıkıyor.) 

MURAT—(Saniye’ye) Çek o tepsiyi, göresin bildiğini bilmediğini! 
SANİYE—(Saniye tepsiyi alıp kalkıyor ve artık sofraya oturmak istemiyor.)Tabii şimdi
 beğenirsin… 
MURAT—Buyurun dostum. Ah,dur bir başka kaşık vereyim.(Yanındaki sepetten bir 
 başka kaşık alarak, kendisine ve misafire veriyor.Bir tanede de Saniye’ye, 
 sofradaki yerine atıyor.) Gel Saniye, sende bu tatlının sihrine tutul. (Saniye  

cevap  vermeden başını öbür tarafa çeviriyor.) 
MİSAFİR—Hakikaten Murat Ağa, ben de bu sihre bu akşam uğradım çok memnun 
 oldum. Saniye be kızım, işte sihir yok, marifet sihir değildir. Bak kızım, aklını 
 başına topla, kendini utandırma. Gel sofraya otur, yoksa artık buraya ayak 
 basmaya yüzüm kalmaz. 
SANİYE—(Keyifsizlikle sofraya oturuyor.) Peki amca. 
MİSAFİR—Murat Ağa, yarın kendim ahbabınız Aziz Efendi’den gidip, bu güzel  

tatlının yapılmak usulünün reçetesini rica edeceğim. Saniye bize böyle bir tane 
yapmaya borçlu kaldı. Borcunu ödetmek için bir dersi vereceğim. Sonra 
geleceğin bende yapar ve yeriz. Ahbabınızın ailesi çok tatlı yapmış. Kızım 
Saniye, sen de artık bilmediğin şeyi bilirim diye söyleme. Çünkü,bu akşam gibi 
utanırsın.(Saniye etrafa bakmayarak, kaşık dolusu tatlıyı ağzına bir bir atıyor.) 
Görüyorsun ki bu dediğin sihre sen de tutuldun. Ben senin yerinde olsam Aziz 
Efendi’nin ailesine Naciye Hanım’a gidip, elini öper ve kabahatimi af etsin diye 
rica ederek bu güzeltatlı için teşekkürlerimi sunardım. 

 
PERDE  
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MUKADDERAT 
(İki perdelik piyes) 

Yazan: Aziz Buş 
 

ŞAHISLAR 
1.Ahmet………….. …Çalgı ve şarkıya müptela olan bir herif 
2.Mediha………… …Ahmet’in eski karısı 
3.Kenan…………. ….Ahmet’in dostu 
4.Gazete Muhabiri 
5.Dükkâncı Çırağı…..Tutkun 
6.Ali……………... …Cam kesici ustası 
7.Komşular, akrabalar, çalgıcılar ve şarkıcılar, radyo spikeri ve sokak keferesi –sarhoş 
 

 
I.PERDE 

 
(Vaka Ahmet Beyin hanesinde vuku buluyor; oda oldukça döşeli, ortada bir 
masa, etrafta sandalyeler, kenarda bir kanepe-diğer kenarda otoman, yanda 
küçük masa üzerinde radyo. Sağdan, soldan birer kapı ortada tek pencere. 
Duvarlar yeni resimlerle süslenmiş. Perde kalktığı zaman Ahmet ortada 
pijamalarla dolaşıyor, sigarasını yakıp hemen radyoya yanaşıyor). 

 
I.MECLİS 

 
(Yalnız Ahmet) 

AHMET- (Radyodan uzaklaşır, bir sigara yakar.) Dinlenecek hiçbir şey yok. (Saatine
 bakar) Ben mi güzel bakmadım, şimdi yeni program üzerine mecbur fasıl heyeti 
 başlasın. (Fasıla başlar.): Oh, oh, oh, yaşa bayan, yaşa ağzından bal damlıyor,
 binlerce yaşa… 
 

 
II.MECLİS 

 
(Ahmet ve Mediha) 

MEDİHA-  (Yorulmuş odaya girer, elinde sepet ve serpinti, çantası, çantanın kenarında 
 gazeteyi gösteriyor, pazardan alınan diğer şeyler, soluk alırken eşyaları masanın
 üstüne koyar): Günaydın Ahmet!(Ahmet radyoya dalgın aldırmayarak cevap bile
 vermiyor.) Vah sana Ahmet! Ne o? Ne oluyorsun? O müzik aşkı sende daha var 
 mı? Sen ihtiyarladıkça gönlünü gençleştirmeye çalışıyorsun ha? Hakkın var!   
           Çünkü eşya taşıyan hamal var, her şeyin istediğin vakit hazır, senin için yanan 
 yansın, yıkılan yıkılsın. “Sür sefa Bekri Mustafaya” diyeydiler daha iyi, Bekri 
 Ahmet. 
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AHMET- Sus rica ederim! İşitmiyor musun ki ne güzel şarkı okuyor? (Derinden bir of.) 
 Of, of, of… 
MEDİHA- Sadece sen devam et, bakalım bu yol nereye çıkar? (Radyoya yanaşır.) 
AHMET- Rica ederim radyoya sıvaşma, bırak rahatça dinleyeyim, anladın mı? 
MEDİHA- Rica ederim Ahmet! Sen kendinde misin? Her işimiz düzgün radyomuz  

eksik kaldı…(Radyoyu kısar.)Sen ihtiyarlandıkça müziğe daha fazla aşık  
oluyorsun… 

AHMET- E, ne yaptın ki kıstın. Seni yirmi üç saat dinliyorum, radyoyu ise bir saat, onu  
da sen rahat bırakmıyorsun? 

MEDİHA- (Otomana bakarak) Bak, bak , bak, rica ederim! Sen ne zaman otoman 
üzerinde uzanıyorsun, hemen müzik başladı mı eşek gibi yuvarlanıyorsun, bak  

çarşafı ne yapmışsın… 
AHMET- Mediha! Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? 
MEDİHA- Söylemeğe mecbur oluyorum, eğer senin aşkına ben de uyarsam sonra  

işimiz  tam, evimiz tam bir “tekkeye tabi olunur. Sür sefa Bekri Mustafa”… 
AHMET- Bana bak Meduş!...İçkiyi bırak dedin bıraktım, kahveyi ve diğerlerini (Kendi 
 kendine) Öyle de hesabım çıkmıyor…E, şimdi radyoyu da mı dinlemeyeyim?  

Ha? 
MEDİHA- Tabi… 
AHMET- Öyle ise burnumu kes koyuver otlayayım… 
MEDİHA- Neden?...Gailen mi var, kasavetin mi var ki, sen avunma istiyorsun? İşte ben 
 önünde ardında dolaşıyorum, her arzunu yerine getiriyorum. Evlatlarımız  
 olmadığı için ne yapalım? Arzu edersen o da olur, doğum evinden bir  

tane derhal alırız… 
AHMET- Yok canım, onun için düşünmek bile gerekmez. Mediha! Ben içimde başka  

bir şenlik hissediyorum… 
MEDİHA- Ne şenlik hissedebilirsin? Doğmak, sünnet ve evlenmek, öyle bir şeyin 
 evimizde olacağı yok. Niye kendini boşuna avutuyorsun…”Uma, uma, döndük 
 sarı muma”… 
AHMET - E, yeter artık sen de ne zaman o çeneni açıyorsun, durmadan boş değirmen 
 gibisin, ilk muhabbette: Evlatları, başka lüzumsuz şeyleri hep ortaya  
 atıyorsun…Anlat sen bana cicim, bugün pazarda neler satın aldın? 
MEDİHA - (Pazardan aldığı eşyalara yanaşarak): Ne satın aldığımı mı soruyorsun? 
AHMET - Evet… 
MEDİHA - Bak, bunları görüyor musun, insan bir parmakla kaldırır, lakin onlara  
 dünyanın parasını harcadım. 
AHMET - Ne ise, kenarda paramız var, yalnız sağlık. “Gün doğmadan neler doğar”… 
MEDİHA - Sana hep doğar güya, amma aksine dulunu yor, kenarda paramız var canım! 
 Fakat bu ay nasıl başlamışsak kolayca eriteceğiz (Çantasında bir pusula  
 çıkararak): İşte gör burada verilecek borçları yazdım, onları bile kapatmıyor ya, 
 nerede diğer ihtiyaçları?... 
AHMET - Nasıl kapatmıyor… 
MEDİHA - Dedim ya, verilecek borçları. 
AHMET - İşitiyorum sonra? 
MEDİHA - Nasıl sonra? 
AHMET - Kenarda ne kadar paramız var? 
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MEDİHA - Aha, oradayız…Onu soruyorsun ha? Kenardaki paramız sana bir pantolon, 
 bana bir naylon entari, ya borçlulara: Ayakkabıların 4000 dinar, camcıya ve 
 siare…İki üç defa paraları kapıda istediler. Buna ne dersin şekerim? 
AHMET - İsterse üç yüz defa gelsinler! Ayakkabılarıma bak, aynı zamanda  

ayaklarımda beygir yarası açtılar. Onlara mı para vereyim? Ah, benim 
ahmaklığım, almadım hazır fabrika ayakkabısı, hem dinle onu dinle bunu, yok 
daha iyi ısmarlama. E, şimdi hem yaralandım hem de rezil oldum, 
ödeyemeyeceğim…Sonra banka iki yıldır borcu bekliyor. Bunlar ise ay başına 
doğru paraları… 

MEDİHA - (Sözünü keser.): Ya elektrik faturaları, üç ay ödemedik, buna ne dersin? 
AHMET - Büyük iş olmuş, öyle de şimdi yaz mevsimi…”Ayın şavkı”, aynı zamanda 
 sokak kapısı üzerindeki direkte elektrik var, o bize kifayet eder, insan sokak 
 kapısını buldu mu, içeriye kolay kolay girer. 
MEDİHA - İyi, sana her şey kolay: yanan yansın, yıkılan da yıkılsın, yalnız radyo sağ 
 olsun…Çünkü sokağa ben, ev işine ben, el işine ben, falan fıstık ve yüz  
 kızartmağa ben! Senden kimse bir şey istemiyor, eğer kimse soracak olsa da,  

ben bilmem Mediha’ya sorunuz. Sonra başlattığım zaman bu meselelere dair bir 
muhabbet, sen birden sözümü kesersin ve bana senin o sevdiğin hanende ve 
sazendelerin isimlerini anlatırsın, bilmem: Ahmet Üstün, Hamiyet Yüceses, Zeki 
Müren, Müzeyyen Senar, ve saire…alacaklıların isimlerini ebediyen 
anmıyorsun. 

AHMET - E, başımı şişirdin artık. 
MEDİHA - Tabii ki başını şişireceğim, nasıl benim içim zehir doluyor, senin de azacık 
 başın şişsin. Fakat biliyor musun ne? Ben radyoyu derhal bugün satacağım. 
AHMET - Rica ederim radyoya dokunma! Bak bana pantolon alacaktın, ondan  
 vazgeçtim, fesimi satarım onu elimden çıkarmam, anladın mı? 
MEDİHA - Yarabbi ne tuhaf adam! Sonunda bu işten seni kim soruyor? O radyoya ben 
 kefil bulmuşum! 
AHMET - (Sözünü kesere.) Peki eşim! Peki galiba ile geçtin? Sen de bilirsin ki bu evde 
 yalnız Ahmet ötebilir. Anladın mı? 
MEDİHA - Yalnız kocalık ötmekle ve oturmakla olmaz, hemen biraz ev gailesini de 
 düşünmek lazım? 

AHMET - (Gazeteyi çantadan alır.): Ev gailesi senindir, sefa gailesi bana kalsın 
anladın mı?...Anlamıyorum ki, bu kadar gürültü yapmaktan maksadın ne? Eğer 
bir kimse dışardan dinleyecek olsa büyük bir pazarlık yaptığımızı sanacaktır. 
Fakat dur: (Gazeteyi gösterir.) Akşam piyango çekilişinde bu gazetede bir 
kazanç varsa. O zaman benim başımdan çekilirdin, başka derde düşerdin… 

MEDİHA - (Serpintiyi eline alır, odadan çıkarken): Eh, daha gazeteden ümit  
bekliyorsun  Ahmet!...Unuttun mu ki, bileti Cuma günü aldın. (Gider). 

 
 

III.MECLİS 
 

(Yalnız Ahmet) 
AHMET - (Kendi kendine) Eh, sen de sofilikten bahsediyorsun! (Çivilikteki ceketinin 
 cebinden piyango biletini alır, gazeteyi açar ve bakmağa  başlar) : E, Mediha
 mecbur yeni bir şey olsun çünkü hissediyorum bir şey…(Numaraları okur ve 
 piyango biletine bakar) İki, dokuz, beş, yine dokuz, sekiz ve altı (bilete bakar) 
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 Ne? (Aynı numaraları tekrarlarken): Ne, hepsi aynı işte sonunda allllttttııı…Ne, 
 ne, Mediha! Meeeddddihhha… gel en büyük ikramiyeyi biz bugün  

kazanmışız… 
 
 

 
IV.MECLİS 

 
(Ahmet ve Mediha) 

MEDİHA - (Odadan) Amma, rica ederim emzireyim diye mi çağırıyorsun? Bırak işimi 
 becereyim…Öğle yemeğini yapmaktayım, oraya gelmiş olursam tavam  

ateştedir, yanacak… 
AHMET - Canım Medihacığım! Gel ne zaman çağırıyorum, (Kendine) ah işte  
 Mukadderat…(Odada atılmağa başlıyor) 
MEDİHA - (Önlükle, elinde bir tabak silerken geliyor) Ne o? Neye kurbağa gibi  
 atlıyorsun?... 
AHMET - Mediha! Canım Mediha! En büyük mükafatı kazandık! 
MEDİHA - Rica ederim anlayamadım, ne kazandık? 
AHMET - Dur, dur bir defa kucaklayayım sonra anlatırım. Milyon, Mediha! Milyon… 
MEDİHA - (Şaşırarak elinden tabağı koyuverir) Nasıl milyon? Ver ben de bir defa 
 bakayım esahh mı? (Gazeteyi alır ve piyango ile ikisinin numaralarına bakarak) 
 aha, aha, hii…İşte bir milyonu kazanmışım. 
AHMET - (Mediha’yı kucaklar) İşte gör şimdi biz artık milyoner sayılabiliriz, bize artık 
 fakirlik zevali yoktur. (Kucaklar.) 
MEDİHA - (Konuşuyor gibi) Dur yahu…İyi Ahmet! Biletimiz yarım, ben sana dedim;
 yarımla işi tutma, sen ise yok…A şimdi milyoner olduğumuzu anlatıyorsun,  

Biraz daha aşa yarım milyon. 
AHMET - Hepsi bir, yarım milyon gözünü doldurmuyor mu? Fakir fukarayı unuttun mu
 yoksulluğu? (Yine odada atılmağa başlar.) 
MEDİHA - Ama büyük nafakalıymışım, gel ben şimdi seni bir defa  
 kucaklayayım…(Ahmet’i kucaklar.) 
AHMET - (Yorgun gibi soluk alıyor): Fakat tuhafıma gidiyor nasıl daha kimse haber 
 vermeğe gelmedi: Ne gazete muhabiri ne de piyango satıcıları?... 
MEDİHA - Habere lüzum yok, biz haberi gazeteden aldık, merak etme şimdi onlar da 
 gelirler… 
AHMET - Evet, evet gazete en sağlam haberi verdi o nedenle o doğru olur: Başka 
 olamaz. Mediha! Daha iyi kendim haber vermeğe gidiyorum. (Teper) Yok, 
 bekleyeceğim. 
MEDİHA - Daha iyi bekle, nasıl sen piyango almağa onların ayağına gittin, onlar şimdi 
 senin ayağına tebrike gelsinler. 
AHMET - (Giyinir kolonya ile saçlarını ıslatır ve süslenir.): E, şimdi onları öyle resmi 
 evde tebriğe gelmelerini bekleyebiliriz… 
MEDİHA - (Gülerken): Ahmet! Ben de azıcık yerleşmeğe gidiyorum zira bak ne  
 haldeyim! 
AHMET - Tabii…(Mediha gider) 
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V.MECLİS 
 

(Ahmet yalnız) 
AHMET - (Taranırken): Rica ederim buraya gel Mediha! 
 
 

VI.MECLİS 
 

(Ahmet yalnız) 
MEDİHA – (Giriyor): Buyurun, ne arzu ediyorsunuz? 
AHMET – Misafirlere içki falan hazırlamak lazım; reçel, içki, meyve ve diğer  
 öteberi…O öğle yemeğini getir yiyelim, daha kimse gelmedi. 
MEDİHA – Merak etme, ben de onu düşünüyordum, işte önce yemeği getireceğim. 
 (Gider). 
 
 

VII.MECLİS 
 

(Ahmet yalnız) 
AHMET – (Kendi kendine) Oh ömrümüzün sonunu bahtiyarlıkla geçireceğiz: İşte 
 mukadderat ne demek? 
 

 
VIII.MECLİS 

 
(Ahmet ve Mediha) 

MEDİHA – (Mahzun içeriye giriyor.) Ah, Ahmet! Biz burada konuşurken yemek  
 yanmış… 
AHMET – Ufak iş canım! Yemek her gün pişer, milyon ancak ömrümüzde bir defa, bak
 o diğerlerini hazırla; eksik falan bir şey kalmasın. 
MEDİHA – Tam öyledir, o diğerleri hazır, çünkü bizde onlar yedekte duruyor, kimse de 
 kullanmıyor. Bayramda gelen olmuyor, yeni yıla ve 1 Mayıs’a vakit var, başka 
 alırız…o, Milyondan… 
AHMET – Var ol Medihacığım! (Mediha’nın elini okşar.) 
MEDİHA – İşte ben şimdi hepsini hazırlamaya gidiyorum. (Gider). 
 

 
IX.MECLİS 

 
(Yalnız Ahmet) 

AHMET – (Düzene devam ediyor, arada sırada hem etrafına hem aynaya bakınıyor, 
 kendisi ile gülümseyerek konuşuyor.): Şimdi görünebilirim artık, yeter korka 
 korka, kenar köşelerden eve geldiğim. Korkarken peşime kimse asılmasın.  

Şimdi  ne zaman çarşıdan geçeceğim, herkes ayağa kalkacak, selam verecekler. 
“Barda” bir akşam öyle bir adalet “Lumperay” yapacağım, zira yeter onun da 
kenarından geçtiğim. Opatiya’ya birlikte Mediha’mla gideceğim. “Anlaşılsın 
kimin evi yağlı yer, bir yumurta bir pideye”…(Zil çalınır) İşte birisi geliyor. 
(Derhal kapıya yanaşır) O, buyurun dostum, buyurun…  
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                                                           X.MECLİS 
 
                                                        (Ahmet ve Kenan) 
KENAN: - (Oldukça giyinik, 70 yaşında, çökmüş-gariban, bir halde içeri girer.):  
 Günaydın Bay Ahmet orada mısınız? 
AHMET:-  Evet. (Kenan’ın meseleyi bildiğini sanıyor.)  Nasıl mıyım, bildiğin gibi? 
KENAN:-  (Bir şeyden haberi olmadığı için): Soruyorum nasıl yaşıyorsun? Beni gaile 
 bitirdi. Derin düşünmeden o zaman malımı mülkümü sattım, çocuklarımı sünnet 
 ettirdim, o büyüğünü de evlendirdim, kalan paraları de öte beri eritti!  ‘Ramazan 
 ayı, gani ay’’…fakat yarı çiftliği yedi.Şimdi çocukların kimi haspada kimi 
 hoppada, ben o zavallı koca eşimle nice ‘Karagöz ile Hacivat’a kalmışız.  
 Darıdünyada bir gelirimiz yok, benim takatim kalmadı, ortanca çocuk bana 
 oldukça yardım ediyor, işte o da bu ay bana hiç bir şeyi göndermedi, yıllık izine 
 ayrılmış. Beriden ise karım gayet ağır hastalandı, doktora götürdüm, bereket o 
 vizite parası almadı, ilaç falan yazacaktı: Ben ona anlattım ki bir dinar param 
 yoktur. O dedi ki madem ki ilaca paran yok mecbur bir ‘Termofor lastiği’ alasın  
 isi su eşinin karnına koyasın, zira ölüm tehlikesi var…ben ise bu ay candan 
 kopuk, beş param yok, aklım çıkıyor… 
AHMET:-  Evet, senin derdin termoforda, Ali’nin derdi karısına bir naylon entari  

almaya, Veli’nin derdi bankadan para kaldırmaya, iki şahit bulma, Sami ise 
düşünüyor üç aylık hesap dükkana nasıl çıkacak, çünkü henüz evlendi…Ben ise 
milyonu nereye sarf edeceğimi düşünüyorum. 

KENEN:-  (Bihaber):Evet, inanıyorum, senin de ayağa kalkman müşküldür… 
AHMET:-  Sen beni anlamıyorsun! Biraz evvel gelseydin o zaman anlardın… 
KENAN: - Nasıl, daha mı şarkılara aşkın var? 
AHMET:-  Tabii ki aşkım var ve dinliyorum; senin eline 5000 dinardan fazla para 
 geçmemiştir! E, Kenan’ım anlat sen bana! Eğer sana piyangoda bir  

milyon dinar düşmüş olsaydı neler alırdın? 
KENAN:-  (Omuzlarını silkerek):Neler alabilirim? Bir termofor lastiği. (Soğuk). Nerede 
 bende milyonluk ikbal, sonar ben ebedi piyango çekmem ki bir şey kazanayım. 

AHMET:-  İşte gör! Lastik satın alırdın. Kenan’ım! Yaşamak senden uzak, onun 
için kazanamazsın…Varken kahvelerde mızıka çalıyor o güzel şarkılar, meze ve 
rakılar, 60 dinara bir bira tenekede soğuyor, 40 dinara bir bardak rakı, 100 
dinara  iki kelimeli bir şarkı ve diğer …(Bileti gösterir) 

 Bak, görüyor musun bunu?...Bu piyango bileti bu çekilişte bir milyonu kazandı. 
KENAN:- (Şaşkın)Ne? Sana mı milyon düştü…? 
AHMET: - Evet, evet bana ve Mediha’ya. 
KENEN:-  İyi ne kadar? 
AHMET:-  (Kulağına) Bir milyon, anlıyor musun bir milyon? 
KENEN: - (Ayağa kalkar ve Ahmet’i kucaklar).Tebrik ederim sevgili Ahmetçiğim, 
 sağlıkla dostlarla hep birlikte sarf edersin… 
AHMET: - Teşekkür ederim. (Mediha’yı çağırır) Mediha! Mediha? 
 

 
 
 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 204 

XI. MECLİS 
 

(Evvelkiler ve Mediha) 
MEDİHA: - (Dışarıdan)İşte geliyorum.(Girer) Günaydın Bay Kenan!(Elindeki tablada 
 bulunan içki ve mezeleri masa üzerine koyar, Kenan’ın elini öper) Hoş  
 gelmişsiniz Bay Kenan! 
KENAN: - (Ayağa kalkar) Tebrik ederim Bayan sizin mükafatınızı… 
AHMET: - Haydi, lütfen rica ederim! Zira Kenan tebrike gelmiş. Doldur birer tane… 
MEDİHA: - Peki.(Kadehleri doldurur) Buyursunlar Bay Kenan! 
KENAN: - (Kadehi alır) Haydi şerefe…(İçerken) Oh, oh, oh, bu rakı damlaları! Canıma 
 kandile zeytin yağı gibi damladı…. 
MEDİHA:-  Şifa olsun…Bir daha kaldırınız. 
KENAN: - (Bir daha kaldırır) Hakikaten sizin büyük ikbaliniz varmış! Siz ‘Karagöz ile 
 Hacivat’ size o kadar para lazım değil, değil mi? Benim komşum her çekilişte 50 
 bilet alıyor, istiyorum ki ona da bir şey çıksın da borçlarından kurtulsun, ama 
 nafile…Eskiler iyi demişler: ‘Pabucuma basarsan talihime basamazsın’? Ah ben 
 zavallı Kenen! Termofor almaya ne zaman param olacaktır? 
AHMET:-  (Sözünü keser): Rica ederim anma o termoforu, zira sanıyorum ki benim 
 karnıma koyacaksın…Evet, evet (Mediha’ya) Dinle Mediha! Kenan bizim eski 
 dostumuzdur… Bitirelim hacetini. (Kenan’a): Bilirsin biz daha paraları  
 kaldırmadık. Kenarda azıcık paramız rast geldi, onlardan vereceğim, çünkü sana 
 derhal para lazım değil mi? 
KENAN:-  (Omuzlarını silkerek) Evet, evet… 
AHMET:-  Fakat hepten unutma ha !... 
KENAN:-  Yok canım ! Seni mezara kadar unutmam, çok teşekkür ederim. 
AHMET: - Beni unutursan da ehemmiyeti yok, borcunu sakın unutmayasın. 
KENAN:-  Estağfurullah! Ne sizi ne de borcumu. (Tespihlerini masanın özerine koyar). 
 İşte bu tespihler şahit olsun size.Allah size uzun ömürler versin ve mesut günlere 
 yetişesiniz. 
AHMET:-  Tabii…Zaten ben iyilik yapmayan bir insan olsam, bana milyon düşmezdi: 
 ‘Veren el çürümez’ Kenan’ım! 
KENAN: - Emin ol Ahmet! Ne zaman toprağımı sattım, son dinara kadar borçlarımı 
 ödedim, inşallah sana da… 
MEDİHA: - Ne kadar lazımdır? 
KENAN: - Şimdilik 1000 dinar… 
AHMET: - (Sözünü keser) Şimdilik de sonralık da 1000 dinar yeter. 
MEDİHA:-  (Çantasından paraları alır.) İşte Bayım. (Gider). 
KENAN: - (Paraları alır.)Çok teşekkür ederim! İnşallah ileri çekilişte iki milyonu  
 kazanırsınız… (Daha  söylemek istedi.) 
AHMET – (Sözünü keser) Anma rica ederim o termoforu anma! (Ayağa kalkar) 
KENAN – (Ayağa kalkar.) E, görüşmek üzere, hoşça kal dostum. 
AHMET-:  Güle, güle (Gönderir). E, bu herifte çok eğirdi…(O anda zil çalınır ve  
 dışardan bir sesler işitilir)Ahmet Beyin hanesi burası mı?...(Ahmet kapıyı
 açar)Buyursunlar bayım. 
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XII. MECLİS 
 

(Ahmet ve Gazete Muhabiri) 
GAZETECİ:- (İçeri girer) Günaydın bay! (Elinde foto makinesi, el çantası)  
        Kendimi takdim edeyim: Gazete muhabiri ! 
AHMET:- Memnun oldum, geçiniz! (Yer gösterir). 
GAZETECİ:- Sizin elinizde 295986 numaralı piyango bileti bulunuyor mu? 
AHMET:- Evet. (Bileti gösterir.) 
GAZETECİ:- (Bilete bakar.)Esasen bu piyango çekilişinde siz en büyük  
        mükafatı  kazanmışsınız. 
AHMET:- Evet, ben de gazetede gördüm. Mediha! Mediha!... 
GAZETECİ:- Nasıl, bizi bekliyor muydunuz?... 
AHMET:- Herhalde, çünkü siz gelmeden öyle kendim de tam  
         inanamıyordum.   (Gülerler.) 
 
 

XIII. MECLİS 
 

(Evvelkiler ve Mediha) 
MEDİHA:- (Elinde tabla ile gayet süslenmiş içeri girer) Günaydın bay! 
AHMET:- Size takdim edeyim, eşim.Karım Mediha! 
GAZETECİ:- (Takdim olur).Müşerref oldum. 
MEDİHA:- Teşekkür ederiz! Buyurun içiniz.(Kadehini doldurur). 
GAZETECİ:- Teşekkür ederim, işim acele, yalnız madem ki bu kazanç şerefine bir  
          tane atayım. (İçer.) İşte mukadderat! (Cebinden bir defter çıkararak derhal  
          yazmağa  başlar)E, bay Ahmet bana şimdi ne anlatacaksınız.? 
AHMET:- Bayım, eğer gazeteye basmak için makaleye söyleşi arıyorsanız,  
         müsaade verin azıcık düşüneyim, zira bana bu mükafat öyle habersiz yani  
         havadan  düştü gibi… 
GAZETECİ:- (Yazıyor)Evet, evet. Ya siz bayan! 
MEDİHA:- Aynı, son derece şenlik şaşkınlığı… 
GAZETECİ:- Evet görüyorum. .şimdi müsaade verin bir fotoğraf çekeyim. 
AHMET:- Olur.(Gayet acayip bir poz veriyor.)Olur bay, olur. 
GAZETECİ:-(Fotoğraf çeker.)E, şimdi müsaade ediniz bir tane bayanla birlikte… 
AHMET VE MEDİHA:-Pekiyi: (Mediha oturur Ahmet onun üzerine horoz gibi  
          gayet mağrur bir poz verir)Yalnız dikkat ediniz. 
GAZETECİ:- Hiç şüphesiz!(Makineyi eline alır ve yerleştirir) Dikkat, dikkat!  
           Hazır, teşekkür ederim. E,şimdi bana müsaade, zira derhal basın  
           evine göndermeliyim. (Hazırlanır.) Görüşmek üzere, hoş çakalın… 
          (Giderken Mediha’ya birkaç defa şapkası ile selam verir.) 
AHMET VE MEDİHA:- Güle güle! (Gönderirler) 
 
 

XIV. MECLİS 
 

(Ahmet ve Mediha) 
AHMET:- E, Medihacığım bak ne zamana yetiştik.Şimdi bütün dünya bizi  
          gazetede görecek; ah, ne mutlu onlara diyecekler… (Zil çalar) Mediha! Bak  
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          kim zili çalıyor ? 
MEDİHA:- Bakayım. (Bir çocuk) Bir çocuk ! 
 
                        

XV. MECLİS 
 

(Evdekiler ve çırak) 
ÇIRAK:-(Gayet yırtık pantolonları, suratı bulaşık boya ile, önünde önlüğü, tuttun  
            sesle konuşarak içeri girer) Güüüüünnayydddıııın !  Beenniii        

uusssstaaaammmm gööööönnnderrrrdiiii, o,o,o,o,o          paarraalllarrrı…(Yırtık 
pantolondan güç halde bir teskere çıkarıp, Ahmet’e veriyor.) 

AHMET:- (Sözünü keserek) Ver teskereyi, yeter artık dırlanma !Mediha ver paraları  
           rica ederim, zira bu konuşmasına sabrım yok.Niye ustan kendi gelmedi?  
           Hemen seni gönderdi, beni sinirlendiriyorsun…Bundan böyle ustan benim  
           ayağıma gelecek, çünkü ben artık Ahmet değil, ben, milyonerim… 
ÇIRAK:- Aaannnlllatırrrrırrrımmm uuuusstttammmaa… 
AHMET:- İyi iyi, yeter artık sus, zira sinirleniyorum… 
MEDİHA:- (Çantadan paraları alarak çocuğa verir.) İşte oğlum: Bu kağıttaki  
          paraları ustana ! A bu 40 dinar da sana şeker alırsın, anladın mı? 
ÇIRAK:- (Başını kaşırken) Teeeeşeeekküür edderimmm, (Gülüyor.)bbbeen… 
AHMET:- (Sözünü keser) İyi iyi, haydi defol, yeter orada dırlanma…(Çocuğu dışarı  
         atar).   
 
  

XVI. MECLİS 
 

(Ahmet ve Mediha) 
AHMET:- (Bir sigara yakıyor, o anda yine zil çalıyor) Mediha! Bak yine kimse geldi. 
MEDİHA:- Bakayım. (Kapıya yanaşır ve açar, içeriye bir cam keser ustası giriyor.)  
          Camcı Ali Usta geliyor ! 
 
 

XVII. MECLİS 
 

(Evvelkiler ve Usta Ali) 
ALİ:- (Elinde bir cam elması, metre ve çekiç, işçi elbiseleri ile giyinik) Günaydın!  

Affedersiniz ben bu anda 17 Kasım Manifatura dükkanı için bir cam takmağa 
çağırdılar, camı taktıktan sonar da parayı sizin vereceğinizi söylediler, camın 
fiyatı 400 dinardır, takmak için de 50 dinar… 

AHMET:- Nasıl cam ? 
ALİ:- Bana öyle söylediler; sizin bayan tezgahta bakarken camı kırmış… 
AHMET:- Rica ederim bana o geçmişleri anlatma! Onu sen geçmişte bugün gazeteye  
         beli et… hemen otur birer tane atalım…Zira  benim bugün bayramımdır,  
         Mediha   doldur ustaya bir tane! 
ALİ:- Vaktim yoktur, madem ki bayramınızmış oturayım, (Kadehi kaldırır.) Haydi uzun   
          yıllara… 
AHMET:- E, ustam, insan ömründe yalnız böyle bir bayramı bekleyebilir! Doldur  
          bir daha… 
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ALİ:-Atayım. (Bir daha atar) Ben bayım uzun zamandan beri resmi günleri hatırım 
        da tutuyorum yani.Şeker bayramı, Kurban bayramı, Arife gün, Milli resmi günü,  
        1 mayıs ve kahramanlar bayramı değil? 26 Ağustosta ne bayramı olabilir?... 
AHMET:- (Gülerek)Mükafat bayramı Ali Usta, mükafat bayramı anladın mı?… 
        (Piyango biletini gösterir) 
MEDİHA:- At bir daha usta… 
AHMET:- Bak bayanın teklifini yerine getir.(Kadehi veriyor.) 
ALİ:- (Dalgın.) İçeyim.(İçerken tiksinir) İçkiniz gayet kuvvetli. 
AHMET:- Kuvvetli mükafatta kuvvetli içki içilir, işte ustam! Budur mukadderat 

Milyonu  kazandık. 
ALİ:- Ne, ne, siz mi bir milyonluk mükafatı kazandınız ?(Sesi kısılır) 
AHMET:- Niye sesin kesildi ? Şimdi camı değil bütün dükkanı bile ödeyebiliriz… Ver 

paraları ustaya. 
MEDİHA:- Peki.(Çantadan para alır ve ustaya verir) İşte ustam ! 
ALİ:-(Paraları alıyor)Bayan!Bu cam parası, ya bana el hakkı? 
MEDİHA:-Biliyorum usta! Orada sana el hakkı yoktur, çünkü milyonu daha  

 almadık,  ilerde senin hakkını fazla fazla öderiz, öyle de sen şimdi bize bir kaç 
camlı dolap yapacaksın…(At bir daha) 

ALİ:-(Soğuk)Atayım...(Atar)Ne ise, bana müsaade, görüşmek üzere eyvallah.(Gider) 
AHMET VE MEDİHA:-Güle güle. (Gönderirler.) 
 
 
 

XVIII. MECLİS 
 

(Ahmet ve Mediha) 
MEDİHA:-Ahmet ! Şimdi bu usta meseleyi şehre yayacak! İnsanlar tebrike  
            gelecekler. En uygunu misafir odasına geçelim ha? 
AHMET:- Çok doğru, gidelim, ve yine azıcık tıraş mıraş koku falan…Sen de  

tekrar  düzene düş…(Ayağa kalkar.Mediha’nın koluna girip misafir odasına   
geçerler.) 

 
II. PERDE 

 
(Misafir odası iyi döşemeli, ortada bir yuvarlak masa etrafında kadifeli 
koltuklar, kenarda bir kanepe, köşede radyo, duvarlar halı ve resimlerle 
süslenmiş, sağda bir kapı, ortada pencere ile başka bir kapı. Perde kalktığı 
zaman Ahmet ve Mediha fevkalade giyinik, birbirini kucaklayıp gülüşüyorlar.) 
 
 

XIX.MECLİS 
 

(Ahmet ve Mediha) 
AHMET- Mediha, çok hoşuma gitti ver birer tane daha içelim, daha kimse gelmemiştir  
 (Oturur). 
MEDİHA- Vereyim. (Ahmet ‘in ağzına bir kadeh döker.) Benim elimle daha tatlıdır...  
 (Gülerler. Bu arada zil çalar) 
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AHMET-  (Kapıya yanaşır): Mediha, Hayrı Bey ailesi ile birlikte tebrike geliyorlar! 
 (Misafirlere) Buyursunlar bakalım... 
MEDİHA-  Haydi hoş geldiniz! Sefa geldiniz. (Gülüşürler Mediha Ahmet Beyin eşi ve 
 kızı ile kucaklaşır. Ahmet Hayrı Beyle kucaklaştıktan sonra diğer eşi ve kızı ile 
 kucaklaşmaya davranır, onlar ise Ahmet’le yalnız el ele tokalaşırlar. Hayrı Bey  

de aynı Mediha’yla kucaklaşmayı dener) Geçiniz yahu yer gösterir. 
MİSAFİRLER- Günaydın! Tebrik ederiz, inşallah ileri çekişte 2 milyon kazanırsınız. 
 (Gülerler) 
AHMET-  Teşekkür ederiz! E, şimdi kim ne arzu ederse buyursun! Bilirsin bey! Ben 
 sevmem her dakikada al...al... 
MİSAFİRLER – (Kimi yer, kimi içer. Hayri Bey’e) Haydi şerefe (Mediha’nın kadehine 
 vurur) 
MEDİHA – Şerefe! Kaldıralım, inşallah sizi de bu mukadderat bulur... (Hepsi inşallah,  

ve gülerler.) 
AHMET-  (Hayri Beyin kızına) Al kızım ye, iç ne arzu edersen sen gençsin bakma bize. 
 E, maşallah (Saçlarını okşar) Gül goncası...(O anda zil çalar) 
MEDİHA- Ahmet zil çalıyor, bak kim geldi? 
AHMET- Çabuk emretmeye başladın! Bakayım... (Kalkar ve kapıyı açar) O, haydi 
 buyursunlar bakalım... Mediha komşular! (İçeriye 4 kadın, 2 Türk 1 Sırp ve bir  

de  Arnavut komşuları oldukça süslenmiştir. Ahmet bunları öyle süslenmiş 
gördüğü halde çılınır, gayet şen karşılar, aynı onlarla kucaklaşmayı ister, fakat 
hepsi  tokalaşırlar. Ama Mediha’yla kucaklaşırlar) 

                                     
 

XX. MECLİS 
 

(Evdekiler ve Komşular) 
 (Girerken) Günaydın! (Hayri Beyinkiler ağaya kalkarlar,bunlara yer gösterirler,
 tokalaşırlar, kucaklaşırlar.) 
MEDİHA- E, şimdi görüyorum ki samimi komşularım va imiş... 
KOMUŞULAR- Tebrik ederiz. Çestitamo, yu uroy... 
MEDİHA- Teşekkür ederim, hvala, faliminderit...(Yer gösterir.) Geçiniz, izvolte sesti, 
 urnoni te uleni...(Herkes yer alır.) E, hayde sada çu od yednon svima da nudim, 
 izvolte ko şta jeli po volyi... (İçerler). 
AHMET- (Hayri Beyin kızına) Kızım! Sen şimdi biraz bize hizmet et, kadehleri doldur, 
 aynı zamanda sen hiç bir şey yemiyorsun, ha? (Ensesini okşar, Mediha, Ahmet’e 
 yan gözle bakar.) 
MEDİHA- Ahmet! Bırak kızı, sen bak misafirlere... Haydi içelim, içelim, Dünya’nın 
 sefasını sürelim. 
HEPSİ- İçelim...(İçerler) Heyde jiveli! Day boje na iduçe izvlaçenye da dobiyete  

duplo... 
HAYRİ BEYİN KIZI- E, komşiya tu bog nema veze! To ye cavolska posla. 
HAYRİ BEY- Eh, şto ste vi... (Kıza yan bakıyor) 
AHMET- Hayde şerefe! (Kadehi kaldırır içtikten sonra meze yer, aynı zamanda kızın 
 ağzına bir meze verir.) Al kızım sarhoşun rakısı haram, mezesi ise  
 helaldir...(Başını kaldırır bir şey işitiyor gibi) A, benim kulaklarıma bir saz sesi 
 geliyor... Sizde işitiyor musunuz? 
HEPSİ- Evet...(Kulak verirler)  
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AHMET- İgbal! Bak kızım sen daha iyi işitirsin.(Kız pencereye yanaşır, bakar) 
HAYRİ BEYİN KIZI- Evet işte ötede bir grup geliyor. (Onlardan saz sesi işitilir.) 
MEDİHA- Dur ben bakayım! (Dışarı çıkar, aniden içeri girer). Ahmet! Cemiyetin çalgı 
 ve şarkı grubu, başta Mesut’u gördüm, her halde tebrike geliyorlar... 
HEPSİ- A, nerede o ikbal... (Saz sesi gittikçe fazlalaşıyor) 
AHMET- Yaşa Mesut! Tam arkadaştır. Görüyor  musunuz? (Çalgıcı kapıya dayanır) 
 Haydi var olasınız! Şimdi gördüm ki hakiki cemiyetimiz var imiş böyle  
 olmalı...(Hepsi içeri girer, evvelkiler ayağa kalkar ve onlara yer yaparlar) 
MEDİHA- (Daha sandalye getirir) İşte! Hiç telaş etmeyin, herkese yer var. (Yine gider 
 daha içki meze, şurup ve mey getirir.) E, şimdi hoş geldiniz. 
                                              
 

XXI. MECLİS 
 

(Evdekiler ve Cemiyet Grubu) 
  (Cemiyet grubu tebriki bitirdikten sonra) 
MESUT - Haydi şerefe bu içtiğimiz burada inşallah hepimiz da bu yüzden içeriz... 
HEPSİ- İnşallah... 
AHMET- E, şimdi dostlarım bana müsaade eder misiniz bir şarkı isteyeyim? Siz sonra 
 istersiniz. Bana şimdi bir Hüseyni faslı yapar mısınız? 
HEPSİ- Ne demek...(Utla taksim başlıyor. Taksim bittikten sonra: Geçti sevdalarla 
 ömrüm ihtiyar oldum bugün, şarkısını okuyorlar.) 
AHMET- (Meydanda) Hakikaten geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün. Fakat bu 
 milyon beni yine gençleştirdi. (Kıza) Değil mi kızım? 
HEPSİ- E, para herkesi gençleştirir: Eskiler ne demişler “Para söylettirir,ruba  
 gezdirir”.(Gülerler. Fasıl devam eder, bittikten sonra)... 
MEDİHA- E, hayde neye elinizi kestiniz? İçiniz rica ederim: Hayde komşiya izvolite, 
 urnoni... 
HEPSİ- (Kıza) Haydi kızım sen doldur birer tane kendi elinden! 
MEDİHA- O misafirdir! İşte ben dolduruyorum. 
AHMET- Neyse, (Çalgıcılara) Haydi kuzularım haydi içiniz biraz daha, iyi boğazınız 
 açılır... 
GRUP- İçiyoruz (Yine keman taksimi başlar, iki fasıl yaparlar) 
AHMET- (Fasıl arasında) Yaşayınız, elleriniz kurumasın, ömrünüz tükenmesin,  
 muradınıza nail olasınız... (Kıza) Öyle değil mi kızım? 
HEPSİ- İnşallah... (Bu anda dışarıdan bir sesi: Yaşasın Ahmet Ağa..) 
HAYRİ BEY- Herhalde o sarhoş geliyor! İşitti meseleyi... (Hemen kapı yarıdan yarıya 
 açılıyor içeriye gayet hor biri giriyor hatta elinde de şişesi.) 
                                             
 

XXII. MECLİS 
 

(Evdekiler ve Sarhoş) 
MİSAFİRLER- (Tepiniyorlar gibi, korkuyorlar) 
SARHOŞ- Niye korkuyorsunuz? Ben de sizin gibi bir insanım! Tebrike geldim...  
 (Ahmet’e) Tebrik ederim bay... Eğer beni taşıyamazsanız geri gidebilirim... 
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KOMŞU- Neka ga miran ye! Ya ga poznayem, sada ako ga oteramo napraviçe neki 
 cumbuz... (Sarhoşa) Sluşay! Budi miran eno sedi tamo na kray piy i çuti, je si 
 razumeo?... Ako mırmlaş ya çu sama da te izbacim napolje. 
SARHOŞ- Hvala! (Kenarda oturur) 
AHMET- (Ona da bir kadeh verir) Haydi madem ki uslu oturacaksın, iç ve sus.  
 (Ötekilere) Haydi şerefe! İçelim, insan; “umduğunu yiyemez, bulduğunu yer” 
HEPSİ- İçelim içelim. Hep iyiliğe gelelim. 
AHMET-  Şimdi sizden ben bir müsaade arayacağım! Benim güzele rica edelim, bir kaç 
 Sırpça şarkı okusun... 
HEPSİ- O, eğer okursa bilhassa memnun kalırız...  
KOMŞU -  Znate şta? Pa evo i ove su vrlo slatke Turske pesme! 
MEDİHA- Tako ye, ali... mi jelimo i koyu Sırpsku pesmu... 
KOMŞU- Pa hayde da vam otpevam (3 türkü okur, aynı grup onun okuyuşuna refakat 
 eder.) 
HEPSİ- (Okuduktan sonra) Jivela, baş sladak glas imate da se çovek rastopi... 
MEDİHA-  E, haydi şerefe... (İçtikten sonra) Benim bir teklifim var: Bize şimdi bu  

öteki komşumuz bir kaç halk oyunu oynasın, zira gayet cilveli oyunları var... 
HEPSİ- O, ne demek... 
KOMŞU- Çe, besa yam lolun! Mbasi aç dışironi po kthema pak, vetım… 
HAYRİ BEY – (Sözünü keser) Vet, met ska... Ben sizi tanırım gayet iyi  
 oynarsınız...(Gülerler) 
KOMŞU- (Ayağa kalkar, çalgı grubuna oynayacağı oyunu tabir eder, 2-3 oyun havası 
 oynar.) 
HEPSİ-(Sükut eli şamar basıyorlar, sarhoş ara sıra içinden ah çekiyor) 
SARHOŞ- (Oyun bittikten sonra) Çok ricam var: Ben size takazalık yapmadım. İşte 
 gideceğim, fakat gitmeden önce bana bir şarkı okur musunuz?... Hem bilirsiniz o 
 şarkıyı... “Kör olaydı kediler, kaynanamı yediler”... 
HEPSİ- (Gülerler) Oldu oldu, senin de keyfin olsun...(Grup isteğini yerine getirir,  
 bittikten sonra...) 
SARHOŞ- E, görüşmek üzere. (Gider fakat giderken gayet sallanır) 
  

PERDE 
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SENİ SEVİYORUZ ORHAN VELİ 
/Tek perdelik şiirli oyun/ 

 
Yazan, oyunlaştıran(Orhan Veli tipini,  
Orhan Veli’nin şiirlerini dramlaştırarak kişileştiren): Agim Rifat 

 
Kişiler: Orhan Veli, Gazeteci 

 
(Galata Köprüsü, Bir meyhane. Vakit sabah. Orhan Veli bir 
masadadır bir başına) 

ORHAN VELİ: Ben Orhan Veli, 
… 
Ben deniz kenarındaki odamda,  
Pencereye hiç bakmadan,  
Dışarda geçen kayıkların 
Karpuz yüklü olduğunu bilirim. 
 
Deniz benim eskiden yaptığım gibi, 
Aynasını odamın tavanında 
Dolaştırıp beni kızdırmaktan 
Hoşlanır. 
.   .   . 
Uyandım baktım ki bir sabah, 
Güneş vurmuş içime; 
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, 
Pır pır eder durur, bahar rüzgârında. 
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, 
Cümle âzam isyanda; 
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm, 
Kuşlara,  
Yapraklara.  
.   .   . 
Gün doğmadan, 
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. 
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, 
İçinde bir iş görmenin saadeti, 
Gideceksin; 
Gideceksin ırıpların çalkantısında. 
Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı; 
Sevineceksin. 
Ağları silkeledikçe 
Deniz gelecek eline pul pul; 
Ruhları sustuğu vakit martıların, 
Kayalıklardaki mezarlarında, 
Birden, 
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Bir kıyamettir kopacak ufuklarda. 
Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, 
Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi? 
Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? 
Heeeey! 
Ne duruyorsun be, at kendini denize; 
Geride bekliyenin varmış, aldırma; 
Görmüyor musun, her yanda hürriyet; 
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; 
Git gidebildiğin yere. 
… 
İsterim benim de acaip isimleri 
Hiç duyulmamış zenci arkadaşlarım olsun. 
Onlarla Madagaskar limanlarından, 
Çin’e kadar yolculuk yapmak isterim. 
İsterim içlerinden bir tanesi 
Vapurun güvertesinde, yıldızlara karşı 
“Hoy Lu-Lu” şarkısını söylesin her gece. 
 
Ve bir gün ansızın bir tanesine 
Rasgelmek isterim 
Paris’te. 
.    .    . 
Yarın rıhtıma gitmeli, 
Rönesans çıkacak vapurdan 
Bakalım nasıl şey Rönesans? 
Kılığı kıyafeti nasıl? 
Şık mı, sünepe mi? 
Siyasî mi, bastonu var mı elinde? 
Yoksa kâküllü, bıyıklı 
Hokkabaza mı benziyor? 
 
Ambardan mı çıkacak, kameradan mı? 
Yoksa ateşçi filân mı? 
Çalışarak mı geliyor gemide? 
.    .    . 
İhtimal ki şu anda o, 
Brüksel’e yakın 
Bir gölün kenarında 
Edith Almera’yı düşünmektedir. 
 
Edith Almera 
Kafeşantanlarda muhabbet toplayan 
Bir çiğan orkestrasının 
Birinci kemancısıdır. 
 
O, 
Kendisini alkışlayanlara 
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Selam verirken 
Gülümser. 
 
Kafeşantanlar güzeldir,  
İnsan,  
Orada çalışan kemancı kızlara 
Âşık olabilir. 
.   .   . 
Hey, hey! 
Hey dağlar, hey dağlar, Bolu’nun dağları hey! 
.   .    
İstanbul’dan ayva da gelir, nar gelir, 
Döndüm baktım, bir edalı yâr gelir, 
Gelir desen dar gelir; 
Gün aşırı alacaklılar gelir, 
Anam anam, 
Dayanamam, 
Bu iş bana zor gelir. 
.   .    . 
Elifbamın yapraklarında 
Gemilerim, yelkenli gemilerim. 
Giderler yamyamların memleketlerine 
Gemilerim, yan yata yata 
Gemilerim kurşun kalemiyle çizilmiş; 
Gemilerim, kırmızı bayraklı. 
Elifbamın yapraklarında 
Kız Kulesi,  
Gemilerim. 
.   .   . 
Bakakalırım giden gemilerin ardından; 
Atamam kendimi denize, dünya güzel 
Serde erkeklik var, ağlıyamam. 
.    .    . 
Nerde böyle hüzünlenmek o zaman; 
İçip içip ağlamak, 
Uzaklara dalıp şarkı söylemek; 
Hafta sekiz ben eğlentide; 
Bugün saz, yarın sinema, 
Beğenmedin Aile Bahçesi; 
Onu da beğenmedin, parka; 
Sevdiğim dillere destan; 
Sevdiğim, 
Meyil verdiğim; 
Ben dizinin dibinde el pençe divan, 
Samanlık seyran, 
Nerde, 
Nerde, 
Nerde böyle hüzünlenmek o zaman! 
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… 
Alnımdaki bıçak yarası  
Senin yüzünden; 
“İki elin kanda olsa gel” diyor, 
Telgrafın; 
Nasıl unuturum seni ben, 
Vesikalı yârim?  
.    .    . 
Aynada başka güzelsin, 
Yatakta başka; 
Aldırma söz olur diye; 
Tak takıştır, 
Sür sürüştür; 
İnadına gel,  
Piyasa vakti, 
Mahallebiciye. 
 
Söz olurmuş, 
Olsun; 
Dostum değil misin? 
.    .    . 
Gel benim canımın içi, gel yanıma; 
İpek çoraplar alayım sana; 
Taksilere bindireyim, çalgılara götüreyim seni. 
Gel, 
Gel benim altın dişlim; 
Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam; 
Mantar topuklum, bobstilim, gel. 
.   .    
Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? 
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? 
Her zaman güzel mi bu kadar, 
Bu eşya, bu pencere? 
Değil, 
Vallahi değil; 
Bir iş var bu işin içinde. 
… 
Yollar ne kadar güzel olsa, 
Gece ne kadar serin olsa, 
Beden yorulur, 
Baş ağrısı yorulmaz. 
… 
Neden liman deyince 
Hatırıma direkler gelir 
Ve açık deniz deyince yelken? 
 
Mart deyince kedi, 
Hak deyince işçi 
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Ve neden ihtiyar değirmenci 
Allah’a inanır düşünmeden? 
(GAZETECİ girer) 
… 
Sanma ki derdim güneşten ötürü; 
Ne çıkar bahar geldiyse? 
Bademler çiçek açtıysa? 
Ucunda ölüm yok ya. 
Hoş, olsa da korkacak mıyım zaten 
Güneşle gelecek ölümden? 
Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, 
Her bahar biraz daha aşığım; 
Korkar mıyım? 
Ah, dostum, derdim başka… 
.    .    . 
Bilmem ki nasıl anlatsam; 
Nasıl, nasıl size derdimi! 
Bir dert ki yürekler acısı,  
Bir dert ki düşman başına. 
Gönül yarası desem… 
Değeil! 
Ekmek parası desem… 
Değil! 
Bir dert ki… 
 
Dayanılır şey değil. 

GAZETECİ:  Sayın Orhan Veli, affedersiniz… 
ORHAN VELİ: Ağlasam sesimi duyar mısınız, 

Mısralarımda; 
Dokunabilir misiniz 
Gözyaşlarıma, ellerinizle? 

 
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, 
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu 
Bu derde düşmeden önce. 

 
Bir yer var, biliyorum; 
Her şeyi söylemek mümkün; 
Epiyce yaklaşmışım, duyuyorum; 
Anlatamıyorum. 

GAZETECİ:   Çok özür dilerim, ben sadece… 
ORHAN VELİ:  İşim gücüm budur benim, 

Gökyüzünü boyarım, her sabah, 
Hepiniz uykudayken. 
Uyanır bakarsınız ki mavi. 
 
Deniz yırtılır kimi zaman, 
Bilmezsiniz kim diker; 
Ben dikerim. 
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Dalga geçerim kimi zaman da, 
O da benim vazifem; 
Bir baş düşünürüm başımda, 
Bir mide düşünürüm midemde, 
Bir ayak düşünürüm ayağımda, 
Ne haltedeceğimi bilmem. 

GAZETECİ:   Ben bir gazeteciyim… 
ORHAN VELİ:  Bir okla yaralı kalbim, 

Boyacının sandığında; 
Güvercinim kâğıt helvasında; 
Sevgilim kayığın burnunda; 
Yarısı balık, 
Yarısı insan; 
İn miyim? 
Cin miyim? 
Ben neyim? 

GAZETECİ:   Diyecektim ki, biz bir dergi çıkarıyoruz… 
ORHAN VELİ:  Eski bir sevdadan kurtulmuşum; 

Artık bütün kadınlar güzel; 
Gömleğim yeni, 
Yıkanmışım, tıraş olmuşum; 
Sulh olmuş. 
Bahar gelmiş. 
Güneş açmış. 
Sokağa çıkmışım, insanlar rahat; 
Ben de rahatım. 

GAZETECİ:   Sizinle bir söyleşi yürütmek istiyordum da… 
ORHAN VELİ:  Bilmezler yalnız yaşamıyanlar, 

Nasıl korku verir sessizlik insana; 
İnsan nasıl konuşur kendisiyle; 
Nasıl koşar aynalara, 
Bir cana hasret, 
Bilmezler. 

GAZETECİ:   Oturabilir miyim? 
ORHAN VELİ:  (El işaretiyle, otur anlamında)  

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar; 
Karşı damda bir güneş parçası, içimde kuş cıvıltıları, şarkılar; 
Bağıra çağıra düşerim yollara; 
Döner döner durur başım havalarda. 

 
Sanırım ki günler hep güzel gidecek, 
Her sabah böyle bahar; 
Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum. 
Derim ki: “Sıkıntılar duradursun!” 
Şairliğimle yetinir, 
Avunurum. 

GAZETECİ:  Birkaç soru sormak isterdim, okurlarımız merak ediyor… 
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ORHAN VELİ: Sizin için, insan kardeşlerim, 
Her şey sizin için, 
Gece de sizin için, gündüz de; 
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı; 
Ay ışığında yapraklar; 
Yapraklarda merak; 
Yapraklarda akıl; 
Gün ışığında binbir yeşil; 
Sarılar da sizin için, pembeler de; 
Tenin avuca değişi, 
Sıcaklığı, 
Yumuşaklığı; 
Yatıştaki rahatlık 
Merhabalar sizin için; 
Sizin için limanda sallanan direkler; 
Günlerin isimleri, 
Kayıkların boyaları sizin için; 
Sizin için postacının ayağı, 
Testicinin eli; 
Alınlardan akan ter, 
Cephelerde harcanan kurşun; 
Sizin için mezarlar, mezar taşları, 
Hapishaneler, kelepçeler, idam cezaları; 
Sizin için: 
Her şey sizin için. 

GAZETECİ:  Biraz da kendinizden bahseder misiniz? 
ORHAN VELİ:  Küçüktüm, küçücüktüm, 

Oltayı attım denize; 
Bir üşüşüverdi balıklar,  
Denizi gördüm. 

 
Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı; 
Kuyruğu ebem kuşağı renginde; 
Bir salıverdim gökyüzüne; 
Gökyüzünü gördüm. 

 
Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım; 
Girdim insanların içine, 
İnsanları gördüm. 

 
Ne yardan geçerim, ne serden; 
Ne denizlerden, ne gökyüzünden ama… 
Bırakmıyor son gördüğüm, bırakmıyor geçim derdi. 
Oymuş, diyorum, zavallı şairin 
Görüp göreceği. 

GAZETECİ: İstanbul bu, kolay değil. İstanbul’da Orhan Veli olmak hiç kolay 
değil galiba… 

ORHAN VELİ: İstanbul’da Boğaziçi’nde, 
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Bir fakir Orhan Veli’yim; 
Veli’nin oğluyum,  
Târifsiz kederler içinde.  

 
Mektup alır, efkârlanırım;  
Rakı içer, efkârlanırım;  
Yola çıkar , efkârlanırım,  
Ne olacak bunun sonu, bilmem. 

 
“Kâzım’ım” türküsünü  söylerler, 
Üsküdar’da; 
Efkârlanırım. 

GAZETECİ:   Rakı içmezseniz olmaz mı, rakı biliyorsunuz… 
ORHAN VELİ:  Dağ başındasın; 
    Derdin günün hasretlik; 
    Akşam olmuş,  

Güneş batmış,  
İçmeyip de ne halt edeceksin? 

GAZETECİ:   Ama doktorlar diyor ki… 
ORHAN VELİ:  Bir de rakı şişesinde balık olsam. 
GAZETECİ:   Kaç gündür sizi arıyorum… 
ORHAN VELİ:  Dün fena sıkıldım, akşama kadar; 
    İki paket cıgara bana mısın demedi;  

Yazı yazacak oldum, sarmadı;  
Keman çaldım ömrümde ilk defa;  
Dolaştım,  
Tavla oynayanları seyrettim,  
Bir şarkıyı başka makamla söyledim; 
Sinek tuttum, bir kibrit kutusu;  
Allah kahretsin, en sonunda,  
Kalktım, buraya geldim. 

GAZETECİ:  Böyle bir başına burada, sizi böyle görmeyi alışmadık, birini mi 
bekliyorsunuz yoksa?… 

ORHAN VELİ:  İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor; 
Yavaş yavaş sallanıyor 
Yapraklar, ağaçlarda; 
Uzaklarda, çok uzaklarda, 
Sucuların hiç durmıyan çıngırakları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
Kuşlar geçiyor, derken; 
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. 
Ağlar çekiliyor dalyanlarda; 
Bir kadının suya değiyor ayakları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
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İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Serin serin Kapalı Çarşı; 
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa; 
Güvercin dolu avlular. 
Çekiç sesleri geliyor doklardan, 
Güzelim bahar rüzgârında, ter kokuları; 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı; 
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu, 
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı; 
Dinmiş lodosların uğultusu içinde 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 

.    .    . 
Şu şairler sevgililerden beter; 
Olur mu böyle, bütün bir geceyi  
Bir mısraın mahremiyetinde geçirmek? 

GAZETECİ:  Siz hep böyle misiniz, merak ediyorum, herkes merak ediyor, 
Orhan Veli ne iş yapıyor diye sorup duruyor. Oturmuş sadece 
İstanbul’u mu dinliyor yoksa?… 

ORHAN VELİ:  Eskileri alıyorum 
    Alıp yıldız yapıyorum 

Musikî ruhun gıdasıdır 
Musikîye bayılıyorum 
 
Şiir yazıyorum 
Şiir yazıp eskiler alıyorum 
Eskiler verip Musikîler alıyorum 

GAZETECİ:   Bu nasıl bir iş anlamadım… 
ORHAN VELİ:  Hanginiz bilir benim kadar, 

Karpuzdan fener yapmasını; 
Sedefli hançerle, üstüne, 
Gülcemal resmi çizmesini; 
Beyit düzmesini; 
Mektup yazmasını; 
Yatmasını, 
Kalkmasını; 
Bunca yılın Halime’sini 
Hanginiz bilir, benim kadar, 
Memnun etmesini? 

 
Değirmende ağartmadık biz bu sakalı! 

GAZETECİ:   Estağfurullah Üstat, yanlış anladınız. Ben sadece… 
ORHAN VELİ: Biz memurlar,  

Saat dokuzda, saat on ikide, saat beşte, 
Biz bizeyizdir caddelerde.  
Böyle yazmış yazımızı Ulu Tanrı; 
Ya paydos zilini bekleriz, 
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Ya ay başını 
GAZETECİ:  Memur olduğunuzu bilmiyordum…Şimdi şu anda işbaşı 

yapmanız gerekmez miydi o halde. İzinde misiniz yoksa? 
ORHAN VELİ:  Beni bu güzel havalar mahvetti, 

   Böyle havada istifa ettim 
Evkaftaki memuriyetimden. 
Tütüne böyle havada alıştım 
Böyle havada âşık oldum; 
Eve ekmekle tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum; 
Şiir yazma hastalığım 
Hep böyle havalarda nüksetti; 
Beni bu güzel havalar mahvetti. 

GAZETECİ:  Havalarla bu kadar haşır neşir bu kadar içli dışlı bir şair daha hâlâ 
görmedik biz. Nedir bunun hikmeti Üstat? Biraz açar mısınız? 

ORHAN VELİ:  İçkiye benzer bir şey var bu havalarda 
Kötü ediyor insanı, kötü… 
Hele bir de hasretlik oldu mu serde; 
Sevdiğin başka yerde, 
Sen başka yerde; 
Dertli ediyor insanı, dertli. 

 
İçkiye benzer bir şey var bu havalarda, 
Sarhoş ediyor insanı, sarhoş. 

GAZETECİ:  Ben de sanmıştım ki. Beni bağışlayın. İçki bahaneymiş meğerse, 
şimdi anlıyorum… 

ORHAN VELİ: Hele şu güneş bir çekilsin, 
Gideceğim bir aşçı dükkânına 
Bu akşam da orada içeceğim… 

GAZETECİ:  Ne yalan söyleyeyim, kafam iyice karıştı şimdi yine. İçki mi, 
Orhan Veli mi, havalar mı, hepsi birden mi yoksa… 

ORHAN VELİ:  Her şey birdenbire oldu. 
Birdenbire vurdu gün ışığı yere; 
Gökyüzü birdenbire oldu; 
Mavi birdenbire. 
Her şey birdenbire oldu; 
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan; 
Filiz birdenbire oldu, tomurcuk birdenbire 
Yemiş birdenbire oldu. 

 
Birdenbire, 
Birdenbire, 
Her şey birdenbire oldu. 
Kız birdenbire, oğlan birdenbire; 
Yollar, kırlar, kediler, insanlar,… 
Aşk birdenbire oldu. 
Sevinç birdenbire. 
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GAZETECİ:  Babam haklıydı. O da sizi çok seviyor. Orhan Veli  dedi o, şiiri  
neyse kendisi de odur. Öyle şiiri bir yana kendi bir yana giden 
şairlerden değildir o, dedi. O nereye giderse şiir de onunla beraber  
arkasından gider. Sen ne sorarsan sor o sana hep şiirlerce 
cevaplar. Babam da merak ediyor açıkçası, bu adam nasıl 
geçiniyor diye?… 

ORHAN VELİ:  Bedava yaşıyoruz, bedava; 
Hava bedava, bulut bedava; 
Yağmur çamur bedava; 
Otomobillerin dışı,  
Sinemaların kapısı, 
Camekânlar bedava; 
Peynir ekmek değil ama 
Acı su bedava; 
Kelle fiyatına hürriyet, 
Esirlik bedava; 
Bedava yaşıyoruz, bedava. 

GAZETECİ:  Bu yine, bir şiir olsa gerek, İlk defa duyuyorum. Yanılıyor 
muyum yoksa? 

 ORHAN VELİ: Şiir yazıyorum bunca senedir, 
Ne buldum? 
Eşkıyalık edeceğim bundan sonra. 

 
Haberi olsun yol kesenlerin 
İş yok artık kendilerine 
Dağ başlarında. 

 
Madem ki ekmeklerini alıyorum 
Ellerinden, 
Buyursunlar onlar da benim yerime, 
Münhal var edebiyat aleminde. 

GAZETECİ:  Şiir denince, akla siz geliyorsunuz. Şiire yeni yepyeni bir soluk 
getirdiniz. Serbest vezin, konuşma dili. “Garip” akımını siz 
başlattınız… 

ORHAN VELİ:  “Hereke’den çıktım yola, 
Selam verdim sağa sola, 
Haydi, benim bu dünyaya garip gelmiş şairim, 
Yolun açık ola!” 

GAZETECİ:  “Garip” çok tutuldu. Melih Cevdet, Siz , Oktay Rifat, üçünüz bir 
tarih  
yazdınız adeta… 

ORHAN VELİ:  Oktay Rifat’la Melih Cevdettir en iyi arkadaşlarım. 
… 
Ve bu günlerde Melih’le ben 
Aynı kızı seviyoruz. 

GAZETECİ:   Söylentiler almış başını gidiyor zaten… 
ORHAN VELİ:  Kim söylemiş beni  

Süheylâ ’ya vurulmuşum diye? 
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Kim görmüş, ama kim, 
Eleni’yi öptüğümü, 
Yüksekkaldırım’da, güpegündüz? 
Melâhat’ı almışım  da sonra 
Alemdar’a gitmişim, öyle mi? 
Onu sonra anlatırım, fakat 
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? 
Güya bir de Galata’ya dadanmışız; 
Kafaları çekip eçkip 
Orada alıyormuşum soluğu; 
Geç bunları, anam babam, geç; 
Geç bunları bir kalem; 
Bilirim ben yaptığımı. 
 
Ya o, Muallâ’yı sandala alıp, 
Ruhumda hicranın’ı söyletme hikâyesi? 

GAZETECİ:  Kadınlar özellikle sizin şiirinizi çok seviyor. Onların sevgilisi 
oldunuz adeta… 

ORHAN VELİ:  Bütün güzel kadınlar zannettiler ki 
Aşk üstüne yazdığım her şiir 
Kendileri için yazılmıştır. 
Bense daima üzüntüsünü çektim 
Onları iş olsun diye yazdığımı  
Bilmenin… 

GAZETECİ:   Biraz da aşktan, aşklarınızdan, söz eder miydiniz? 
ORHAN VELİ:  Birincisi o incecik, o dal gibi kız, 

Şimdi galiba bir tüccar karısı. 
Ne kadar şişmanlamıştır kimbilir, 
Ama yine de görmeyi çok isterdim, 
Kolay mı? İlk göz ağrısı. 
… 
Üçüncüsü Münevver Abla, benden büyük 
Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları 
Gülmekten katılırdı, okudukça. 
Bense, bugünmüş gibi utanırım 
O mektupları hatırladıkça. 
 
Dördüncüsü azgın bir kadın, 
Açık saçık şeyler anlatırdı bana. 
Bir gün de önümde soyunuverdi. 
Yıllar geçti aradan, unutamadım, 
Kaç defa rüyama girdi. 
 
Beşinciyi geçip altıncıya geldim 
Onun adı da Nurûnnisa. 
Ah güzelim 
Ah esmerim 
Ah 
Canımın içi Nurûnnisa. 
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Yedincisi Aliye, kibar bir kadın 
Ama ben pek varamadım tadına, 
Bütün kibar kadınlar gibi, 
Küpe fiyatına, kürk fiyatına. 
 
Sekizinci de o bokun soyu: 
Sen elin karısında namus ara, 
Kendinde arandı mı, küplere bin. 
Üstelik kendinde de 
Yalanın düzenin bini bir para. 
 
Ayten’di dokuzuncunun adı, 
Barlarda göbek atar, 
İş başında şunun bunun esiri, 
Ama bardan çıktı mı,  
Kiminle isterse onunla yatar. 
 
Onuncusu akıllı çıktı 
Bıraktı gitti beni. 
Ama haksızda değildi hani, 
Sevişmek zenginlerin harcıymış 
İşsizlerin harcıymış. 
 
İki gönül bir olunca 
Samanlık seyranmış ama, 
İki çıplak da-olsa olsa- 
Bir hamama yakışırmış. 
 
İşine bağlı bir kadındı on birinci. 
Hoş, olmasın da ne yapsın? 
Bir zalimin yanında gündelikçi; 
Adı Luksandra. 
Geceleri odama gelir, sabahlara kadar kalır. 
Konyak içer, sarhoş olur, 
Sabahı da, iş başı yapardı şafakla… 
 
Gelelim sonuncuya. 
Ona bağlandığım kadar 
Hiçbirine bağlanmadım. 
Sade kadın değil, insan. 
Ne kibarlık budalası, 
Ne malda, mülkte gözü var. 
Eşit olsak der. 
Hür olsak der, 
İnsanları sevmesini de bilir, 
Yaşamayı sevdiği kadar. 

GAZETECİ:   Yaşamayı sevmek, hayatı, insanları… 
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ORHAN VELİ:  Sokakta giderken, kendi kendime 
Gülümsediğimin farkına vardığım zaman 
Beni deli zannedeceklerini düşünüp 
Gülümsüyorum 

GAZETECİ:  Hayat bir muamma gerçekten. Hayatı anlamak zor… 
ORHAN VELİ:  Biliyorum, kolay değil yaşamak, 

Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne; 
Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, 
Gündüzleri gün ışığında ısınmak; 
Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, 
Yan gelebilmek Çamlıca tepesine… 
-Bin türlü mavi akar Boğaz’dan- 
Her şeyi unutabilmek maviler içinde. 
 
Biliyorum, kolay değil yaşamak; 
… 
Yaşamak kolay değil ya kardeşler, 
Ölmek de değil; 
 
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. 

GAZETECİ:   Ölüm, hayat, ayrılık… 
ORHAN VELİ:  Ölürüz diye mi üzülüyoruz? 

Ne ettik, ne gördük şu fâni dünyada 
Kötülükten gayri? 
 
Ölünce kirlerimiz temizlenir, Ölünce biz de iyi adam oluruz; 
Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış, 
Hepsini unuturuz. 

GAZETECİ:   Dünya bir buluşma yeri sanki, değil mi Üstat, buluşup ayrılma… 
ORHAN VELİ:  Ablamı tanımazsın, 

Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı; 
Bu teller onun telleri, 
Bu duvak onun duvağı işte. 

GAZETECİ:   Üzgünüm, bilmiyordum, başınız sağ olsun. 
ORHAN VELİ:  Bu evin bir köpeği vardı(karşıdaki evi göstererek): 

Kıvır kıvırdı, 
Adı Çinçon’du, öldü. 
Bir de kedisi vardı: Maviş. 
Kayboldu. 
Evin kızı gelin oldu, 
Daha böyle acı, tatlı 
Neler oldu bir yıl içinde! 
Oldu ya, olanların hepsi böyle… 
Hayat böyle zaten! 

GAZETECİ:  Doğru. Hepimiz misafir sayılırız ama nedense hep unutuyoruz, 
Süleyman Efendi de galiba buralarda bir yerlerde otururmuş … 
Süleyman Efendiyi de merak ediyoruz doğrusu. Neydi, nasıl bir 
insandı? 
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ORHAN VELİ:  Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar; 
Hatta çirkin yaratıldığından bile 
O kadar mûteessir değildi; 
Kundurası vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı ama Allahın adını,  
Günahkâr da sayılmazdı. 
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye. 

 
GAZETECİ:  Çok yazık, gerçekten…”Yazık oldu Süleyman Efendiye” mısrası 

çok tutuldu ama. İstanbul’da bilmeyen yok, telaffuz 
etmeyen…Mısra-ı meşhurunun mübdii  de siz olduğunuza göre,  
bu mısrayla adeta özdeşleştiniz. Orhan Veli deyince akla hemen 
“Yazık oldu Süleyman Efendi” dizesi geliyor… 

ORHAN VELİ: Mesele falan değildi öyle, 
To be not to be kendisi için; 
Bir akşam uyudu; 
Uyanmayıverdi. 
Aldılar, götürdüler. 
Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. 
Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar 
Haklarını helâl ederler elbet. 
Alacağına gelince… 
Alacağı yoktu zaten rahmetlinin. 

GAZETECİ:  Yalnız yaşayan bir avcı. Tek zevki de oymuş duyduğuma göre, 
tüfeğini alır ava çıkarmış… 

ORHAN VELİ: Tüfeğini deppoya koydular, 
Esvabını başkasına verdiler. 
Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, 
Ne matarasında dudaklarının izi; 
Öyle bir rüzgâr ki, 
Kendi gitti, 
İsmi bile kalmadı yadigâr. 
Yalnız şu beyit kaldı, 
Kahve ocağında, elyazısiyle: 
“Ölüm Allah’ın emri, 
Ayrılık olmasaydı.” 

GAZETECİ:  Ama kaldı işte “Yazık oldu Süleyman Efendiye” bir deyim artık 
sayenizde 
Montör Sabri vardı bir de, yanılmıyorsam O yaşıyor mu? 

ORHAN VELİ:  Montör Sabri ile  
Daima geceleyin 
Ve daima sokakta 
Ve daima sarhoş konuşuruz. 
O her seferinde, 
“Eve geç kaldım” diyor. 
Ve her seferinde 
Kolunda iki okka ekmek.  
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GAZETECİ:  Montör Sabri, Süleyman Efendi… 
Hayat ne garip.  
Galata Köprüsü…Galata her zaman güzeldir de, bugün bir ayrı 
güzel sanki. Galata’ya sık sık uğramanızın nedenini şimdi daha 
iyi anlıyorum Üstat. Bütün İstanbul Galata’ya inmiş sanki… 

ORHAN VELİ:  Dikilir köprü üzerine, 
Keyifle seyrederim hepinizi. 
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya; 
Kiminiz midye çıkarır dubalardan; 
Kiminiz dümen tutar mavnalarda; 
Kiminiz çımacıdır halat başında; 
Kiminiz kuştur, uçar, şairâne; 
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl; 
Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra; 
Kiminiz bulut, havalarda; 
Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı, 
Şıp diye geçer Köprü’nün altından; 
Kiminiz düdüktür, öter; 
Kiminiz dumandır, tüter; 
Ama hepiniz, hepiniz… 
Hepiniz geçim derdinde. 
Bir ben miyim keyif ehli içinizde? 
Bakmayın, gün olur, ben de 
Bir şiir söylerim belki sizlere dair; 
Elime üç beş kuruş geçer; 
Karnım doyar benim de. 
 

GAZETECİ:  Nedendir bilmiyorum ama sizin yanınızda kendimi çok rahat 
hissediyorum. Şiirleriniz bana huzur veriyor Üstat. O kadar kolay 
ki her şey. Şiire hiç bu denli yakın olmadım ben. Bir suyun akışını 
dinler gibi, bir dalganın vuruşunu kayalara… Bir kuşun uçuşu 
kadar doğal, bir rüzgârın esişi kadar kendiliğinden. Annem de 
haklıydı, o da sizin şiirinizi çok sever, özellikle yol şiirlerinizi… 

ORHAN VELİ:  “Hükümat önünden geçtim, 
Oturdum bir kahve içtim, 
Hendek’te bir güzel gördüm, 
Yavuklumdan vazgeçtim; 
… 
İstanbul’dan ayva da gelir, nar gelir, 
Döndüm baktım, bir edalı yâr gelir, 
Gelir desen dar gelir; 
Gün aşırı alacaklılar gelir. 
Anam anam, 
Dayanamam, 
Bu iş bana zor gelir. 
… 
“Uy neyimiş neyimiş, aman aman, 
Kaderim böyle imiş; 
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Yâr üstüne yâr sevmek, aman aman, 
Ateşten gömleğimiş.” 

 
GAZETECİ:  Şimdi otursam ben de yazarım, kalksam ben de söylerim gibi bir 

his içimde. Oysa ki öyle kolay olmadığını çok iyi biliyorum. 
Bunu nasıl başarıyorsunuz? 

ORHAN VELİ:  Neler yapmadık şu vatan için! 
Kimimiz öldük; 
Kimimiz nutuk söyledik. 

GAZETECİ:   Bir de bu mizah yok mu Üstat, çarpıyor insanı… 
Rüzgar…Hava bozacağa benziyor… 
Bugünlerde en çok neye gülüyorsunuz? 

ORHAN VELİ:  Ali Rıza ile Ahmed’in hikâyesi… 
Ne tuhaftır, Ali Rıza ile  
Ahmed’in hikâyesi. 
Birisi köyde oturur, 
Birisi şehirde. 
Ve her sabah 
Şehirdeki köye gider, 
Köydeki şehire. 

GAZETECİ:  (Öyle bir güler ki) Bu bana yeter…Üstat, beni kabul ettiniz, bana 
zaman ayırdınız, Size nasıl teşekkür etsem bilmiyorum.  
Hesap benden…Lütfen! Beni kırmayın… 
Yağmur yağdı yağacak. Eve giderseniz eğer, benim de yolum o 
taraf… 

ORHAN VELİ:  Şimdi evime girsem bile,  
Biraz sonra çıkabilirim. 
Madem ki bu esvaplarla ayakkaplar benim 
Ve madem ki sokaklar kimsenin değil. 

GAZETECİ:   (Gök gürültüsü, şimşek…) Yağmur… 
ORHAN VELİ:  İnsanın şair olup şiir söyliyeceği geliyor. 
GAZETECİ:   Yağmur ve şiir. Tam da zamanı. Sizi şiirle baş başa bırakıyorum. 

Yağmur daha bastırmadan matbaaya yetişeyim bari.  
Hayatımın en güzel anlarıydı bunlar, Sizi hiçbir zaman 
unutmayacağım, Hoşça kal, Üstat! 

ORHAN VELİ:  Haydi yavrum, yolcu yolunda gerek. (Gazeteci çıkar) 
… 

    Mesut sanmak için kendimi 
   Ne kâğıt isterim, ne kalem, 

Parmaklarımda cıgaram, 
Dalar giderim mavisinden içeri 
Karşımda duran resmin. 
… 
Bilirim, hepsi yalan: 
Taka olduğum, tekne olduğum yalan; 
Suların kaburgalarımdaki serinliği, 
İskotada uğuldayan rüzgâr, 
Haftalarca dinmeyen motor sesi, 
Yalan. 
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Ama gene de, 
Gene de güzel günler geçirebilirim; 
Geçirebilirim bu mavilikte. 
Suda yüzen karpuz kabuğundan farksız, 
Ağacın gökyüzüne vuran aksinden, 
Her sabah erikleri saran buğudan, 
Buğudan, sisten, âşktan, kokudan… 
… 
Ne kâğıt yeter, ne kalem, 
Mesut sanmam için kendimi. 
Bunların hepsi…hepsi fasafiso. 
Ne takayım, ne tekneyim. 
Öyle bir yerde olmalıyım  
Öyle bir yerde olmalıyım ki, 
Ne karpuz kabuğu gibi, 
Ne ışık, ne sis, ne buğu gibi… 
İnsan gibi. 
… 
(Yağmur bardaktan boşanırcasına yağar…Gök gürültüleri, 
şimşek, fırtına…) 
Ben Orhan Veli, 
Ben Orhan Veli, 
Ben Orhan, 
Ben Orhan… 
Orhan, 
Veli 
Orhan Veli…(Kaybolur) 

 
    /Perde/ 
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ABUBUDALA 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Abdullah, Gaffar’ın Babası 

 
 
ABDULLAH: Tak tak kapı… 
G.BABASI: Çimdır? 
ABDULLAH: Pindır. 
G.BABASI: Hoşt oradan edepsız, uyukumi bozdon! 
ABDULLAH: (Temen alıp) Emret komutanım! Omuza! Çek! Hazır ol! Ateş! (Arka  

arkaya  tüfek atar gibi sesler çıkararak) 
G.BABASI: Çimsın sen? Nereden celisın? 
ABDULLAH: Asçerlıkten celim. Hazır ol! Ateş! (Ağzından çıkan tüfek sesleri yine)... 
G.BABASI: Tamam tamam, sakin ol…Adın ne senın? 
ABDULLAH: Abubudala. Abuş da derler bana. 
G.BABASI: Oğlum, büle karasabah, çat kapi… 
ABDULLAH: Biz asçerler erçen kalkarız. Ateş!... 
G.BABASI: Yapma!.. 
ABDULLAH: Saga dün, sola dün! 
G.BABASI: Yeter, yeter… 
ABDULLAH: Tüfek omuza! Rahat… 
G.BABASI: Of! Çok şüçür… 
ABDULLAH: Oğlunuzdan selam var. 
G.BABASI: Ne! Gafur’i tanay misın? 
ABDULLAH: Beraber asçerlık yapayz. 
G.BABASI: Ne sülemeysın ya. Beni bi gayri hallarda yaptın be oğlum sabah  

sabah…Cel, cel  cel, cir içeri. Cel buraya, cel, otor bakaym… 
ABDULLAH: Yok, hayır, önce sen…Komutanım, senden yaşli olan otormaden sen  

otorma, demiştır. (Cebinden bir fotoğraf çıkararak)Bak işte… 
G.BABASI: Aii, fotograf! Ne kadar kalabalık imişsınız. 
ABDULLAH: Yemin ettıkten sonra çekıldi. Bu ne cürisın ünde, bize ne bakay, bu  

Gafur. Arkada ne cüzükmeym, o benim. 
G.BABASI: Sen cüzükmey misın? 
ABDULLAH: I-ı! Düşmiş idi aynam, ben egıldım alma fotograf çekılmiş. Ben  

ondayım, egılırçen iyım ben onda, alırçen aynay. (Fotoğrafın arkasını çevirerek) 
Bunda arkada  lazım imiştır cüzügim ema cüzükmeym. Cüzügidi silınmiş zay. 
Dil isla bu çagıt. 

G.BABASI: Eh, anlat bakalım… 
ABDULLAH: (Gafur’un Babasını aniden kucaklayarak) Gafur, babami benım içın  

kucakla, dedi. Çimi cürürsen selam süle, kucakla. Ben da çimi cürürsem selam 
süleym, çimi cürürsem kucaklaym…Ayşe nerde? 
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G.BABASI: Ayşeyi nerden bileysın? 
ABDULLAH: Gafur diverdi, Ayşe benım kız kardaşımdır, dedi. 
G.BABASI: Oni da mi araysın kucaklama? Seni puşt, seni… 
ABDULLAH: Estahfurullah! Üle sordom…(Cebinden bir mektup çıkararak) Buni da  

verdi… 
G.BABASI: Ah, mektup da yazmiş!... 
ABDULLAH: Yavaş yavaş yazmiştır. Yavaş yavaş yazdım, dedi, babam okiyamaz  

hızli. 
G.BABASI: Çok merhametlidır… 
ABDULLAH: Zarfi cene ceri al, dedi. Harcolmasın boşona. Mektubi alsın, zarfın içıne  

Pare koson, dedi, üle… 
G.BABASI: Zarfın içıne pare koyaym ha? 
ABDULLAH: Üle dedi. Gafur sahi merhametli…  
G.BABASI: Çok…Bi istegi daha var mi? 
ABDULLAH: Var. Bu dolma kalemi…(Cebinden çıkararak). Buni babama ver, dedi,
 doldorson… 
G.BABASI: O doldoramay çünçim onda… 
ABDULLAH: Bu kurşun kalemıni da verdi…Ver, dedi, babama, onon var maçinasi  

açar. 
G.BABASI: Aman be, buni doldorim, buni da açaym, di mi? 
ABDULLAH: Ya, oni doldor, buni aç… 
G.BABASI: Bi çilitli igne da vermesın? 
ABDULLAH: Verdi! Unuttum. Bak, tega, büle açık verdi. Ver, dedi babam kapar. Belçi  

da yabişi  tutturur. 
G.BABASI: Daha ne dedi? 
ABDULLAH: Bi çitap okiymiş, bitırememiş, kalmiş yarısında. De, dedi babam okoson  

obi yarısıni. Okoson kapasın. Açık toz toplaymiş. 
G.BABASI: Aman be, çitabi da okim… 
ABDULLAH: Çitabi da oko… 
ABDULLAH: Okim Hem kapaym… 
G.BABASI: Oko hem kapa. Dikkat! Düşman! Siper al! Ateş!...(Ateş eder) Bi cülce  

ceçti. 
G.BABASI: Yahu, kedi o… 
ABDULLAH: Kumandanım, en küçük bi cülce bile cüzünden kaçmayacak,  

demiştır…Ayşe celmedi… 
G.BABASI: Sen Ayşe içın celdın galiba? 
ABDULLAH: Ayşe içın… 
G.BABASI: Ayşe’yi begenisın demek. 
ABDULLAH: Çok begenim… 
G.BABASI: Ema sen oni daha cürmedın bile… 
ABDULLAH: Gafur, resmıni cüsterdi bana. 
G.BABASI: Gafur çok karıştıri onda, neka ne cürim. 
ABDULLAH: Karıştıri. Yemek kazanıni mutfakta(levazımda) o karıştırır. Ayşe’yi  

başkasına  verecek imisınız, oni da diverdi. 
G.BABASI: Üle mi? 
ABDULLAH: Üle. Ben da ona, süle dedım babana, vermesınlar. Beklesınlar ben ne ka 
 bitırim asçerlıgi. Dane, dedi. Ema madem sen şimdi teskereye cideysın, cit, dedi
 cendın diver en isla. 
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G.BABASI: Üle mi? 
ABDULLAH: Üle. (Tekrar kucaklar) 
G.BABASI: Şimdi cene ne kucaklaysın, olor demedım çi? 
ABDULLAH: Şimdi düşti aklıma, babami bi içi çe kucakla, dedi Gafur. 
G.BABASI: Adın neydi senın çocogom? 
ABDULLAH: Abubudala! 
G.BABASI: Duymadım… 
ABDULLAH: Abubudala, ema Abuş da derlar bana. 
G.BABASI: Yok yok, Abubudala daha isla. Asçerlıgın daha neka var dedın? 
ABDULLAH: İlk 172 cüni saymazsek, daha içi ay…Dikkat! Bi çocok celi!... 
G.BABASI: Dur! Ayşenın çocogi o! 
ABDULLAH: Ne! Ayşe’nın çocogi da mi var? 
G.BABASI: Divermedi mi Gafur? 
ABDULLAH: Hazır ol! Tüfegi çek! Yat! Nişan! Ateş!...Hazır ol! Kalk! Doğrul! Tüfek 
 Omuza! Selam dur! Saga dön! Sola dön! Hade marş marş!...(Çıkar) 
G.BABASI: Budala diy cendısıne ema pek ta budalaya benzemey… 
 
 
 

 
ÇÜLEŞKO İSTANBUL’DA 

(Tek perdelik oyun) 
 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Çüleşko, Ürfet Hanım 

 
 

(Bir ev odası. Çüleşko, komşusu Ürfet Hanım’a ziyerete 
gelmiştir.) 

ÇÜLEŞKO: A mori Urfet Hanım, ne oldi sana. ne sararmisın nice sapsari 
limon! A, astar misın? E, nasıl olmayasın astar, bu iside hem 
fanula hem cemper, a ben bi yelek em uf, uf! 

ÜRFET HANIM: Bi şi edemeym… 
ÇÜLEŞKO:  Edemesın, edemesın! 
ÜRFET HANIM: Safram kovkay… 
ÇÜLEŞKO: Sofran da kovkar, kovkar! ceçit, ceçit, ceçer. Diverdi Çazime, 

Urfet Hanım bişi rahatsız dedi, hayt dedım bakaym olmayasın 
hasta. Dane dane, yat yat! 

ÜRFET HANIM: Yatmişım Çüleşko, cürmey misın. 
ÇÜLEŞKO: Dane çi yatmisın, cene uzan uzan. A cetırırdım yabi alma, erik, 

armut, a cene ne yolamadın çucugi diverma çi hastasın? 
ÜRFET HANIM: Hayredesın Çüleşko, hayredesın. Bak, bak, bak nedır, oka 

portokal, limon, muz, yiyemeym çi… 
ÇÜLEŞKO: Curim, curim. Vallah say çok varimiş…Hay madam diysın alim 

biraz cuturim bizde (Meyveleri bir poşete koyarak). Mori Urfet 
Hanım şuçur çi var akarabaların, Allah komasın, barem o en zor  
cunlerınde celilar bakma. A bileymisın açın çi ben hastalandım, 
ne tutti sitma, duramaydım ayaklarıma. A areta motram a, o cuni 
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cibi tutarım aklıma. O dukturlar curilar çikaylar kuntaralarlen,, 
çergem çamur batti. A benım yangınlarım yanay, süleyemeym 
agzıma, terlem büle cidey. Aman , sora nasıl dilar cene o virane 
ignelerlen deştilar her tarafımi delik delik. Açın bi tene zay henuz 
ügreni, şte bu kadar bi igne ne vururlar hayvanlara. Bi kuydi 
damarıma, sora bilmey çikma. Bi fena oldom, bi kaybuldum, açın 
bulunduuuum !... 

ÜRFET HANIM: Cendın aradın belani Çüleşko. kış, sen yalnayak. Koş oraya koş 
   buraya… 
ÇÜLEŞKO: A çim cene sagsın o inekleri, baksın oka çucuk, yapsın yemek. A 

cene benım o akarabalar, uç efte sora celilar çuyden beni bakma. 
Almişlar bi kabak, arkalarına bin çucuk. Yedilar içtilar, yattilar on 
cun,. neka celmişidım bana cene duştum yataga. 

ÜRFET HANIM: Eh, şte o da ceçti. 
ÇÜLEŞKO:  Çim ceçti? 
ÜRFET HANIM: Sıkıntılar şte. 
ÇÜLEŞKO: A nasıl yok, ceçti ceçti, ben da curdum hepısi ceçti. Ataym mi bi 

çay Urfet Hanım, bak varimiş hazır? 
ÜRFET HANIM: Yok, yok, cütüremeym… 
ÇÜLEŞKO:  Ne cütüremeysın? 
ÜRFET HANIM: İçemeym, araym dema. 
ÇÜLEŞKO:  Hiç arama dema Urfet Hanım. Bi çay çok isla celır. Şeçer nerde? 
ÜRFET HANIM: Bindi şeçer. 
ÇÜLEŞKO:  Ne, bindi mi? Ne koyson cene binsın. 
ÜRFET HANIM: Çim soray Çüleşko. Zeytin bindi, un bindi, her şey bindi. 
ÇÜLEŞKO: Curim Urfet Hanım, curim, sizi bunda çimse dinlemey. çim ne 

vakıt nereye isterse biney (Çayı Ürfet Hanım’a uzatarak…) 
ÜRFET HANIM: İçemeym dedım. 
ÇÜLEŞKO:  Hayt madam diysın, ben içerım. 
ÜRFET HANIM: Üşenmesen ver bi su Çüleşko, kurudi agzım. 
ÇÜLEŞKO: Nasıl süleysın Urfet Hanım, areta motram, üşenır miyım sana. 

şimdi yaparım bi lomonada. Bak, bak! Hiç bakmadım, almisın 
yini duvarlar! (Duvar süslerine dokunarak) Pek nam imişlar, çok 
begendım, çok isla durilar. Çülanda mi aldın? 

ÜRFET HANIM: Türkiyada, Çüleşko. 
ÇÜLEŞKO:  A demek celdın ne cittın! Nasıl Tuçeriya? 
ÜRFET HANIM: İyi, iyi. 
ÇÜLEŞKO:  Patladım bi çeret cidemedım şto Tuçeriyaya. 
ÜRFET HANIM: Nasıl cidesın Çüleşko, haçın çi her sene dogorisın. 
ÇÜLEŞKO: E, ne yapaym Urfet Hanım, ceceler çok uzun. Bi turli bitmey. 

Valla isterdım curma bi çe o Çapali Çarşiyi. 
ÜRFET HANIM: Ah, nedır mori Çüleşko, akıllen cirırsın akılsız çikarsın. 
ÇÜLEŞKO:  Sen hangi akıllen cirdın Urfet Hanım? 
ÜRFET HANIM: Üle bi bakaym dedım. Sora hayt dedım alim biraz kına, Türkiyada 

has kına var, haçın açtım evde, ne bakaym, çül! 
ÇÜLEŞKO:  Aman Urfet Hanım patlayasın, ne lazım cene sana çul. Sen kına 
   aramadın mi? 
ÜRFET HANIM: Aldattilar Çüleşko, anlay misın! 
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ÇÜLEŞKO: Beni çimse aldatamaz Urfet hanım. Sen o çulleri bana ver, 
adaresıni da ver. Açan çi var cideym Tuçeriyaya isterım basma 
yuzune, hem çulleri hem suzleri. A ben hiç utanmam Urfet 
Hanım. Ceçenlerde yoladım çucugi alsın dundurma, yanaydi içım. 
Açan cetırdi, ne bakaym ne curim, dundurmalar erımiş isiden, 
kalmiş boş fişek. Aldım fişegi vurdum dundurmacinın alnına! Da 
bi çe dedım, sen verırsen çucuga boş fişek, cidersın hastanede 
tutarsın cendıne bi duşek. Adam sarardi! O Çapali Çarşi dilar 
urtugimiş Urfet hanım, say mi? 

ÜRFET HANIM: Ya, ürtüli. İçerde düçanlar. 
ÇÜLEŞKO  :A niylen urtmişlar cene o Çapali Çarşiyi Urfet Hanım? 
ÜRFET HANIM: Eh, şte üle…Ah nedır mori Çüleşko, altından batay. 
ÇÜLEŞKO: A curimisın Urfet Hanım, sora bizde yok altın, a nasıl olson kaç 

senedır bizım o çarşiyi urtemeylar. 
Nasıl cene dayanisın bu isiye Urfet Hanım, açaym biraz 
pencereleri? 

ÜRFET HANIM: Pencereler açık Çüleşko, cürmey misın? 
ÇÜLEŞKO:  Curim, curim. Asa dayadim biraz kapiyi? 
ÜRFET HANIM: Yok yok, alır rozicar! 
ÇÜLEŞKO: Dane, dane, Urfet Hanım, areta motram benım, te sen olmasaydın 

yok çimınlen tutaym mabet, dükeym dert. Bu tasa çok fena bi şey 
Urfet Hanım, açın basay bilmeym ne olma. cetırdın mi barem 
bana yabişi ne demişım? 

ÜRFET HANIM: Ne demisın, bilmeym çi? 
ÇÜLEŞKO: Ben da bilmeym ne demişım, ema demişım. dememiş miyım 

Urfet Hanım, kaççe demişım. Neka demiş isem hep unutmişım.  
A te bunda varimiş bişiler! A nedır cene bunlar? 

ÜRFET HANIM: Başlık. 
ÇÜLEŞKO: Ah ne cuzel, ne cuzel! (Başını türbanla örterek) Ne cuzel başlar! 

Ucuz mi barem ütede başlar Urfet Hanım? 
ÜRFET HANIM: Da ucuz. Hem da ucuz  hem da isla. 
ÇÜLEŞKO: Bak, bak, bak, bak! Allani sever misın bak! (Başına bir başka 

başlığı bağlayarak) İsla mi duri bu baş bana Urfet Hanım? Ben 
isla mi durim? Yaklaşıkli mi? 

ÜRFET HANIM: İsla, isla… 
ÇÜLEŞKO:  Senın da başın sana isla duri, ema benım başım bana biraz da isla  

duri. 
ÜRFET HANIM: Başlık şte… 
ÇÜLEŞKO:  Hayt madam diysın, hiç çekmeym koym ştonda. 

Anlat bakam da yabişi Urfet Hanım. Tuçeriya nasıl? Galamata 
Çüprüsünden ceçtın mi? 

ÜRFET HANIM: Ceçtım, ceçtım… 
ÇÜLEŞKO:  Oynaymiş dilar yerınden, sahi mi? 
ÜRFET HANIM: Ya,, her sabah çekeylar… 
ÇÜLEŞKO:  Demek her cün yikeylar, cene yapaylar! Ne marifet! 
ÜRFET HANIM: Anlamaysın Çüleşko, her sabah büle açıli, sora cene kapani. 
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ÇÜLEŞKO: Kapansın, kapansın. Da islatır cene kapansın Urfet Hanım, ne 
lazım cene açık. Başka ne yaptın, nerelerıni cezdın, hiç 
divermeysın. Sormasem hiç sülemeysın. 

ÜRFET HANIM: Vapora bindım. 
ÇÜLEŞKO:  Uuuu, aklım kaçardi, binma vapora! Uçma, uçma! 
ÜRFET HANIM: Tayare uçar Çüleşko. Tayare havada vapor suda… 
ÇÜLEŞKO: Ha suda ha tavada, hepısi bir. Ah, Urfet Hanım, ayip midır 

sulersem? 
ÜRFET HANIM: Hayt, hayt, yok çimse… 
ÇÜLEŞKO:  Dilar varimiş bi Bebeyoli. 
ÜRFET HANIM: Mmmm… 
ÇÜLEŞKO:  Kokonalar cubek ataymişlar camlıklarda. 
ÜRFET HANIM: Edepsızlık! 
ÇÜLEŞKO: Ne edepsızlıgi areta motram, pek isla etmişlar, hepısıni 

toplamişlar bi yere, yok nice bizde dagınık. Ararsen kocani barem 
bilersın nerde bulma. Senın kocan citti mi Urfet Hanım? 

ÜRFET HANIM: Çüleşko! Cel cendıne! Biz hep beraber cezdık, Kadiköy, 
Bakırköy, Karaköy…Taşli tarla, Maçka… 

ÇÜLEŞKO:  Bunlar hepısi İstanbul’da mi Urfet Hanım, bu çuyler? 
ÜRFET HANIM: İstanbul’da ya. Yeşilköy, Hasköy, Erenköy… 
ÇÜLEŞKO: Eh, şte buni çok begendım Urfet Hanım. Bitevi çuyleri, tarlalari 

kuymişlar kasabaya. A yok nice bizde, bi çuy o dagda, biç çuy bu 
dagda; bi tarla o ovada, bi tarla bu ovada. Onon içın biz 
ilerleyemeyz Urfet Hanım. Bizım da çuyler tarlalar olaydi bi 
yerde, ben olmazdım Çüleşko, olordom kasabaşko. Salt 
begenmedım şto Taşli Tarlay ne kuymişlar kasabaya, bulamadilar 
mi da isla yabi tarla? A Maçkalar, Maçkalar bizde da vardır Urfet 
Hanım. Ayip midır sulesam? 

ÜRFET HANIM: Hayt, hayt, yok çimse… 
ÇÜLEŞKO: Dadanmiştır bi maçor  obi mahaleden. Tapmiştır bizım maçkaya. 

Nedır hiç çekılmey evden. Ne çeremit kaldi ne saksi. 
ÜRFET HANIM: Eh, ne yapasın şte. 
ÇÜLEŞKO: Nasıl ne yapasın Urfet Hanım, aldım bizım bu orospiyi kuydum 

çuvala, fırlattım ovaya. Az mi benım çucuklarım da bakacam 
onon çucuklarıni! 

ÜRFET HANIM: Cebermiştır zavallesi. Çüleşko ne yapmisın sen! 
ÇÜLEŞKO: Sen da niymisın yumuşak yurek Urfet Hanım. Hane ceberseydi. 

Açın bakaym içi cün sora cene evde. Kurulmiş yalay kablari. 
ÜRFET HANIM: Sen bu yaz cittın mi yabi yere Çüleşko? 
ÇÜLEŞKO:  Aldım çucuklari cittım çuye. 
ÜRFET HANIM: Nasıl ceçırdın, ne yaptın? 
ÇÜLEŞKO:  Cene dugurdum! 
ÜRFET HANIM: Ne! Cene mi? 
ÇÜLEŞKO: Valla Urfet Hanım, hiç istemedım ema tutulmiş idi yogidi ne 

yapaym. 
ÜRFET HANIM: Kaç çocogon oldi, tutmaym aklıma? 
ÇÜLEŞKO: Çuyden açın celdım alti dane var idi. Kasabada da alti dane oldi. 

On içi dane. 
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ÜRFET HANIM: Maşallah. Tam ne diylar, o topçez ne oynaylar, tam bi takım. 
ÇÜLEŞKO: Kocam da oni suley. Tam bi takım. Ema yok çimınlen oynasınlar. 

Şimdi aray yapma da bi takım. 
ÜRFET HANIM: Kocan nasıldır? 
ÇÜLEŞKO:  Bıraktım kocami. 
ÜRFET HANIM: Ne! 
ÇÜLEŞKO:  Aldım diviziya. 
ÜRFET HANIM: Televiziya içın koca bıragılır mi Çüleşko! 
ÇÜLEŞKO: Eh, ne yapaym Urfet Hanım. Aray çucuklar bakma, a o istemey 

alma. Asa ne yaptın bu kadar çucuk dedım.Ceçeylar karşilarda 
koyşilarda, toplayamaym sabaya kadar. Ya diviziya dedım ya sen! 
Sora araym olma biraz nice kasabaşkolar Urfet Hanım. Kovkaym 
sabaylen ugrenim Alamanançe: Guten tak! Kovkaym obi sabah, 
ugrenim Franasusçe: Bone Monjuare! Kovkaym obi sabah 
ugrenim Enegelisçe: Guda me morning! Hele o Çarapli Çaplin 
çok culduri Urfet Hanım. Asa içi kanali. Bi kanaldan açın çikaym, 
cirim obi kanala. 

ÜRFET HANIM: Nasıl işley? 
ÇÜLEŞKO:  Butun cun butun cece! 
ÜRFET HANIM: Kavi mi barem? 
ÇÜLEŞKO: Valla vafir kavi Urfet Hanım. Nedır çucuklar hiç enmeylar 

ustunden. 
ÜRFET HANIM: Maşallah! 
ÇÜLEŞKO: Salt begenmeym şto anatenasi çok kuçuk Urfet Hanım. Lazım 

koma diviziyanın yanında. 
ÜRFET HANIM: O-o, da isla cene, da moderno. 
ÇÜLEŞKO: Ne da islasi Urfet Hanım, ne da modernosi, nerde o esçi 

anatenalar çi açan atardın çeremetlege herçez cururdi çi almisın 
diviziya. Celırdilar kutlama. Cetırırdilar yabi lukum, yabi 
kurabiye. 

ÜRFET HANIM: Ben neka sagolim kismet, celırım kutlama. 
ÇÜLEŞKO: Dane dane , cel cel! Hoş celmisın, sefaylen celmisın. Hem bakarız 

peknam programlari sonona kadar, hem yerız o lukumlari o 
kurabiyeleri ne cetıreceg imisın, hem tutarız mabet. Diverim 
dogrpsoni o programlardan da başladım bıkma Urfet Hanım. 
Açmaselar da yabi kanal, alacam kocami ceri. Barem yaparız da 
yabi çucuk. Yapaym da bi lomonada Urfet Hanım. 

ÜRFET HANIM: Yok, yok! 
ÇÜLEŞKO:  Ah, areta motram ah!  
ÜRFET HANIM: Ne oldi Çüleşko, ne kovkton? Otor… 
ÇÜLEŞKO: Cideym cideym Urfet Hanım. Aklım çucuklarda. Kocam her cün 

birer tane çalay. Çalay kiveri. Şaşırmişım numrelerıni. Bilmeym 
kaç tane evde, kaç tane sokakta. 

ÜRFET HANIM: Allah, Allah! 
ÇÜLEŞKO: Hayt madam diysın, alim te bu duvari da biçet (Duvardan süsü 

alarak) takaym bizım duvara, bakaym nasıl duri. 
ÜRFET HANIM: Duvarlık şte. 
ÇÜLEŞKO:  Hayt madam diysın, begenırsem hiç çekmem. 
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Sen hiç tasa tutma Urfet hanım, areta motram, ben cene celırım. 
Şuçur çi hastalanmisın, sagolorson…(Gider) 

 
 
 

 
 

ARKAN VAR İSE 
(Monolog) 

Yazan: Agim Rifat 
  
 
Var yabırısi te kıskanır. Niçın be kısknma. Yarın obircün, obirdacün, sen da 

bişey olabilersın. Çi olmamisın da, herçeze mahsus dildır be. Lazım olson çehren. 
Lazım dildır kızma. Benım da isterdi hatrım olim, olim mesela, olim yabişi. Ema nasıl, 
lazım çehre, lazım bilma kiverma çehre, ayni o çehreyi cene toplama, bükma, 
büküştürma, egrıtma, dogrotma. Lazım yapma o çehreyi üle çi yabiçe hiç cüzükmesın, 
yabiçe cene beş alti dane biçetten cüzüksün. Te buna derlar çehre. 

Ema dildır iş yalnız çehrede. Onlarda ne yoktor çehre a isteylar olma yabişi, 
lazım olson isla arkalari, kavi arkalari, çi yarın , obircün, obirdacün desınlar:  

-Aşkolson, bravo!  
-Buymiş neymiş, buymiş anasi cüzi.  
-İplik be! 
-Em bileydım vakıtlen çi bu bişi ister olma. Yok nice bizım o namçorlar, 

maçkay poparadan çikaramaylar… 
Ya da: 
-Bak be sümükliyi, çim derdi! 
-Niymiştır küçük, bi pika… 
-Dün çi ayiptır sülemesi, bucün laf yok… 
Te büle, istersen yabişi olma. 
Arkan var mi ototrabilersın herbi sandalyede. 
Cenegise var ise hem arkan, hem çehren, e onda bitevi sular durur. Onlar içısi 

çok zor bir araya celır, ema celdi mi celır şte. Onon içın lazım dildır hiç kızma 
olmamişisen yabişi, lazım bekleme, eh ona derlar cene beş dakika. 

Beş dakikan celdi mi ya olorson yabişi ya patlarsın. 
Ema bu beş dakikani istersen celsın lazım olson saadın.  
Çimın yoktor saadi ebedi celmez beş dakikasi. 
Çimın var da isla saadi onon daha çabuk celır beş dakikasi. Altın saadın var ise 

cene, hiç tasalanma, yaşadın. 
Cenegise var ise saadın, var ise arkan, çehren, bilmeym ne dema gayri, senın salt 

elıni üpma lazım. 
Te büle, a çimde cene yoktor ne çehre, ne arka, ne saat a istey olma yabişi, 

cenegise var ümüt, alsın piyango, sıraylen ema, kaçırmak yok, yoksa cittın. Onon içın 
lazım dildır kızma. Ben bucüne kadar hep kızdım, ne oldi. Bi şi kazandım mi, 
kazansaydım çikar miydım bunda sizi cüldürma, alemın ibreti olma, hade Allayse… 
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KAKAUÇUK 
(Monolog) 

Yazan: Agim Rifat 
 
Kişi: Çüleşko 
 
 
Eh diverim dogrosoni yazmişım şte bukadar bi meytup çuye, aradım atma o 

kutinın deligınden ne samişlar duvara, ema hayt dedım cüyam pişman oldom, bi çeret 
okomaden dedım cendıme o edebiyat dakikalarında atmayacam postaya. Tam neka 
kovktom sabaylen, a ben hep sabaylen kovkarım, haçan bakaym tega Urfet Hanım nasıl 
nedır bitevi. 

-Hiç, dedi, yorolma, ne çuye yolla ne postaya at, oko bana, tut çi citmisın çuye, 
tut çi citmisın hamama, tut çi aynine çikmisın konsere.  

Aman be motralarım Allah duşmanıma custermesın, her şey kakauçuktan, her 
şey. Nereye baksam kakauçuk, nereye dokonsam kakauçuk. Aman be olor mi bule, 
alırım vurma kocamın başına maştrapayi, kırılmaz, fulanır nice top cibi. Nerde o esçi 
maştrapalar çi haçan vururdum başına tuz olordi, var imiştır lezzeti.  

Her şey kakauçuktan areta motralarım, her şey. 
Tutaym şte bu aklıma bi çeret cittık musafirlıga, a ben cene cittım mi 

musafirlıga çok teçlifsizım kalırım yatma. Aman areta motralarım, aldilar beni 
bindırdilar bi kakauçuga yatma, a ben cene onlara pek isla dedım, duşedın bana bi 
duşek, duzlensın cemiklerım, alışmamişım ben kakauçuklarda. Ah areta motralarım, 
çime anlatırırsın, Allah duşmanıma custermesın. Nekaa uzandım o kakauçukta, bi bule 
battım, o virane nereye çevrılırsem oraya bataym…Sabayayden battım çiktım. Haçan 
onda ulmemişım ebedi ulmem areta motralarım. 

Dedım ya herbişi kakauçuktan. Onlardan uturi kalmadi velam o esçi hayvanlar. 
İnanırmisınız  uzlemişım sokson yabi pire ya se bit. Biz evelden çuyde beceremezdık 
kaşınma cuneşe karşi. Nerde o cunler, nerde. Diverırdilar, Allah cunahıma yazmasın, 
belçi da yalandır, bi uliyi cutururçen tabutta kaşınimiş. 

Dedım ya areta motralarım, her şey kakauçuktan, her şey… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 238 

 
 
 
 
 

MEŞHURSU GAGAZİNO 
(Monolog) 

Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Çüleşko 
 
 
Stanbol nedır hepınız bilersınız. Çim ne bilmez ebedi ugrenemez. Stanboli, 

Stanbolda ugreneceksın. Ben diverırım ema beni da dinglemeyeceksın. Cendın 
cideceksın, cendın cureceksın, cendın ugreneceksın. Hem sononda cene hiçbişi 
ugrenmedım, hiçbişi curmedım diyeceksın. Stanboli curmek içın, Stanboli ugrenmek 
içın lazım Stanbolda yaşama, lazım Stanbolda ulma. Sora yavaş yavaş ceçma obi tarafa 
otorma, hem otorma hem anlatma, bilersen anlatma. Bilmezsen anlatma hiç otorma, 
kovk yabi iş yap çok çok osandırma. 

Biz da tule ceçen sene otormişidık Stanbolda. Otormiş, o angıli  şairler cibi bi 
şarki tutturmişidık. Stanbol islah ema sadamız dil islah. Olor mi dedım da islah ben  
kovkaym çikaym biraz cezma. Sizi bilmem ema ben cezerçen çok severım yürüma. 
Yürümişım yürümişım çok yorolmişım, tam nekaa otormişım tega bi gagazino.  

Ema ya dilise? Ya başka b işiyse o? Ya vermiş ise çiraya? Ya o çiraci vermiş ise 
başka bi çiraciya, ne yaparım? Yaklaştım o adama ne otori hep kapida. 

-Bu midır gagazino, dedım? 
-Budur, dedi. 
-Şarki suler mi bunda Neşeli Karabacak? 
-Suler, ded,, nasıl sulemez. 
-Ne kadar, dedım? 
-On lira, dedi, hanımefendi. 
-On lira! Çok ucuz imiş dedım cendi cendume. 
Patlattım dokoz lirayi elıne, kalan kusuri kuydum cepıme. 
On lira! On lira, areta motralarım, on lira nedır bucun bi liranın yanında. 

Utandım velam ne verdım. Biraz içın verecegidım daa yabi lira. Ema haçın o utanmay 
arama on lira, niçın ben utanacagimişım verma dokoz lira, hanımefendi da olsam.A bu 
hanımefendi ne dedi çok islama celdi ne yalan suleym, bi çuleşkoya hanımefendi dema 
çok islah bi şey vallah. O cundur bu cundur hep hanımefendi olmaya çalışim hiç 
bilmem neden, te bu yerımden sag kovkmaym. 

Neyse program başladi, uzatmayam kamberi, uzadırsek kamberi işler cider ceri. 
Şarkicilar salt degışilar. Birısi cidey, oborosi celi. Hepusi birbirınden beter. 

Birusunun bıyıklari, bırusunun etekleri. Birusunun liralari, oborosonon uzun saçlari. Hiç 
bitmey sefalari. Cah tutturilar uzun havalari, cah kısalari, ayok nice bizde, tam nekaa 
açarsın radiyoy birden başlar diverma bozok havalari. 

Bi meşhur su içtım, bir meşhur su daha içtım. Bekledım bekledım, Neşeli 
Karabacak  yoktor. Herbişi vardır o yoktor. Başladım sıkılma. Aldım da bi meşhur su. 
Haçın tega çikti bi adam biyuklari te bukadar, 

-Program bitti, dedi, bizden bu kadar. 
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-Ne! Nasıl olor, dedım, furladım havaya! Neşeli Karabacak celmese citmem 
buradan! 

-Otor, dedi, yanımdaçi başka bi adam, yavuzlanma hanımefendi- Hanımefendi 
çok islah bi şey ema di mi-yavuzlanma, dedi o adam, yoktor hesabın, Neşeli Karabacak 
yoktor programda. Neşeli Karabacak olsaydi programda, sen dokoz liraya ciremezdın 
umrunde. 

Ne! Koştom kapiya, kapici yok onda. Dündüm o adama, o adam da yok onda. 
Baktım saada hala Perşembe. Çabuk dedım Çuleşko, nekaa olmamiş esçi Pazar. Tam 
nekaa çiktım başladi fırtına. Fırtına üfüri, ben üfürim. Fırtına duri, ben durim. Onlar 
culey ben anlatırim. Evde çok culdilar diverim dogrosoni, başıma celenlere. Onlar 
otormişlar evde çikmamişlar bi yere, 

-Tetüle olor Çuleşko, dedilar, o ne vardır olson. 
 Burasidır Stanbol çikılmaz kocasız 
Çıkarsen kocasız kalırsın yakasız. 
-A ne lazım cene, dedım, koca, koca Stanbolda. Kocasız kalırsınız inşallah, koca 

kaltaklar, yolon yarısında. 
Onlar culdilar, hade şimdi siz da culun. 
Onlar hala culeylar siz daha ne bekleysınız, 
  Çuleşko Stanbolda 

Çantasi kolonda 
Takmiş bilezikleri 
Cezey Beyolonda 

 
 
 
 

ÇÜLEŞKO YILDIZ OLUYOR 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Çüleşko, Ürfet Hanım 
 

(Bir ev odası. Ürfet Hanım Çüleşko’ya ziyarete gelmiştir. Çüleşko bir 
boy aynanın önündedir) 

ÇÜLEŞKO:    Benım biricik, benım minicik, benım en cuzel sevgilim, vay lav yu! Vay  
lav yu! Seni seviyorum, vay lav yu! İstersen arama beni, bul beni. Benım  
biricik, benım minicik sevgilim, E-eteeeem! E-eteeem!...Cit dibe dik! Cit  
dibe dik! 

ÜRFET H.: Çüleşko! Ne belan var? Ne olisın? 
ÇÜLEŞKO:    (Durur. Ürfet Hanım’ı yeni görür. Hiç görmemiş gibi rolüne devam  

ederek) Benım biricik, benım ufacık, ufacık ufacık tefecik sevgilim… 
ÜRFET H.: Çüleşko! 
ÇÜLEŞKO: Ürfet Hanım çesma. Oyonon en isla yerınde çeseysın. Bak  

seyirciler şimdi anlamaz ne olim. Seyirciler anlamase ne olim demek çi 
ben bunda badiyava yorolim. 

ÜRFET H.: Ne seyircisi, ne yorolmasi Çüleşko, ne oli bunda? 
ÇÜLEŞKO:    Bilmeym kızsam mi, kızmasam mi. Kovsam mi, kovmasam mi. Tuh bi ot  

ot not uh bi, desam mi, demesam mi. Bilmeym ne yapsam sevgili  
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seyirciler. Dinglesam mi röjösöri ne diy, dinglemesam mi. Bana vay lav  
yu, dema, dedi. vay lav yu denılmez bu filmde. Çüleşkoysam zay o kadar  
bilmeym. Hangi sinemaya citsam, vay lav yu! Vay lav yu! Hangi  
diviziyay açsam, vay lav yu! Vay lav yu!...E-eteeem! E-eteeem!... 

ÜRFET H: Etem dil Çüleşko, Jı tem! 
ÇÜLEŞKO:    Çesma Ürfet Hanım, röjösör cibi çeseysın. Sora bilmeym nerde ne  

yapaym. Vuracak yerde şamari, patladim tepneyi. 
ÜRFET H.: Çüleşko sana bişeyler olmiş! 
ÇÜLEŞKO:    Bana çok şeyler olmiştır Urfet Hanım. Ben, vay lav yu, derçen ononci  

sevgilime Enegelisçe, altınci kocamın ügey karısi başlar bayılma  
balkonda Franasusçe. 
Ben tam atacam bi kofa su Türçe, kapicinın son hizmetçısi, başlar 
aglama İtalayançe. Ben tam ne kadar bagıracam Alamanançe açın tega 
Ringo, bi celır çikarır altipatlagıni Amarakançe! 

ÜRFET H.: Tü, tü, tü, tü, tü, tü! Ogramiş zavallesi! Basmiş yabi şiye! Tü, tü,  
tü, tü, tü, tü!... 

ÇÜLEŞKO: Urfet Hanım… 
ÜRFET H.: Bak, bak, bak, bak, nasıl bakay, cünatan! 
ÇÜLEŞKO: Urfet Hanım, utanim sevgili seyircilerden, senınlen ne suleşim. 
ÜRFET H.: Çi yogidi bi şeyi kızın! 
ÇÜLEŞKO: Alacan yuzumi, kalacam yuzsuz… 
ÜRFET H.: Vah, vah!... 
ÇÜLEŞKO:    Ema hayt, celecek kukuaför yapma saçlarımi dalga dalga, ta çi celır.  

Akşama var cideym bi kokoteye, ta çi ciderım. Yoladım çucugi alsın bir  
curnal gazeta, ta çi alır cetırır. Boyali diviziyada haberler var, ta çi biter.  
Kocam kablari yikay, ta çi kuruturur…Yok sana nasıl kızaym Urfet  
Hanım. 

ÜRFET H.: Aman Yarabbi! tüvbe, tüvbe! Buni bi kocakariya lazım cütürma  
acele! 

ÇÜLEŞKO:    Çok utanim senınlen ne suleşim Urfet Hanım. çok ceride kalmisın. Açın  
curim seni kovkay fenalıklarım. 

ÜRFET H.: Çüleşko, nedır bu tırnaklar, bu boyali saçlar? 
ÇÜLEŞKO:    Şüçür  çi atık başladın cürma Urfet hanım, Ününde pervaneler cibi  

düneym cürmeysın. Topok topok kunturalarımi cürmeysın. Boyali  
cüzlerımi, boyali yuzuklerımi, üte beri kaşlarımi, çirpiklerımi, hiçbırısıni  
cürmeysın. Ya ne bakaym yüksek yüksek, ne büyütürmişım aklımi ta  
üteye üteye, oni da mi cürmeysın? Sana lazım cuzluk Urfet Hanım! 

ÜRFET H.: Çüleşko hepten bozolmisın. 
ÇÜLEŞKO: Ben bozolmadım Urfet Hanım, dünya bozoldi. Dünyayi lazım, 
  yaptırma. 
ÜRFET H.: Ne tutti cene büle olasın? 
ÇÜLEŞKO:   Yollarımız atık ayrıli Urfet Hanım. İstersen cidebilersın. Ben yıldızoldom,  

sen daa anlamaysın! 
ÜRFET H.: Yıldız mi? 
ÇÜLEŞKO:   Yıldız ya! Da isla mi olim yabi harani, ya bi bakraç, herçez celsın  

doldorson su ne vakıt isterse. 
Bak, bak! Benım cibi büle yıldızli yıldız hangi cüklerde var, ha! 

ÜRFET H.: Ben bu işten anlamam Çüleşko. 
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ÇÜLEŞKO:    Tabi çi anlamasın. Herçez yıldız olamaz Urfet Hanım. A birazdan evel ne  
curdun o probay, odor benım son filmımın ilk probasi. Da bi çe  
oynamayacam o filmde! 

ÜRFET H.: Ya bu biyikler nedır cene? 
ÇÜLEŞKO: Moda Urfet Hanım. Yogise biyukların, çimse çikarmay resım. 
ÜRFET H.: Ne vakıt cene düşti aklına yıldız olma? 
ÇÜLEŞKO: Esçi Pazar cuni. 
ÜRFET H.: Var miydi kalabalık? 
ÇÜLEŞKO:    Çok, Dizılmişidilar sıra sıra. Çekılın dedım ben cirim. Süledım içi süz,  

aldım ilk yeri. içınci yere hiç dokonmadım. 
ÜRFET H.: Çimse mi bişey demedi Çüleşko? 
ÇÜLEŞKO:     Birısi bi şey dedi. Bi vurdum bi tene attım pencereden aşa. Hepısi ayaga  

kovkti. Biz bucüne kadar büle bi yıldız curmedık dedilar. Hepısi nasıl ne  
kovktilar, ule otordilar. 

ÜRFET H.: Daa ne yaptın? 
ÇÜLEŞKO: Şarki süledım.  
ÜRFET H.: Hangi şarkiyi Çüleşko? 
ÇÜLEŞKO: Kovk Celin Hanım Holivuda Cidalım! Nedır kocam patlayacak. 
ÜRFET H.: Niçın Çüleşko? 
ÇÜLEŞKO:    Kazanim ondan daha çok pare Urfet Hanım. Sen dedım te yigırmi beş  

sene işleysın, bi cün velam yıldız olamadın, bi cun velam alamdın ilk  
yeri. Yarın bu bi sene içınde, sen da bi yıldız olmasen da isla hiç olma,  
dedım. 
Yıldızlar yıldızlarlen evlenır Urfet Hanım. Çok begenim Kırk Daglari, 
Toni Kurti, Alem Dolani…Nedır Delizabet Taylorlen, Safiye Loren 
delerecekler. 

ÜRFET H.: Niçın cene onlar kıskani? 
ÇÜLEŞKO:     Niçın benzeym Merlin Monoya. Ema bi şi çok kızaym Urfet Hanım.  
ÜRFET H.: Niye cene kızysın şimdi? 
ÇÜLEŞKO:    Yıldız oldom, sitar oldom ema, hala hiçbi yerde curmeym ben beni.  

Sinemaya cideym, yok onda ben. Diviziyay açaym, yok! Curnal gazetay  
alim, yok! 
Atacam cene yabırısıni pencereden aşa Urfet Hanım! 

ÜRFET H.: Çüleşko, nasıl cidersın şimdi çüye büle, ne derlar. 
ÇÜLEŞKO:    Çüy mi kaldi atık dünyada Urfet Hanım. İstersen cel seni da bi yıldız  

yapam. Var bi boş yer, doldoram barem torasıni neka cirmemiş başkasi. 
ÜRFET H.: Uuuuu! Allah cüstermesın! 
ÇÜLEŞKO:    Nasıl istersen. benım biricik, benim minicik, benım en cuzel sevgilim vay  

lav yu! Vay lav yu! İstersen arama beni, bul beni! E-eteeem! E-eteeem!  
Cit dibe dik! Cit dibe dik!... 
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                                LALE FÜLFÜL 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Baba, Oğul 
 
 

BABA: Yüz senede bi dogar büle çocok. Ya ne! Atik çocok. Şimdi cürürsünüz, ne ka  
celsın. Vermişım 500 mark, tap elıne! Korkmam pare kaybetmez. Atik çocok.  
Beşyüz mark, şak, elıne! Yoladım alsın hususi bi ilaç, onsoz olamam. Beşyüz  
mark, tak, tak, tak!... 

OĞUL: (Girer) Baba! Bunda misın?... 
BABA: Celdın mi tosonom! Cetır babana to ilaci. 
OĞUL: Ne ilaci?...Ah baba, baba, biley misın çimınlen buluştum baba? 
BABA: Çimınlen? 
OĞUL: Kırıklen 
BABA:  Kırıklen mi!  
OĞUL: Kırıklen ya! 
BABA: Hangi kırıklen? 
OĞUL: Kırık Arabaylen. 
BABA: Kırık Arabaylen mi! 
OĞUL: Kırık Arabaylen ya! 
BABA:  Hangi Kırık Araba? 
OĞUL: Kırık Araba be baba. Kaç Kırık Araba var kasabada. Ramiz Kırık   
 Araba. 
BABA: Ah Ramuş. 
OĞUL: Ramuş ya!Sana selam süledi. 
BABA: Aleyçüm selam. Hane ver to ilaci. 
OĞUL: Bileymisın ne dedi baba, biley misın ne dedi? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Senın baban dilimiştır harpta, dedi. 
BABA: Çim dilimiştır harpta! 
OĞUL: Ben da dedım, çim dilimiştır harpta, dedım. Sen kovkmisın onda dedım, benım  

babama dema, dilimistır harpta! 
BABA: Eeee!... 
OĞUL: Sen! Benım babam haçın harbedırdi harpta, sen korkidan ederdın ,   

donlarına sokakta. 
BABA: Ya ne! 
OĞUL: Hem biley misın daha ne dedım baba, biley misın ne dedım? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Sen, dedım, velam bilmezdın silma sümüklerıni. 
BABA: Eee!... 
OĞUL: Senın bacagın kovkmiş benım babama. Sora bi… 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 243 

BABA: Hane ver to… 
OĞUL: Sora bileymisın ne yapti baba, biley misın ne yapti? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Patlatti şamari. 
BABA: Şamari! 
OĞUL: Şamari, şamari! 
BABA: Hem sen sıstın ha? 
OĞUL: Çim ben mi! Bulmiş insanıni. Sen biley misın ben çimın çocogiyım be dedım.  

 Haberın var mi? 
BABA: Bravo! 
OĞUL: Onda baba yakın idi bi düçan. Hayt dedım alim bi çift eldüven, üle nice  

 Muhammed Ali’nın. Bakaym çime vurimiş o şamari. Çikarçen, hayt çikmaym  
 boş, alim bi top ta dedım, ne olor ne olmaz. 

BABA: İsla etmisın. 
OĞUL: Haçın çiktım, biley misın ne baba? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Tütmiş! 
BABA: Eeee!... 
OĞUL: Asa nasıl kızmiş idım baba, o kızgınlıkta aldım da bi çukulata. 
BABA: İsla etmisın. Hane cetır to ilaci. 
OĞUL: Haçın baba, te ben neka çukulatay velam da bitırmemişım. Haçın tega  
 Sevdo.  
BABA: Sevdo mi! 
OĞUL: Sevdo ya! 
BABA: Hangi Sevdo? 
OĞUL: Sevdo Ucuz ! 
BABA: Sevdo Ucuz mi!  
OĞUL: Sevdo Ucuz ya! 
BABA: Hangi Sevdo Ucuz? 
OĞUL: Sevdo Ucuz be baba, kaç Sevdo Ucuz var kasabada. 
BABA: Ah, Sari Sevdo. 
OĞUL: Sari Sevdo ya! Ben anladım. Anladım ben. Anlaşıli be baba. Yüzünden anlaşıli.  

 Kıskani, bitti. O, Çocogona alamay cüzlük, şimdi cüzi benım cüzlüklerımde. 
BABA: Senın cüzlüklerın var mi? 
OĞUL: Te neka almişidım be baba. Neka takmiş idım, birden laf. 
BABA: Ne lafi? 
OĞUL: Biyik lafi. “Av, dedi, cene eksik, biyikleri yok cüzlük taşi. Çüse babanın çüse  

 çocogi, ne olacak.” 
BABA: Çim çüse! 
OĞUL: Çime ya! Haçın benım babamın var imiştır biyikleri, kasabada da çimse velam  

 bilmezdi nedır biyik. 
BABA: Ya ne! 
OĞUL: Sen kovkmisın onda benım babama dema çüse. sen bakarsın dedım cendi  

 çüselıgıni anladın mi? 
BABA: Bravo! 
OĞUL: Biley misın ne yapti baba, biley misın ne yapti? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Çantay başıma. 
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BABA: Çantay başına! 
OĞUL: Başıma başıma! 
BABA: Hem sen sıstın ha? 
OĞUL: Çim ben mi! Bulmiş insanıni. Sen, dedım, bileymisın ben çimın çocogiyım be  

 hey, haberın var mi? 
BABA: Eeee!... 
OĞUL: Sen benım başıma ha? Dur bakam sen çimın başına…Dur neka satna alim bi  

 takiya. Hayt çikmaym boş, dedım, alim bi içi kayiş ta. Ne bileysın be baba, bi  
 düşer panturlarım, horlok!... 

BABA: Yok, yok… 
OĞUL: Haçın çiktım düçandan, biley misın ne baba? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Fiiyuuhh! Tütmiş! O aray senın çocogonlen! Onon bacagi!... 
BABA: Hane cetır to ilaci. 
OĞUL: Haçın baba! Haçın baba! Tegadır Celal… 
BABA: Celal mi! 
OĞUL: Celal ya! 
BABA: Hangi Celal? 
OĞUL: Celal Fışkırık! 
BABA: Celal Fışkırık mi?  
OĞUL: Celal Fışkırık ya! 
BABA: Hangi celal Fışkırık? 
OĞUL: Celal Fırkırık be baba, Kaç Celal Fışkırık var kasabada.Hamdi Hamur’un  

 kardaşi, Celal Fışkırık. 
BABA: Aa, Celo! 
OĞUL: Celo ya! Ben baba otormiş idım taşta. Üle nasıl yorgon idım asa. Hayt, dedım,  

 yim biraz fındık, fıstık, muz. Ceçsın vakıt be baba! Haçın tega Celal. Cürdüm  
 ben baba, anladım. Onon cüzi muzda. Ema ellerım tutuk, agzım tutuk. Bi celdi  
 bi kıstırdi muzlari, fak, fak, fak hepısıni yedi. 

BABA: Hepısını! 
OĞUL: Hepısıni, hepısıni! Kabuklarlen beraber.  
BABA: Kabuklarlen! 
OĞUL: Kabuklarlen, kabuklarlen! Sen, dedım, hey be, sen! Sen  bileymisın nedır muz  

 be. Muz kadın cibi bişeydır be hey! Bi çe lazım sorasın, sora soyasın, sora  
 yiyesın. Di mi baba? 

BABA: Tabii ya! 
OĞUL: Bileymisın ne dedi baba, bileymisın ne dedi? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Senın baban, dedi, oynayamaz benım babamdan da isla futbal! 
BABA: Çim oynayamaz! Ben haçın oynardım futbal… 
OĞUL: Benım babam haçın oynardi futbal, senın baban toplardi çenarda    

 toplari! 
BABA: Ya ne! 
OĞUL: Cetırırdi topi benım babamın ayagına. Benım babam alırdi kordi topon üstünde  

 ayagıni, senın baban celırdi, egılırdi, egılırdi, egılırdi, ta çi baglardi onon  
 toynalarıni hep egılırdi, egılırdi, egılırdi… 

BABA: Eee!... 
OĞUL: Hem biley misın da ne dedım baba, biley misın da ne dedım? 
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BABA: Ne? 
OĞUL: Arardi babamdan pare alma gazata, okoma o gazatada babam içın ne   

 yazay… 
BABA: Eeee!... 
OĞUL: Biley misın ne yapti baba, biley misın ne yapti? 
BABA: Ne? 
OĞUL: Patlatti yumrugi boşlogoma. 
BABA: Yumrugi boşlogona! 
OĞUL: Boşlogoma, boşlogoma! 
BABA: Hem sen sıstın ha? 
OĞUL: Çim ben mi! Bulmiş insanıni. Hey be sen, biley misın ben çimın ,   

 çocogiyım be hey! 
BABA: Eee!... 
OĞUL: Sen benım boşlogoma ha! Baba!... 
BABA: Tosonom benım! 
OĞUL: Baba cene onda yakında çok cüzel bi düçan var idi. Onda hep çok cüzel bi  

 düçanlar vardır, bileysın. Bi cirdım. O yemekten bu yemekten, o yemekten bu  
 yemekten, bitevi boşloklarımi ne varise hepısıni doldordom. Sononda bi bürek  
 ta bi patlattım, haçın çiktım… 

BABA: Tütmiş! 
OĞUL: Yok be tütmemiş. 
BABA: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba! 
OĞUL: Yaa! Oh, dedım, sen araysın belani, senın vucudun kaşıni. 

Sen biley misın ben çimın çocogiyım be hey! Baba, onda cene o yemekçinın     
yanında dogri bi tatlici düçani. Ema ne düçan! Tatli di mi kuvet verır insan 
baba? 

BABA: Ohoooo! 
OĞUL: Bi cirdım. O tatlidan bu tatlidan, bu tatlidan, sononda  bi patlattım bi boza da,  

 haçın çiktım… 
BABA: Tütmiş! 
OĞUL: Yok yok! Tütmemiş! 
BABA: Tütmemiş mi? 
OĞUL: Yok! 
BABA: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba! 
OĞUL: Bırak çi tütmemiş, toplamiş abaplarıni da. 
BABA: Ne! 
OĞUL: Ya! 
BABA: Sora? 
OĞUL: Ne sora? 
BABA: Sora ne oldi? 
OĞUL: Ne var olson be baba! Oradan dogri velespitçi düçanına. Bi aldım bi velespit, bi  

 bindım, fiyuuuuh! Onlar dal ben kaç, onlar dal ben kaç! Çimdır tutan. Onlar  
 araylar senın çocogonlen. 

BABA: E-vev! Hane tosonom, hene ver to ilaci se başlaym fena bozolma. 
OĞUL: Ah, baba, ah! Hiçbişidır bunlar, dur diverim sora ne oldi. 
BABA: Ne, da mi var? 
OĞUL: Var ya! Ben tam neka yaklaşmiş idım kapiya, tam neka cirecem, haçın   

 tega  Mono. 
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BABA: Mono mi!  
OĞUL:  Mono ya! 
BABA: Hangi Mono? 
OĞUL: Cenaze Mono! 
BABA: Cenaze Mono mi!  
OĞUL: Cenaze Mono ya! 
BABA: Hangi Cenaze Mono? 
OĞUL: Cenaze Mono be baba, mahallede kaç Cenaze Mono var. 
BABA: Ah, o ne üldi. 
OĞUL: O be baba! Haçın cürdi beni velespitlen, bitti. tut çi da bi çe üldi. “Uuuu, dedi,  

 Lale Fülfülün çocogona bak, dedi, yini eldüven, yini şapka, yini top, yini  
 velespit… Azgın fukaralara bak, dedi” 

BABA: Çim azgın fukara! 
OĞUL: Ben da dedım. Çim azgın fukara! 
BABA: Bizım evde her vakıt bollok var imiştır. 
OĞUL: Her vakıt! 
BABA: Çimseye müftaç dilsık! 
OĞUL: Çimseye! 
BABA: Sizsınız azgın fukara! 
OĞUL: Ya ne! 
BABA: Mezar kadar evınız, alisınız araba! 
OĞUL: E-vev! 
BABA: Benzine parenız yok! 
OĞUL: Çalımınız dorok! 
BABA: Al ondan borç al bundan borç. Borçtan başınız kovkmay! 
OĞUL: Ya ne! 
BABA: Cenaze Mono! 
OĞUL: Cenaze mono! 
BABA: Utanmaz! 
OĞUL: Alçak! 
BABA: Bulmisınız buni ufak! 
OĞUL: Bulmisınız beni ufak! 
BABA: Süle bakaym oni bana1 
OĞUL: Süle bakaym oni babama! 
BABA: Buruşuk! 
OĞUL: Buruşuk! 
BABA: E-vev! 
OĞUL: E-vev! 
BABA: Bizım evi herçes biler! 
OĞUL: Herçez! 
BABA: Dagdan enmemisık biz! 
OĞUL: Ne enmisık, ne binmisık! 
BABA: Bizde sıra var! 
OĞUL: Var ya! 
BABA: Cenaze mono! 
OĞUL: Cenazde mono! 
BABA: Edepsız! 
OĞUL: Edepsız! 
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BABA: Yan boyon! 
OĞUL: Maymun! 
BABA: Sen kovkmisın!... 
OĞUL: Sen!... 
BABA: E-vev! 
OĞUL: Eeee! 
BABA: Hane tosonom, hane cetır to ilaci, cetır se çok fenayım… 
OĞUL: Cetırim be baba… 
BABA: İlaci diym, ilaci! 
OĞUL: Ne ilaci be baba. Ya ben ne anlatırim. Ya o eldüvenler, o toplar, o yemekler, o  

 velespitler…Benım yandi iççım, ben celdım arama biraz pare dondorma içın… 
BABA: Dondorma içın pare! Velespit, top, eldüven…Beşyüz mark! Beşyüz mark!  

(Seyircilere), yarın sizi hepınızi cenaze namazında beklerım, beyler…(Yıkılır) 
OĞUL: Baba! Kovk baba, kovk! Tiyatro bu baba, kovk! 

 Bu say üldi ya!... 
 
 
 

 
 
 

BUMBAR 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Bumbar, Bumbar’ın Babası, Osman, Hadi, Ramçe 

 
(Tiyatro sahnesi. Oyun bitmiştir. Teknisyenler-Hadi, Ramçe- sahneyi 
toplamak üzeredir. Bumbar ve babası, onları  gizli bir yerden takip eder)
      

BUMBAR:  Baba ne yapaylar bunlar bunda? 
BUMBARIN BABASI:Sus! 
OSMAN:  (Perdenin arkasından) Kahveler hazır beyler! 
HADİ:   Te celiz! (Çıkarlar) 
B.BABASI:   Yürü cel! (Seyircilere) Budur benım çocogom, Bumbar. 
BUMBAR:  Baba! 
B.BABASI:   Adidır Selami, ema biz ona Bumbar çagırırız. 
BUMBAR:  Baba! 
B.BABASI:   Seni çagırmadım. 
BUMBAR:  Asa sen çimınlen süleşisın? Cendi cendınlen mi? Sen Deli Recep mi  

        oldon. 
B.BABASI:  Bumbar, evladım… 
BUMBAR:      Baba, sen benım babam dilsın atık. Sen cendi cendınlen süleşisın. Sen  

cendıne baba ol. 
B.BABASI:   N’araym cendi cendımlen süleşma. Cürmey misın oka insan. 
BUMBAR:      Aaa! say! Asa ne aray cene oka insan bunda? Burasi Hayvan Pazari mi?  

At hepısıni dişari baba! 
B.BABASI:  Bumbar, evladım, ol biraz da terbiyeli, burasi kültür evi. Duyarse   
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       Osman yandık. 
BUMBAR:     Çimdır o Osman cene? N’aray Osman kültür evınde? Kültür evi n’aray  

bunda? Nedır o kültür evi? 
B.BABASI:  (Seyircilere) Bakmayın kusura. benım çocogom Bumbar… 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI: Seni çagırmadım. Seni seyircilerle tanıştırmak isteym ben. 
BUMBAR: İstemey ben tanışma seyircilerle. Tanıştır sen beni yabi kızlen da isla. 
B.BABASI:  Tekrar özür dilerım. Bumbar biraz… 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI:  Seni çagırmadım. 
HADİ:            (Girer) Siz ne yapaysınız bunda? Temsil bitti. (Aranır. Kendi kendine)  

Çekiç nerde?...(Çıkar) 
BUMBAR: Bu midır o Osman, baba? 
B.BABASI: Yok. 
BUMBAR: Hepten Osmana benzey ema. 
B.BABASI:     Kusura bakmayın. Bumbar biraz…Ema mitebi çok isla cider. Bumbar,  

evladım, diver bi çe sen seyirciye alfabenın kaç harfi var. 
BUMBAR:     Aa! Alfabenın mi? Nasi yok. Ügretmen haçın sayay, yigırmi dokoz. ben  

haçın sayaym on dokoz. Senenın sononda haçın sayays hepısi bir! Nasi  
yok! 

B.BABASI:  Kusura bakmayın, Bumbar biraz… 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI:    Seni çagırmadım. Bumbar, evladım, ben sana nasıl ügretmişım. Diver bi  

çe eyircilere sen mitepte ne yaparsın? 
BUMBAR: Aa! Mitepte mi? Nasi yok! Ben mitepte hep kalırım sevgili seyirciler. 

Nasi yok! 
B.BABASI:  Kusura bakmayın. (Bumbar’a) Bumbar, evladım… 
BUMBAR:     Baba, ne cetırdın beni buraya? Sen atık benım babam dilsın. Anami  

ararım ben! Hane ana nerde? 
B.BABASI:  Ekmek yogori. 
BUMBAR:     Nasi yok, ekmek yogori. Asa niçın sen da ekmek yogormaysın? Niçın  

hep analar yogori? Analar yogori a furunciların hepısi erçek. 
B.BABASI: Bumbar, evladım… 
BUMBAR: Asa ben nasıl celdım dünyaya? 
B.BABASI:  Tuttuk derede. 
BUMBAR: Nasi yok, derede! Zay ben bakmaym o filmleri. Baba! 
B.BABASI:  Evladım. 
BUMBAR:     Bak onda bi baba kucaklamiş bi anayi. Niçın sen da bi çe kucaklamaysın  

anayi orta çarşida? 
B.BABASI:  Bumbar, evladım, çarşida kucaklasaydım sen çim bilir nerde dogardın. 
BUMBAR: Asa niçın maçkalar hep tavanlarda, çeremitlıklerde… 
B.BABASI:  Hey, taksirat!... 
BUMBAR: Sen binmiş misın yabiçe çeremitlıge baba? 
B.BABASI:  Bumbar, evladım… 
BUMBAR: Sen baba, benım babam dilsın artık. 
B.BABASI:  Bakmayın kusura, Bumbar… 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI:  Seni çagırmadım. 
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HADİ:            (Aranarak girer) Nerde bu çekiç ya? (Bumbar ve babasına) Oyon bitti  
beyler. (Kendi kendine) Ne anasının çorona batti! (Tam çıkacakken)  
Ramçey cürmeyesınız? 

B.BABASI:  Yok. (Hadi çıkar). 
BUMBAR: Ramçe çim baba? 
B.BABASI:  Ne bileym. 
BUMBAR: Ramçe olmasın Osman, baba? 
RAMÇE:  (Perdenin arkasından) Osman! (Girer) Osman nerde? 
B.BABASI:  Vallahi… 
RAMÇE:    Henız bundaydi be! 
BUMBAR: Aa! Çekici araydi. 
RAMÇE Ne çekici? (Çıkar) Osman!! Osman!... 
BUMBAR: Osman! Osman! Osman!Ne isla celi baba.Osman! Osman!...  
B.BABASI:  Sus, Bumbar, sus! 
OSMAN: Çim çagırdi beni? 
B.BABASI:  Ramçe. 
OSMAN: Ben da oni araym be. Nereye batti bu ya? (Çıkar) 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI:  Evladım! 
BUMBAR: A bu cene, nedır bu, yokardan ne sarkay? 
B.BABASI:  Odor perde. 
BUMBAR: Bu midır perde? Asa, hane pencere, nerde? 
B.BABASI:  Tiyatro perdesidır o, evladım. Tiyatroda pencere yoktor. 
BUMBAR: Nedır cene tiyatro? 
B.BABASI:  Te budur tiyatro. 
BUMBAR: Tiyatro bu midır? 
B.BABASI:  Te bu ya. 
BUMBAR: Aaa, niymiş isla! Ya ütesi nedır baba? 
B.BABASI:  Ütesi karanlık, ütesi tiyatro saloni. 
BUMBAR: Tiyatro ütede mi sallani? 
B.BABASI:  Ütededır seyirciler. 
BUMBAR: Seyirciler ütede mi? Niymiş isla ütesi! 
B.BABASI:  Onlar ütede, biz bunda. 
BUMBAR: Seyirci olma da islaymiş be baba. 
B.BABASI:  Bakmayın kusura, Bumbar… 
BUMBAR: Baba! 
B.BABASI:  Seni çagırmadım.. 
BUMBAR: Baba, ya çimdır cene onlar ne otori havada? Onlar yok mi nerde  

otorsonlar? 
B.BABASI:  Bumbar, evladım, orasidır balkon. 
BUMBAR:      Nasi yok, balkon. Beni mi araysın aldatma. Hane onda saksi yok, çiçek  

yok, anne yok. 
B.BABASI:  Bumbar, evladım. Bu balkon başka balkon. 
BUMBAR: Başka balkon da islaymiş be baba. Ne yapmaysın sen da evde bi başka  

balkon. 
HADİ:  (Perdenin arkasından) Ramçe! Ramçe! 
BUMBAR: Ramçe! Ramçe!... 
HADİ:  (Girer) Sen ne bagırisın? 
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B.BABASI:  Şey…Seyirciler… 
HADİ:  Ne seyircisi be! Seyirci yok. Seyirci citti. Hade siz da cidın. 
B.BABASI:  Çekici buldun mi? 
HADİ:  Yok be. 
B.BABASI:  Tega. 
HADİ:  Nerde? 
B.BABASI:  Elınde. 
HADİ:  Elımde mi? Allah Allah! Ramçe nerde? (Çıkar) 
BUMBAR: Cideym ben baba. Sıkıldım ben bunda. Bunda bilınmey neresi burasi,  

 neresi ütesi. 
B.BABASI:  Bumbar, evladım. Bak oka insan bizi bakay. 
BUMBAR: Ema o adam dedi çi yok çimse baba. 
B.BABASI:  Bakma sen oni. Diver sen evladım bunda bize, büyüdün mi ne olacan. 
BUMBAR:     A, büyüdüm mi! Nasi yok. Ben büyüdüm mi uzun boyli olacam. Sümükli  

Salo’dan daa uzun. 
B.BABASI:  Barıştın mi Salo’ylen? 
BUMBAR:     Barıştım. Akmay atık sümükleri. Almiş babasi motor. Niçın baba sen da  

almaysın bana bi motor. Akmaz  sümüklerım sora benım da. 
B.BABASI:  Bitırdın mi mitebi alırım. 
BUMBAR: Bitırdım mı mitebi ben cendım alırım. Çagırim mi bi çe Ramçe baba? 
B.BABASI:  Sakın! 
RAMÇE:  (Girer) Çim çagırdi beni? 
BUMBAR: Babam. 
B.BABASI:  Sizi Osman aradi Ramçe Bey. 
RAMÇE: Çim bakay Osmani be! Ben şefkleri sindırmedım mi? Hayret! (Çıkar). 
B.BABASI:     (Arkasından) Ramçe Bey!, Ramçe Bey! Ne olor da biraz. Neka  

Bumbar…Ah be Bumbar be, evladım be, adıni anmayacagidın bunun. 
BUMBAR: Baba! Var mi bunda otorak, yabi yerde? 
B.BABASI:  Sabret evladım. Şimdi mi buldun. 
BUMBAR: Edecem altıma, baba! (Işıklar söner) 
B.BABASI:  (Karanlıkta) Te kapadi! 
BUMBAR: Baba, cürmeym bişi, baba! 
B.BABASI:  Sabret! Belçi cene yakar. 
BUMBAR: Edecem altıma, baba! 
B.BABASI:  Et! Et be!... 
BUMBAR: Baba, sen benım babam dilsın artık 
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             ADIM RÜSTEM 
                (Hicivli şarkı) 
 
Beste, güfte: Agim Rifat 
 
Derdım çoktor parem yoktor rakım doroktor 
İçerım içılırım başım bozoktor 
Evi bulamam evi bulamam 
Kahvelerden insan olamam 

 
Adım Rüstem cendım Rüstem mitebım üsten 
Patlicanlar vaktında dogmişım birden 
Sabah yatırım akşam kovkarım 
Nerede yatırım onda uyurum 

 
Anam vardır babam yoktor kardaşlam çoktor 
Otororoz sofraya soframız yoktor 
Kap kapana, kapan kapana 
Biz ekmek yerız kap kapana 

 
Baktım yaşım otoz olmiş çere bozolmiş 
Anladım çi vakıt celmiş herçes evlenmiş 
Bi kız ararım bi kız ararım 
Olson bayagi olson ayagi 

 
-A çi olmamiş cene bayagi 
Patladırız boyayi vururuz taragi 

 
Aldım bi cün anami çiktık çarşiya 
Dolaştık kasabayi karşidan karşiya 
Kız aradık kız bulamadık 
Hepısi tutuk fazla sormadık 

 
-Haçın cene biraz da isla düşünim 
Cene ecbe kızlar da isla ne vermedilar 

 
Ben kızdım mi çok kızarım te ne yaparım 
Kahvedeçi kokonaya fena taparım 
Eve alırım eve takarım  
Ononlen çarşida çalım satarım 

 
Ema bi cece ne oldi diverim size 
Bi içi adam kravatlen celdilar bizde 
Komor oynadık titimik attık 
Kari kaybettım evsız da kaldım 

 
Derdım çoktor parem yoktor rakım doroktor 
İçerım içılırım başım bozoktor 
Evi bulamam evi bulamam 
Kahvelerden insan olamam 
Evi bulamam evi bulamam 
Ebedi ben insan olamam 
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                  ŞAZO 
            (Hicivli şarkı) 
 
Beste, güfte: Agim Rifat 
 
Sabah aç karına buldum belami 
Borçli çiktım Şazo’ya verdım selami 
Anan Şazo baban Şazo kardaşlan Şazo 
Ay ne yapacam be tadam hepınız Şazo 

 
Sabah aç karına kırdım yumurta 
Uzatmadık evlendık oldok sırt sırta 
Oni arar buni arar tomofil arar 
Ay ne yapacam be tadam tayyare arar 

 
Ay kuzum gaylemiz uzun 
Süle süle cene süle yürümez süzüm 
Ay canım olor mi hanım 
Sokaklari süpüren odor cihanın 

 
Sabah aç karına bulamam ucumi 
Derım yapsın bi kahve kırar kukumi 
Topok nah dişler nah tırnaklar nah nah 
Düşmanıma yüklenmesın büle kokona 

 
Sabah aç karına Şazo cider işe 
Haçın bakaym çantasında o biçım şişe 
Ne evden ne çocoktan hayır yok Yarrab 
Ne olacak bunun soni işımız harap 

 
Sabah aç karına ceçtım elekten 
Haçın bakaym benım Şazo olmiş maneken 
Sürünmiş bürünmiş aynaya yapuşmiş 
Bakamasın içi çere hepten buruşmiş 

 
Ay kuzum gaylemiz uzun 
Süle süle cene süle yürümez süzüm 
Ay canım olor mi hanım 
Sokaklari süpüren odor cihanın 

 
Sabah aç karına bastım kapiyi 
Haçın bakaym benım Şazo satmiş avliyi 
Bu ne kari bu ne ari patlasın zari 
Yapmiştır be evımi hayvan pazari 

 
Sabah aç karına tak etti bana 
Aşk olson derım Şazo’ylen yaşayana 
Bıraktım dünyay aldım ipi bindım tavana 
Ceçırdım bogazıma elveda bana 
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                                  HACER 
(Monolog) 

                        
                       Yazan: Agim Rifat 

Kişiler: Sunucu, Asaf  Susak 
 
SUNUCU:  Ne var imiş ne yog imiş 

Var imiş bi Leyla, var imiş bi Mecnun 
Sora cene ne var imiş, sora cene ne yog imiş 
Sora cene var imiş bi Aslı, var imiş bi Kerem 
Aman aman cene ne var imiş 
Aman aman cene ne yog imiş 
Aman var imiş bi Can 
Aman var imiş bi Canan 
Var imiş, var imiş ema daha ne var imiş? 
Var imiş bi Asaf 
Var imiş bi Susak 
Var imiş bi Tumturak 
Hem… 
Hem ne var imiş? 
Var imiş bi Hacer… 
 

ASAF SUSAK: Hacerım, canım Hacerım. Niçın acele ettın? Niçın yaktın beni? 
Yok miydi başka ne yakasın? Yaktın da elınde ne kaldi? Çül 
oldom ben Hacer. Çüllük oldom. Çülanlarda savruldum, 
pazarlarda. Yandım ben Hacer. Fabrikam yandi. Mahfoldom ben, 
bittım. Ben şimdi da bi çe nasıl olorom? Ben da bi çe seni ne 
vakıt bulurum, ne vakıt cürürüm? 

Cürmeseydım seni ben, Sevmeseydım seni ben. 
(Bir ses duymuş, bir cevap almış gibi) Ha! 

Hacerım, niçın acele ettın? Niçın beni terk ettın? Yok miydi başka 
niyi terkedesın? Terk ettın da elıne ne ceçti? Hüçümet mi ceçti? 
Hüçümedın yardımcısi mi cetçi? Ne ceçti? Fabrika mi ceçti? 

Mori drangaleş, mori roskop 
Allah belani versın mori kokoşok. 
Niçın acele ettın? 
Ben sana araba alırım demedım mi? 
Ben seni denize cütürürüm, demedım mi! 
Pinırlen ekmek yemedım mi? 
Be kalpsız, be vicdansız! 
Allah cezani versın be Allahsız! 
Hiç mi merhamet yok sende? 
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Sen ne biçım Hacersın? Sen velam hacer dilsın. Hacer olsaydın 
buni yapar miydın. Sen çim bilir nesın. Sen şimdi çim bilir 
nerdesın? 

Hacerım, niçın acele ettın? Niçın? Niçın cittın? 
Cittın cideli, sabahlari poparami yok çimınlen yiym. 

Lokmalarım bogazımda kali. Süzler sırtıma cidey. Cünlen atık 
uyiyamaym. Ceceylen dayanmaym. te kaç aydır tuvalete 
çikmadım, pullarımi iliklemedım, toynalarımi baglamadım… 

Resmıne bakamaym Hacer, hep tavana bakaym. 
Çarşiya çikamaym Hacer, hep balkona çikaym. 
Korkaym vurulacam, düşecem, kırılacam. 
Berbere citmeym. Berbere cidersem, terziye da lazım 

cideym 
Üşim, çok üşim. Üksürim ema aksıramaym. 
Aglaym ema bagıramaym. 
Nedır ev safi sinek, agzımi açamaym. 
Mori çüf, mori çürük! 
Ben sana ne yaptım? 
Ben sana tırnaklarıni büyütürma, demedım mi! 
Ben sana mini etek ciyma demedım mi! 
Aynayi başına ceçırmedım mi! 
Mori ciçka, mori igne, mori cimriste! 
Çamur olorson inşallah, berbat olorson. 
Düşersın, kalkmasın. Yatarsın, oyanmasın. 
Hep yersın inşallah hiç doymasın. 
Dagılırsın, hiç toplanmasın. 
Açılırsın, hiç kapanmasın. 
Taşarsın, dükülürsün, berava olorson! 
Hacerım (Yine bir ses duymuş gibi. Hacer’den yanıt 

gelmiş gibi) Ne? 
Niçın acele ettın? Niçın? Niçın unuttun? 
Unuttun da ne oldi? Dünya da isla mi oldi? Bak nedır cene 

her yeri karmakarışık. 
Hacerım cüzel hacerım. Canım cüzel Hacerım. 
Otlar büyüdi, otlar kurudi. Nedır çiçekler boy boy, cüller 

kat kat. Ne lazım bana çiçek, ne lazım ot. Hiçbişi celmey cüzüme. 
Te bunda, nah te burada bi topaç bi lumuç dayanmiştır kalbıma, 
çekılmey, çekılmey. Ayaklarım tutmay, ellerım kovkmay. Sen 
cittın cideli, çüpekler velam yüzüme bakmay. İnekler başıni 
çevıri. 

 
Hacerım, cüzel Hacerım, bak, bak sana bi şiir ne yazdım, 

bak dinle. 
 

Senın adın Hacer, senın ananın ad da Hacer. 
Senın ananın adi Hacer, benım da anamın adi Hacer 
Ben seni sevdım, sen beni lastik cibi cer. 
Aman aman ülecem 
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Ne olor, bana biraz İngiliz tuzi ver 
Sevgili Hacer. 
Hacerım, niçın acele ettın? Niçın? Niçın benden ayrıldın? 

Yok miydi başka neden ayrılasın? Ayrıldın da ne oldi? Aylıgın mi 
bindi? Aklına başka bi şey mi celdi? Aklın şimdi daa akılli mi? 
Aklına turp sıkayım ben senın. 

Be rakıştiya, be paçavra, be cübre! 
Allah taksiratıni afetsın be teneçe! 
Be alçak, be utanmaz, be rezil! 
Niçın acele ettın? Niçın? 
Yok miydi başka ne edesın? 
Hayt Hacerım, hayt! 
Ararsın beni bi cün ararsın, ararsın nice üliler dirileri. 

Üzlersın beni üzlersın, üzlersın nice esçi fiyatlari 
Cidersın ananda ema anan atık yoktor onda. 
Açarsın orani burani ema nah atık gayri pare eder, kalırsın 

te tonda. 
Mori şıkırdi, mori roskop! 

 
 
 

 
 

MUZEZELER KASABASİ 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Çüleşko 
 
 
Merhabamdır günaydın, selamımdır aleyküm sevgili seyirciler. Bucun biraz 

daha kısa olacam. Her cun biraz daha kısa olacam. Uzun uzunlari kısa kısa çesecem. 
Yok nice bizım o toplantilarda uzun uzun tutaylar kısa kısalari, şişmiştır başım davul 
davul. Bi fisne vursan dokoz çuyde duyulur. Araym dema arkadaşlar, areta motralar, 
bizım bu Prizren’de ben nekaa ne bileym hep muzezeler açarlar, fabrikalar açmazlar, 
anahtarlari mi bulamaylar nedır hiç bilmeym ema bi türli açamaylar. Haçın açaylar cene 
bi türli kapayamaylar. Çunçim bizım kasabadır muzezeler kakasabasi. Çi haçın celır o 
tuturistlar bayılsınlar begenmekten. Eksik olmasınlar biz da beride o muzezelerde 
bayıliz açlıktan. 
 Ema dane, berem cursunlar nasıl hem nice kakasabamız vardır. Velam 
çaçamurlari payçlamayz, olson daha oregenalan. Asa Prizrenın cene çaçamurlari çok 
tatlidır, hiç lazım dildır şeçer atma. A bozalara cene yok ne dema, hiç laf bulamayz. 
Bulsak da ne yapacaz çi. Tatlicilar olmiştyır prasa, her adımda bi adım, isteym hem 
araym dema her adımda bir kahve, herçez olmiştır kahve adami, çimseye akıl 
ugredemesın. 
 Bizım kakasabadır muzezeler kakasabasi oni lazım bilsın bitevi tebu dunya. 
Haçan huçumet yapar yabi yeni bina, on sene içın yapar, esçi agaçlardan yapar, esçi 
çeremetlerden, esçi çerpeçlerden yapar çi kaybolmasın kakasabanın lezzeti. A biz cene 
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o lezetsız yaşayamazsık. Hele sokaklarda o cubrelersız bi adım bile atamazsık. 
Tuturistlar hep resum çikarilar bizi o şak-şuk aparatlarlen, nasıl otoriz içınde, altında, 
üstünde o cubrelerın. Hem resum çikarilar hem şaşaylar nasıl bize vurmay yabi has 
hastalık. Nasıl vursun areta motralarım benım, cirer mi bize mikrob. Biz cendımız 
olmisık mikrob. 
Bizde haçın olor, olor bük hastalıklar. Yoktor bizde orta. Ya buk ya hiç. Eh o tuturistlar 
sora o resumlerden çimi begenilar çagırilar onlarda işlema. A biz cen iş içın bayuluruz. 
Hele otororçen işlemeye can atarız, lazım ise titimik ta atarız. Otoram da nerde olorse 
otoram çi başka yerde otormayam, otororçen kovkmayam, kovkarçen titimik atmayam. 

Kupkuri Çeşmede da kalmamiştır yer. Atacaklar mezarlıgi Landaviçaya. 
Atsınlar barem kasabada kalmaz cul yabanilar, vampirlar. 

Bi asfaltımız var idi oni da yaptık çukur çukur. Alışmamisık be kardaş duz yerde 
tetik aliz. Bize lazım kaldaram. Oynasa da yabi taş yerınden tutarız elınden, vurur belıne 
kuyarız yerıne. Ema bize o da dayanmaz. Taş taş üstüne kalmaz biz nerde yaşarız. Taş 
patlar biz patlamasık. Biz patlayacagına patlasın duşmanlar kardaşım. Kardaşım mi 
arkadaşım mi her neysen. 

Sora bizde var da bi şi çi dunyalarda bulunmaz. Caddelerde yoktor o toto-
rotovarlar nice ne var her yerde. Var ise da yabi tene ortasından direkler ceçer, agaçlar 
ceçer. Onon içın yog ise araban badiyava ne var mitebın, sana çimse kız vermez, 
kalırsın tonda nerdesın, yapayalnız yerınden oynayamazsın, çürürsün Alimallah! 

Her yerde yollar yasalanır, bizde cun be cun darlanır. Her Allahın cuni birısi bi 
yerde bi temel açar, kaldırır bi duvar, çalar sokagi. Olsa salt sokagi, çalaylar be kardaş 
çeşmeleri, çalaylar ovalari, daglari, çalaylar dereleri. Da yabi cun çüprinın üstünde da 
yapacaklar ev bule devam ederse, a bizde hep bule devam eder nasıl ne bilersınız, da 
yabi sene isterlar evler vurulma birbırıne darlıktan sıkıntidan. 

Yalnız bereçat versın şto kallayi daha çimse ayıramay. 
Okodom bi cun cene gazetada, Amerikalilar da çok seveymişlar esçi yerleri, esçi 

degerleri, tam nice biz cibi. Başlamişlar Evropadan cuturma esçi çuprileri, esçi evleri 
Amerikaya. Bük nam olmiş, bizde da varidi bi esçi çeşme esçi belediyenın ununde. 
Aldık çeşmeye çikardık çarşiya, tuttuk küçük derenın kapadık cuzlerıni attık bük 
dereye. Salt sinemayi daha çekemedık orta yoldan, bitmey bi türli o filmi. Ema oni da 
çekerız bi cun, çekti mi çupekler bacaklarımızdan. 

Şimdi bi çe te bukadar. 
Ben cene celurum, celmesın iş ugunmege. 
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DURMUŞ DOKUZ 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Durmuş 

 
 

Ben zor ügrenırım. Zori cürdüm mü ügrenırım. Zori cürmeden ne ügrenmişisem 
hepısıni unutmişım. Ema ügrendım mi ügrenırım, oni ne ügrenırım daha bi çe hayatta 
unutmam. 

Cendi işımi da cendım cürürüm. Ona buna atmam nice ne var yabırısının adeti. 
Kurtun niçındır kalın bogazi, niçın cendi işıni cendısi cürür. Kurt kosaydi cendi işıni 
başkasına ne olordi, tilçi olordi. Kurt diye bir şey kalmazdi. Adi da kalmazdi, bogazi da. 
Ema her cürdügün kalın bogazi da kurt sanma, bogaz da sanma. Onların biçogi kalın 
bogaz dildır, onlar kalın enksedır. Kalın enkseyle kalın bogazi karıştırma. Karıştırırsen 
aldanırsın, cürdügün her kalın enkseyi kurt sanarsın. Politikaciların mesela enkseleri 
kalındır. Niçın kalındır? Kalındır çünçim başıni koltoga dayamiştır. Dayana dayana 
enkse koltokta yasilanmiştır, otora otora cevşemiştır. Enkse cevşemekten, kalın bogaz 
işlemekten çikar ortaya.  

Ben işlemekten çikmişım ortaya, işleye işleye celmişım buraya, cendi işımi yapa 
yapa, ona buna ata ata değil. 

Bana Durmiş derlar, oni da diverim, Durmiş Dokoz. 
Durmiş derlar ema ben bayagi yürümiş bi insanım. Çok cezmiş, çok 

cürmiş…Cezmesaydım cürür miydım, cürmesaydım anlatır miydım, anlatabiler 
miydım. Ben şimdi niçın bundayım? Anlatmak içın. Niyi anlatacam? Nasıl evlendım, 
oni anlatacam. Bi defa da evlenmedım, oni da diverım, ema size bu sefer ilk evlilıgımi 
anlatacam, bana niçın Dokoz derlar oni anlatacam. 

Dokoz benım numremdır. 
Herçezın bi numresi vardır, herçezın bi numresi lazımdır olson. Herçez 

numresınde lazım otorson. Çimse başkasının numresınde otormaya kovkmasın, 
numresız kalır, numresıni şaşırır, bi daha hayatta cendi numresıne celemez. 

Benım numrem dokozdor. 
O numreylen otoror o numreylen kovkarım, ben nereye cidersem o numre benım 
arkamdan celır… 

Uyukum  o sabah biraz daha erçen çikti, bakaym seçiz buçuk. Seçiz buçuk 
benım numrem dildır, bekledım dokozi. Dokoz oldi kovktom. O cün evlenecem, o cün 
kız aramaya cidecem. Cendım cidecem, misiçi falan lazım değil bana. Ben çok misiçiler 
cürdüm, cidey arama bana ali cendısıne. Yok atık üle, cendi işımi cendım cürecem bu 
sefer. Tarih tam da bana cüredır, 9 Eylül 1969.  

Cidecegım evın numresi da dokozdor, başka numre bana yakışmaz, ugur da 
cetırmez. Baktım saada 9’zi 179 dakika  ceçey (ben her saadi dokoza cüre hesaplarım). 
Kapiya dokoz çere vurdum. Bekledım bi dokoz dakika, belçi üç dakika imiştır, belçi on 
üç ema bana dokoz dakika cibi celdi. Uzatmadi kapi açıldi, ne bakaym karşımda dokoz 
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çişi. Belçi tam dokoz dilidi, belçi seçiz, belçi on çişiydilar ema bana onlar dokoz   cibi 
cüründilar. Beni yaka paça kuydilar içeri. Daha hala bi laf yapmaya kalmadan bana 
dokoz çay arka arkaya içırdilar. Haçın anladilar ne içın celdım arkasına bi dokoz kahve 
daha yaptilar. 

Yaklaşti kızın anasi, başladi sorma, soroştorma. 
İlk sordogi sori aylıgım oldi, 
-Aylıgın ne kadar, dedi? 
-Dokoz yüz… 
A dildır dokozyüz, daha azdır, ema bana o pare dokozyüz cibi celır. 
-Bankada paren var mi? 
-Var. 
-Ne ka? 
-29 bin. 
29 dildır aslında, 20’dır ema 20 bi tuhaf duri, dokozi taktım mi çok daha cüzel 

oli. 
-Faiz ne ka? 
-Yüzde dokoz. 
A dildır, yüzde yedidır ema,  
-Yüzde yedi! Yüzde yedi! Dersen hep, yüzde 7 hep yüzde 7 kalır… 
-Anan, baban var mi? 
-Ne anam var ne babam, her içısıni dokoz sene evvel kaybettım. 
A dildır dokoz, 14 sene var ema bana hep 9 sene evel cibiymiş celır. 
-Kardaşların var mi? 
-Var, dokoz kardaşız biz. 
A 11’iz, ema beni hem küçük kardaşımi saymazsek tam 9 çikar. 
-Dokoz mi! 
Kari fena bozoldi. Bi üte bi beri citti. Dokosçe cirdi dokozçe çikti. Cürdüm çi iş 

isla citmey, 
-Ema biz ayriyız. Hepısi da evlidır, hepısının cendi evi var. Tam dokoz ev… 
A yoktor, ema bi cün olor. 
Kari rahatladi. Birden dokoz şurup daha celdi. 
-Araban var mi? 
-Var. 
-Ne marka? 
-Pejo. 
-Numresi?... 
-779-890… 
A, dildır, Pejo dildır ema bana pejo cibi cüsterır. Numresi da hala yoktor, ema 

olacak sırasi celdi mi, dokozli bi numre bekleym. 
-Ne bitırmisın sen? 
-Fakulte. 
-Notların?... 
-Hep dokoz. 
Heptır 6’ti aslında, ema ben karnemi hep ters tuttugum içın 6’lar hep 9  cüsterır. 
-Ne iş yaparsın? 
-İşlerım. 
A işlemeym, ema haçın diym işleym, cendımi bi türli daha rahat hissedim. 
-Kaç yaşın var? 
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-39. 
A, 42’dır. 
-Benım da kızım o yaştadır. 
-Anlamadım. 
-Kızımın da 39 yaşi var. 
Anladım, kızi da demek 42 yaşında, o da 42’ye 39 diy. 
-Seni cüzüm tutti, dedi, tam benım kızıma cüreymişsın sen, o dokoz sen dokoz. 
Deli dokoz aray dema ema deyemey. Belli çi o da dokozlari sevey. dokozlari 

seven beni da sever. 
-Verdım citti, dedi, hayırli ugurli olson. Allah muhabbetlerınızi uydursun; Allah 

ne muradınuız varsa versın, Allah size dokoz kız dokoz erçek bağışlar inşallah! 
O kadar şenıldım, o kadar şenıldım çi, kaynanami üpecek yerde yanımda otoran 

kaynatami üptüm Tam dokoz çere, belçi da daha fazla, ema ayip olmasın dokoz diym. 
Arkasına bi dügün yaptık. 
Herçes kırk cün kırk cece eglenır biz dokoz cün dokoz cece. 
Aradan dokoz sene cetçi. 
Dokoz sene sora ayrıldık. Belçi da dokoz yogimiştır, belçi da içi üç seneymiştır, 

ema ister inanın ister inanmayın, bana dokoz sene cibi celmiştır. 
İlk evlilık büle celdi ceçti. 
Ondan sora daha dokoz çe evlendım ben. Bak On’dan sora diym sefte, 9’dan 

sora demeyem. On’dan sora daha dokozçe evlendım. Belçi da evlenmedım, ema 
evlendım dema bana çok isla celi. “Dokozom dokoz 

   Onom orak 
      Suda zambak 

   Ben yim sen bak” cibi bi şey bu. 
Dokoz çüyden kovolmiş, dokoz canli, dokoz taş cibi… 
 
Dokoz ceri biz ileri! 

 
 

 
 

 
RUBA RUBA 

(DİL İNTERESANT) 
/Monolog/ 

                     
Yazan: Agim Rifat 
 
Cürim yabırısi tutamay kız 
Namçorlar 
Ruba, ruba! 
Celmesın iş ügünmege 
Sabah kovkaym, ruba 
Kuşlukta kovkaym, ruba 
Kuşluktan sora kovkaym, ruba 
Ne vakıt kovksam, nasıl kovksam, ruba. 
Akşama, ruba, akşamdan sora ruba 
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Yatmazden evvel ruba, yatmaktan sora ruba 
Ciyanın rubasi 
Ciyeym ciyeym, cene kali 
Dil interesant… 
Moda, moda! 
Magazin, frişop, butik… 
Dil interesant! 
Bizım buralardaçi mallar cidırmez velam benım tavuklarımi. 
Dişari, dişari! 
İstanbul, Tırst, Paris… 
Dil interesant! 
Diliyım ben bu kasaba içın 
Daha yabi sene… 
 
Cürim yabırısi tutamay kız 
Namçorlar 
Drink! Arabay-Brezovitsa! 
Drink! Arabay-Üsçüp! 
Drink! Arabay-Deçan! 
Celmesın iş ügünmege 
Her kasabada birer tene 
Bulunsun, cüz çikarmaz… 
Dil interesant! 
Drink! Arabay-Magistrala! 
Drink! Arabay-Varna! 
Drink! Arabay-Bay bay! 
Diliyım ben bu kasaba içın 
Daha yabi sene… 
 
Cürim yabırısi tutamay kız 
Namçorlar 
Ev 
Celmesın iş ügünmege 
Dayali düşeli 
Kat kat 
Herçezi kuymam 
Fisneylen 
Zay benım evım han 
Ben çimi istersem 
Tek tek… 
Evlenma 
Çimınlen? 
Hepısi te bi pika 
Benım içın Zagreb, Bosna, Belgrad 
Dil interesant! 
Diliyım ben bu kasaba içın 
Daha yabi sene… 
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Cürim yabırısi tutamay kız 
Namçorlar 
Mitepten çim cürmiş hayır 
Baba üteden, baba beriden, sag olson 
Drink! Arabay-Münhen! 
Drink! Arabay-Prag! Lublyana! 
Celmesın iş ügünmege 
Dil interesant! 
Diliyım ben bu kasaba içın 
Daha yabi sene… 
 
Cürim yabırısi tutamay kız 
Namçorlar 
İnsan biraz bi akıl alır 
Cürmeymisın? 
Televizyon bakmaymisın? 
Sinemaya citmey misın? 
Paris, ruba, Tırst! 
Araba, leydi, Bitıls! 
Drink araba, drink pare… 
Otormiş bana Kurilay anlatıri, Şadırvani, Çüpriyi… 
Daha hala kasabadan dişari çikmamiş 
Dünya yanay bunlar Korzoda 
Aptal 
Politikayi brak sen, kızlara bak 
Deli! 
Daha kaç cünün kalmiş 
Celmesın iş ügünmege 
Diliyım ben bu kasaba içın 
Daha yabi sene… 
 
 
 

 
 

BENİM İŞİM PROGRAMI AÇMAK PROGRAMI KAPAMAKTIR 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 
 
Siz nesınız arka sıralarda kıskanmayın bunlara, bunlara nedırlar ün sıralarda; 

Onlar sahi bize daha yakın ema bizım sahne tozona da daha yakın, koltoklar sahi 
yumuşaktır ema koltoktan düşmek da çok serttır; siz nesınız balkonda, siz nesınız 
uzakta, gurbette, siz nesınız yanımızda, siz ne daha hala su paresıni, elektrik paresıni 
üdememisınız, celecek programa kadar ne var üdeyesınız; siz ne cirmisınız paresız, siz 
nesınız ayaküstüne, siz ne kalmisınız dişarda, onlar ne dildırlar ne içerde ne dişarda, 
onlar ne bilmezlar nerdedırlar; ev yapanlar ev yapmayanlar  kırk odada bir çişi olanlar, 
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bi odada kırk çişi otoranlar; Bajdarhana’dan, Kurila’dan, Tuzsuz’dan, Terzi 
Mahalle’den, Çor Aga’dan, Tabana’dan…hepınız ama hepınız hoş celdınız! 

Nasılsınız, iyi misiniz? 
İyisiniz, iyisiniz… 
Salt ne olor süz atmayın. Şeçer atın, pare atın, şeçer pare atın, ancak süz, süz  

atmayın. Soğuga dayanırız, sıcaga dayanırız, lazım ise her şeye dayanırız ama süze, 
süze asla… 

Beni sorarsanız, ben da iyiyım, 
Eski bir sevdadan kurtulmuşum; 
Artık bütün kadınlar güzel; 
Gömleğim yeni, 
Yıkanmışım, tıraş olmuşum; 
Sulh olmuş. 
Bahar gelmiş. 
Güneş açmış. 
Sokağa çıkmışım, insanlar rahat; 
Ben de rahatım. 

(Orhan Veli) 
 
Ancak buni da anlatayım çi, benım işım programi açmak programi kapamaktır. 

Herçezın var bi işi, herçezın lazım olson bi işi, herçez lazım bilsın cendi işıni, herçez 
cendi işıni cürsün. Benım işımdır programi açmak programi kapamak. Var yabırısi te 
otororçen aylık alır, yabırısi ayaküstüne, yabırısi cene koşarçen, yabırısi düşerçen, 
yabırısi cezerçen, yabırısi cene onon bunun işıne karışırçen. Ben bunun içın aylık alırım, 
hem başka hiçbi şeye karışmam, benım budur işım programi açmak programi kapamak.  

Nasıl çi her şeyın var bülümleri, vucudun, mikrofonon, bu binanın, sizın 
herçezın tek tek, bizım da programımızın var bülümleri. Ema nasıldır, nedır, nicedır 
divermeyecem, diverırsem ne kali, cendınız cüreceksınız. Sonona kadar dayanana aşk 
olson, ona bi hediyemız var, renkli televizyon tega çenarda bekley… 
 
 
 
 

 
TAKDİM-1 

(Konser –Gösteri/1974 
“Ayyıldızlar”la-Üsküp Türk Tiyatrosu Sahnesi, “Rabotniçki Dom”-Üsküp, 

Prizren, Priştine, Gostivar, Radoviş) 
 
Yazan: Agim Rifat 

 
Nokta 

Sevgili seyirciler “Doğru Yol” Derneği çerçevesinde etkinlik gösteren batı 
müzik gurubu “Ayyıldızlar”ın konserine hoş geldniz. Biz Prizrenliler, biliyorsunuz, 
şarkıya bayılırız, her yerde evler, binalar kaldırır, fabrikalar kurar, köprüler yaparlar biz 
şarkı söyleriz. Ama daima da Prizrende şarkı söylenmez ki, bir de Üsküp’e açılalım 
dedik, Üsküp’e gidip yakalım, yıkalım, yıkılalım; şarkı üstüne şarkı söyleyerek, tozu 
dumana katalım, dedik. Dedik ve geldik, karşınızdayız işte. Hani alkış yok mu? Biz 
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artık kovmak isteseniz de kovamazsınız. Işıklar yandı, kapılar kapandı, kapanmadı mı 
yoksa Nevzat?  
Nevzat gülüyor… 

Size ben şimdi “Ayyıldızlar” Gurubunu yakından tanıtayım en iyisi… 
 

Solo gitar Neki Jılta. Gitarı alır atar volta. 
Bıyıkları daha hala yok ama yakında bırakacak söz verdi. 
Bakalım ne olacak, bıyıklarını nereye kadar bırakacak. 
Sözünde ne kadar duracak. 

Neki Jılta’ya alkış! 
 

Bas gitar Hilmi Şala. Üsküp’e değer değmez sevgili seyirciler, Hilmi’nin 
tuhafına giden ilk şey Kale oldu. Konuşmayı sevmeyen Hilmi bu sefer dayanamadı,  
-Bizim Kale, dedi, Dağın tepesindedir, Üsküp’ün kalesi dere kenarında hayret, Taş 
Köprüsü de onun yanında. 

-Canım bas kardeşim Hilmi, o kale her daim orda değildi ki, o da bir dağın 
tepesindeydi bir zamanlar. Su dağı yiyince kale de bu hale geldi zamanla. Bir önlem 
almazsak, bakarsın bir gün bizim de kale dere kenarına iner. 

 
Klasik gitar Reşit İsmet. Reşit’in Üsküp’te tuhafına giden Bit Pazarı oldu 

desek yeri. Biraz dikkat ederseniz, Reşit’te bir iş adamı gözünün var olduğunu hemen 
fark edersiniz, 

-Bak, dedi bana Reşit, bu Bit Pazar’ı var ya Üsküp’te, aklıma bir fikir geldi. 
Bizde de bit var ama pazar yok. Köşeyi dönmek istersen, gel beraber böyle bir Pazar 
açalım Prizren’de, ne dersin? 

-Valla Reşit, fena fikir değil bu! 
Reşit’e bir alkış, fikire bir alkış! 
 
Davul, Seb Delhüsa. Seb de Hilmi gibi çok konuşmaz. Hatta hiç konuşmaz 

desek yeri. Davul konuşsun der hep benim yerime. Siz davulun yanında davulcunun 
konuştuğunu nerde gördünüz. 

Seb’in tuhafına giden Vardar Nehri oldu.  
-Yahu dedi, konar konmaz Üsküp’e, bizim Akdere bu taraf akar, Vardar o tarafa 

akıyor, bu nasıl olur? Bu çok ters bir şey. 
-Yahu Seb, dedim, dünya tersine biliyorsun, şarkılar da onu söylüyor. Dünya 

ters olmazdan önce Vardar da bu tarafa akardı, o kadar basit. 
 

Ritm gitar ve solist, Nevzat Şundo. Hadi utanma, hadi gel gel yaklaş. Sen hem 
“Ayyıldızlar”da şarkı söylüyorsun, hem radyoda. Bu sene Priştine Radyosuna kırktan 
çok şarkı kaydettin, Kosova “Akorlar” Festivaline de katıldın, finale girdin, bunu nasıl 
başarıyorsun?  

(Nevzat kulağıma bir şeyler fsıldar)  
-Dişlerimi fırçalayarak diyor her sabah. 

Nevzat’a ve Nevzat’ın dişlerine bir alkış! 
 

“Ayyıldızlar”la beraber “Çiviler” adı altında iki gırgır kişi de var biliyorsunuz 
“Ayyıldızlar”ın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, biri, 

NAFİZ: Agim Rifat! 
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Bir diğeri de, 
AGİM: Nafiz Curcialo! 

Hiç merak etmeyin, biz de skeçlerle, fıkralarla ve hicivli şarkılarla karşınızdayız, 
bizimle beraber de şarkılarıyla Hüseyin Kazaz ve Hürmet Bahtiyar! 
 
Nokta 

 
İçkiye benzer bir şey var bu havalarda 
Kötü ediyor insanı, kötü… 
Hele bir de hasretlik oldu mu serde; 
Sevdiğin başka yerde, 
Sen başka yerde; 
Dertli ediyor insanı, dertli. 

 
İçkiye benzer bir şey var bu havalarda, 
Sarhoş ediyor insanı, sarhoş. 

(Orhan Veli) 
 
Nokta 

Sıra Hüseyin Kazaz’da. Hüseyin Kazaz bir şeyler verecek bize bu akşam bir 
şeyler alacak. O güzelim besteleriyle o güzelim şarkılarıyla ve sesiyle bizi alıp 
götürecek. Bakalım nerelere götürüp nerelerde koyacak. 
İlk şarkısı “Artık Sevmeyeceğim” 
Ben de artık sevmeyeceğim dedim ama gene sevdim. Belaya beş diyerek adeta, belamı 
aradım. Aradım, buldum. Bi belaymış bu sevda, sonunda ben de anladım. Ben de “Artık 
Sevmeyeceğim”…Hüseyin Kazaz geliyor!... 
 
Nokta 

Sıra Hürmet Bahtiyar’da. Hürmet’in Prizren’i diyar 
     Bahti yar’dır 
     Şarkıları biraz gerçek 

                             Biraz da hayaldir 
     Anlayan anlar 
     Anlamayan 
     Affedersiniz ama biraz da hıyardır 

Hürmet Bahtiyar geliyor!  
Gel kızım. Şimdi sen bize hangi şarkıyı söyleyeceksin bakalım? 
HÜRMET: “Sevgilim Nerede” 
Hürmet, belli ki sevgilisini arıyor, sevgilisini bulamıyor, “Sevgilim Nerede” 

diye soruyor. Ben de soruyorum sevgilim nerede? Bak yok sakaldan çok sakala geldim, 
daha hala sevgilimi bulamadım. Umarım Hürmet bulur. Bulur mu dersiniz? 
Hürmete bir alkış lütfen! 
 
Nokta 

Hazırladığımız program burada sona eriyor sevgili seyirciler. Gösterdiğiniz 
saygı ve ilgiye teşekkür ederim. Bütün maksadımız şöyle hep beraber güzel bir gece 
geçirmekti. Umarız memnun kalmışsınızdır…Siz memnun kaldıktan sonra, bize de,  

-Görüşmek üzere, hoşça kalın, demek kalıyor… 
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ŞARKICI NASIL OLDUM 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
Herçez küçük yaştan şarkici olmaya başlar, ben dogoştan. Dogar dogmaz bi 

tutturmişım çi çimdır durduran. Bitevi hastane ayaga kalkmiş. Aglaymiş miyım, 
cüleymiş miyım, şarki mi süleymişım hiç belli dilimiş. Sançi hepısi bi anda içımden 
çikaymiş. 

-Sen buni derhal Dogri Yol’a cütür, demişlar anama. 
Anam ne çi bayılmamiş… 
-Ne oldi demiş, çocok egri mi dogdi, egri yolda mi çi dogri yola cütürim? 
-Sen bizi dingle, demişlar, fazla sorma, dedıgımızi yap pişman olmazsın. 

Hastaneyi kurtarma aramişlar. 
Anam, 
-Bi bu eksikti, demiş, eve cütürmiş. Babama hiç divermemiş. 
Babamın cene derdi başka, kaç kiloyom oni merak edey o. Evde kantar 

bulamamiş, cütürmiş pazarda ülçma. Pazarda bi patlatmişım, bi tutturmişım bi şarki, 
bitevi pazar alışverışi bırakmiş, beni dinley, atık inek mi bügürley, hava mi cügürley, bi 
avaz çikay ema nereden çikay, nasıl çikay çimse çestıremey… 

-Sen buni hemen Dogri Yol’a cütür demişlar babama. Pazari kurtarmişlar. 
O cece tüle ceçmiş. Sabah olor olmaz bi tutturmişım bi şarki cene, bi 

patlatmişım, bitevi mahalle yataktan furlamiş. Bi ses, bi ses çi, çimse çüzemey nedır, 
cehennemın dibınden mi, dagların arkasından mi celi çimse anlayamay… 

-Siz buni acele Dogri Yol’a cütürün, demişlar, başka çaresi yoktor. Mahalleyi 
kurtarma aramişlar.  

Babam, 
-Katiyen, demiş, ben buni doktor yapacam, neka büyüsün… 
Çim bekley büyümegi. Ben oradan Dogri Yol’a, 
-Bunda şef çimdır? Dedım. 
-Hepımızsık şef, dedilar. 
-Hepınıze bi şarki patlatmak isteym, dedım, olor mi? Hastanada da üle dedilar, 

mahallede da, pazarda da… 
-Olmaz, dedilar, bunda var sıra. Sora şarki sülemek eşek cibi bagırmak dildır, 

dedilar. 
Ben da yogidi ne yapaym, bi kızdım, bi kızdım; bi başladım, bi tutturdum, üle bi 

tutturdum çi, yer yerınden oynay, duvarların sıvalari, tavanların tozlari düşey, zelzele oli 
dersın. Hepısi dişari kaçti. Onlar dişari, ben içeri. Bi daha da beni oradan artık çimse 
çikaramadi. O cün bucündür aranızdayım cürdügünüz cibi.  

Şimdi bi başlarsam, bi tutturursam… 
Yok yok, şaka, şaka bu. Anami kaybettım, babami kaybettım sizi da kaybetmek 

istemem. Benım işım bileysınız, programi açmak programi kapatmaktır. Ben sokak 
şarkicisiyım… 
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MÜZMİN ARKACEP 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Müzmin Arkacep, Gazeteci 

 
GAZETECİ:  Şimdi cene çok saygılı çok sevgili dinleyiciler, sizın bizıım programa bir  

de çalgiciyi davet etmisık bu defa nasıl ne cürisınız. Konoşmayi nasıl ne 
yürütecez üle da süleşecez. Evet, çok saygılı çok sevgili seyirciler 
(dinleyiciler), bu sefer konuğumuz, misafirim, tek süzle konuşmacımız 
Sayın Mümin Arkacep, evet, huzurlarınızda Müzmin Arkacep!  
Sayın Mümin Arkacep siz ne zamandan beri çalarsınız? 

M.ARKACEP: Hep ayni sorilar. İnsan her cün baklava yesa bıkar… 
GAZETECİ:  Peki peki, tabi…Sayın Müzmin Arkacep, siz çalaysınız da, hep 

çalmisınız  
da, sizın çalmagınızi takdirle karşılıyoruz da, ne zamandan beri 
çalaysınız oni arayz anlama. Biz bileyz gerçi da, seyircilerımız merak 
edey…anlarsınız ya… 

M.ARKACEP: Bakınız, bende bu tılısım daha küçük yaşlardan başlar. Bizım evde  
hepısi bilerdi çalma. Benım babam Yamin Üncep, zamanında ün salmiş, 
daha vaktiylen angılimiştır, zaten adi da üstünde. Sora benım anam 
Lamiya Lükscep, çalmakta yogimiştır eşi benzeri, zaten üle olmasaydi 
olor miydi benım babamın eşi benzeri soraym ben size... 

GAZETECİ:  Tabi, tabi, hiç kuşkusuz… 
M.ARKACEP: Sora kardaşım Salim Solcep, lazım tanasın, o da çok isla çalar. O haçın  

başlar çalma bilmez durma. Şikago mezuni canım o. Amerikaylen 
vuruşan var mi. Sora küçük kardaşım Samet Sagcep, ne anlataym, adeta 
bir virtüoz. O parmaklari, anlamasın nasıl çalay. Oni yaşamak lazım, sen 
sanarsın çi okşay, a o işıni bitırmiş, citmiştır. Sora kızkardaşım, o da bi 
tenedır… 

GAZETECİ:  İsmıni alabiler miyım? 
M.ARKACEP: Yemine Yancep. O az çalar ema çaldi mi çalar. Tutturdi mi tutturur. O  

daha çok, büle sosyete evlerde çalmayi sever, oni başka yerlerde 
cüremezsın. Kocasi olmasaydi zaten o buralarda otormazdi bi dakika. 
Onon yeri Avrupa. 

GAZETECİ:  Evlidır demek… 
M.ARKACEP: Basri Bolceplen. Üç çe evlenmiş üç çe ayrılmiştır Basridan. Basrinın bi  

şi kivermiştır cepleri, akay. Bakarsın bi cün belçi cene evlenırlar. Eger 
bu ara Basri dikerse, dikebilirse ceplerıni tabii çi. 

GAZETECİ:  Tabi tabi, tabii çi… 
M.ARKACEP: Bi kızkardaşım daha var imiştır, Cepsız Cülo. Allah rahmet eylesın,  

cepsız dogmiş idi. Cepsızler bizde uzun yaşamaz, sanaym çi sizde da… 
GAZETECİ:  Tabi tabi canım, bizde da, cepsız olor mi…… 
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M.ARKACEP: Elın üşi deyalım, ne yaparsın? 
GAZETECİ:  Ne yaparsın? 
M.ARKACEP: Cepıne kuyarsın… 
GAZETECİ:  Cepıne kuyarsın tabi çi… 
M.ARKACEP: Dünya koskoca bi ceptır aslında, ema biz cürmezsık. Kara Delik derlar  

ya o bük delige, o aslında Kara Ceptır. Bu süzleri ben daha çocok içen 
dayomdan duyardım… 

GAZETECİ:  Dayonoz da mi çalar? 
M.ARKACEP: Dayom, halam. Dayom Reşat İçcep, halam, Muradiye Kolcep. Teyzem  

ReşadiyeSüscep,amcam,TalatSoncep.Yegenlerım,kuzenlerım…Setrecep, 
Kuyrukcep, Paltocep, Çantacep, Ceketcep…Hepısi, hepısi adeta cendi 
başına bi alem…O üstleri o başlari, o efendi efendi duruşlari, ister hatrın 
bakma… 

GAZETECİ:  Ne aile ama, di mi… 
M.ARKACEP: Ya ben sana şimdi Akrepcepi da anlatmaya kalksam, kıç üstüne  

düşersın… 
GAZETECİ:  Akrepcep da çim,? İlk defa duyaym… 
M.ARKACEP: Akrepcep bizım ailenın en derin, en sakli, en cizli cepidır, cizli  

servisidır. Derin devlet cibi bi şey. Kusura bakma onon hakkında daha 
fazla  süleyemem, o bizım en cüzde cizliçalarımızdır… 

GAZETECİ: Tabi tabi, hiç kuşkusuz, çok ilginç..Demek cepler ailesi sizın  
çalışmalarınızdaki başarıya, çalışmalarınızdaki hastalıga, tek süzle sizın 
bu cün buraya kadar celmenızde, sizın yetişmenızde hayati bi ortamdı 
diyebiler miyiz… 

M.ARKACEP: Elbette…Hade ben cittım… 
GAZETECİ:  Bi sori daha Sayın Müzmin Arkacep, hiç kuşkusuz bir sori daha… 
M.ARKACEP: Acele et ama bekleylar… 
GAZETECİ:  Tabi canım beklerlar, hiç kuşkusuz, ne demek…Sayın Müzmin  

Arkacep… 
M.ARKACEP: Evet… 
GAZETECİ:  Başka nerelerde çaldınız siz, nerelerde ustalaştınız ne dersınız, başka  

neler diyeceksınız Sayın Mümin Arkacep? 
M.ARKACEP: Bakınız, bizım ev imiştır pazarın ve bankanın arasında, sora bereçat  

versın, karşilar da varimiştır, koyşilar da, onlari hürmetle anmak isterım, 
onların unutulmaz katkılari takdire degerdır… 

GAZETECİ:  Tabi tabi, hiç kuşkusuz…Sayın Müzmin Arkacep… 
M.ARKACEP: Evet… 
GAZETECİ:  Siz evli misınız? 
M.ARKACEP: Hayır, hayır…Aslında…Makbule adında bi kadın var idi. Kısa bi  

evlilıgımız oldi. Ema tutmadi, yürümedi. Anlaşmazlıklar daha başta 
başladi. O dügün istedi, ben yok dedım. Tuttum kavradım, kaçırdım, yani 
bizım tabirle çaldım. Kaçırmak bizım ailemizın mizacına en uygun 
biçımdır, Makbule buni anlayamadi. Biz dügün yapmazsık, biz 
dügünlerde çalarız. Hem çalmak hem dügün yapmak, olmaz, o buni 
anlamadi, anlayamadi, çünçim onon ceplerle hiçbir alakasi yok idi. 
Babamın bu evlilıge karşi celmesi de zaten bu yüzdendi, 

-Buni bırakacaksın, dedi bana daha başta. Bırakmaya mecbursun, 
ailemızın bi itibari bi şerefi var… 
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-Ema, baba, dedım, ben oni çok seveym, /sahi da çok seveydım/. 
O zaman, hiç unutmam, /bak bu çok mühimdır/, babam bana dündi, 

-Sevgili cepli çocogom, dedi, aşktan yaşanmaz, cepten yaşanır. 
Bu süzler kulagına çüpe olson. Bak biz ananlen otoz sene evliyız, 
aramızda bi kavga hiç çikti mi, çikmadi. Neden çikmadi, çünçim ananla 
beni aşk tutmadi, cep tutti hep. 
Biz da tabi, malum, ayrıldık. O cün bucündür beçarım cürdügünüz cibi. 
Bana cüre bi cepli kız daha hala bulamadım, çikmadi… 

GAZETECİ:  Tabi tabii, hiç kuşkusuz, cep çok ünemli…Sayın Müzmin Arkacep… 
M.ARKACEP: Evet… 
GAZETECİ:  Belçi ayiptır sorma ema… 
M.ARKACEP: Buyur buyur… 
GAZETECİ:  Yakında, ya da uzakta ailenize yeni bir ferdin, yeni bir çocogon dünyaya 

celma ihtimali var mi? 
M.ARKACEP: Var, elbette çi var. Bakınız,  biz bunu çok önemseriz. Ailemızın  

çogalmasi, celışmesi bizım içın en önemli meselelerden biridır. Bi ara bu 
konuda bi sıkıntı yaşamisık zaten biz. O zamanlar sadece anam babam ve 
ben imisık. Ben da, malumunuz, o ara daha hala Arkacep dilimişım, 
Nazlicep imişım ben. Bakmiş çi babam bi çocoklen bu iş olmayacak, 
yürümeyecek, büle devam ederse cepler ailesi bu krizden 
kurtulamayacak. Çogalmaya karar vermişlar ve çogalmişlar. Ve ondan 
sora da ben Nazlicep olmaktan çikmiş, arkalara bi yerlere atılmiş, 
zamanle da cürdügünüz cibi Arkacep olmişım…Ben cittım 

GAZETECİ:  Te daha bi sori Sayın Müzmin Arkacep, te daha bi sori, daha bi sori… 
M.ARKACEP: Biz konoşiz ema buna bi karşilık var mi, bi pare var mi? 
GAZETECİ: Pare var tabi, pare hiç kuşkusuz…Celır sora pare tabi…Sayın Mümin  

Arkacep… 
M.ARKACEP: Hade… 
GAZETECİ:  Bu ara daha çok nerelerde çalaysınız? 
M.ARKACEP: Bakınız, ben kalabalıklari severım. Kalabalık olmazsa ben çalamam.  

Çalarım da…Benım ilham kaynagım kalabalıktır. Ne kadar kalabalık 
varsa ben o kadar çalarım. Konserler, stadyumlar, mitingler, şenlikler, 
buluşmalar, konferanslar benım süze celdıgım, celebildıgım 
atmosferlerdir…Atmosfer çok ünemli. 

GAZETECİ:  Tabi tabi, hiç kuşkusuz tabi çi atmosfer…Sayın Müzmin Arkacep… 
M.ARKACEP: Evet… 
GAZETECİ:  İlerideçi planlarınız nelerdir? 
M.ARKACEP: Bakınız, ben planlari hiç sevmem. Nerde tutar, nerde bi kalabalık  

cürürsem onda çalarım, ben serbest bi tılısımciyım. 
GAZETECİ:  Tabi tabi, hiç kuşkusuz, Sayın Müzmin Arkacep… 
M.ARKACEP: Evet… 
GAZETECİ:  Sizınlen konoşmak bi zevkti. Sizi aramızda cürmek cene ayri bi zevk  

olacaktır. Bizım oralara ne zaman celeceksınız? Bizım oralarda da 
çalmayi düşüni misınız? 

M.ARKACEP: Bakınız, büle siz cibi, saygılı, sevgili, büle siz cibi cana yakın, cepe  
yakın insalar dünyada az bulunur. Elbette çi size da celecem. İlk fırsatta, 
mutlaka. Sizın oralarda çalmak benım içın da bi zevk olacaktır. 

GAZETECİ: Yüksek teşekkürler, yüksek teşekkürler Sayın Müzmin Arkacep. Sizi  
sabırsızlıla beklerız. Unutma ema aileni da al. 

M.ARKACEP: Tabi tabi, biz zaten her yere hep berber ciderız… 
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BİLİNMEYECELER- BULUNMAYACALAR 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Doktor, Palyaço 

 
DOKTOR:  Bilmece...   
PALYAÇO:  Bildirmece...  
DOKTOR:  Üst üste ... 
PALYAÇO:  Birkaç hece... 
DOKTOR:  Bilen bilir... 
PALYAÇO:  Alır derece... 
DOKTOR:  Bilmeyen kalır... 
PALYAÇO: Alsana gülmece! 
  Başlayalım mı? 
DOKTOR:  Başlayalım. 
PALYAÇO: Nerden başlayalım? 
DOKTOR:  (Kulağına bir şeyler fısıldar) 
PALYAÇO: Terbiyesiz! Ben artık oradan başlamam. 
DOKTOR:  Sen başlamazsan ben başlarım. 
PALYAÇO: Allah yardımcımız olsun... 
DOKTOR:  “Altı mermer üstü mermer 
    İçinde bir dilber oynar...” 
  Bu nedir? 
PALYAÇO: Bu bir bilmecedir. 
DOKTOR:  Bilmeceyse bil bakalım. 
PALYAÇO: Altı mermer üstü mermer, içinde bir dilber oynar... 
  Buldum! Bürokrat! Altı devlet üstü devlet, ohooooh!... 
DOKTOR:  Hayır, bilemedin. Dil! Dil, dil! Basbayağı dil işte! 
PALYAÇO: Tamam işte, bürokrat, eşittir: Dil! Dil, eşittir: Bürokrat! 
  Ne? Bir pot mı kırdım yine? 
DOKTOR:  Devam! “Benim bir kızım var 
      Gelen öper giden öper...” 
PALYAÇO: Suç sende Doktor. Ben sana kızına sahip çık demedim mi. 
  Oh, oh! Demek şimdi gelen öpüyor, giden öpüyor.  
DOKTOR:  Alnını çekiçle öperim ben senin anladın mi, palyaço bozuntusu. Cevap 

verirsen ver, vermezsen, başka bilmeceye geçerim ben. 
PALYAÇO: Geç Doktor geç. Geçerken mezarlığa da bir uğra bari, annenin ruhuna ne 

zamandır bir fatiha okumadın. 
DOKTOR:  “Allah’tan korkmaz 
    Cennetten çıkmaz...” 
  Bil! 
PALYAÇO: Bildim! Kerhaneci! 
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DOKTOR:  Hayır. Çocuk! 
PALYAÇO: Çocuk mu? Sen benim babama çocuk diyemezsin. Gerçi son zamanlarda 

biraz bunadı ama... 
DOKTOR:  “Taştandır, demirdendir 
    Yediği hamurdandır 
    Dünya alemi doyurur 
    Kendi doymaz, nedendir?” 
PALYAÇO: Aptallığındandır... 
DOKTOR:  Ne ilgisi,ne alakası var yahu! Değirmen bu. 
PALYAÇO: Değirmen mi? Yapma ya!Alakasının hiç ilgisi yokmuş gerçekten. 
DOKTOR:  Devam! 
  “Bizim evde deli var 
    Tepesinde gülü var...” 
PALYAÇO: İyi ki anladın artık. Ben sana ne zamandır söylüyorum. Sizin evde bir 

deli var Doktor! 
DOKTOR:  Devam! 
  “Dram girer 
    Dram çıkar!” 
PALYAÇO: Patron! Patronlar böyle, dram girer, dram çıkarlar! “Drama köprüsü be 

Hasan!...” 
DOKTOR:  Bilemedin. Pınar kovası! 
PALYAÇO: Hayret bir şeysiniz ya! Adam patron olmuş nasıl olmuşsa bunlar birden: 

Kova! 
DOKTOR:  “İki kaşık 
    Duvara yapışık...” 
  Şimdi! 
PALYAÇO: Açlık! Açlıktır bu. Kaşıklar duvara yapışık. Demek ki kaşık oynamıyor. 

Kaşık oynamadı mı... 
DOKTOR:  Hayır, kulak! Kuuu- lak! Anlıyor musun kuu-lak!  
PALYAÇO: Anlıyorum, kuu-lak, anlıyor musun, anlıyorum kuu-lak! 
DOKTOR:  Hayvana bak... 
  “Sarı dal tavukta yatar 
    Tavuk kırılır yere yatar...” 
  Bu nedir? 
PALYAÇO: Bu çok tersine bir şeydir. 
DOKTOR:  Aferin! 
  “Tin tin tinler 
     başı inler...” 
PALYAÇO: İnleyen nağmeler!... 
DOKTOR:  Bravo! 
  “Biz idik biz idik 
    otuz iki kız idik...” 
PALYAÇO: Bitti! 
DOKTOR:  Ne bitti? 
PALYAÇO: Bitmedi mi? 
DOKTOR:  Bitti mi? 
PALYAÇO: Bitti ya! 
DOKTOR:  “Bir dünyayı oymuşlar 
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    İçine ağacı koymuşlar...” 
PALYAÇO: Tamam! 
DOKTOR:  Tamam mı? 
PALYAÇO: Çok tamam. 
DOKTOR:  “Yedi delikli tokmak 
    Bunu bilmeyen ahmak...” 
PALYAÇO: Kulak! 
DOKTOR:  Tamam! 
PALYAÇO: Devam! 
DOKTOR:  “Minareden attım kırılmadı 
    Suya attım kırıldı...” 
PALYAÇO: Davul! Davul tozunun minare gölgesi. 
DOKTOR:  Aferin! 
PALYAÇO: Bravo! 
DOKTOR:  “Çarşıdan alınmaz 
    Mendile koyulmaz 
    Ondan tatlı 
    Hiçbir şey olmaz...” 
PALYAÇO: Beleş. 
DOKTOR:  Beleş abi! 
PALYAÇO: “Tepsi tepsi nar 
    Haddin varsa birini al...” 
DOKTOR:  Para, para! Para babalarının hortumladıkları para.  
PALYAÇO: Bravo! Bravo! Ya:  
  “Hep içeri içeri 
    Başı dışarı?...” 
DOKTOR:  Ha! 
PALYAÇO: Hep içeri içeri diyorum, başı ... başı dışarı. 
DOKTOR:  Ciddi misin? 
PALYAÇO: Çok! 
DOKTOR:  Demek hep içeri? 
PALYAÇO: Hep... 
DOKTOR:  Başı... 
PALYAÇO: Evet... 
DOKTOR:  Vay canına, şimdi ne olacak? 
PALYAÇO: Bugüne kadar ne olmuşsa yine o olacak. 
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RÜJDİ İLE  EMİNE 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Rüjdi (Rüştü), Emine 
 

 
(Emin’yle Rüjdi sahneye karşı taraflardan girerler. Ortada bi bank var. Biri bir 
ucuna, biri  öbür ucuna oturur. Hem konuşur hem yavaş yavaş birbirine 
yaklaşırlar) 

RÜJDİ: Emine, Emine kız… 
EMİNE: Eeee… 
RÜJDİ: Mori Emine! 
EMİNE: Ee de. 
RÜJDİ: O şii… 
EMİNE: Ne şiii? 
RÜJDİ: Şi be… 
EMİNE: Ah, şi şi… 
RÜJDİ: Yaaa, şi şi… 
EMİNE: Rüjdi… 
RÜJDİ: Iıı… 
EMİNE: More Rüjdi be… 
RÜJDİ: Hım be! 
EMİNE: Sahi mi sen beni sevey misın? 
RÜJDİ: Ihıı… 
EMİNE: Bak diver sahi mi ise ciderım… 
RÜJDİ: Asa mori Emine be, kızma be, utanim. 
EMİNE: Kızarım. Sahi mi utanisın? 
RÜJDİ: Çim ben mi! 
EMİNE: Asa diver sahi mi seveysın beni? 
RÜJDİ: Sahi ya ne… 
EMİNE: Çok mi?... 
RÜJDİ: Çok ya ne… 
EMİNE: Ne kadar? 
RÜJDİ: Daha o kadar… 
EMİNE: Rüjdi… 
RÜJDİ: Iıı 
EMİNE: More Rüjdi be! 
RÜJDİ: Hım be! 
EMİNE: Sahi mi sen benımlen araysın evlenma? 
RÜJDİ: Çim! 
EMİNE: Sen… 
RÜJDİ: Asa ne… 
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EMİNE: Bakaym aray misın? 
RÜJDİ: Asa araym… 
EMİNE: Ne araysın? 
RÜJDİ: Ihıı… 
EMİNE: Diver de ne araysın? 
RÜJDİ: Te bileysın de… 
EMİNE: Hiçbişi bilmeym ben, ne bileym… 
RÜJDİ: Te oni de ne dedın… 
EMİNE: Rüjdi! 
RÜJDİ: Evlenma te araym asa, te ne araym… 
EMİNE: Evlenma mi araysın? 
RÜJDİ: Evlenma ya… 
EMİNE: Çimınlen? 
RÜJDİ: Oynaşma… 
EMİNE: Sen oynaşma, diver çimınlen? 
RÜJDİ: Eminemlen… 
EMİNE: Ne dedın, ne? 
RÜJDİ: Sevgili Eminemlen… 
EMİNE: Eeeeh… 
RÜJDİ: Emine… 
EMİNE: E de! 
RÜJDİ: Ihııı! 
EMİNE: Var mi paren Rüjdi? 
RÜJDİ: Ne kadar? 
EMİNE: Var mi bakaym? 
RÜJDİ: Var ya ne… 
EMİNE: Çok mi? 
RÜJDİ: Çok ya ne… 
EMİNE: Rüjdi.. 
RÜJDİ: Iı… 
EMİNE: Anan baban var mi Rüjdi? 
RÜJDİ: Emine! 
EMİNE: Ne… 
RÜJDİ: Şey… 
EMİNE: Ne şey?... 
RÜJDİ: Bu soriyi değil mi lazım ben sana soraym? 
EMİNE: Asa sor… 
RÜJDİ: Te sordom… 
EMİNE: Ne sordon? 
RÜJDİ: Anan baban var mi sordom… 
EMİNE: Anam da var, babam da var, ügi kardaşım da var… 
RÜJDİ: Ügi kardaşın da mi var? 
EMİNE: Var ema onon arabasi da var. 
RÜJDİ: Uzun mi? 
EMİNE: Dert kapili… Rüjdi! 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Senın var mi araban? 
RÜJDİ: Bilmey misın! 
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EMİNE: Bileym ema te cene soraym. 
RÜJDİ: Emine… 
EMİNE: Haa… 
RÜJDİ: Sen hangi mahallelisın? 
EMİNE: Bilmey misın? 
RÜJDİ: Bileym ema te yok ne soraym. 
EMİNE: Rüjdi! 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Evınız var mi? 
RÜJDİ: Var… 
EMİNE: Nerde otorisınız? 
RÜJDİ: Koyşida…Ya siz? 
EMİNE: Karşida…Rüjdi… 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Ceceylen kırlar misın? 
RÜJDİ: Yok, tutmaym aklıma, ben salt cünlen kırlarım…Emine… 
EMİNE: Eee… 
RÜJDİ: Ya anan baban seni bana vermeselar, ne yaparsın? 
EMİNE: Kaçarım… 
RÜJDİ: Kaçar misın? 
EMİNE: Kaçarım ya… Rüjdi… 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Ya senın anan baban beni istemezse, sen ne yaparsın? 
RÜJDİ: Kaçarım… 
EMİNE: Erçekler kaçmaz Rüjdi! 
RÜJDİ:  Kaçmaz mi! 
EMİNE: Kaçmaz tabii, nereye kaçacak çi… 
RÜJDİ: Emine… 
EMİNE: Eee… 
RÜJDİ: Asa ben dalarım… 
EMİNE: Nereye dalarsın? 
RÜJDİ: Sen nereye kaçarsen ben oraya dalarım. 
EMİNE: Ne var sen dalasın, ben sana kaçarım kaçarsem! 
RÜJDİ: Asa kızma de…Emine… 
EMİNE: Eee… 
RÜJDİ: Ihıı… 
EMİNE: Rüjdi! (Ayağa kalkar) 
RÜJDİ: Ha! ( O da ayağa kalkar) 
EMİNE: Yok bişi… 
RÜJDİ: Yok yok, var b işi… 
EMİNE: Var mi b işi? 
RÜJDİ: Var b işi, var bi şi… 
EMİNE: Ne var? 
RÜJDİ: Ne bileym ben… 
EMİNE: Bilmey misın? 
RÜJDİ: Nerden bileym çi… 
EMİNE: Demek bilmeysın? 
RÜJDİ: Vallah bilmeym…(Emine başını yan taraf döner) Süle kız ne var, ne oldi? 
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EMİNE: Daha ne olson! 
RÜJDİ: Ne oldi çi, bilmeym çi? Kız çatlatma beni! 
EMİNE: Ya Zerafet… 
RÜJDİ: Zerafet mi! Hangi Zerafet? 
EMİNE: Hangısi olacak. Yoksa bi Zerafet daha mi var? 
RÜJDİ: Ha, anladım, aşa mahalledeçi Zerafet… 
EMİNE: Ne! Aşa mahallede da mi Zerafet var? 
RÜJDİ: Başka Zerafet yok çi… 
EMİNE: Demek senın içın başka Zerafet yok. Dünyada salt o Zerafet var. Demek sen o  

   Zerafet’len cürüşisın. 
RÜJDİ: Çim, ben mi! Sen cürdün mi? 
EMİNE: Ben cürmedom ema başkasi cürmiş. 
RÜJDİ: Çim cürmiş? 
EMİNE: Nekiye cürmiş, anladın mi. 
RÜJDİ: Nekiye mi! Bak ben o Nekiye’yi tutarsem biler misın ne yaparım! 
EMİNE: A, demek sen Nekiye’yi da araysın tutma! 
RÜJDİ: Ne tutmasi be… 
EMİNE: Sen o Nekiye’ye bi şey yapamasın anladın mi! 
RÜJDİ: Yaparım, yaparım… 
EMİNE: Ne yaparsın? 
RÜJDİ: Bacaktan bacaga ayrırırım, te ne yaparım! 
EMİNE: Terbiyesız!... 

(Bir ara öylecene susup kalırlar)  
RÜJDİ: Bunların hepısi iftira Emine. 
EMİNE: İftira mi? 
RÜJDİ: İftira ya. 
EMİNE: Sahi mi? 
RÜJDİ: Sahi ya! 
EMİNE: Rüjdi… 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Bak yüzüme… 
RÜJDİ: Bakaym be… 
EMİNE: Yemin et. 
RÜJDİ: Anamın başiçın… 
EMİNE: Oynaşma. 
RÜJDİ: Sen oynaşma. 
EMİNE: Asa yimin et daha bi çe. 
RÜJDİ: Ekmekler kırsın. 
EMİNE: Rüjdi… 
RÜJDİ: Hıı… 
EMİNE: Ihııh… 
RÜJDİ: Emine… 
EMİNE: Hıı 
RÜJDİ: Mori Emine be! 
EMİNE: He  de! 
RÜJDİ: Ihhı… 
EMİNE: Rüjdi… 
RÜJDİ: Hıı… 
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EMİNE: Sahi mi sen beni?… 
RÜJDİ: Sahi ya… 
EMİNE: Çok mi?  
RÜJDİ: Çok ya… 
EMİNE: Asa ben da seni çok seveym. 
RÜJDİ: Ihıh… 
EMİNE: Ben da senınlen araym evlenma. 
RÜJDİ: Ihıııııııhh!... 
 
_____________________________ 
Sözlük 
kırlamak-horlamak 
 

 
 
 
 

  BİZİM MAHALLE ÇUKUR ÇUKURDUR 
                          (Hicivli şarkı) 
 
Beste, güfte: Agim Rifat 
 
Bizim mahalle çukur çukurdur 
Yarısı var yarısı yoktur 
Biraz ahşap biraz yokuştur 
Bizim mahalle hâlâ çocuktur 

 
Bizim mahalle çukur çukurdur 
Girişi var çıkışı yoktur 
Kimi şeker kimi şuruptur  
Bizim mahalle hâlâ çocuktur 

 
Ah Pembe Hanım bahçede banyo yapar 
Ah Aygaz Haydar çardakta çalım satar 

 
Yallah be Fato 
Yallah be Leto 
Yallah be Luto 
Vallah be  
Vallah be bu mahalle olmasaydı bu şarkı da olmazdı  

 
Bizim mahalle çukur çukurdur 
Köşesi var kenarı yoktur 
Biraz çatlak biraz uçuktur 
Bizim mahalle hâlâ çocuktur 

 
Ah Ayşe Teyze havada yufka açar 
Ah Cafer Zar bir batar bir çıkar 
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Yallah be Nimo 
Yallah be Ado 
Yallah be Bedo 
Vallah be  
Vallah be siz olmasaydınız bu şarkı da olmazdı  

 
Bizim mahalle çukur çukurdur 
Doruğu var tepesi yoktur 
Kimi sivri kimi vuruktur 
Bizim mahalle hâlâ çocuktur 

 
Bizim mahalle çukur çukurdur 
Kendisi var adresi yoktur 
Donu yırtık teli kopuktur 
Bizim mahalle hâlâ çocuktur  

 
Ah Hatice Kız tezgahta hayal dokur 
Ah Ali Okul ağaçta kitap okur 

 
Yallah be Nuro 
Yallah be Sıro 
Yallah be İlo 
Vallah be 
Vallah be bu şarkı olmasaydı ben de olmazdım 

 
 
 

 
 

                                          SISAAAAYM! 
(Monolog) 

                        
           Yazan: Agim Rifat 

Kişi: Cavit 
 

 
CAVİT: Sısaaaym! Başım rahat. Ne me lazım. Süle süle cene ben fena. Bıraga 

dedım Cavit, sana mi kalmiş dünyayi düzledesın. Yoo! Ya ben işledım ya 
hak cürsün. Ema bilmeymişlar Cavit, bilmeymişlar. Egdır takiyani bak 
dumanın düz çiksın. Ne me lazım. Az mi koşton, az mi yoroldon. Niçın? 
Çimın içın? Onlar içın! Ema bilmeymişlar Cavit, bilmeymişlar. 
Bekleyemeylar ülesın. Esçi kafaymişım ben, esçi adam imişım ben, 
mitepsız imişım, cahil imişım ben. Aaaa! Sısaaaym! Sısaaaym! Salt 
siyriçın bakaym, bakaym, bakaym… 

Sorarselar yabişi süleym, sormaselar, hiç! Neme lazım. Yoo! Ne 
var ben onda cendımi yoroltorim. Otor Cavit bak, bak çifıni. Sana mi 
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kalmiş…Sısaaaym! Sısaaaym! Salt  siyriçın bakaym, bakaym, 
bakaym…Kari bi taraf, kız bi taraf, oglan bi taraf, Yarabbi! 
O celin kokoşok, Allah! Burni yere düşsa kaldırmaz. o kızın elınden bi 
koz almayasın. Cene o velet yabiçe soray, 

-Bab nasılsın? Baba ne olisın? 
Zere kariya kalsa, bi maştrapa su vermez. Yoo! 
Ema sısaaaym! Sısaaaym! Salt siyriçın bakaym, bakaym, bakaym!... 

 
Haçın bakaym cene bi cün, vır, vır, vır, vır, vır, vır! Vır, vır, vır, 

vır, vır, vır! Fış, fış, fış, fış, fış, fış! Toplanmişlar hepısi arka sobada. A 
Cavit var midır yok midır, hiç! A ben bileym, araylar alma araba. A 
beride kulum batay. Ema ne me lazım. Sısaaaym! Sısaaaaym! Salt 
siyriçın bakaym, bakaym, bakaym… 
Haçın içi ay sora çükti kulum, batti. Aaaa! 

-Baba, ne yapam? Baba, ne edem? 
Bilmem, bilmem. Siz bilersınız. Neme lazım. 

 
Ceçen çet da tüle toplandilar. Baba sat bagi, zordayız. Aldilar 

pareleri cütürdilar bankaya. Ne sorma, ne diverma. Yooo! Faizler yüksek 
imiş, herçez yatırimiş. Üleymiş iş. Aman be! Haçın içi ay sora kapandi 
banka, kapandi hüçümet. Aaa! 

-Baba ne yapam? Baba ne diysın? 
Bilmem, bilmem. Siz bilersınız. Ne bileym ben. Ne me lazım. 

Hem citti pareler, hem şimdi ben lazım fena da olim. Yooo! Sısaaaym! 
Sısaaaym! Salt siyriçın bakaym, bakaym, bakaym… 

 
Haçın bakaym cene bi cün toplanmişlar arka sobada. Vıdı vıdı, 

vıdı vıdı, vıdı vıdı! Vıdı vıdı, vıdı vıdı, vıdı vıdı! Laka laka, laka laka, 
laka laka! Ben bu evde var miyım, yok miyım, hiç! A ben bileym. 
Araylar şimdi sataym tarlay da. A ben sattım! Pareler citti! Sısaaaym! 
Sısaaaaym! Salt siyriçın bakaym, bakaym, bakaym… 

Haçın anladilar üç sene sora. Aaaa! 
-Baba ne yaptın? Baba nasıl yaptın? 

Bilmem, bilmem. Ne bileym. Siz bilersınız. Ben mitepsız, ben esçi adam, 
ben cahil. Ne bileym ben. 
Neme lazım. Başım rahat. Dumanım düz. Sısaaaym! Sısaaaym! Salt 
siyriçın bakaym, bakaym, bakaym… 
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İLLA TATLILIKLA 
           (Monolog) 

                        
           Yazan: Agim Rifat 

Kişi: Hilmi 
 

 
HİLMİ: Ben bu insanlari anlayamaym, diverim dogrosoni, bi türli anlayamaym. 

Şeçer diyecek yerde şap diy. Ata binecek yerde eşege biney.. 
Var bi kalfam. Ema ne kalfa! Saat dokozda celecek yerde işe, celır on’da, 

-Usta, yap bi kahve! 
Kahve, kahve… 

-Usta, at bi su!... 
Su, su… 

-Usta, tut te buni.. 
Tut, tut… 

-Usta, cit al bi paçet sigare. 
Sigare, sigare… 

 
Bileym, aray çalma. İstemey cürim. Cürürsem fenasına celecek. 
Çalaymiş, çalsın be! 
Çalar çalar, neka çalar? Çalar neka ne var, fazla çalamaz. 
Şimdi alırsem ben tersıne, kırılacak çocogon cünli. Niçın be kıraym 
çocogon cünlüni. Niçın! 
Cürim karşi düçanda, şimdiye kadar yüz kalfa degıştırdi. Tutay bi teney 
çalarçen, bas şamari. Tutay oborosoni, bas dayagi. Sora elleri heftelerlen 
agıri. Agırır ya! Niçın benım agırmay, niçın! Velam kapinın eşigi 
duymay… 

-Usta, yarın celemem işe, çok işım var. 
Celma be, ne var be… 
İlla tatlilıklen, illa! İlla! 
A, onda mi? A, onda yoktor! Onda yumruk oynar. Aha, onda! Onda 
bilınır. Onda salt sükmez. Aha! Yok, yok, yok, yok, yok,yok, hiç velam 
yorolma! Aha! Aaa!... 

 
Ben bu insanlari anlayamaym, diverim dogrosoni, bi türli anlayamaym. 
Hayvanlari anlaym, insanlari anlayamaym. 
Aldım bi çuval şeçer, tuz çikti. Olsa sefte, neyse. Yok. Pirinç alim, kum 
çikay, sirçe alim su çikay. Ne alırsem hep bi şey çikay. 
Bileym, zay bilmeym. Ema şimdi ben alırsem çevırma ceri, alırse herçes 
çevırma, ne olor. Adam henız açmiş düçanıni. Ya kaparse! Ya ararse 
kapama, kapayamazse. Sora çim kapar. 
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Ne insan bunlar ya, birden müfettişe! Bi müfettiş, da bi müfettiş! Arka 
arkaya! Niçın be! Ema te çikmiş. Sırça almiş, cam çikmiş. E, çikar! Bi 
şey çikacak be kardaşım. Ne alırsen o çiksaydi dünyada, dünya bucün 
çimbilir nerden çikardi. Benım da bübregımde taş çikti, bübrek çikmadi. 
Çimseye bişi. Velam kapinın eşigi duymadi. Niçın be, niçın! 
İlla tatlilıklen, illa! İlla! 
A, onda mi? A, onda yoktor. A, onda yumruk oynar. Aha! Onda! Onda 
bilınır. Onda salt sükmez. Aha! Yok, yok, yok, yok, yok,yok, hiç velam 
yorolma! Aha! Aaa!... 

 
Ben bu insanlari anlayamaym, diverim dogrosoni, bi türli anlayamaym. 
Dagi anlaym, taşi anlaym, oti anlaym, bunlari anlayamaym. 
Var benım bi koyşom. Ema ne koyşi! Binmiş çeremitlıge, toplay çirez. 
Toplasın be. Kırılimiş çerimitler, kırılsın be. 
Atay taş, atay cübre, atsın be! 
O atay, ben toplaym. Çeremit kırıli, ben degıştırim. Çeremit toptancida 
neka istersen. 
Haçın bakaym bi cün, yapay bi duvar. Yapsın be! 
Cirmiş yarım metro benım avliya. Cirsın be! Koyşi be! Koyşi cirmese 
çim cirecek, obi mahalleden mi celecek cirma, insan biraz düşünür. Ya 
olmasaydi o koyşi onda, ne olordi, evın o tarafi açık kalırdi. Da isla mi 
açık kalsın. Da isla mi çüpekler cirsın. 
Oynaymiş çocoklar top. Oynasın be! Çocok be! Çocoklar oynamase çim 
oynayacak.  
Cürim obi koyşilar, et popara olilar. Yok senın saçagın bana damlay, yok 
benım pencerem sana bakay. niçın be! Benım da mutfagım batacak 
nemden. Batsın be! Koyşi be! Şimdi ben alırsem…Niçın be! 
İlla tatlilıklen, illa! İlla! 
A, onda mi? A, onda yoktor. A, onda yumruk oynar. Aha! Onda! Onda 
bilınır. Onda salt sükmez. Aha! Yok, yok, yok, yok, yok,yok, hiç velam 
yorolma! Aha! Aaa!... 

 
Ben bu insanlari anlayamaym, diverim dogrosoni, cendımi anlaym, 
onlari anlayamaym. 
Var benım bi karım. Ema ne kari! 

-Hilmi, bi şi tasalandım, çikaym. 
Çik be zay… 

-Hilmi, biraz ceç kaldım, bakma kusura… 
Ne var be zay… 

-Hilmi, ben bucün cideym anamda. 
Cit be zay… 
Anasi yoktor, ema cidey. Citsın be! Ben şimdi anan yoktor, diyemem. Az 
mi anasi yok, şimdi ben da anan yoktor, dersem, ne olor. 

-Hilmi, bu cece kardaşımdayım. 
Dane be… 
A ben bileym. Ema ben şimdi kardaşın da yoktor, kardaşın on sene evel 
ülmiştır, diyemem. Ben onon kardaşıni da bi çe tekrar üldüremem. 
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Zay ben Ümer. Kari süg, o süg, kari vur, o vur. Her cün polis, her cün hır 
gür, her cün kavga. Bütün mahale kovkay ayaga. Niçın be! Benım da 
karım evde otormay ema velam kapinın eşigi duymay. Niçın! Niçın be 
alemın ibreti olim, niçın! Sofra hazır, düşek hazır, bankada çekler, denize 
cideys yazın, ne me lazım, niçın! 
İlla tatlilıklen, illa! İlla! 
A, onda mi? A, onda yoktor. A, onda yumruk oynar. Aha! Onda! Onda 
bilınır. Onda salt sükmez. Aha! Yok, yok, yok, yok, yok,yok, hiç velam 
yorolma! Aha! Aaa!... 
 
İlla tatlilıklen, illa! İlla!... 

 
 

 
 
 

KİMİLERİ DE VAR Kİ 
(VAR YABIRISİ TE…) 

/Monolog/ 
                        
Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Hayrullah 
 
 
Celmiştır birısi 
-Allah, Allah! Allah Allah! 
-Ne oldi be? 
-Allah, Allah! Allah Allah! 
-More ne belan be var? 
-Allah, Allah! Allah Allah! 
-Allah, Allah, tamam da, kardaşım, derdın ne? 
--Allah, Allah! Allah Allah! Fesuphanallah! 
Bi şiye şaşıri, bi şiyi begenmey, bi şiden memnun dil ema nedır, divermey, 

anlatmay, salt hayretler içınde kali, 
-Allah, Alla! Allah Allah! 
Ay cene bunlar bi türli. Var cene yabırısi, 
-Pare, pare! Pare, pare!Var ise pare var çare, yog ise pare yok çare. 
Tamam be kardaşım, dur biraz, çimdır durduran, pare diy başka demey, 
-Paren yog ise çimse takmaz, siçanın ciremedıgi yere pare cirır, ilani delikten 

pare çikarır, açılmayan kapiyi pare açar. Bucün her şey pare. Paren yog ise karın bile 
seni istemez, çocokların, Baba, demez sana… 

Tamam be kardaşım, madem üle, pare pare diyecek yerde her cün her cece, her 
yerde herçeze, otor, pareye celmek içın bi plan kur, bi iş yap, kazan…Yok! 

-Pare, pare! Pare, pare! Anasızlık babasızlık, illa paresızlık. Şarkısi bile var, 
”Mani mani!”  
Yog ise mani sügey anani! 
 
Hay cene bu da bi türli, var cene yabırısi, ne yabırısi, hepısi, 
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-Sarp bi iş bulmişım, dokonmaym hiçbi şiye, toradan toraya bi şey kaldırmaym, 
otorim bütün cün. Vela imza atmaym. Sarptır işım… 

Sarp ise işın, ne aglaşisın, 
O çalaymiş bu çalaymiş. Sokaklarda cübrelerden ceçılmeymiş, Alamanya 

başkaymiş, bi sıra yog imiş, alan satani bilmeymiş, çori bilmeym ne yapaymiş sagıni, bu 
büle citmez, biz adam olmayacagimisık, sonomoz ne olacak, her şey biney, süt biney et 
biney, et binerse un biney, sigare biney, evler çok pahali, bahçeciler batti, zarzavatlar 
çüri satılmay… 

Kardaşım sen bi çe cendıne bak. Her yerde, çim daha çok işley diye ügünürlar, 
bizde çim daha çok otori… 

 
Ay cene bu da bi türli… 
Celmiştır bi cün birısi, 
-Ne açtın bunda bu düçani, bunda düçan işlemez. Bu mahallenın insanlari zaten 

pistır, bu caddede çok toz kovkar. Ne asmisın cene oni oraya, ne çikarmaysın biraz daha 
ortaya. Çek buni furlat, cütür oni at. Onda raf yapılmaz. Hala mi tutaysın büle şileri, 
bunların modasi ceçmiştır, çimse almaz. Semaforlar cene işlemey, ben nasıl ne dedım 
üle çikti, o fabrikay açtilar ema isterlar kapama. O boya vurulur mi, çimdır o, ne sanay 
cendısıni, ondan daha fena yoktor, ben onon babasıni da bilerım… 

Kardaşım, sen buraya bana bi merhaba mi dema celdın, alemın işıne mi karışma. 
İnsaf ya! 

 
Ay cene bu da bi türli… 
O citti, onon arkasına başka birısi celdi, 
-Vallah sen akılli çiktın, hem düçan tutaysın hem hüçümet işınde işleysın. Biz bi 

aylıklen kaldık. Mal nerde bulisın, nerden cetırisın, Türkiya’ya cideymisın, Surriye’ye 
cidey misın, Polonya’ya da cideymişlar duydum. Hudutlarda çok mi bekletıriler, rüşvet 
aray milar, ne kadar mal ceçırebileysın, viski alimisın, sigara alimisın, neka bi paçet, 
neka bi şişe, müfettişler celi mi, ayda ne kadar vergi çeseylar, kaç işçın var, neka 
üdeysın, çiran neka, var mi hesap, ne kadar kazanisın?... 

Kardaşım, bi çay içma celmişisen iç, cit. Ben senın evınde kaç kaşik var, kaç 
çatal var soraym mi? Çim ciri, çim çikay, çim nereye cidey, çim ne yapay karışim mi? 
Çiram ne kadar imiş, ne kadar kazanimişım sana mi diverecem. Sen cendi karına bak 
ahbap. 

 
Ay cene bu da bi türli 
Celmiştır bi tanıdık 
-Allayse bi yüz mark acele lazım, yarın cetırırım.  
Ne yarın ne obircün, ne bir ay ne bi sene, celdi ceçti yini sene hiçbişi. Olsa salt 

o, üp başına ko. Celi oborosi, 
-Bi tenesın sen Hayrullah. Aylıgi aldım mi o cün cetırırım. 
Ne o cün, ne bucün, yaz sen tefterleri doldor… 
Kardaşım, ben banka miyım. Senın araban, evın, çalımından ceçılmey, dagın 

denizın. Hayrullahın cani yok mi, benım te tebu düçanım. Ben ne vakıt denize 
cidecem!... 

 
Ay cene bu da bi türli… 
Celmiştır bi cün birısi, 
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-Duydun mi ne oldi? 
-Ne oldi? 
-Nafi karısından ayrıldi… 
Ayrılmiş ise ayrılmiştır be kardaşım. 
-Hüsinın da karısi kaçmiş… 
-Allah Allah! 
-Mübecel biley misın çimınlen cidey? 
-Çimınlen? 
-Ademlen… 
-Yok ya! 
-Karısi da biley… 
-Allah Allah! 
-O pareleri ne çaldi ceçen sene, oni tutmişlar… 
-Tutmişmilar! 
-Tutmişlar ema cene kivermişlar… 
-Allah Allah! 
-Şüçri da komorda batmiş… 
-Batmiş mi! 
-Evıni da düçanıni da kaybetmiş… 
-Hade be! 
-Şimdi tarlasıni yok pahaya satay. 
-Allah Allah! 
-Masari da direktor yapmişlar nasi benzey… 
-Ne! O pisi ha! Ya o fabrikay batırmadi mi! 
-Çim daha çok batıri, oni daha çok çikarilar… 
-Allah Allah! Allah Allah! 
-Belediyeden karar celmiş, privat düçanlari kapatacakimişlar… 
-Ne! 
-Hem işte hem düçanda olmaymiş. Çimın düçani varise oni ataylar işten… 
-Allah Allah! Allah Allah! Fesuphanallah! 
-Hade bana eyvallah! Ben cittım… 
Da mi citmemisın! Düçani kapaymişlar, işten ataymişlar! 
Nah atarlar! Nah kaparlar! 
 
Var te yabırısi 
Var ema 
Bu kadar da olmaz Hayrullah! 
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ŞEŞO 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Eşko 
 

 
EŞKO: Say herçes sever cendi çocogoni, ema ben nasıl severım çimse sevmez. 

Kanıni severım domozon, canıni severım. Nasıl sevmeyesın Allani seversen. 
Daha dogmaden karilen hesap ettık. Bu çocok dogarse ilkyazda ister dogma, 
dedık. İlkyaz oldi dogmadi. İçınci yaz oldi dogmadi. Bekle bi sene, yoktor. 
Bekle da bi sene, yoktor. Haçın beş sene sora, tegadır, 

-Nerdesın be Şeşo be? 
Tuuh! Yüzüme bi balgam! 

-Niçın be Şeşo? 
-Ne anani bozdon rahatlıgımi. İsla yogidım hiçbi yerde. 

Aman be Şeşo be! Sora nasıl sevmeyesın  Allani seversen. Daha beş yaşi 
olmaden, ceçti alti yaşına. 

-More Şeşo be ne yapaysın be? 
Sen karışma, üledır iş. 

 
Lafa bak, Allahaşkına “Üledır iş!” Biz daha kovkmamisık, o işley! Sora nasıl 
sevmeyesın Allani seversen, nasıl! Evde taş taş üstüne bi şey komaz. Elıne ne 
ceçerse kırar, düker, yakar yiker… 
Bi cün bana, 

-Baba, dedi. Evi yakarsem yanar mi? 
Soriya bak: “Evi yakarsem, yanar mi?”. Üç cün sora yakti halamın evıni! 

-More Şeşo be, alemın evi yakılır mi? 
-Asa ne, dedi. Araymisın bizım evi yakaym. 

Şimdi hayt, hayt şimdi sevma. Hayt de hayt, hayt şimdi sevma. Sevma bakaym  
hayt! 

-Baba, dedi bi cün cene bana. Yik bu duvari. 
-Koyşinın duvarıni mi? 
-Koyşinın. 
-Yikeym be Şeşo ema diver niçın? 
-Araym cürma koyşilar ne yapay! 

Aman be Şeşo be! Sagolasın… 
Ceçeyz bi cün trotoarlen, 

-Baba, dedi. Ver elıni. 
-Verim be Şeşo, ema… 
-Ne! Aci misın elıni? 
Aman be Şeşo. Elımi! Canımi ara, canımi verırım. Ema diver ne 

yapacan? 
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-Araym ceçırma seni yolon obi tarafına, korkaym basmasın yabi araba. 
Aman be Şeşo be! Sora nasıl sevmeyesın, süle nasıl! Çim sevmez anasıni ben  
onon! 
Celdi cene bicün tüle, ben neka kovkmişidım, 
  -Baba, dedi. Yapmayasın da yabi çocok. Hesaplar çikmay isla. 
Be kopil be! Be velet be! Ya senden başka çocok ne lazım bana be Şeşo be! Ya 
seni sevmeyen ülsün be! 
Bi cün cene tüle, ben neka otormişidım, 

-Baba, dedi. Bırak anayi. 
-Bıragaym be Şeşo. Ya ben senın içın aldım. Ne lazım cene bana ana. 

Benım var cendi anam. 
-Bırak haçın diym! 
-Bıragaym be Şeşo, ema çim sora yikar bizi, çim payçlar? 
-Otomatik payçlar. 
-More Şeşo be, ya ne yerız, ne içerız? 
-Çarşida yerız, çarşida içerız. 

Sora nasıl sevmeyesın Allani seversen. Süle nasıl! Siz olsaydınız sevmez  
miydınız? 
Haçın tega cene içi cün sora, 

-Baba, dedi. 
-Süle be Şeşo. 
-Bırak şimdi senın da anani! 
-More Şeşo be ya kalmay sora evde hiçbi ana. Ne yaparız? 
-Tezede ciderız. 

Aman be Şeşo be! Tezede! Tezede cidılır mi bu havada! 
Haçın cene bi cün, ben tam neka hazırlanmiş idım sülema, 

-Baba, dedi. Darılır misın, diverim bi şi? 
Süze bak, efendilıge bak, zerafete bak: “Darılır misın?” 
Ya çim darılır sana, anasıni ben onon. N’araym darılma be Şeşo be! 

-Baba, dedi. Kırdım mitebın bitevi camlarıni. 
-Niçın be Şeşo? 
-Ne bileym be baba. Ben vurim, onlar kırıli. Ben vurim, onlar kırıli. 

Süze bak Allani seversen: “Ben vurim, onlar kırıli” Sora nasıl sevmeyesın. 
Nasıl…Ben yazdırim bi mitebe, o cidey başka mitebe. 

-Baba, diy, cene bi cün. Olor mi soraym bi sori? 
İncelıge bak: “Olor mi soraym!” Hangi çocok der buni! Hangi! İstersen yüz sori 
sor, İstersen bin sori sor be Şeşo! Sori mi problem. 

-Baba, dedi. Niçın be, dedi. haçın Letafet ciyey panturlarıni cüsteri 
donlari? 
Be çafir be! Be velet be! Ya çim sevmez büle çocogi, çim? Çim be anasıni!... 
Bi celdi cene bi cün, ben neka hazırlanmiş idım çikma, 

-Baba, dedi. 
- Ha, Şeşo? 
-Citmeym ben gayri mitebe. 
-Citma be Şeşo. 
-Ügretmen, diy. Ügredi bize onlari ne bilmeyz. 

Sora nasıl, nasıl, nasıl! Nasıl sevmeyesın büle çocogi Allani seversen, nasıl! 
Canıni severım domozon, kanıni severım. 
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Bi cün tüle, tam neka hazırlanmiş idım uzanma, tega Şeşo, 
-Baba, dedi.Alırsen bi araba bana, o araba benım mi olor? 

Süze bak: “Al bi araba” demey “Alırsen bi araba” diy. Süzi nasıl tam tutturi, 
nasıl tam yerıne kondori. Sora nasıl, nasıl, Allani seversen, nasıl… 
Haçın bakaym bi cün pareler yok. Araym Şeşo’yi, Şeşo yok. Hay anasıni, bi 
yerde yok.Bekle bekle yok. Haçın tega postaci, yolamiş bi müytüp denizden, 

-Baba, diy, müytüpte. Aldım bitevi pareleri kaçtım. Kızmayasın? 
Süze bak, saygiya bak, hürmete bak: “Kızmayasın?” 
Ya çimdır o anasının na…afedersın, sana ne kızar. Anasıni ben onon dokoz 
bayrama kadar, anlay misın! 
“Kızmayasın?” kızar miyım be Şeşo. Ne vakıt kızmişım ben sana. Ya ne 
divermeysın çi cideysın denize. Verırdım da oka pare be Şeşo be! Be kopil be, 
be velet! Sora nasıl, nasıl sevmeyesın Allani seversen, nasıl! 
Siz olsaydınız benım yerımde ne yapardınız? 
Ne yapardınız ha? 
Hayt bakaym şimdi, hayt! Hayt de hayt! Hayt! 
“Kızmayasın!” 
Anasıni ben onon, anasıni!... 

 
 
 
 
 

MESELA YANİ 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 

 
Bu  dünya fena kurulmiş, dil çi fena kurulmiş, kurulmiş nasıl kurulmiş ise, ema 

bıktık gayri. Lazım bi şi yapma, lazım degıştırma.  
Mesela niçın olmasın büle.  
Araysın deyalım başıni yikama, çok isla demek başıni yikayacan, alisın, 

çüzeysın, tap tap, çikarisın kuyaysın legene. Ataysın su, süreysın sapun. Alisın fırçayi, 
fırçalaysın, payçlaysın, yapaysın billur. Sileysın, kuruturisın, takaysın. 

Ya da mesela, deyalım çi üşümiş başın, ya da ne bileym hangi sebepten, fena 
agıri. A sen araysın çikma, var bi yere cidesın. Çikarisın başıni, koyson onda, sen 
çikaysın cezeysın, cideysın nereye istersen, o agırsın evde neka isterse. 

Sora, mesela, diyalım çi yüregın (karnın) bi şi rahatsız. İçeysın oni, içeysın buni, 
ceçmey. Alisın kuyaysın elıni içeri, çikarisın ne var ise dişari, payçlaysın tek tek, 
artlaysın, çekeysın, takaysın, süreysın, yapıştırisın, ütileysın, cene kuyaysın içeri, 
çimseye bi şi. 

Canın sıkıldi mi diyalım, sıkıldi. Cene bi kuyaysın elıni içeri, cevşetırisın bi içi 
burma, bitti. Cene mi olmay! Tamam, açaysın cüksünde bi içi pencere, hade bakam. 

Sırtın mi kaşıni, olor kaşınır, bükeysın elıni, kıvırisın ema tam neresıni ne 
araysın kaşıma kaşiyamaysın, ona buna da yalvarmak istemeysın, tutaysın, çevırisın 
sırtıni, dündürisın, cetırisın ününe. Sırtın ününde, bu nerde var! Kaşı da kaşı. 

Niçın olmasın, niçın degışmesın, bu dünya hep mi büle kalacak. Her cün mi 
yemek yiyeceksın! Bıkmadın mi, kovkaysın bi cün sabaylen, sabahtan akşama kadar 
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bütün cün yiysın. Yiysın ema sora, bir ay hiç yemeysın. Her cün yemek yapmaysın, her 
cün ekmek pişırmeysın. Ne cübre, ne telaş. Ayda bir. Bir ayda bir. Her ay, aydan aya, 
nerde sen bulmisın. Sora çik cez dolaş, Biray eve hiç celma… 

Niçın olmasın. Tabi canım, bi fabrikada deyalım bi direktor, bin işçi. Neden 
bitevi şiçiler direktor olmasın mesela. Bin direktor, bi işçi. Direktorların başında işçi! 
Direktorlar işley işçi otori. Fena mi. Direktorlar da işçiyım demey, direktorim diy, ben. 
Say ben işleym ema beniyım direktor o işçi. İş bitti… 

Çevırecen kardaşım, devırecen, altıni üstüne cetırecen.  
Tutaym mikrofoni ben şimdi mesela, kaldırim havaya. Ben nerde koym o onda 

duri. Celisın sen alisın mikrofoni, cideysın. Sen cideysın, ben kalım, bu nerde var! Çim 
bucün çimın mikrofononi alabiler bu kadar kolay. Hem kaç çişinın mikrofoni var bi çe 
bakam? Bi mikrofon ne kadar bileymisın?  

Deyalım sen mikrofoni almaysın, sen almaysın ema oborosi ali. O ali benım 
yerıme o konoşi, o cüldüri. Ben ceçmişım karşida koltokta kurulmişım, cüleym. Hepınız 
çikaysınız tek tek cüldürisınız, ben tek tek cüleym.  

Ema bu da mi olor, olor, neden olmasın! Ben bi pot kırsam şimdi mesela, yanlış 
bir şey sülesam, bir şey sülesam ne lazım dil süleym, beni hapsa atarlar, ema sizi 
hepınızi hapsa atamazlar çi… 

Ema bu çok tersıne, diyeceksın. 
Kardaşım, sana da insan bir türli yaranamay. Asa bul sen bişi başka bakaym. 

Hem bulamaysın bişi, hem karıştırisın işi. 
Mesela sen şimdi bana, 
-Tamam, diyalım çi büle oldi, sen nasıl ne diysın üle oldi, her şey degışti, ne 

kazandık? 
Nasi ne kazandık! Ben şimdi bunlari yazdım mi, yazdım. Alisın silgiyi sileysın, 

tutaysın çagıdi yakaysın, kapatırisın agzıni. Daha ne araysın sen! Celim onda senın 
dırdırlarıni mi dingleym, oni mi araysın. 

Yap sen da bi şi bakaym. 
Allah, Allah! 

 
 
 
 
 

GİTARIMIN İNCE TELİ 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
Şimdi ben size “Şazo” şarkısıni, “Rüstem” şarkısıni süleyecem sevgili seyirciler. 

Süleyecem, süleyecem da cürdügünüz cibi gitaramın en ince teli yok. Ben buni şimdi 
yini anladım. Aldım gitarayi, çikaym, ne bakaym bi teli eksik. Bi tahtasi eksik olsa, 
problem yok, ema bi teli eksik oldi mi problem oli. 

Nevzat şimdi arkamda cüley. Cüler tabii. Ben da olsaydım onon yerınde ben da 
cülerdım. Gitarasının teli kopmiş, citmiş benım gitarami bulmiş, Agim’ın bi tahtasi 
zaten eksik çi bi teli da eksik olmiş ne olacak, diyerek, çekmiş telıni takmiş cendısıne, 
şimdi cüley. 
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İsla ştos idi bu Nevzat. Bak seyirciler da cüley. Ema çikarırım ben buni senden bak 
cürürsün… 
(Gilan) 
_________________ 
Sözlük 
Ştos-espiri 
 
 
 

SEN KIRKMA 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
  Reşit bi şi kulagıma diyecek galiba. Bakam ne diyecek? (Reşit kulağıma bir 
şeyler fısıldar)  

-Kırkma, dedi, evet evet, çok kırkma, dedi, aynen büle dedi. 
Aşk olson Reşit, bu ka  sene beraberiz beni hala berber sanaysın. Hem kaç çe 

diverdım ben asna berber Bekir’dır. 
Bakalım şimdi Reşit niyi ve neleri kırkacak… 
 
 
 
 

 
SARI BIYIKTAN BIYIK MI OLUR 

(Ayaküstü) 
 
Yazan: Agim Rifat 

 
Sıra cene şimdi, Nevzat Şundo’da nasıl ne cürisınız. Otor otor kalkma, evde 

dilsın, bunda sıra var. Daha hala çagırmadım, çagırdım mi celırsın. Hangi şarkilari 
süleyecen bi çe oni anlataym ben… 

Hade şimdi cel. Bırak gitaray, dinın hakiçın, bırak üle cel. Cel cel yaklaş. Yaklaş 
yaklaş yanıma… Ha tüle… Te şimdi ancak cürebileym çi biyik ta kivermisın. İnsan 
lazım yarım metro kadar yaklaşsın yanına da cürsün çi biyiklerın var. Bırak ananın 
başiçın, dinlersen beni çek o biyikleri, sari biyikten biyik mi olor Allahıni seversen. 
Biyik dedıgın, benım cibi kara olacak, nereden baksan, tayareden baksan, tayareden 
cüzükecek. Biyik budur… 

Nevzat Şundo’ya ve onon bu cüzel biyiklerıne bi alkış lütfen! 
Al mikrofoni şimdi, ne istersen yap… 
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O MESELE BU MESELE 
(HER ŞEYİ SÖYLEMEK GEREK) 

/Monolog/ 
                        
Yazan: Agim Rifat 

 
Her şeyi lazım sülema, lazım dildır sısma. Sısa sısa te nereye celdık. Cüri a 

divermey, biley a sısay. Sısay misın, al şimdi! Var içen sülema, var içen anlatma, 
diverma, otorma, konoşma, bir bir dizma, sıralama, bakma ne oli ne bitey. Allah vermiş 
akıl, Allah vermiş dil, Allah vermiş kalem, çagıt, otor, yaz, yazamazsen anlat birısıne, 
birilerıne yazdır, çizdır, yardımci ol, yol cüster, saklama. Saklaya saklaya bak ne oldok. 
Ne saklaysın, çimden korkaysın, makamından mi edeceklar apoletlerıni mi sükeceklar, 
işten mi atacaklar. Sana bravo mi diyeceklar, ödül mi vereceklar sustun diye? Seni başa 
mi ceçıreceklar, aylıgıni mi bindıreceklar, ne yapacaklar? Seni adam yerıne mi 
koyacaklar sanaysın, ne sanaysın sen? 

Her şeyi sülema lazım, lazım dildır sısma. Ben her şeyi yazmişım, her şeyi tek 
tek çagıda ceçırmişım. Düşünmişım taşınmişım, aklıma ne celmiş ise hepısıni bir bir not 
etmiş, bu torbanın içıne koymişım. Ne varimiştır diyecegım oni demişım. Dur buni 
demesam da islatır, ona dokonorsem o kızar, buna dokonorsem bu kızar diye bi şey yok. 
İsteyen kızsın, isteyen darılsın, isteyen da çüplere binsın. İstemese dinlema, dinlemesın, 
onon da yoli var, kapasın kulaklarıni, o kadar. Ben süleyecem, nereye çikarse çiksın, 
nereye kadar ciderse citsın, durmayacam. Süleyeceklerımın hepısini torbaya koymişım, 
torbadan ne çikarse, nasıl çikarse o mesele üzerınde üle duracam, bitti! Şimdi ben buni 
sakli da yapabilerdım, cizli da yapabilerdım. Korsem çikarim bi şi a yok hiçbişi. Hiç üle 
bi şey olor mi. Tega torba, tega çagıtlar. İsteyen celsın baksın, dokonson. Sakli bi şey 
yok…Elımi kuyaym…Hooop! Çikarim. Bakam niymiş bu mesele… 
  

BÜYÜK KÜÇÜK MESELE 
Bu mesele ben neka ne cürim, o ka büyük bi mesele dildır neka ne büyütürilar. 

Siz da cendınız bilersınız, bizde bi şey aldi milar büyütürma, başladimilar cerma, 
bilmezlar durma. O alır büyütürür bu alır büyütürür, çimın elıne ceçerse büyütürür da 
büyütürür, o kadar büyütürür çi bu meseleyi. o meseledena başka b işi cüremezsın, 
dersın çi ondan başka mesele yoktor, dersın çi dünyada salt o mesele var. Ben ne 
yaptım? Aldım küçükletırdım, o kadar. O kadar küçükletırdım, o kadar küçükletırdım çi 
cürdügünüz cibi oldogondan bile daha küçük yaptım, artık bunun üzerınde durmaya 
degmez.  

Ceçam başka meseleye… 
 

BU SALT BİZDE DİLDIR 
A bak, bu mesele dildır salt  bizde, bize mahsus bi şey dildır bu. Dünyanın 

neresıne citsan buna rastlarsın. Bu her yerde var. O kadar yaygın çi bu, hayret bi şey, 
dersın çi birısi otormiş bi yerden, bütün dünyaya ayni şeyi yayay. Çimse bunda “Bak bu 
salt bizde var” diyemez. Neden? Çünçim dedıgi anda karşidan oborosi birden “Ah o 
bizde da var” diyecek da ondan. Onon içın büle bi meseleyi cürür cürmez hiç vakıt 
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kaybetmeden, hemen obi meseleye ceçecen, ceçecen çünçim ceçmezsen kalırsın te 
tonda.  

Bakalım şimdi obi mesele niymiş… 
 

KORKOTAN MESELE 
Ah, beni en çok bu mesele korkotor bak. Ben bundan korkarım. Ben hiçbi 

şeyden başka korkmam bundan korktogom kadar. Bu mesele üle herçesın sandıgi cibi 
yabana atılır bi mesele dildır. Biz bucün onon üzerınde durmazsek, yarın çok daha 
vahim sorunlarla karşi karşiya kalabilerız. Kalabilerız da ne demek, kesin kalırız. Onon 
içın her seferınde bunun üzerınde ısrarla durmamız lazım çi bi daha ononlen hiçbi 
şekilde, hiçbir bakımdan karşı kaşiya celmeyalım. Biz koyabilerız da, tega alim koym 
çekeym bi çenara, ema ne kazaniz, ona bakmak lazım. Çime bi hayri dokonor çi bi 
çenarda onon, elımıze ne ceçer, buni hiç düşündünüz mi? Hade sülemeym ben te, 
sısaym, ne oldi, oldi mi yabişi çi? Sısmaklen olmaz çi… 

Ceçam obi meseleye… 
 
ŞEY MESELE 
Bu neymiş bakalım? Ha bu şeymiş, şimdi anladım. Şey yapmasaydım zaten 

anlayamazdım. İsla çi şey yaptım da şey oldi. Şey yapmaden şey olmay çünçim. Lazım 
şey yapma çi şey olson. Şey olmaden olmay. Ema biz hep şeyi bekleyz. Şey celırse şey 
yapayz, şey celmezse hiçbi şey yapmayz. Neden, çünçim şeyimız yok, bize lazım birısi 
şey desın da şey olam. Her şeyın bi şeyi var ema bizım velam o şeyımız yok. Sen şimdi 
şey diysın ema nerde bulma o şeyi. O şeyi bulmaden bu şey olmay. Her şey bi şeye 
bagli. O şey cene obi şeye bagli. Soni yok, tam neka şey yaptım sanaysın haçın 
bakaysın başka bi şey çikay. Olsa o kadar kolay şey yapma, benım nanem da şey 
yapardi. Onon içın lazım dildır birden şey olam, o cendısi şey olor. Buni da bi çenara 
şey edam çi, citmesın şey olma. Bi şey daha var ema, bu da kulagına şey olson, sana “Bi 
şey var mi” dedimilar sen hep “Yok bi şey” diyecen, buni hiçbi vakıt şey etmeyecen, 
aklının şeyinden bile ceçırmeyecen… 
Sırada ne var bakam… 
 

BİLINEN CİZLİ SAKLİ 
Ah, eh,eh…Bu mesele korsem cizlidır, a herçez biler. Ali gazatay oki bi çenarda 

sakli. Birısi ceçey o çevıri o sayfayi ceçey obi sayfaya, korsem çi orasıni oki, a akli o 
sayfada. Almisın oko, o zaten basılmiş, sen saklasan da o onda niceyse duri. Herçez da 
ayni şeyi ali bakay. Yok, korsem çi basılmamiş, korsem çi hiç başka çimsede yok, salt 
onda var o gazata. 

Buluşi içi çel, içısi bi şi demey, ne o ona çel di, ne bu buna. Yapılilar korsem çi 
dildırlar çel. Lazım ceçsın yabi çocok “Ah babak çel” lazım desın da anlasınlar çi 
çeldırlar. 

İçısi çikmiştır sınava, içısi da düşmiştır. Ne o ona niçın düştün diy ne bu buna. 
Hiç korsem düşmemiştırlar. Yapılilar korsem çi hiçbişi olmamiştır, korsem çi içısi 
ceçmiştır. Çimi aldadisın sen… 

Ceçam obi mesleye en isla, ise sinirlerım bozolmaya başladi… 
 

AGIR Bİ MESELE 
Auu bu niymiş! Bu çok agır bi şey sevgili seyirciler. Bak ürpelem dirıli, tüylerım 

diken diken oli. Buni cürmezlıkten celemezsık nasıl ne var adetımız. Arkaya da 
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atamazsık. Atarız ema yarın obircün bu bir yerde nasılsa cene çikar karşımıza, bundan 
kaçamazsın. Kaçarsın da, neka ne cendıni aldatırsın. Buni bir an evel lazım çüzma, hem 
oni da hep beraber. Bu sadece onon bunun meslesi değil çünçim, bu hepımızi 
ilgilendiren bi mesele. Bu hepımıze ait bi mesele. Yok efendım bunun benımlen alakasi 
yok dersen, yarın celır senın da başına yikılır, misliyle yikılır hem de, ülebi yikılır çi 
şaşırırsın pusulani, bilmesın nereye dünma. Bunun üzellikle altıni çizmek isterım. 
Demesın sora yabırısi nice ne var adetınız.  

-Te Arif artık, korsem yabişi anlatıri a aslında hiçbi şey anlatırmay. Cezey 
cezey, düney dolani, oni diy buni diy a hiçbişi demey, bizi uyuturi, suya cütüri su 
vermey 
Büle şiyler da var ben duyaym. Onon içın bu cibi sülentilere üzellılkle dikkat edecek 
cüzlerınızi dert açacaksınız, bu ve buna benzer yakıştırmalara, iftiralara kulak 
vermeyeceksınız. Benden sülemesi… 

Ceçalım obi meseleye… 
 

YOKTAN MESELE 
Bak cürimisın, bu da mesele olmiş, çim derdi! Bak te ben buna çok fena kızaym, 

hiç mesele yog içen mesele yaradiz, biz cendımız buni yapayz durup dururçen. İnsan bu 
cibi meseleler karşısında gerçekten üzüli. Bunlari hiç ünemsemeyecen, cürmezlıkten 
celecen, deger vermeyecen. Amaçlari onların zaten o, deger verecen, üstünde durmaya 
degermiş cibi davranacan çi degeri olmayan bi şey, zamanla, senın benım sayemde 
deger kazansın. Aman! Aman dikkat edın, büle bi şeyi cürür cürmez hemen atın. Sakın 
ha!... 

Ceçam başka meseleye… 
 

RADYO TV MESELE 
Bakalım niymiş…A, buni zaten akşam televizyon da verdi…Dur bakam oborosi 

niymiş…Tamam, buni da radyo verdi…Başka…Buni da gazete yazdi ben neka ne 
bileym. Radyoda, gazatada, televizyonda çikan meseleleri zaten hepımız bileyz, onlar 
bilınen şeyler, bilınen şeyler üstünde durmaya degmez. Biz lazım bilınmeyen, 
cürünmeyen, duyulmayan şeylerın üzerınde duram. Hiç zaman kaybetmeden onlari 
ortaya çikaram. Şimdi ben bu bilınen şeyler üzerınde durursam ne derlar, 

-Te Arif anlatıri bize onlari ne bileyz, onlari herçez ne biler.  
Onon içın biz, bunlari da çekam bi çenara en isla… 
Bakam… 
Buni da mecburiyım çekma çenara, buni çekmezsem oborosi kali… 
Devam edeyz… 
Bunun üzerınde durduk, (Bir kenara çekerek) ayni şeyi tekrarlamayam… 
Dur bakam… 
Buni da konoştok hatırlarsınız… 
Buni zaten bilersınız… 
Buni da… 
Buni da… 
Ah, te bu! Bu başka… 
Dur bakam şimdi…Saat kaç? Vaktımız var mi hiç bilmeym? 
Buni…Buni celecek sefere bırakam, bırakam mi ne dersınız? Hepısıni bi 

hamlede bitırırsek ne kali. Bu çok ünemli bak. Buluşmanın tekrar bi araya celmanın 
anahtari bu işte. Her şeyi lezzetınde koyacan çi celecek sefer cene bir araya celalım, 
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cene buluşalım, yeni yeni buluşmalara bi sebep olalım. Her şeyın bi sebebi var, Allah bi 
sebep komiş her şeye. Sebepsız hiç bi şey olmaz, nedensız şu küçük taş bile yerınden 
oynamaz. Her şeyi sülemek lazım, lazım ema her şeyi de bir buluşmada süleyemesın çi, 
bucün biraz, yarın biraz, bi zaman sora cene da biraz, adım adım, tek tek… 

Ema büle da olmaz… 
Bu çe ben süledım ema obi çe istersınız siz sülema, ona cüre ha!... 
 
 
 
 

NAFAKALAR ERKEN DAĞILIR 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 
 
Sen bilmem biler misın ema ben duymişım çi nafakalar erçen dagılır. Benım 

anam da oni hep der, 
-Nafakalar erçen dagılır çocogom. Erçen kovkan işıne altın takar dişıne. Sen 

kahvelere cideysın, ceç celisın, ceç yatisın, sabaylen da ceç kovkaysın, barem sabah 
olsa, kuşlukta kovkaysın. Sen bu akıllen, bu cidışlen ne adam olorson ne iş bulursun. 
Deyalım çi sokakta birısının bi paresi düşmiş cepınden ceceylen, oni çim bulur? O ne 
ilk kovkar, sokaga o ne ilk çikar, o bulur. 

Anam hakli. Hem sahi üledır. Bizım koyşi çocogi Neki tüle erçen kovka kovka 
iş buldi. Yürüdi nafakasi. İşten işe ceçti sononda da şef oldi. Çim derdi, Neki çi 
bilmezdi sümüklerıni silma, 

-Neki sümügün sarkmiş, kuy içeri bak horoz celi! 
O Neki şimdi şef, hayret. 
Benım da bi cün karardi cüzüm, erçen kovkacam dedım, kararımi verdım. Bir 

saat sagımda, bir saat solomda kurdum, bir saat da başımın tepesınde. Hiç unutmam, o 
sabah bitevi ev ayaga kalkti. Bir saadi araym durdurma tutamaym oborosi çalay, 
oborosone düneym buburısi çalay. Harp mi başladi nedır, tüle donlarlen furlandım 
avliya. Bereçet koyşilar uyi. Salt o horoz ütey, Neki’nın sümügüni yiyen. Binmiş bizım 
duvara, 

-Kukuriko! Kukuriko! 
Bi çe, da bi çe. Hem ütey hem bana bakay. Ütmegıni anlaym da bana ne bakay? 

Hem ne biçım ütmeg bu, ütmekten beter bi şey bu, kaldıracak mahalleyi ayaga, sançi 
süley, 

-Kovkon kovkon toplanın 
Ümer’ın donlarına bakın! 
 
Bi mikrofoni eksik pezevengın. 
Ulan hergele, alem donsoz cezey, ben bi çe donlarlen çikmişım, kiyamet 

koparisın. 
Diverırım ben şimdi senın kukurikoni! 
Bi savurdum bi taş, ben korsem ona o koyşinın camlarına. 
Ha! Şimdi hapi yuttuk. Ne anani aradın kovkma isla uyidın. Koyşida birden bi 

telaş, bi ses, bi harbede. Onlar dişari ben yallah içeri. Horoz beter ütmeye başladi. Hem 
ütey hem oradan oraya basıli. 
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Ya anlarselar ne oldi. 
Anlarselar anlasınlar be! Hiç tasam yok. Ben karar verdım, ben bucün iş 

bulmaya çikacam. Çimse beni durduramaz, ne koyşi ne o edepsız horoz. 
Yikandım, tıraş oldom, aynaya bakıldım, dişlerımi fırçaladım, kuntralarımi 

payçladım, sokak kapısına celdım. Araladım baktım. Ne bakaym, koyşi takımi sokakta. 
Saga bakaylar sola bakaylar, ne oldi nasıl oldi, çim idi o karasabah, neydi, nerden celdi, 
nereye citti, oni araylar anlama, 

-Vaki olmamiştır büle bi şi. 
-Apaş olsa, çalar cider, camlari kırmaz. 
-Kapinın eşigi duymaz… 
-Hayret  bi şey! 
 
Kapadım kapiyi, dündüm. Bakaym horoz cene duvarda. Cene bana bakay, ema 

ütmey. 
-Salt üt, anani var aglatırim! 
Şimdi ne yapacam? Vazceçersem Allah biler artık ne zaman kovkarım da bi çe. 
Aklıma obi koyşi düşti. Tamam, bi içi kapicik ceçtım, çiktım obi bogaza. 
Ütsün şimdi horoz neka isterse.  
Kararliyım, bu işi sonona kadar cütürecem, karşıma çimse çikamaz. Ema çim 

çikacak çi, sokaklarda can cin yok. Galiba biraz erçen kovkmişım, herçez uyi. Yürüdüm 
yürüdüm celdım İş Bulma Kurumunun kapısına. Onda da çimse yok. Kapi kapali. Esçi 
Pazar midır nedır? Olabiler, horoz iş cünlerınde bu kadar ütmez.  

Tega birısi, 
-Abi, günaydın. 
-Günaydın. 
-Bucün cünlerden ne be kardaş? 
-Pazartesi. 
Oh, şüçür. Çekıldım çenara, bekleym. Bekle bekle çimse celmey. Bi saat ceçti, 

içi saat, daha hala çimse yok. Benden başka çimse yok. İsla çi yok, kalabalık olorsek 
daha zor olor, çime pişin iş bulacaklar bunlar sora. Erçen kovkmak sahi isla bi şiymiş. 
Hele bi celsınlar. Haçın tega bi çüpek, celdi yanımda otordi. O da bakay bana. Çekıl 
başımdan be, bi horoz yeter bana, zaten sinirlerım bozok, senınlen da ograşamam. Ema 
çüpek başka, dersın çi cüley. Yoksa o da mi iş aramaya celmiş, nedır, kuyruguni sallay 
içide bir. Hayırdır inşallah!... 

Tega celmeye başladilar çok şüçür, bir bir damlaylar. 
-Deli mi ne bu, dercesıne, yüzüme bakmaya başladilar tek tek… 
Bakmişlar da ne. 
Onlar içeri ben içeri! İçeri ema içerde bir sürü kapi, hangısına pişin cirma. Cir 

tebuna kardaşım, uzatma kamberi. İsla diysın, fazla düşünmege hiç gerek yok, cirdım 
bile, 

-Günaydın! 
Çıt yok. Adam henız üstündeçileri çikari. 
-Ne celdın? 
-Nasıl ne celdın, iş aramaya celdım. 
-İş mi! Bu kadar erçen celınır mi. İnsaf be anasıni, daha hala cüzümi 

açmamişım, daha bi lokma yememiş, bi kahve içmemişım, bizım da canımız yok mi… 
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Egdırdım başımi çiktım. Adam hakli, her cün uyim, bi cün kovkaym birden iş 
araym. Onlar her cün kovkay, her cün işleylar. Ben hem işlemeym, hem işleyenleri 
rahatsız edeym sabah sabah. 

Citsam mi, vazceçsam mi? 
Citmeyecem, ne olorse olson, vazceçmeyecem.Kararliyım, sonona kadar 

cidecem. Cirdım başka bi odaya. Ne bakaym, kadın başıni masaya yaslamiş uyi. Cirdım 
obi odaya, nefesım çesıldi, yakmişlar sigare kahve içeylar.  

Bindım içınci kata. Açaym bi oday yok çimse, açaym obi oday boş. 
-Nerde bunlar? soraym çüşede otoran adama 
-Daha celmedilar, diy, çimi araysın? 
-İş araym. Sen da mi iş araysın? 
-Ben da. 
-Sefte mi celdın? 
-Te beş sene celim. 
-Ne! 
Fena bozoldom. Cirdım başka bi odaya, 
-Buyrun… 
-Şey iş içın celdım… 
-Obi ay cel bu ara çok işım var. 
Ne işi, otormiş gazeta oki. Cirdım başka bi odaya, otormiş yemek yiylar, tam 

neka cirecem oborosone, o çikay. Haçın tega cene çüşedeçi o adam, 
-Sen boşona dolanma burada, beyefendi, kartın var mi? 
-Nasıl kart? 
-Sen en evvela bi kart çikaracaksın. 
-Nerde çikarabilerım? 
-Bu ara çikaramazsın, kayıdıni yapan o memur tatilda, kartononi doldoracak 

olan o kadın doğum izninde, mühüri basacak adam te üç aydır ben da bilmeym nerde, 
imza atacak müdürün yeri zaten boş, daha hala yeni bi müdür tayin edılmedi esçısının 
yerıne. 

-Asa sen ne celisın madem üle? 
-Celim otorim nasıl ne cürisın, otoracagına evde otorim bunda. Bakarsın bi cün 

bi iş bulurum belçi ben da, otoracagına koridorda otororom bunlar cibi içerde. 
Şimdi anladım, işe cirmeden otormayacan, işe cirecen sora otoracan. 
Anam hakli, Neki da hakli, bu da hakli, horoz da… 
İsla çi erçen kovktom, kovkmasaydım bütün bunlari bu kadar erçen 

ügrenemezdım. 
Siz siz olon erçen kovkon. 
Nafakalar erçen dagılimiş. 
Erçen kovkan işıne altın takar dişıne… 
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KOCAM OLMİŞ KAPATAN 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 
Kişi: Çüleşko 

 
Ben da bi çe ruya curursem, te nerdeyım. Sizi bilmem ema ben te nerdeyım. 
Yok areta motram, yok! İnsan niçın yatır? Yatır uyuma. Yatarçen curma yabi 

ruya. Curma yabi dügün, yabi celin, duvak, bilezik, elmaz. Curma nasıl cidey denize, 
nasıl ali araba, nasıl düşey piyangodan bi buk ev. Nasıl duzlenmiş herbişi, nasıl herbişi 
yerli yerınde, herçez rahat, her tarafi payç, cuzel, ucuz… 

Yok, yok! Da bi çere curmem ben ruya! Yok! 
Herbişi cururum, patlican nasıl çüri,karpuz nasıl düşey, nasıl büber egrıli, salata 

nasıl buyi. Herbişi, herbişi cururum, ruya curmem. Yok, yok! Kocam olson kapatan, da 
ben yapamaym hiçbişi. Kocam alsın içi kolona içi kokona da benım kalsın ellerım bagli.   
 Yok, yok! Yok areta motram, yok! Bule ruya yok! 

Barem diverseydi. Bak çüleşko, bule bule deseydi.Yok! 
Bi vapor cidey cidey. Barem citmeseydi. Citseydi kaybolsaydi. Citmey! Korsem 

cidey. Bi dalgalar, vapuri devırecek. Barem devırseydi. Devırmey. Sora vapor kayboli, 
çikay bi ev. Barem çikmasaydi. Çikay. Barem kocam kaybolsaydi. Kaybolmay. Almiş 
kokonalari upey! Upey upey, uçay. O uçay ben kalim. Araym koşma, koşamaym, araym 
uçma uçamaym. Araym sulema, suleyemeym. Araym tükürma çeresıne, tüküremeym. O 
cene celi. Bi elınde bi kokona, bi elınde obi kokona. Biçe oni upey, upey bi çe buni. 
Barem upmeseydi. Barem Urfet Hanımi da çagırmasaydi. Barem Urfet Hanım 
celmeseydi. Celmeseydi, curmeseydi. O culey, Urfet Hanım culey. Çikari dilıni, egrıdi 
kukuni, furladi pareleri havaya. Barem furlatmasaydi. 

Araym sindırma şefki, sindıremeym. Araym kapama kapiyi, kapayamaym.  
-Culma Urfet Hanım culma, sen barem culma, araym dema, deyemeym. O culey 

Urfet Hanım culey. Sora birden culmey, kayboli. Çikay Çazime. Çikay Çazime, ciri 
Rabiye. Rabiye ciri Urfet Hanım cirmey. Urfet Hanım oli Rabiye. Rabiye kovkay 
ayaga, Çazime kovkmay. Kocam kovkmay. Kocam ne kovkay ne otori. Tutmiş 
kokonalari upey. Upey bi çe oni, upey bi çe buni. Upey bi çe oni, upey bi çe buni. Ben 
yerımden oynayamaym, kalmişım tule bakaym. Ben bakaym o upey, o upey ben 
bakaym. Urfet Hanım culey. Urfet Hanım culey, Çazime culmey. Çazime şarki suley. 
Çazime şarki suley, Mahire ürey. Mahire da nerden çikti şimdi. Mahire ürey, Rabiye 
cügürley. Urfet Hanım çikay, Çazime çikmay. Çazime oli Urfet Hanım. Urfet Hanım, 
Rabiye. Rabiye kovkay, Çazime otori. Çazime çikay Rabiye çikmay. Safiye ciri. Safiye 
da nerden çikti şimdi. Dalgalar buyi. Dalgalar cidey, dalgalar celi. Ben cideym, vapor 
cidey, kocam citmey. Kocam olmiş kapatan. Barem kocam olmasaydi. Barem kocam 
olsaydi da kokonalar olmasaydi. Barem ben olmasaydım. Hepısi olsaydi da bunlar 
olmasaydi. Hiçbişi olmasaydi çeşke… 

Yok, yok! Da bi çe ruya cürmem ben. Yok! 
Herbişi cururum, asansor nasıl çikay merdivene cururum, araba nasıl biney tomofila 
cururum. Pencere nasıl bakıli aynaya cururum, kapi nasıl çırpıli… 
Da bi çe ruya curmem ben. Yok! 

Yok areta motram, yok! Bu bile çok… 
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TAKDİM-2 
(Konser-Gösteri-1975,  “Ayyıldızlar”la-Gostivar) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
Nokta  

 
DİN MARTİN, CERİ LUİS, FRENK SİNATRA, BEN 

 
Hiç iyi akşamlar demeyecem bu sefer. Sayın seyirciler da demeyecem. Bi şey 

başka demek lazım artık. 
-Sayın seyirciler hoş celdınız; sayın konuklar, sayın misafirler bilmem ne; bu 

akşam huzurunuzda bilmem çim; bilmem hangi şarkici, bilmem hangi şarki; hangi 
sanatçi, hangi konuk sanatçi; bilmem çimın yıldönümü, bilmem niyın bilmem hangi 
jübilesi; neyın nesi neyın fesi; anasi, dayosi kızi, tezesi; orasi burasi, hikayesi… Lak 
lak, vaka vak, tındırı mındırı…Bıktık ya! Her yerde ayni masal ayni nakarat, 

-Siz olmasaydınız te ben da olmazdım; sizın o alkışlarınız var ya bir ümre bedel; 
beni ben yapan sizsınız; bana hayat veren güç veren hep siz olmisınız; sizi çok 
seviyorum; siz var oldokça ben da var olacagım; sizdeçi bu aşk bendeçi bu şefk; hürmet, 
mürüvvet, nebahat, sabahat, bahtiyar, sükünet…Diz babam diz, obi taraftan doldor 
cepıni. Eh doldoracaklar tabii, di mi bulmişlar, o teli da tutturmişlar, kılıfına 
uydurmişlar, duygularımızi dizginlerın altına almişlar, yerden yere vurilar… 

-Bu dünya çimseye kalmaz, ham meyvayi koparmişlar dalından, kaz mezarcı, 
ben dogarçen ülmişım, kabrıma celma… 

Onlar vur darabukaya, biz agla, onlar vur çemaneye, biz sızla…Olsa salt onlar. 
Hem onlar ne çi, ne kazanilar çi! Sen futbolacilara bak, 

-Valla te ne yapam, maçi alabilerdık ema işte, seyirci az idi, o çok etkiledi; 
seyirci olsaydi maç bizım idi; seyirci başka… 

İçi hefte sora stadyum tıklım tıklım dolay bunlar cene kaybedilar. 
-Efendım, ne yapam, şans işte, bileysınız top toporlak; olmadi, istemedi, 

cünümüz dilidi; seyirci mükemmeldi; helal olson; büle seyirciye can feda; içi hefte sora 
bi maçımız daha var, beklerız…Falan filan, en aşaya bin yokari, salla savur uyutur… 
Ben onon içın kaçtım zaten buradan, oni da diverim. Uzun zaman da diliyım bunda 
bileysınız. Amerikada’yım te beş ay. Şimdi celdım. Celdım ema nasıl celdım neden 
celdım, oni da diverim, haçın var olacagi yoktor ne yapasın. 

Otormisık Nyu York’ta, nes kafe içeyz., Ben, Ceri Luis, Din Martin, Frenk 
Sinatra, orta Menhetın’de. Saatlardır hiç sülemeyz, ne var süleyam cene bütün cün 
beraberiz. Din uyi, Ceri yazay, Frenk dalmiş bi yerlere bakay, ben Nyu York Tayms’i 
okim. Bi anda birısi içi elle içi cüzümi kapadi, 

-Bil bakalım çimiyım? 
-Haydaa!…Çik şimdi işın içınden. 
-Gari Kuper, dedım. 
-Yok, dedi, ülmiştır. 
-Brus Li… 
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-O da üldi. 
-Elvis Prisli… 
-O da üldi, bilmey misın? 
Allah Allah! Dedım, nedır bu ya, çimse kalmamiş! 
O cene, 
-Hade bil, bil… 
-Li Marvin… 
-Hayır. 
-Kirk Daglas… 
-Bilemedın. 
-Semi Deyvis… 
-Hayır. 
-Allah Allah!... 
Araya Ceri Luis cirdi, 
-N.Ş, N.Ş! diyerek alçak sesle, bana yardımci olmaya çalışti. 
-Nil… 
-Hayır, ne Nil’i ya. 
-Nikol… 
-Hayır. 
-N.Ş, N.Ş.! Cene başladi Ceri Luis. 

 -Naser Neşo! 
-Hayır. 
-Valla bilemeyecem, Bert Lankaster! 
-N.Ş, N.Ş. diy, duymay misın. 
-Neşet Ertaş… 
-Hayır. 
Maazallah, bi türli aklıma celmey. Bi dündüm, ne bakaym, Nevzat Şundo! İşe 

bak. Çim derdi, Nevzat Şundo Nyu York’ta!  
Bırak sen oni, Ceri’ye şaşaym ben.  
-Ceri be, dedım, sen Nevzat’i nerden bileysın? 
-Auu, dedi, bunda Nevzat’i bilmeyen mi var. Ben sahi Ceri’yım ema Luis 

ceriyım, sen hepten ceri kalmisın. 
Neyse dedım barem Din Martin’len tanıştırim. Din’e dündüm. Ben daha agzımi 

açmaya yetışemedım, haçın Din furladi yerınden, 
-Nevzat! Nevzat celmiş!... 
Bi kucaklaştilar, çimdır ayıran. Frenk bekley sırada. 
-More Nevzat be, Frenk bekley ayiptır… 
-Darılmaz, dedi, biler o beni. 
Allah Allah! Frenk, Nevzat’i biley! 
-More Nevzat be, nerden be bunlar seni tanay? 
-A, dedi, ben sık sık celırım Londra’ya. 
-Londra’ya celırsın ema burasi Nyu York. 
-Asa ne var, dedi, onlar da ne celilar Nyu York’a citmeylar Londra’ya. Sen biley 

misın çi ben senın içın celdım. 
-Benım içın mi! 
-İçi cüzüm çor olson. İçi cün sora Dogri Yol’on konseri var, sen bi yerde yok. 
-A, ben gayri celmem, dedım, celemem, yarın akşam bunda temsilım var. 
Çekti beni çenara, 
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-Neka be verilar onlar, dedi, kaç milyon? 
-7 milyon… 
-Biz veriz 8… 
Seçiz mi! Hesab ettım, 8 yediden daha çoktor. Bunda da daha çoktor, onda da, 

dünyanın neresıne citsam 8 yediden daha çoktor. 
-Hep tebüle düz yapaysınız ema, dedım, haçın celi alma pareleri sora 

vermeysınız. 
-A, zay bunlar verırlar sanaysın sana o 7 milyoni. 
Düşündüm, taşındım, en sononda karar verdım. Kovktom cürdügünüz cibi cene 

celdım. Yanlış mi yaptım, dogri mi yaptım hiç bilmeym. Ema hapi yutarsem barem 
bunda yutaym, dedım, bilerım nerde kusma… 
 
Nokta 

Fazla uzatmayam, orkestra bekley. Kızarse Nevzat atar işten, ben zaten 
işlemeym, işsız da kalırsem çok fena olor. 

Evet, huzurlarınızda Ayyıldızlar!... 
 
Saksafon: Sami Koko! 

    Asti mi boynona, sardi mi koynona 
    O saksafon bilmez ne olma. 

Sami yemege bayılır oni da diverim. Tiftik taraturi, ayva turşusi yogise sofraya 
otormaz. Çagıt fırıldagi olsa da olor, olmasa da olor, ema olorse da isla olor. 

Sami’ya alkış!... 
 
Solo Gitar: Menan Kiser! 

      Çabuk bi alkış ne durisınız 
      Yogise alkış birden küser. 

Sarp panturların var imiş Menan nerde aldın? 
A, diktırdın, şimdi anladım demek üle tutturdun. 
Menan’a ko çarşi yogordi, bi bardak da çeşme suyi  yanına başka bi şi istemez. 

Ema kamyon karpuzi da olorse, olmaz demez. 
Menan’a bi alkış daha! 
 
Bas gitar: Hilmi Şala! 

    Hilmi anasının bi çocogi 
                Anasi yogori o otori 
                Almiş gitarayi  
                İnce telleri kopari kalınlari tutturi 
                Bas gitarada diy ancak büle olor potpuri. 
Hilmi bu bak, ne süley ne ürey, salt cüley. 
Hilmi’ye yap bi kahve at safaya, yanına sür bi şeçer ko masaya 
Oynamaz yerınden ta kuşluga kadar.  
Kuşlukta bi yer ne var yiyecegıni, bi çikar, ondan sora nereye isterse oraya cider. 
Hilmi’ye da bi alkış! 
 
Ritm gitar ve solist: Nevzat Şundo! 
                                Onda bunda şundadır 
                                Şunda bunda ondadır 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 299 

                                Nerede bi dügün varsa 
                                Bizım Nevzat ondadır  
Nevzada sofrayi kur hiç korkma ne var ise yer 
Ne yogise oni da arar, cetır der, otoror oni da yer 
Ema furun tavasiylen paşa çüftesi, onondor en isla lokmasi. 
Nerdesınız, uyi misınız, Nevzada da bi alkış bakalım! 
 
Ve davullar: Davut Grajdo! 
                     Davut davula vurur davullar patlar 
                     Tokmaklar takla atar, çalparalar çatlar 
                     Tel kopar, saz kırılır, mikrofonlar çınlar 
                      Davut davula vurur yer yerınden oynar 
 
Davudun bi düçani da var çarşiya bakar 
Hep onda olmasa da arada bir atlar  
Televizyonon mi bozoldi, radyonon mi susti 
Cetır kardaşım Davut onlari da yapar 
 
                     Davuda sormişlar, 
                    -Davut ne yersın, ne içersın? 
                    -Bana bi tişka, demiş, dişlerımi neka artlaym. 
                    Cünli tok çünçim onon saga sola bakmay 
                     Ema ben bilerım o ne sever dane çi o saklay 
Yalan mi? Yalan ise degıştırim. 
(Davut davullara vurarak cevap verir) 
Davud’a da bi alkış! Nedır o, ne bekleysınız! 
 
BOYALI BIYIKLAR 
Sıra cene şimdi Nevzat Şundo’da 
Nevzat’ın biyikleri olay olmaya başladi sevgili seyirciler. Ceçen konserlerden 

birınde, 
-Biyiklerın cüzükmey, sari biyik, biyikmidır, lazım yarım metro yaklaşim yanına 

da cürim çi biyiklerın var, dedım. Ne bakaym bucün, Nevzat’ın biyikleri kara.  
Niçın be Nevzat boyaladın? O sari biyiklerın sarp idi, bakma ben ne kadar 

oynaşırım… 
 
____________________ 
Sözlük 
tişka-çubuk 
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KONTRAT 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Komisyoncu, Mistır Fit, Mösyö Jeton, Tentene 

 
KOMİSYONCU: Sayın seyirciler siz hepınız bilersınız ne demektır tüccarlık, ne  

demektır mal almak mal satmak, siz cene hepınız bilersınız çi içi yabanci bir 
araya celdi mi, bir anlaşma bir sözleşme yapılmaya hazırlandi mi, aralarında 
mutlaka bir komisyonci da vardır, onlari bir araya cetıren bir simsar, bir 
arabuluci. Ben üle bi arabuluciyım işte. Benım işım komisyonculuk. Biraz sonra 
içi yabanci şirket arasında bir anlaşma imzalanacak bunda. Onlari bekleym ben 
zaten, her an celebilerlar. Saada bakalım… saat tamam, kapiya bakalım, 
kapi…Ah işte, adam olan lafın üzerıne celır derlar ya, boşona dememişlar…Hoş 
celdın Mistır Fit! Hoş celdın…Yaklaş şöyle ceç sizi karşımıza alalım. Sayın 
seyirciler işte karşınızda, tırnaktan tepeye Mistır Fit! Merhaba Mistır Fit. 

M.FİT: Mer-ha-ba… 
KOMİSYONCU: Sayın seyirciler, Mistır Fit’ın çok fabrikalari var oni da söyleyeym. 
M.FİT: Çok çok çok, fabrika… 
KOMİSYONCU: O fabrikalarda, dünyanın en tanınmiş, en marka, en kaliteli jiletleri  

üretılır. 
M.FİT: Cilet, cilet, kalite cilet, marka, hit… 
KOMİSYONCU: Dünyada ne kadar jilet varsa, hepısi Mistır Fit’ındır, hepısi… 
M.FİT: Hep, hep Fit, hep Fit… 
KOMİSYONCU: Yani kısaca, Mistır Fit bi jilet kralidır. 
M.FİT: Kral, kral kral, ben kral, ben cilet ben hit… 
KOMİSYONCU: Sayın seyirciler, mistır Fit’ın cüze batan daha bir üzellıgi, daha bi  

zafiyeti var, o da, malumunuz, kadındır. Mistır Fit kadınları çok sever. 
M.FİT: Çok, çok, çok kadın sever, çok…Ah kadın! Kadın!... 
KOMİSYONCU: (M.JETON girer) Oh! Mösyö Jeton! En nihayet. Hoş celdın Mösyö  

Jeton. Cel…Sayın seyirciler, içınci partnerımız da cürdügünüz cibi Mösyö Jeton. 
Size şimdi biraz da Mösyö Jeton’dan söz edeyim, ama önce bir merhaba 
diyelim…Merhaba Mösyö Jeton!  

M.JETON: Tamam tamam anladık, kısa çes… 
KOMİSYONCU: Sayın seyirciler, Mösyö Jeton çok sert, ama ayni zamanda da çok  

sempatik bir adamdır. O hiç vakit kaybetmek istemez, parolasi vakit nakittir 
onon. Onon her dakikasi paredır pare. 

M.JETON: Kısa çes, kısa çes, kısa çes!… 
KOMİSYONCU: Ne anlatayım, cendınız cürisınız. Sayın seyirciler, Mösyö Jeton’on da  

çok fabrikalari var, o fabrikalarda da dünyanın en gözde, en meşhur, en kaliteli 
pire tozlari üretılır. Yani dünyada ne kadar pire tozi var ise hepısi Mösyö 
Jeton’undur, hepısi, tek sözle Mösyö Jeton da tam bi pire tozi kralidır… 

M.JETON: Bırak şimdi bu palavralari. 
KOMİSYONCU: Tabi, ıhı! Sayın seyirciler, salt bi şey daha diverim çi, Mösyö Jeton  
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Türkçeyi çok isla anlar, araym dema atmayasınız yabi süz nasıl ne var adetınız, 
ayip olor…Tentene! 

TENTENE: Buyur efendim… 
KOMİSYONCU: Sor bakalım misafirlerımız ne ali, ne içey. 
TENTENE: Mistır Fit, siz ne içersınız? 
M.FİT: Bana bi kral, kral su, cilet, cilet cibi çok suğuk su. 
TENTENE: Baş üstüne…Mösyö Jeton?… 
M.JETON: (Komisyoncuyu bi yana iterek, kıza…)Bana bi pire çayi, limonsoz ema,  

limon istemez. 
TENTENE: Baş üstüne efendim. 
KOMİSYONCU: Çabuk ol Tentene. Unutma bana da bi sabun suyi cetır. ( Partnerlere).  

Sabun suyi mideye birebirdır beyler, tavsiye ederım… 
M.JETON: Vakit yok, vakit yok, beni bir süri iş bekley, bak seçizi üç buçuk saniye  

ceçey biz hala bi iş bitıremedık. 
KOMİSYONCU: Tamam, tamam Mösyö Jeton, peki, çim ilk başlayacak bakalım, çim  

konoşacak? 
M.JETON: Başlasın o. O başlasın… 
KOMİSYONCU: Mistır Fit, Mösyö Jeton, açılış süzüni size veri. 
M.FİT: Oh, no, no…Mistır Cet… 
KOMİSYONCU: Okey… Mösyö Jeton, Mistır Fit “Oh, no, no, dedi” yani süzi size  

verdi. 
M.JETON: Olmaz olmaz, başlasın o. 
KOMİSYONCU: Mistır Fit, Mösyö Jeton, “Olmaz olmaz, başlasın o” dedi, yani süzi  

tekrar size verdi. 
M.FİT: Oh, no, no! İts in pasibıl, yu nov mi… 
KOMİSYONCU: Mistır Fit, siz barem masa adimısınız, büle küçük meselelerde  

problem yapmaya degmez zannedersem, başlasanız ne olacak çi. 
M.FİT: Okey, okey…Sor, sor Mistır Cek nasıl eş? 
KOMİSYONCU: Eş!... Demek eş…Mösyö Jeton, Mistır Fit, eşınızi soray. 
M.JETON: Eş mi, ne eşi? 
KOMİSYONCU: Karınız… 
M.JETON: Vakit yok, vakit yok! Biz bunda kontrat imzalamaya mi celdık, hal hatır  

sormaya mi? Benım pire tozlarımi alacagi var ise, alsın, yogise, diversın… 
KOMİSYONCU: Tamam…Mistır Fit, Mösyö Jeton pire tozlarıni soray… 
M.FİT: Oh may gat! Sor nasıl eş? 
KOMİSYONCU: Mösyö Jeton, Mistır Fit “Oh may gat” dedi, yani cene karınızi soray. 
M.JETON: Bak benım karımi bu işe karıştırmayın lütfen, yoksa ciderım… 
KOMİSYONCU: Ah, yapma Mösyö Jeton…Mistır Fit, Mösyö Jeton bu işe karısıni  

katiyen karıştırmak istemey. 
M.FİT: No, no! İst in pasibıl, yu andı sten mi? Eş… 
KOMİSYONCU: Mösyö Jeton… 
M.JETON: Uyi… 
KOMİSYONCU: Cene… 
M.JETON: Ne cene? 
KOMİSYONCU: Karınızi… 
M.JETON: Ben cittım… 
KOMİSYONCU: Mösyö Jeton, Mösyö Jeton! Sakın, yapma, sabırli ol, bekle, ne olor  
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Mösyö Jeton, anlamanız lazım, onlarda adettır, nereye citsalar, nerde buluşsalar 
hep “karınız nasıldır, eşınız nasıldır” diye sorarlar. 

M.JETON: Olmaz olmaz! Katiyen olmaz! 
KOMİSYONCU: Mösyö Jeton, Mösyö Jeton…Budala olma, bak nedır salatanın teki.  

Biz şimdi bu salataya sizın o bozok pire tozlarıni zıplayam nekadır elımızde, 
sora ne anasıni isterse yapsın. 

M.JETON: Kari be bu, şaka mi! 
KOMİSYONCU: Mistır Fit, Mistır Fit!...Canım Fit, ne olor vaz ceç karısından, bi kıyak  

sen da yap. Şimdi biz bu tokmaga, sizın o bozok jiletleri satmazsek Allah biler 
artık ne vakıt satarız. 

M.FİT: No, no, ay em veri serioz, yu andı sten mi?  
  (KOMİSYONCU, Mösyö Jeton’a döner, hiç konuşmadan yüzüne bakar). 
M.JETON: Ha? 

(Cevap KOMİSYONCU’nun yüzünden bellidir) 
M.JETON: Bak ben ona şimdi cüsterırım! 
KOMİSYONCU: Dur Mösyö Jeton, yapma! 
M.JETON: O benım karımi bu işe karıştıramaz! 
KOMİSYONCU: Mösyö Jeton, Mösyö Jeton! Sakın…Tentene! Tentene!... 
M.FİT: Oh may Gat, oh may gat!... 
KOMİSYONCU: Sen da tutturmisın karıni karıni! Ne işın senın onon karısınlen…  

Mösyö Jeton!...Fit!...Yapma!...Sakın! Dur Yahu!...Tentene…Pire tozi, jilet, 
jilete biz bakam, Mistır Fit, Mösyö Jeton…Allah Allah!... 

(Ortalık karışır) 
 
 
 

 
 

ABİDİN VOZCİ 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Abidin, Gazeteci 
 

GAZETECİ: Ah hele şimdi, şimdi. Şimdi cene Abidin Vozcilen bi konoşmamız var               
sevgili dinleyiciler (seyirciler). Bu ad yapmiş, bu angıli şimendüfercilen her 
zaman   oldogi cibi ama bu defa çok dah açık bir söyleşiye tanık olacaksınız. 
Evet, çok, çok daha açık, bak, her şey açık pencereler açık, tavan açık,  kapilar 
açık, hava açık, duyaysınız belçi, şimendüfer cidey, raylar açık, vagonlar açık, 
affedersınız ema anamızi pislatırdi bu ceryan, çekmeceler açık, duman tütey, 
çantalar açık,  Abidin açık, her şey açık, her şey açıkogli açık, daha ne!  Sayın 
Abidin, cürdün işte, sen açık ben açık, mikrofon açık, bak ta  ceketlerımızın 
pullari bile açık başlayabilermisık konoşma? 

ABİDİN: Ne demek başlayabilermisık! Mecbursun başlama! 
GAZETECİ: Ihı! Anlamadım, bana mi diysın? Tabi canım mecbursuk, tabi  çi          

mecbursuk, madem buyurmuşuz… 
ABİDİN: Çok kırkma… 
GAZETECİ: Ihıh! Tabi canım , kırkma, ne demekse, yani, şimdi, neydi diyecegım… 
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ABİDİN: Ne anani bindın asa haçın bilmeysın ne sorma, ne celdın. 
GAZETECİ: Ihıh! Ihıh! Çim bilmey, şey, araym dema sayın Abidin, siz bi    

şimendüfercisınız, bi şimendüferci cibi bi vozci cibi, citmedıgınız bi yer var mi, 
araym dema, en çok nereye isterdınız citma hayatta? 

ABİDİN: Afrikaya!... 
GAZETECİ: Afrikaya, tabii çi…Afrikaya mi! Neden cene Afrikaya? 
ABİDİN: Afrikadır dünyanın cübegi. 
GAZETECİ: Domoz Abidin. Demek siz cübekleri çok seversınız… 
ABİDİN: Hele cübek otona, cübek havasına bayılırm. 
GAZETECİ: Aman be Abidin be, sag olasın. Duydum çi sen pinır da yemeymisın,  
  sahi mi? 
ABİDİN: Maazallah!... İnsanına cüre, mesela sizınlen, Allah cüstermesın velam baklava   

yemem. Suya cütürür su vermezsınız siz. 
GAZETECİ: Aaa, bak Abidin şimdi bak, şimdi olmadi, buni senden beklemezdım  

dogrosi. 
ABİDİN: Oooh! Kari da beklemeydi ema, furlattım kapi dişari. 
GAZETECİ: Demek karıni da bıraktın 
ABİDİN: Niçın daha ne bıraktım? 
GAZETECİ: Yok üle dim, demek, araym dema... 
ABİDİN: Hem kari hem şimendifer, olmay. 
GAZETECİ: Domoz Abdin, sag olasın. Seni nasi benzey bu tuneller bozmiş. 
ABİDİN: Niçın, tunellerın nesi var? 
GAZETECİ: Yok bi şey, araym dema, cir çik yapaysın da… 
ABİDİN: Bana bak, edepli ol yoksa konoşmayi çeserım. 
GAZETECİ: Açık açık konoşacaksık demedık mi! 
ABİDİN: Açık açık dedık ema açık saçık demedık, tutarsem o teypıni… 
GAZETECİ: Sen insanın üdüni patlatırimisın… 
ABİDİN: Oooh, ben ne trenleri patlatırmiş  ne vagonlari… 
GAZETECİ: Ah bak say, vagon dedın da…Kaç vagonon var? 
ABİDİN: Sana ne kaç vagonom var, sen benım kıçımın kahyasi misın…Binmisın  

cezeysın,   her şeye burnuni sokma... 
GAZETECİ: Gazataci değil miyım, ne var onda…  
ABİDİN: Gazetaciysen gazetacilıgıni bil. Ben sana nasıl don, nasıl pijema taşırsın,  

hangi kokiyi atar, hangi düçanda alırsın soraym mi… 
GAZETECİ: Domoz Abidin, sahi üstüne yogimiş, tren cibi ceçey, vagon cibi çeseysın.  
ABİDİN: Tren da bi insandır. 
GAZETECİ: Çok ilginç bi süz bu, çok düşündürüci. Sende bu tiren meragi beni şaşırtıri  

dogrosi, bu merak  küçük yaştan başladi eminim? 
ABİDİN: Ne küçük yaşi be, küçük yaşım yogimiştır benım hiçbi vakıt. Benım her vakıt  

tam yaşım var imiştır. Küçük yaş sizde var, 
                            “Küçük yaşta aldım sazi elıme” 

Ben daha küçük yaşta şiir yazardım. Anam oyna derdi ben oynardım, babam 
tutardi elımden cütürürdi dernege, dayomlen her Pazar ciderdık stadyuma. Ben 
daha hala sülema bilmezdım ema takla atardım, halam bilmem ne, amcam 
bilmem nerde…Bırak o palavralari! 

GAZETECİ: İsla be asa nasıl oldi anlat bakaym, ben mi anlatacam… 
ABİDİN: Ne var be sen anlatasın. Sen çim olisın da bana anlatırisın. Anlat sen oni  

başkasına. 
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GAZETECİ: Anlat de asa patlatırma üddüni insanın bunda. Nasıl oldi, nerde oldi… 
ABİDİN: Ne nerdesi, bizım ev tren istasyonon dibınde. Bi cece sarhoş mi olmiş ne,  

zıplandi  bizım eve. Haçın oyandım ne bakaym cendımi şimendiferın üstünde. 
Bimmişım  cideym…Ben bi çe bindım mi bi daha enmem. O cun bucündür 
trendeyım… 

GAZETECİ: Aman be Abidin, sag olasın. Sefte duyaym büle bişi, peki sen… 
ABİDİN: Çekıl ünümden be yahu! Araymisın vurulam yabi yere… 
GAZETECİ: Oh! Pardon! 
ABİDİN: Pardon anani kovalasın, az kalsın vurulacaktık! Ben senın ününe çiksam ne  

yapardın. 
GAZETECİ: Delırırdım. 
ABİDİN: Cürimisın! Pardon imiş! Pardon sen… 
GAZETECİ: Tamam de uzatma. Kaç sene yapaysın bu işi, oni anlat barem. 
ABİDİN: Te cene ayni şey. Şimdi ben ne cevap verecem, 

Valla te ben bu işi otoz sene yaparım, on sene bu istasyonda, beş sene o 
istasyonda…kırk sene evvel elli sene sora, 1960, 1970, 1975, başlık ta hazır, 

      “Abdini Vozci 25 Sene Trende” 
 Ne alakasi var, bana ne senelerden, seneler mi sana ekmek veri. Sorarsen sor  
bayagi yabi sori… 

GAZETECİ: Auu, sen da şimdi, ben sana hususi…Ama bi şey açık, o zaten belli oli, sen  
işıni  çok seveysın değil mi? 

ABİDİN: Te cene, ben demek havaya süleym. Şimdi ben ne deyecem, 
Valla işımi çok severım, bu iş olmasaydi ne yapardım bilmeym, dünyaya bi  
daha celsam cene bu meslegi seçerdım, meslegım benım hayatım, bu meslek 
büledır bu meslek şüledır, zordor kolaydır bilmem nedır… Kardaşım ne zori, ne 
kolayi, ne meslegi ne hayati, bak be sen cendi işıni… 
Cit biraz daha üte, zıplanmisın, agzımın içıne cirecen! Çek o mikrofoni da, 
cüzümi çikaracak!... 

GAZETECİ: Mikrofoni mi çekeym, domoz Abidin, mikrofonsoz olor mi… 
ABİDİN: Bana ne kardaşım senın o mikrofonondan, şarkicimiyım ben. Bul başka  

yabişi. 
GAZETECİ: İsla dedilar, senınlen sahi zor imiş… 
ABİDİN: Ne sanaysın sen, tren bu şaka mi, ya sor bayagi yabi sori ya endırırım aşa. 
GAZETECİ: Oni da mi yaparsın! 
ABİDİN: Oooh! Kaç çişiyi furlatmişım ben…Bak kardeşım, yayın mi diysın buna ne  

yapaysın, adi nedır?... 
GAZETECİ: Reportaj… 
ABİDİN: Sokaym reportajına! Bu direkt mi cidey yoksa sora mi, ne diylar ona sora ne  

yapılır… 
GAZETECİ: Montaj 
ABİDİN: Ha! Montaj mi yapacan sora? 
GAZETECİ: Montaj… 
ABİDİN: Demek montaj! Tüküreym montajına ben senın. Ben treni montaj mi  

yürütürüm bunda direkt mi? 
GAZETECİ: Direkt… 
ABİDİN: Yolcilar bunda montaj yolcilık mi yapaylar, direkt yolcilık mi? 
GAZETECİ: Direkt. Direkt ema onlar da bi yerde eneylar, başka bi trene bineylar, o da  

bi montaj değil mi? 
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ABİDİN: Montaj ema, direkt montaj o…Bak çok akıl satma sen bunda… Dokonma  
oraya, kaç defa dedım! Araymisın devrılam! 

GAZETECİ: Tamam, tamam, anladım…Sayın Abidin, ilerde ne düşünisınız yapma? 
ABİDİN: İlerdeçi planlari mi? 
GAZETECİ: Planlari… 
ABİDİN: Planlar alnında çiksın senın. Ben planci miyım, injinyer miyım ben. Benım ne  

işım var planlarlen. Tirende plan mi olor. Plan yapılmiş, bitmiş. Şimdi da 
şimendüfer o plana cüre cidey, daha ne isteysın sen… Dokonma dedım oraya! 
Sen çocoktan beter imisın be! 

GAZETECİ: İsla be sen ceceleri ne yapaysın, boş zamanlarıni nasıl degerlendırisın,  
biraz da privat hayatından söz edam ne dersın… 

ABİDİN: Sana ne benım privat hayatımdan be! Ben sana senın privat hayatıni soraym  
mi? Karışim mi? Yahu sen ne insanimisın be! Privat hayatın! Bizım privat 
hayatımız mi var. Tiren hüçümetın, biz hüçümetın. Tren privat mi? 

GAZETECİ: Yok. 
ABİDİN: Asa ne. Senın privat hayatın var mi? 
GAZETECİ: Var. 
ABİDİN: Asa ne çi var… 
GAZETECİ: İsla dedilar… 
ABİDİN: Çim ne demiş oni, affedersın…More dokonma be dedım oraya! Te durdi…Ne  

anlamaz başimisın be sen. Hem dedım dokonma…Bu büle citmez. Bu 
şimendüferlen artık olmaz, kaççe dedım, çekın artık bu treni, bundan artık hayır 
yoktor…Çime anlatırırsın. Neka bi pareye celim, cendım almazsem te 
nerdeyım… 

GAZETECİ: Nasıl bi tren düşünisın, ekspres, banliyo, hızli… 
ABİDİN: Ne ekspersi be, ne banliyosi. Yol nereye kadar ise tren da oraya kadar  

 olacak… 
GAZETECİ: O kadar uzun ha… 
ABİDİN: O kadar ya, bi kapidan cir obi kapidan çik, ne gaz ne toz, ne elektirk, ne  

çümür… 
GAZETECİ: Oynaysın soytari sen 
ABİDİN: Oynarım tabii salt mi sen oynayacan bunda… 
GAZETECİ: Domoz Abidin… 
ABİDİN: More dokonma be diym!.. Te başladi! Cürimisın, tren mi bu, ne vakıt isterse  

başlay, ne vakıt isterse duri. Cidey cidey duri, tam neka araysın durma başlay… 
Hay çek senda artık o mikrofoni, çok murav etma tamam mi! 

GAZETECİ: Tamam tamam, bak daha bi çe celır miyım… 
ABİDİN: A çi celmemisın cene. 
GAZETECİ: Hade bana eyvallah, cittım ben… 
ABİDİN: Da mi citmemisın… Sen kovkmisın benımlen reportaj yapma. Cit ananlen  

reportaj yap sen, büle bi trende reportaj mi olor… 
____________________ 
Sözlük 
voz-tren 
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WC DEYİP GEÇME 

(ÇENEFLERIN DİREKTORİ) 
/Monolog/ 

                        
Yazan: Agim Rifat 
 
Var yabırısi te çenefe der hela, yabırısı helaya der yüz numara, yabırısi yüz 

numaraya der ayakyoli, yabırısi ayak yolona der abdesthana yabırısi cene abdesthanaya 
der tuvalet, kabine, memişana, kademana…Ay cene bunlar bi türli,  var üle eşekler cene 
çi, eşeklıgıne doymasın, abdeshanaya der WC. 

Çim ne isterse desın, ben çenefe çenef derım. Niçın demeym zay diplomami 
alacaklar. Çenefın başkadır lezeti. Ben bilerım. Ben birısıni sügdüm mi sügerım, 
vursalar “Çekıl be WC” demem “Çekıl be çenef” derım. 

Var cene yabırısi te çikmaz çenefe. Niçın çikmaymişım, çikarım çi var mi, 
çikarım da cirırım da, sana ne, sen benım kıçımın kahyasi mısın, sen beni beslemeyesın 
yabi çi orama da karışasın, sem benım halamın çocogimisın çi, yabi dayom misın, 
damadım misın, nesın, neyın necisın be ahbap, hade çek arabani… 

Yabırısi cene çikmaz çeneften. Saatlen, bi yataklari eksıktır onların çenefte. Bi 
yastık da ver, tamam. Saray cibi ev yapmiş cününi çenefte ceçıri. Bunlari doktora, 
birden çikar çikmaz, hemen. Sen altına edecegıne o etsın. 

Cene yebırısi istemez duyma, adıni velam angmaz, eder onda bunda dersın çi 
dünya onon babasının bahçesidır. 

Üleleri da var ben bilerım. Çenefi cürür yaklaşır, cirmez , çenefın dibıne eder, 
bunlari ben  işten atardım 

Onlar ne dayanamazlar o başka, onlara çenefi angdın mi, kusarlar, onlara kalsa 
dünyada bi çenef kalmazdi hepısıni kapatırdilar 

Varimiştır bi sınıf arkadaşım mitepte, Çazim. Biz ona Çazim Çenef derdık. 
Başka ne dema. Ne derslerıni yazardi ne ev üdevlerıni, ne yazsa hep çenefte yazardi, 
çenef kapilarına, çenef duvarlarına, üst üste…Ügretmen delırırdi,  

“Üdevleri yaptın mi Çazim?”  
“Yaptım ügretmen”, 
“Hane nerde Çazim?” 
“Cenefte ügretmen” derdi. 
Be Çazim, daha içi sene kalsaydi sınıfta, çeneflerın direktori olordi.. 
Cittık biçe bi hariç hüçümede. İsla cüzel bi kasaba, laf yok, bük binalar, yollar, 

arabalar.Yini dersen yini, payç dersen payç, yalayasın. İsla ema tutti sıkti. Üle bi sıkti çi 
sizden uzak olson, ara ara çenefi bulamayz. Anasıni dedık hiç mi bunda çikmazlar 
çenefe. Kokola orasıni kokola burasıni yok. Her tarafi mis cibi. Breh, bu da mi olor. 
Çenefsız kasaba mi olor! Dün o yana dün bu yana, maazallah, yere batmiş sançi. Dili 
bilsak sorayz ema, dillerıni da bilmeyz. Vay be, başımıza bu da mi celecek idi hariç bi 
hüçümetın ortasında!  Cirmesaydık onda bi aralıga… 

Bizde başkadır canım çenefi kokilen bulursun. Kokmayan çenefe çenef mi derım 
ben, burnunun direklkerıni sükmeden… 
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Sora cürim, türli türli insanlar türli türli romanlar yazaylar. Yazmisın da ne 
olmiş, zay cene yabırısi oki.Bucüne kadar daha hala çimse çenefler içın bi roman 
yazamadi, yazık… 

 
 

 
FOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÇOK SEVERİM 

(Ayaküstü) 
 
Yazan: Agim Rifat 

 
Fotografi çok seveym. Bi fotografi cürdüm mi, durim bakaym. Ben bakaym ona 

o bakay bana, ne kadar isla. Fotograf çekmeyi o yüzden çok seveym. Sen otorisın bi 
yerde, ben celim, şak çekeym. Sen kalkaysın cideysın ema fotografta sen hala 
sandalyedesın. Sen cüleysın, ben çekeym. Sen sora bi vakıt aglaysın belçi ema 
fotografta hala cüleysın. Hep ta üle kalacaksın. Evlenilar, ciyınilar, kucaklanilar, ben 
şak çekeym. Onlar sora ayrılilar ema bende cene beraber durilar. Fotograf bu, otoz kırk 
sene sora çikarisın cüsterisın,  

-Bak, diysın, bu sen idın, bak şimdi ne oldon.  
-Yok, diy, olamaz, bu ben değilım.  
Ihı, değilsın. 
Nutuklara cideym,  
-Ben buni yapacam, ben şuni yapacam, diylar, süz  verilar. Ben çekeym, o ne diy 

oni çekeym. Sora bakaysın çi hiçbişi olmay. Zaman ceçey, hiçbişi yapmay, 
-Hane dedın, diyz, yapacagidın korse? 
-Yok ben dememişım, diy. 
Bi çikariz resımi, kali. 
Bi agaç dikeylar, toplaniz çekeyz. Bi park açaylar, toplaniz çekeyz. Uzatmay içi 

üç ay, ne agaç kali, ne park. Ema fotograf kali. Agaç nasi dikeyz, park nasıl açayz. 
Açılıştan sora nasıl otorolmiş, kuşluklar nasıl yenılmiş, kuzilar nasıl pişırılmiş, hepısi 
onda, fotografta. Agaç yok, park yok ema bunlar fotografta hala yiylar içeylar. Onlar 
yiylar biz çikariz. 

-Yok, biz yememisık, diyemeylar. 
Araylar dema ema diyemeylar, fotograf cüsteri. Fotograf her şeyi oldogi cibi 

cüsteri. Kuş konay dala, uçay. Ema fotografta o hala o dalda nice ise duri. Bu şimdi 
sügey da oni sügey, ne demey, agzına ne celırse, dizey.  

-Ondan daha edepsız, daha alçak, daha apaş, daha yalanci yoktor, diy. 
Çikariz fotografi, cüsteriz, 
-Bu sen değil misın ononlen masada raki içen. Bu sen değil misın oni 

kucaklayan, oni cüklere çikaran, ona ödül veren? 
Şimdi ne oldi, aranıza hangi fitne cirdi, ha? 
Fotograf çekmeyi çok seveym. Olsa hep fotograf çekeym başka hiç bi şey 

yapmaym. 
Boşona çektıgımız fotograflar da var ema. Olson, helal olson. Ne yapam, her 

zanadın bir yerde bi zararı da olacak.  
-Çek, diy, çekeyz, sora almay. Ya da on alacak yerde bir ali, obirleri bize kali.    

Belediye açay bi çukur koy tüle. Cideys çekeys orasıni burasıni. Celiz bi sene sora, cene 
ayni, bi degışıklık yok, çukur niceyse duri.  
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-Çeşke çekmesaydık diyz.  
Çöpleri atmişlar orta sokaga, dükmişlar oraya buraya, biz koş,  
-Çabuk çek, ne kadar toplamamişlar, diyz, var cürsünlar diyz.  
Çekeyz da çekeyz, sırf ilk biz çektık denılsın. Bize bravo diyeceklar sanayz biz. 

Seneler ceçey şu kadar bi degışıklık olmay, çöpler cene  ayni yerde. Almiş çocoklar da 
artık çekey. Bize da kala kala o fotograflari çöpe atmak kali.  

Otormiş içi üç çişi, bi duvar içın kapuşi, biz koma, çek resım.  
-Birkaç sene sora cüsterdık mi onlara cüleceklar cendi hallerıne, diyz.  
Cideyz içi üç sene sora ne bakayz onlar o duvar içın hala kapuşilar. Biz niye 

çektık o zaman, onca filmi niye harcadık çi.  
Bir süri siyasetçinın, sanatçinın, medyatik çişinın fotografıni çektık.  
-Zaman degışır bunlar bize bi vakıt lazım olor, dedık,  
Ne oldi? Zaman ceçti degışti, onlar degışmedi. Onlar cene ayni yerde ayni 

mevkide. Fotografa bakaysın onlara bakaysın, aralarında bir fark yok. Ayni surat, ayni 
bakış, ayni kibir, ayni cendıni begenmişlık…  

Ema olson, cene bütün bunlar bi cün bi işe yarar diye düşünim ben.  
-Zararla çar kardaştır, beraber ciderlar, demiş atalarımız, boşona dememiş 

elbette çi. 
Ben fotograf çekmeye cene devam edecem. Fotograf çekmeyi çok seveym. 

Fotografi çok seveym. Fotograf insandan da uzun yaşay çünçim. İnsan cidey o kali. 
Üzüldügüm bi şey var salt. Herçezın, her şeyın fotografıni çekeym ema cendımın 
çekemeym. Bi cün onon da çaresıni bulacam ema eminim. O cüne kadar ne olor beni da 
hoş cürün… 

 
 

 
 

ÜÇ PARK NASIL HİÇBİ PARK OLDİ 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
Anasıni, üç parkımız var idi, üç bilesıni kaybettık. Hade Bajdarhana’da bi parki 

bozdilar, tutaydi ünlerıni birilerının; celinler kapuşmasınlar kaynanalarlen kalktık yaptık 
bi Celin Mahallesi, belçi artık onda rahatlarlar dedık. Hade onon yakınında var idi da bi 
park, oni da bozdok, hayvanlari baglaydilar cüyam; dersın çi hayvanlarıni yog idilar 
nereye baglasınlar, dersın çi hayvanlari baglarsen insan olacak, dersın çi cezenler 
arasında hayvan yok; ema stadyumun yanındaçi bu üçünci parkın ne kabahati? 
Agaçların ne kabahti? Cirmiş buldozer zıplanmiş, çükünden çikari. Boov, boov! Devıri 
bir bir. Parkçi otormiş aglay. Dayanamadım yaklaştım mütahite, 

-Nedır be bu rezalet, dedım? Park bozolor mi? Sora bizım çiftler nerde buluşur, 
nerde üpüşür ha? 

-Sen, dedi, bakarsın işıni, senın işın programi açmak, programi kapamaktır. 
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KIZLAR NASIL PIRASA OLDİ 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 
 
Evelden kızlar haçın otorordilar, demezdilar ben cideym Hasanlen, Hüsinlen, 

Alilen, Velilen, başka türli derdilar, bilerım ben, 
-Sen çimınlen cideysın kız? 
- 83-74’len, ya sen? 
-Ben 94-66’len. 
Haçın oborosi atılırdi obi taraftan, 
-Uuuu! Siz çok ceri kalmisınız, ben 130-330’len cideym. 
Şimdi nasıl ne duyaym, nasıl ne cürim, hem nasıl ne bileym kızlar koşmaylar o 

kadar arabalara. 
Salt bi şi anlamaym, araba mi çok oldi, yoksa kızlar mi prasa oldi. Tebuni salt 

anlamaym. Hayt ben anlamaym, anlayamaym, ya siz? 
Ema neyse more, bana ne, benım işım programi açmak programi kapamaktır… 

 
 
 

BAŞINI YE 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 
 
Cürim yabırısi çok nazlani. Yok ben yemem oni, yok ben yemem buni, başıni 

ye. Di mi bulmisın bunan. Tuzliymiş, tatliymiş; biraz daha lazım imiş pişsın; isla ema 
biraz ekşi; lezzetli olmiş ema sogani çok; taze olsaydi daha isla olordi; biraz bayat; 
soğuk citmey, çok isi yakay; sabah olmaz, akşam yenılmez; suyi az, boyamasi yok; 
sarımsak sevmem, lahanayi cütürmem; şkembe pitesi agır, cemikli pasul dokoni; taze 
yag başka…Ben büle insanlari toplardım cütürürdüm Afrika’ya, atardım yabani 
insanlara, yamyamlara. Yemeymisın, yema, yemesen bak nasıl yerlar. 

Ben bakmam ne saga ne sola, otor derlar sofraya otororom, kalk derlar, 
kalkmam. Ne var kalkaym haçın otormişım. 

Hele otor dedimilar, otor bi içi lokma al dedimilar, üdüm patlar. İçi lokma içın 
otorolor mi, içi lokma içın panturlarımın ütileri bozolor mi. Otororsem otororom. 
Kalkmaya celmemişım, otormaya celmişım. Otormaya da çagırmisın madem, kalkmaya 
çagırmamisın. 

-Hade utanma hade, bi lokma al… 
Ne bi lokmasi, ne utanmasi, utanmak mi kalmiş! 
Bana çay mi içersın, kahve mi içersın sordimilar, çi üle bi şi sorolmaz, ben hem 

çay hem kahve, derım. 
Yok eger sormaselar hiçbişi, hiçbişi da çikarmaselar, çi büle insanlar da var, salt 

bi kuri sigara atarlar, atarselar oni da, onon da bulmişım kolayıni, 
-Hayredesınız, derım, şimdi alamam, madem kahve da yapacaksınız, kahveylen 

içerım daha sora… 
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PİYANGO 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Arif, Raif, Nafiz 

 
ARİF: Bu piyango başka piyango sevgili seyirciler. Adi piyango ema biraz da miyango.  

Yani biraz valser biraz tango, biraz da bango. Hane bildıgımız piyango var ya, 
çekersın bi numara, çekersın daha bi numara…7’yi çekersın mesela, tamam, 
korson bi çenarda, 12’yi çekersın, tamam, çekersın oni da bi çenara, 36, çenara, 
47 çenara, 18, oni da çenara…Otororson sora bakarsın, 7, tamam, uyay, 12, 
tamam, o da uyay, 36, tamam, 47, tamam, 18, of anam! Olmamiş, 
tutturamamisın, bi numara farki derçen dünyaların yikılmiş, citmiş! 
Yok üle bi şey bizde. 
İşte Nafiz, işte Raif, işte şapka, işte ben. Raif tutay, nafiz çekey, ben 
bakaym…Deyalım 9 çikmiş, 9 numarali koltokta çim otori, sen! Sen kovkaysın 
ayaga, “9 benim” diysın. Sen kazanisın, bitti! Bu kadar basit. Devam!... 
Ah, bileym, şimdi sen bana “Ema ben ne kazanacam, diyeceksın, ikramiyeler 
nedır, oni sen anlat bize” 
Eh, anlatacam tabii çi oni da, biraz sabır lütfen! 
Bu akşam tam 10 ödül dagıtacaz. Her çikan numaraya ayri ayri ödüller var, ayri 
ayri ikramiyeler. Numaraların da hepsi, cürdügünüz cibi bu şapkanın içınde. 
Ema buni da diverim çi on ödülden bi tenesi benımdır. Yo, yo! Ben oni bana 
almayacam, merak etmeyın, sadece o ödüli çime istersem ona verebilecem, o 
kadar. En büyük ikramiye, en büyük ödül de son ödüldür haberınız olson! 
Daha ne bekleyz! 
Raif! Diym, Raif, şak, tega ünümde! Raif hazır misın? 

RAİF: Hazır. 
ARİF: Nafiz! Diym, Nafiz, tega, hemen dikıli! Hazır misın Nafiz? 
NAFİZ: Ohooh!.Daha dünden... 
ARİF: O kadar! Daha ne isteysın sen!  

İlk ödülümüz Düdüksüz Tencere sevgili seyirciler. Bakalım ilk ödülümüzi çim  
kazanacak… Nafiz!...Başlayz… 
Nafiz karıştıri, sevgili seyirciler cürdügünüz cibi, karıştıri, çikari. Hade 
hayırlısilen, Düdüksüz Tencere çime düşecek bakalım. Numre…66! Düdüksüz 
Tencere numre 66’nın sevgili seyirciler. 66’ya bi alkış lütfen! Tencere da bu 
işte, fena sayılmaz, bi tek düdügi eksik. Bi düdük takarsın tamam. Saglıklen 
kullan! Düdüdksüz Tencere citti… 
Sıra Deliksız Kayişta sevgili seyirciler. Deliksız Kayişi çim kazanacak hade  
bakalım, çekılışe devam…Karıştıriz, karıştıriz, karıştıriz (Nafiz 
karıştırır)…Çekeyz, çikariz, açayz…Numre…101. Deliksız Kayişi 101 numarali 
koltog kazani, 101 numaraya alkış!...Ne o, o surat da ne? Ne var bunda, sana 
kala kala bi tek delik açma kali. Sana biz şimdi delik ta mi açacaz. Hem biz 
nerden bilam senın cübegın var mi, yok mi; kadın misın erçek misın; sora takar 
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misın takmaz misın; begenır misın begenmez misın; başkasına verır misın 
vermez misın. Di mi yani. Efendım Deliksız Kayiş ta citti! Sıra Maşada… 
Evet evet maşada! Bakalım maşayi çim kazanacak… 
Nafiz karıştıri, karıştıri, karıştıri… Nafiz çok karıştıri…Nafiz çekey, çikari. 
Çikari çikari, bana uzadi. Ben alim, ben alim hem okim…Numre…numre 269! 
Maşayi 269 numre kazani sevgili seyirciler. 269’a bi alkış lütfen! Bu maşa başka 
maşa ema haberın olson. Tut aşa tut yokari, nereye tutarsen tut hep dikaşa. Bu 
maşanın kıymetini bilecen 269. Bu maşa artık senın maşan. Artık senın da bi 
maşan var hayatında. Bundan sora artık sen hiç çimseye maşa olmayacaksın, 
başkasının maşasi olmayacaksın. Cendıne, cendi cendıne maşa olacaksın. Sakın 
bi cün başkasının maşasi olayım dema, maşayi derhal ceri alır, maşasız kalır, 
maşadın maşatlıkta olor buni bil! 
Evet maşa da citti.  
Sıra…sıra Yastıkyorgana celdi! Bakalım Yastıkyorgani çim kazanacak.  
Nafiz cene karıştıri neka ne cürim. Nafizin işi zaten karıştırmaktır, Raif’ın işi 
tutmak. Raif tutay, Nafiz karıştıri, nerde cürmisın sen, hiç velam bakmay, 
demesınlar te bakay, çevırmiştır başıni obi tarafa. Bana şimdi uzadi, ben alim, 
ben bakaym. Bakaym bakaym, neden bukadar çok uzun bakaym ben da 
anlamaym. Evet…Numre…numre 302! Numre 302’ye bi alkış lütfen! 
Yastıkyorgan numre 302’nın sevgili seyirciler.Yastıkyorgan dedıgımız da bu 
işte. Evet, evet, Yastıkyorgan bu! Küçük olmasına küçük ema bu da bi yorgan. 
Yardımci yorgan bu. Bi yerın açıldi diyelım ceceylen, ne yaparsın? Niylen 
ürtünürsün? Bununlen ürtünürsün tabi çi. Bu onon içın yapılmiş zaten, açık 
yerleri ürtmek içın. Sen büle yorgan nerde cürmisın. Yok cürdün çi bi yerın 
açılmay, sok başının altına yastık yerıne kullan, sana çim bi şey diyebiler çi. O 
zaten onon içın yapılmiş. Adi Yastıkyorgan değil mi? Yastıkyorgan! 
Yastıkyorgan da citti işte. Arasanız da başka yoktor zaten. Celdi sıra… 
Evet şimdi de sıra Kozli Yumurtada. Bakalım Kozli Yumurtayi çim kazanacak? 
Karıştıriz, karıştıriz, karıştıriz…Bakam ne çikacak?...403! Kozli Ymurta 403’ün 
sevgili seyirciler. 403’e alkış lütfen!...Evet, koz dedık tega koz, yumurta dedık 
tega yumurta. İçısıni yan yana koyz, ne oli? Kozli Yumurta oli! İşte ne oli. 
Efendım sen bunda bi tercih da yapabilersın istersen, üle yazay bunda, o sana 
bagli. Yani kozi artlanık mi isteysın, oldogi cibi mi? Yumurtayi kırık mi 
isteysın, oldogi cibi mi? Kararıni sen ver, ema sora of anam dema. Artlanık koz 
istersen, cidersın düçanda alırsın, kırık yumurta istersen cidersın cendi evınde 
kırarsın, haberın olson. Burasi sahne, bunda cübre yapılmaz. Efendım!... Ha 
tamam, Kozli Ymurta oldogi cibi.. Kozli Yumurta da citti, nasıl cittiyse, oldogi 
cibi citti…Şimdi de sıra… 
Sıra Üsti Kapali Dibsız Bardakta! 
Nafiz karıştıri, Nafiz karıştırmaya devam edey, heyecan dorokta, sular olokta. 
Üsti Kapali Dibsız Bardagi çim alacak? Bardak ema üsti kapali, kapali ema alti 
açık…Numre…numre 784! 784 yoktor be bunda, salonda topi topi 416 koltok 
var. Nerden çikti bu 784 şimdi? Çek baştan Nafiz….66, evet altmiş… 66 alti da 
çikti bi çe ya! Nedır bu? Horlok. A oka hazırlandık. Ne deyeceklar şimdi, bak 
bunlar da sahtecilık yapaylar. Ayip, ayip! Çek baştan, çek cene hade…İşallah bu 
defa bi yanlışlık olmaz…Ver bakaym…Numre…numre 57. 57’ye alkış lütfen! 
Üsti Kapali Dibsız Bardak 57 numarali koltokta otoranın! Üsti kapali bardak da 
bu işte. Merak etma, çok büyük bi problem da sayılmaz bu. Sahi dibi yoktor ema 
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üsti kapalidır. Bu bir hata belli çi, ema fabrika hatasi olmadıgi da kesin. Fabrika 
hatasi olsaydi ya içi tarafi kapali olordi, ya içi tarafi açık, ya da hiçbir tarafi 
olmazdi. Biz üle bardaklar da cürmisık. Biz ne bardaklar cürmisık ne bardaklar, 
birbirıne yapuşmiş, ayıramaysın. Bu sadece bi paketleme hatasi. Paketleyecegıne 
yüzüne, paketlemişlar tersıne, o kadar. Te şimdi ben buni çevırim, çevırim bitti, 
tega esçi haline dündi. Dünmedi mi? Dündi. Sana ne kali, sadece  çevırmek 
arada bir. Her su içışınde sadece çevırecesın, o kadar. Eh buna da katlan artık. 
Hade saglıklen kullan. 
Evet!…Üsti Kapali Dibsız Bardak da citti! 
Şimdi bakalım ne celi? Sırada nedır?...Sırada…sırada Akrepsız Saat var sevgili 
seyirciler! Çekiliş başlay!...  
Karıştıriz, karıştıriz, karıştıriz… tutayz… çekeyz… çikariz! Numre…numre 1. 
Evet numre 1! Numre bire alkış lütfen! Akrepsız Saat numre 1’ın! Efendim, saat 
ta bu işte. Akrebi var mi? Yok. Akrepsız Saat! Bu bir numune sevgili seyirciler. 
Bi benzeri yok bunun dünyada. Bi tek yelkovani var cürisınız. Yeli ve kovani. 
Bu saat bozolmayi bilmez beyler. Saatleri en çok ne bozar biley misınız? Akrep 
bozar. Yavaş cider o bileysınız, o kadar yavaş çi anlayamazsın. Yelkovan deli 
cibi, bi celır bi cider, bi celır bi cider, bi cün da tabii çi yorolor durur. Akrep oni 
bekler, yelın durmasıni bekler. Yel durdi mi kovani çabuk halleder. Kovan citti 
mi saat da ondan sora hiçbi işe yaramaz, onon da işi biter. Bunun degerıni 
bileceksın hanımefendi. Son model bu. Sokma tehlikesi da yok üstelık. Akreple 
hiç işın yok, bu nerde var. Yastık altına koy, cepıne, çantana koy, nereye istersen 
koy, çikacak sokacak diye bir derdın da olmayacak. Akrepsız Saat! Hade 
sağlıcakla kullan… 
Evet!...celdi sıra…Niye celdi sıra Raif? 

RAİF: Aynali Pembe’ye… 
ARİF: Aynali Pembe, elbette! Bakalım Aynali Pembe’yi çim alacak? Nafiz!...Hade  

hade durmak yok, devam… 
NAFİZ:Bak ya tutmay bayagi… 
RAİF. O kadar karıştırılır mi ya! Şapka bu, kazan değil, dibıni çikaracan… 
NAFİZ:Ben sana babanın şapkasıni alma demedım mi! 
ARİF: Devam, devam hade bırakın şimdi o agızlari…Sıra seçizınci ödülde…Evet,  

çekiliş başlay!… 
Raif tutay, Nafiz karıştıri, karıştıri, karıştıri, karıştıri…Aynali Pembe çimın 
olacak bakalım?...Numre…numre…178! 178’e bi alkış lütfen! Aynali Pembe 
178’ın sevgili seyirciler! Aynali Pembe dedık işte  Aynali Pembe! Aynali Pembe 
İçi tarafli bi aynadır dostlar. Çevırisın ayna, cene çevırisın ayna. Üni ayna, 
arkasi ayna. Yani içi yüzli. İçi yüzli kırk suratli. Oralarda sen ne cürmesın, 
oralarda onlar sana neler cüstermez. Cendıni cürürsün, başkasıni cürürsün, 
nereye tutarsan orasıni cürürsün. Bu aynadan hiçbi şey kaçmaz. Ünden bakar 
arkadan cürür, arkadan bakar ünden cüsterır. Üstüne yoktor, sagdan çim celi, 
soldan çim ceçey; nasıl ceçey, nereylen ceçey; ceçerçen ne yapay, egrıli mi 
büküli mi; sırıti mi, dilıni mi çikari; dudagıni mi bükey, burnuni mi kıvıri, ne 
oli? Sen nasıl bakarsen o da sana üle bakar. Cülersen, cüler, aglarsen aglar, sen 
ne yaparsen o da oni yapar. Dokonorsen o da dokonor, dokonmazsen o da 
dokonmaz. Çekılır, kaybolorsen o da kaybolor, kalırsen o da kalır, citmez te 
tonda otoror. Sakın tüküreyım dema, o da senın yüzüne tükürür ayni anda. 
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Karşısına hayatta buruşuk çikmayacan. Buruşuk çikarsen o da senın karşına 
buruşuk çikar. Sakın kırayım deme, bin pişman olor, sen da kırılır cidersın… 
Evet!...Aynali Pembe! Aynali Pembe da citti… 
Buni da diverim, madem başladık sülema, ödül sahipleri, ödüllerıni program 
bittıkten sora alabilırler. Aynali Pembey’i da bi çenara koym. Sıra… 
Sıra şimdi de bana ait olan ödülde sevgili seyirciler. Sıra benım ödülümde. Daha 
başta da süledım, bu ödülün sahibini ben seçecem, seçme hakkı bana ait. Ne 
dersınız çime verim?...Ne zamandır bakaym, balkonon arka sırasi safi erçek. 
Belli çi paresız cirmişlar, usli da otormaylar, devamli konoşilar, durmaden süz 
ataylar. Belli çi bunların bi derdi var, olmazsa büle dizılır miydilar. Bak şimdi 
nasıl bakaylar…Ben ödülümi bunlara verecem. Bunların yarısıni Varna’ya, 
yarısıni Polonya’ya yolaym. Cidış biletleri bizden, dönüş biletleri sizden. 
Tamam mi? İstersenız hemen cidebilersınız. Hade bakalım, bu ödül da citti! 
Sıra… 
Evet, sıra celdi son ödüle, sıra celdi cecenın en büyük ikramiyesıne!  
Sıra…Sıra…sıra…sıra Akıl Kutusunda sevgili seyirciler, evet evet isla 
duydunuz, Akıl Kutusi!  
Nafiz karıştıri, karıştıri, Raif bakay bakay, biz bekleyz da bekleyz,. Bekle sen 
bekle, derçen…numara hazır. Neymiş bakalım…173, Akıl Kutusi 173 numarali 
koltogon! 173 numaraya bi alkış lütfen! Evet, çim otori onda bakalım? Kravatli 
beyefendi. Ne kadar iyi, tebrik ederım. Akıl kutusi da bu beyler. Ne, küçük mi? 
Bakmayın siz küçük oldogona, içınde neler var, neler! Fişi de var cürdügünüz 
cibi cüzi da, üç ay da garantisi. Cürdünüz çi bi işe yaramay, cürdünüz çi 
kullanmasıni bilmeysınız, üç ay içınde cetırın, onon yerıne başka bir şey alın. 
Şeytan süpürcesi, katır tırnagi, balmumi mesela, sora akıl tahtasi…Akıl tahtasi 
en çok cidey. Akıl kutusuni kullanmasıni bilmeyenlerın genelde bi tahtalari 
eksik çikar. Onlar içın akıl tahtasi birebirdır. Kuti dayanıklidır oni da diveram, 
yagmur, çamur, kar, buz, oni etkilemez. Süresi da bi senedır. Kullandın, 
kullandın, kullanmadın yandi. Kutiyi çimseye vermeyecen ema, ne kari, ne 
çocok, ne kardaş, hiç çimseye. Bi çe verdın mi, cider, bi daha da ceri alamazsın, 
başlarlar sana akıl ügretma… 
Evet, sayın seyirciler, Akıl Kutusi da citti. Sıra bizde… 
Biz da buradan yavaş yavaş toz olam en isla. Her şey lezetınde kalsın çi biraz 
sora tekrar buluşam. Bu çekiliş şimdi bizım içın olacak sevgili seyirciler. 
Şapkanın içınde şimdi üç çagıt var, bize üç çagıtçi da diyebilersınız,, o üç çagıtta 
da üçümüzün adi var. Çimın adi çikarse o buradan hemen çekip cideceg, bu 
kadar basit. Biz cidebilerız şimdi birden da istersek ema dargınlık olor, o der sen 
cit ilki, niçın ben cideym, ben senden daha büyük artistim, oborosi cene bilmem 
ne, a büle…Hade karıştır Nafiz, karıştır karıştır…Oko bakaym…Sen, sen oko… 

NAFİZ: Raif! 
ARİF: Raif, cürdün… 
RAİF: Bunda bi oyon var! 
ARİF: Bu zaten bi oyon be Raif. 
RAİF: Oyon ema, büle da oyon olmaz. Te cürürsün bundan sora Nafizın adi çikar, en  

sononda da sen kalırsın, zay ben bilmeym. Oyon imiş!...(Çıkar) 
ARİF: Bu sahi kızdi vallah…Çek Nafiz hade, işın tadi tuzi kaçmaya başladi…Oko  

bakalım… 
NAFİZ: Nafiz! İsla dedi Raif! (Kızar gider)… 
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ARİF: Dur ben çikaym ilki te, dur!... 
NAFİZ: Hep ayni oyon, nerde oynasak hep ayni çikay! (Çıkar) 
ARİF: Oyon hep aynidır be kardaşım. Herçes hep ayni oyoni oynay senelerdır, çimse bi  

şey demey, ben oynama başladım mi başımda kalisınız, hade Allayse!... 
 
_______________________ 
Sözlük 
bango-şaşı, şaşkın 
 
 
 
 

           OF OF İLE UF UF 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Arif, Of, Uf, Salih 

 
 
ARİF: Biz salt aglaşmayi hem ügünmeyi bilerız. Bizde ortasi yoktor. Birısıni ya cüklere  
  çikarırız ya yerın dibıne batırırız. Ya çok cülerız ya hiç cülmezsık. Ya çok sülerız ya    
  hiç sülemezsık. Ema aglaşmaklen ügünmek ilk sıradadır, 
  Ne yemisık bi tava, agzında eri. Üle tava sen ümründe yememisın… 
  Cece ne atmisık, anam. Bi bir kilo içmişım. Arkasına bi sandık bira. Sabaya kadar.   
  Doymadık, Mendo’non kahvesıne. Onda da bi on bira. Oradan Drime…Bi on kilo   
  balık tutmisık. Nah ilan balıklari…At çikar, at çikar…Torba doldi. Bilmeyz nereye   
  koma… 
  Ben mintani bi çe ciyerım. Ayni mintani bi daha ciymem. Yikanacak, ütilenecek,    
  ancak. Kuşlugum vakıtlen olacak. Biraz ceç kalmiş ise, citti, evi ayaga kaldırırım.   
  Yemegi da mintani da karinın başına ceçırırım. Kari benden çıt edemez. Evde ben ne  
  dersem o olor. 
  İşe ne vakıt istersem ciderım. Çimse bana bi şi diyemez. Ne vakıt istersem çikarım.  
  Belediye başkani ahbabım, savci sınıf arkadaşım, müdür tanıdık, polis şefi akrabamdır.   
  Ben nereye citsam bana birden yer ayırırlar, hangi mecliste olsam ben hep baştayım.  
  Arabaya bindım mi bilmem enma. Bütün cün, bütün cece sürerım hiç uyumam. Ben   
  oraya buraya da citmem, ona buna da yalvarmam. Hangi otel en isla ise ona konarım.  
  Ceçen sene on cün kalma düşündük denizde, bir ay kaldık. Ne ceçırmisık, ne  
  ceçırmisık! Üle payç su, üle payç su, içesın. Her tarafi ayna, yalayasın. 
  Ben ona ne kadar iyilık yapmişım o daha on ümür yaşasa üdeyemez, beş arardi on   
  verırdım, on arardi on beş verırdım.  
  Ben sınıfta en isla futbol oynardım. Mitepte matematigi benden daha isla bilen  
  yogimiştır. Fransusçem bülbül. Her sabah erçen kalkar  beni beklerdilar avlida. Dizılır   
  ev üdevlerımi kopye çekerdilar. Dert senelık fakülteyi üç senede bitırdım, daha ne  
  araysın sen.  
  Üle dügün sen hayatta cürmemisın. Resımler var cüsterırım bi cün. Çocoklar da hepısi  
  bana çekmiştır. O en bügi nedır ügretmenden daha isla biley. 
  Anami da yaşatırmişım ben, babami da. Ben olmasaydım bucün kardaşlarım sokakta   
  kalırdi. Hepısıni ev sahibi yaptım. Ne araysın te, ne araysın al. Cetırim mi, cetır,  
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  cütürim mi, cütür. Celmesın iş ügünmege koyşiların hepısi bana bayılır. Allaha çok  
  şüçür mahallede hepısınlen aramız çok iyidır. Bu duvari araym yikma, yik! Biraz  
  cirsam olor mi, cir! Pencere açabiler miyım, aç! Balkon yapabiler miyım, yap! Ne var  
  be zay dünyayi arkamıza alacaz. 
  Oysa çi kazın ayagi üle değil, gerçekler üle değildır. Bütün koyşilarlen, karşilarlen  
  dargındır. Borçlari var Allah biler ne kadar, daha hala çevırememiştır. Karidan çıt  
  edemez, karısi ne derse o olor. Tatile cider en ucuz yerlerde kalır. Arabayi beş saattan  
  fazla süremez, yorolor. İşe ceç kalmaktan çok korkar, bi çe işten atacak olorlar oni hiç  
  unutmaz. Çimseye şu kadar bi yardımda bulunmamiştır hayatta. İçi raki içer, herçeze  
  sataşır. Mitep okoyamamiş yarida bırakmiştır. Sınıfın en çütük ügrencısi odor.  
  Odondan bi farki yoktor. Ne bayagi bi dügün yapmiştır, ne çocoklardan bi hayır  
  cürmiştır. Anasına babasına yaptıklarıni yazmaya kalksak buradan çüye yol olor. Bırak  
  sen yardımi, kardaşlarıni evden atan odor. Ava citmiştır sahi ema üç beş balıktan fazla  
  tutamamiştır. Mintanıni iliklemeye kalksa ilikleyemez, pullarının yarısi kopoktor.  
  Laskenın tekidır tek süzle, bi  arkadaşi velam yoktor. Ema ügünmeye celdi mi… 
  Biz ügünmeyi bilerız, ügünmeyi hem aglaşmayi. Aglaşmakta hele üstümüze yoktor.  
  Oflamak uflamak, of puf yapmakhayatımızın bir parçasi adeta, hayatımızın ta cendısi.  
  Of’len Uf’a bakın şimdi siz, 
  Merhaba Of. 
OF: Of anam be!… 
ARİF: Ne oldi şimdi cene? 
OF: Bir of çeksem karşıki daglar yikılır… 
ARİF: Bu çim? 
OF: Arkadaşım… 
ARİF: Adi ne?  
OF: Uf. 
ARİF: Nasılsın Uf? 
UF: Olor mi karışmayasın, nasıl iyım ne iyım sana ne…Uf belım kopti! Bu yini  
   kanapeler bi işe yaramay bu yini koltoklar bi bokiçın değil.  
OF: Evelden minderde şiltede saatlarlen uzanır bütün cün çestırırdık. Bunlar…    
  Hafazanallah! Zaten doktorlar da ayni şeyi diy, bunlar çok zararli.  
UF: Otoracak yerımız kalmadi artık…Uf, uf, uf, uf!... 
OF: Evelden çikar çarşida kurulurduk. Çimısi raki ısmarlar çimısi meze. 
UF: Raki bitmiş deyalım, birden bi ses obi masadan, 

-Garson! O masaya bi raki çabuk. 
OF: Rakın var ema mezen kalmamiş, birden bi başka ses obi taraftan, 

-Mezeler bizden!... 
UF: Nerde…. 
OF: Şimdi yüzüne velam bakmaylar. Var misın yok misın… 
UF: Uzanimisın, uzanabileymisın, otorimisın, otorabileymisın hiç umurunda bile değil. 
OF: Ne çocoktan saygi var ne karidan. 
UF: Haçın cetıridın islaydi 
OF: Hüçümette kabahat… 
UF: Hüçümet mi bu Allayse. 
OF: Herçez bakay cendi dumanıni. 
UF: Var mi çalma, oni bakay o. 
OF: Bi sıra yok çi…. 
UF: O citmiş arkadan cirmiş, almiş alacagıni citmiş. 
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OF: Sen kuyrukta bekle… 
UF: Bi ev yapti, daha bi ev yapti… 
OF: Bi araba, daha bi araba, yazlık… 
UF: Karısının üsti nedır safi altın… 
OF: Nerden bunlar… 
UF: Yaz celi, denize; kış celi, daga… 
OF: Kızıni verdi, arkasına yatak odasi, mutfak takımi, regal… 
UF: Nerden bunlar, nerden… 
OF: Kanun yok çi… 
UF: Polisın ününde cütüri… 
OF: Uydur imamlen işıni al camidan çilimi... 
UF: Bu büle citmez. 
OF: Çim derdi çi işımız buraya kadar celecek. 
UF: Ben bunun sononi isla cürmeym. 
OF: Bakam nereye kadar… 
UF: Saç kiverilar, nah omozlarına kadar. 
OF: Diskoymiş… 
UF: Şeytan müzigi… 
OF: Sakali dorok… 
UF: Dersın çi jilet yok, makas kalmamiş. 
OF: Televizyondan ügrenilar bunlari hep, gazatadan… 
UF: Ya, modaymiş… 
OF: Sokaym modasına ben!…Donlarlen mi, eteklen mi çikmiş anlayamaysın. 
UF: Mini etek diylar ona. 
OF: Sokaym mini etegıne ben! 
UF: Senın anan mini etek mi ciyerdi çi.. 
OF: Baban okşolarlen yatırdi. 
UF: Namus diye bi şey kalmadi… 
OF: Orta sokakta el ele… 
UF: İpın uci puştun elınde. 
OF: Buni bilerek yapaylar. 
UF: Çim bi yerıni batırırse o ilerley… 
OF: Pare elımızde eri. 
UF: Enflasyon mi ne boktor ne diylar… 
OF: Şeçer yüz elliydi, içiyüz olmiş. 
UF: Marol be, maroli çi bıragardık on dinar tenesi. 
OF: Ya kabak,  
UF: Ne olmiş kabaga? 
OF: Kabak, dert dinar. 
UF: Kabaklari biz hayvanlara atardık. 
OF: Di mi ekmek bindi, bekle… 
UF: Bi çuval un 870 olmiş. 
OF: Cüri misın! 
UF: Olsa barem, bulunsa, bulunmay! 
OF: Bakam nereye kadar… 
UF: Kalk cidam, bunda toza bogoldok 
OF: Nereye? 
UF: Cidam biraz Salih da otoram. 
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OF: Orasi sahi tenha ema Salih çok süley. Hep aglaşi, dayanamaym. 
UF: Salih cene isla, Muharrem haçın celi, kaç… 
OF: A be, bi kahve içerız, ciderız. 
UF: Kahve denılırse, surutka. 
OF: Veli isla kahve yapay ema bekleyemey kalkam. Dokoza kadar ne yaparız. 
UF: İsla diysın cene Salih en isla. 
OF: İsla değil ema yok ne yapam. 
ARİF: Cürdünüz işte, Salih da ciderlar Salihi sügerlar. Ema Salih da bunlari istemez. 
SALİH: Celırlar bi kahve içma otororlar dert saat. Barem bayagi bi muahbbet yapsalar.   
  Oflamaktan uflamaktan başka bi şey bilmezlar. Ema bulmişım kolayıni ben da, bi     
  çagırim Muharremi, bilmeylar ne olma, bi veri fitişi o, bilmeylar nasıl kaçma. Bunların  
  agzıni salt Muharrem kapay. Kapay ema sora ben Muharremın dırdırlarıni lazım  
  dingleym. Bilmeym ne yapma… 
ARİF: Sen bilmeysın ne yapma, Of bilmey ne yapma, Uf bilmey ne yapma, ben da  
   bilmeym ne yapma artık...Haçın bilmesın ne yapma en islatır bi şarki tutturma di  
   mi… 
 
HEPSİ: Of, oooooof! Kızılciklar oldi mi dallari kırıldi mi 
  Yoladıgım şuruplar şişelere doldi mi 
  Mendil elın mendil verdım celine 
  Kara sinek yollamiş yar benım çel tepeme 
 
  Of, oooooof! Kızılciklar oldi mi sofralar kuruldi mi 
  Yoladıgım simitler sabalıga coldi mi 
  Mendil elın mendil verdım celine 
  Sari sabun yollamiş yar benım ellerıme… 
 
 
_________________ 
 
Sözlük 
mitep-mektep 
regal-dolap 
laske-ipsiz sapsız, (eskiden limanlarda gündelikçi olarak mal indiren mal yükleyen 
kimse) 
coldi(Priştine ağzı)-geldi 
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YARIN DÜNYA BATACAK 

                                    (Tek perdelik oyun) 
 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Anlatıcı, Çocuk 

 
ANLATICI: Sayın seyirciler, şimdi de programımızın devamında, daha başta da  

belırtırdıgımız cibi, sizi bir süri sürpriz bekley, hazır olon (ÇOCUK girer),  o 
sürprizlerden birıne ceçecez iznınızle (ÇOCUK sunucuya yaklaşır), ema ona 
ceçmezden evvel size bi şey daha anlatmak isterdım (ÇOCUK, ANLATICI’nın 
giysisinden çeker) Bi zamanlar çok büyük bi sarayda…(ÇOCUK, 
ANLATICI’nın giysisinden tekrar çeker), Çok ema çok büyük bi 
sarayda…(Giysi tekrar çekilir. Bu sefer  ANLATICI, çocuğa dönerek, “Ne 
istiyorsun, yanlış yerdesin, lütfen çek git” anlamında bir şeyler  
anlatmaya çalışır. Tekrar seyircilere dönerek)…Efendım, nerde kalmiş idık 
(ÇOCUK, yine giysisinden çeker. ANLATICI  tekrar ona dönerek kulağına 
“Anla artık git, burası sana göre değil, beni rahat bırak” anlamında bir şeyler 
fısıldar)… Evet! Bir zamanlar…(ÇOCUK tekrar aynı şeyi yapar. ANLATICI  
yine ama bu defa daha sinirli “Bak oğlum, burası tiyatro sahnesi, görmüyor 
musun bu kadar insan bize bakıyor. Geç artık herkes gibi sen de oralarda 
biryerlerde otur” anlamında temkinlerde bulunarak, sahneden uzaklaştırmaya 
çalışır. Tekrar seyircilere dönerek) Sahne bu , beklenmedik bir anda, 
beklenmedik bir durumla da karşi karşiya kalabileyz cürdügünüz 
cibi…(ÇOCUK bir kenara çekilerek ağlamaya başlar) Sevgili seyirciler, dedıgım 
cibi bu akşam…(Çocuğun ağlaması artar) Bu akşam…Başlamak nasip 
olmayacak galiba. Kızmadım dersem yalan sülerım. Kızdım ema ve lakin, şimdi 
cene fenama celi. Aglama başladilar mi fena bozolorom. (Çocuğa yaklaşarak) 
Hade cel paşam, cel beri. Yürü cel, cel otor bunda. Anlat bakam ne derdın var 
senın. Hade süle te seni dinleyz, bak hepımız otormiş seni dinleyz… 

ÇOCUK: O oteli ne yaptilar yini… 
ANLATICI: Şardan Oteli mi? 
ÇOCUK: Şardan Oteli, o. O var yikılsın. 
ANLATICI: Otel yikılecek mi! 
ÇOCUK: Yikılecek! 
ANLATICI: Henız yaptilat yoktor üç ay. 
ÇOCUK: Yikılecek! 
ANLATICI: Yini otel yikılır mi… 
ÇOCUK: Yikılır! 
ANLATICI: Nerden bileysın çi yikılecek? 
ÇOCUK: Bileym, duydum… 
ANLATICI: Duydun mi! 
ÇOCUK: Bi agacın arkasında saklanmişidım, onlar masada içeydilar… 
ANLATICI: İçey midilar! Eh içerlar, madem otormişlar. 
ÇOCUK: Hem içeylar hem süleşilar… 
ANLATICI: Elbette çi süleşeceklar, madem kurulmişlar. 
ÇOCUK: O sakalli, yanındaçi kravatliya “İsla bi furtuna vurduk” dedi. 
ANLATICI: Furtuna mi? 
ÇOCUK: Furtuna! 
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ANLATICI: Sora… 
ÇOCUK: Sora o kravatli o sakalliya “Sefte büle bi iş yapaym. Sononda demirden da,  

çimentodan da, kumdan da çalmayi ügrendım” dedi, cüzlerımlen duydum! 
ANLATICI: Araysın dema kulaklarınlen duydun… 
ÇOCUK: T’oni araym dema! 
ANLATICI: Kopila bak, demek otel yikılecek? 
ÇOCUK: Yikılecek. 
ANLATICI: Te buni mi araydın diverma? 
ÇOCUK: Te buni. 
ANLATICI: Başka bi diyecegın var mi? 
ÇOCUK: Var. Taş Çüprüsi da ister yikılma! 
ANLATICI: Taş Çüprüsi mi! Oni cene çim yikecek? 
ÇOCUK: Sel! 
ANLATICI: Sel mi! Sel mi olacak? 
ÇOCUK: Çok büyük bi sel! 
ANLATICI: Nerden bileysın çi sel olacak cene? Baban meteorolojide mi çalışi? 
ÇOCUK: Yok, Nanemın agrilarından. Cemikleri çok agıri. “Romatizmalarım hiç bu  

kadar agırmadi, dedi, çok yagmurlar var yaksın çok, çok büyük seller var olson 
çok” Komadi velam bahçeyi ekam “Yagmurlar var çürütürsün” dedi. 

ANLATICI: Sen neler bileymisın! Demek çüpri da cidecek? 
ÇOCUK: Cidecek. Evler da cidecek.. 
ANLATICI: Hangi evler? 
ÇOCUK: Derelerın yataklarında yapılan evler. 
ANLATICI: Daha ne cidecek? 
ÇOCUK: Şeçer! 
ANLATICI: Şeçer mi! 
ÇOCUK: Şeçer binecek! 
ANLATICI: Binecek mi! Nerden bileysın? 
ÇOCUK: Dayomon düçanında şeçer yok. Düçanda yok, magaza doli! 
ANLATICI: More sen bi şi çok bileysın. 
ÇOCUK: Bilerım. 
ANLATICI: Daha ne bilersın bakaym? 
ÇOCUK: Bi hefte sora mitepler tatil olacak! 
ANLATICI: Tatil mi? 
ÇOCUK: Tatil! 
ANLATICI: Neden? 
ÇOCUK: Gripten! 
ANLATICI: Nerden bileysın? 
ÇOCUK: Maçkanın kuyrugundan! Çok oynatıri… 
ANLATICI: Ah, pa pa! Te buni da sefte duyaym. Bunda sanaym biraz fazla cittın… 
ÇOCUK: Etmez bi şi. 
ANLATICI: Peki, daha ne olacak, madam sen büle her şeyi bileysın? 
ÇOCUK: Bu içi cün içınde birısi var batsın çukura. 
ANLATICI: Çukura mi! Hangi çukura? 
ÇOCUK: Belediye çukuruna! 
ANLATICI: Nerden bileysın? 
ÇOCUK: Açtilar orta mahallede, kapamadilar. Etrafıni da sarmadilar. 
ANLATICI: Sen neler bileymisın ya. 
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ÇOCUK: Bilerım. Belediye başkani da karısından ister ayrılma. 
ANLATICI: Yok ya! 
ÇOCUK: Tabii! 
ANLATICI: Nerden bileysın? 
ÇOCUK: Anamlen koyşi karısi süleşidilar, o kari dilimiş bayagi. 
ANLATICI: Bana bak…Sen küçük bi kahin cibisın vallah, neler bileysın sen ya! 
ÇOCUK: Bilerım. Pazar cüni maçi da isterız kaybetma. 
ANLATICI: Hade ya! Buni cene nerden bileysın? 
ÇOCUK: Abeyimi cece pare sayarçen cürdüm. 
ANLATICI: Abin futbolci midır? 
ÇOCUK: Yok, hakem. 
ANLATICI:İşe bak sen ya! Allah Allah!... 
ÇOCUK: İçi hefte sora da devalvasyon var olson. 
ANLATICI: Yok daha neler! Buni da nerden çıkardın şimdi? 
ÇOCUK: Ablam bankadaçi parelerıni alelacele  dövize çevırdi. 
ANLATICI: Be velet! Sen niymişsın ya, senın cüzünden bi şi kaçmaymiş. 
ÇOCUK: Kaçmaz. Ema bunlari ne saydım ben şimdiye kadar, bunların hiçbırısi  

olmayacak. 
ANLATICI: Olmayacak mi! Nasıl olmayacak! Sen demek bizımlen bunda oynaysın  

soytari. 
ÇOCUK: Yarın ister batma dünya! 
ANLATICI: Yarın mi? 
ÇOCUK: Yarın! 
ANLATICI: Dünya ha! 
ÇOCUK: Dünya! 
ANLATICI: Batacak ha? 
ÇOCUK: Batacak! 
ANLATICI: Nereye batacak? 
ÇOCUK: Çukura! 
ANLATICI: Belediye çukuruna mi? 
ÇOCUK: Yok, o büyük çukura. 
ANLATICI: Buni da nerden çikardın şimdi? 
ÇOCUK: Babamın çitabından. 
ANLATICI: Senın babanın çitabi mi var? 
ÇOCUK: Var! 
ANLATICI: Onda mi yazay, o çitapta mi? 
ÇOCUK: Onda hiçbişi yazmaz, onda resımler var! 
ANLATICI: Resımler mi? Ne resımleri? 
ÇOCUK: Çiplak kadın resımleri! 
ANLATICI: Be kopil!...(ÇOCUK uzaklaşır) Cürdün mi, alsana şimdi, yarın bataymiş  

dünya. İsla çi cene bucün batmadi. Hey! Hey! Nereye citti bu ya? Alo! Alo!Adın  
niydi senın ya? 

ÇOCUK: Cimşit! 
ANLATICI: Cimşit, oğlum yarın cel istersen bi çe bizde. 
ÇOCUK: Ne vakıt? 
ANLATICI: Ne vakıt istersen. Al o çitabi da yanına ema, unutma. Beklerım!... 
ÇOCUK: Celırım ema batarse dünya yoktor ne yapaym! 
ANLATICI: Tuh!Allah cezani vermesın be velet!...Programımi altüst ettın bak! 
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HAYVANLAR YENİ YIL İÇİN NE DEDİLER 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 
 
Sevgili seyirciler(dinleyiciler), siz hayvan nedır bilersınız. Siz bilersınız çi 

hayvanlar insanlara benzemez. Belçi da istemezlar benzema, nereden bilam. Ema siz 
bilersınız çi insanlar da hayvanlara benzemez. Ema dersın sen, hayvanlara benzeyen 
insanlar da var, hatta onlardan beter olanlar da var. Olabiler, o senın düşüncen, oni sen 
diysın ben demeym, ben onda bi şey diyemem, tega psikologlar, tega bilim adamlari, 
onlar baksın, onların işi bu, biz onlari niçın yetıştırdık, te bunun içın. Benım işım nasıl 
ne bileysınız, programi açmak, programi kapamaktır. Benım bu defa derdım başka, ben 
hayvanlarlen bi söyleşi yapmak isteym, onlarlen bi otorim bi konoşim, dedım.  

-Nasıl olor, nice olor diyeceksınız, hayvanlarlen konoşolor mi, siz hayvanların 
dilıni mi bileysınız çi araysınız onlarlen süleşma yoksa siz da mi onlara düşersınız, 
nedır nenın nesidir?  

Olabiler, bak ben buni hiç düşünmedım, bu da çok ilginç bi şey, ema ben buni 
da doktorlara bıragardım. Herçez cendi işıni yapsın. Ben bi program yapaym o programi 
da doldormam, tamamlamam lazım, değil hayvanlarlen lazım ise taşlarlen da süleşırım 
agaçlarlen da. Bana, 

-Sen bi program yap dedilar, hayvanlarlen süleş bak ne diylar, dedilar, o kadar.  
Ben şimdi buna karşi mi celecem. Ben şimdi hayvanlari koym da sizın arkanıza 

mi dalaym. Hem hayvanlarlen konoşmak da o kadar zor bi şi dildır. Siz da bi proba edın 
bi çe, bi alışın cürürsünüz, bi daha da insanlarlen hayatta konoşmak 
istemezsınız.Hayvan ne derse oni der, ne düşünürse oni süler. Bizım cibi lam lam 
etmez. Bi şey düşünür, başka bi şey süler, bambaşka bi şey yaparız biz. Bucün büle 
yarın obi türli. Sora yok efendım, ben oni aramadım dema, ben buni aradım dema. Ben 
üle demedım, ben büle dedım, yanlış anlaşılmiş. Kardaşım ne demişsen demisın, ne 
aramisın dema toni demisın şimdi ne kıvırisın. Ne demek şimdi “ben oni demek 
istemedım” 

Ben buni cene doktorlara koym, onlar baksınlar. Ben bi iş almişım üzerıme, o işi 
da bitırecem. Hayvanlarlen konoşmam lazım, hayvanlarlen konoşacam o kadar, ne var 
bunda. Zaten çok da konoşmayacam, sadece bi sori soracam hepısıne, 

-Yini seney nerde ceçırecen, o kadar. Sori bu. 
İlk sordogom hayvan da evdeçi tavuk oldi. 
-Bak, dedi tavuk, dova et çi ayni evde yaşayz, yoksa cevap vermezdım. Yini 

senede ne kadar tavuk yenıli biley misın sen, ne kadar bıragıli bi cecede. Yini sene 
bizım içın kara bi cündür. Daha bi çe bana yini seney angma. 

Bu süzlerın arkasına horoz kanatlarıni bi içi üç çere çarparak arka arkaya ütti. 
Üle bi ütti çi içım paramparçe oldi. Bununlen, 

-Tamamdır, bu konu kapanmiştır, dedi, oni demek istedi. 
Dündüm Maçkaya, 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 322 

-Yini seney çok severım, dedi, bekleyemem celsın. Yini senede cibi ne doyarım 
hiçbi senede doymam. Bana sorarsanız ben her ay yini sene yapardım. Zaten her cün 
yini senedır, siz buni anlamaysınız. 

Cittım inege, inek yok onda, çikmiş çayıra. Keçi kapiyi açmay tutmiş inadi,  
-Gazetecilere artık ifade vermem, diy, evırisınız çevırisınız, cendınıze cüre 

uydurisınız… 
İkbala eşek anırdi da nerde oldogoni anladım, 
-Bak, dedi eşek, biz sahi eşeksık ema sizden daha eşek dilsık. 
At’a baktım, efendi efendi duri, 
-İstersen bin cezdırırım, dedi, hiç üşenmem, ema beni bu işe karıştırma lütfen. 
Mikrofoni çüpege uzattım. Çüpek bi korkti, mikrofoni çim bili ne sandi, bi 

başladi havlama. Bi toplandi obileri da, onlar dal ben kaç, cendımi zar zor sokaga attım. 
Baktım çi iş sandıgım cibi kolay olmayacak. Yini sene yaklaşi, reportaj yok ortada. 
Aklıma hayvanat bahçesi celdi. Ben da oradan dogri hayvanat bahçesıne. 

Baktım Aslan uyi. 
-Aslan efendi, dedım. 
-Bana efendi dema, dedi. 
-Ama Aslan Bey… 
-Ben aslan diliyım, dedi, bey da diliyım. Aslan kafeste aslan dildır, bey da dildır. 
Tekrar cüzlerıni kapadi, citti. 
Timsaha yaklaştım. Beni cürür cürmez suya daldi. Bekle bekle çikmay. 
Cittım zürefaya. Kulaklari yüksekte zay, süleym süleym duymay. Atıldi 

maymun 
-Yorolma, dedi, duymaz, bunda sagırlaşti. Diver bana ne var diveresın, ben sora 

ona anlatırım. 
-Yini seney soracagidım… 
-Hiç yorolma, dedi, yini sene te kaç senedır buraya celmey. 
-Niçın, ne oldi? 
-Her sene bize te da isla olacak, te da isla olacak, diydi. Haçın cürdi çi olmay, 

haçın cürdi çi biz buradan kurtulamayz, o da vaz ceçti. Biz maymun oldok ema siz insan 
olamadınız. 

Kapadım teybi çiktım. Haçın tega yini sene, almiş bavuluni cidey. 
-Hayrola, bu kadar çabuk! 
-O kadar, dedi. 
-Cene cel, beklerız, dedım. 
-İstersen bekle, dedi, istersen beklema ben cene celırım, sen beni kovsan da. 

Çocok olsanız anlarım, ema adam sayılisınız, hem ümrünüzden çalaym hem benım içın 
delırisınız… 
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TAKDİM-3 

(Konser-Gösteri-1978,  “Ayyıldızlar”la-Prizren, Gilan) 
 
Yazan: Agim Rifat 

 
 
Nokta 

Solo gitar Reşit İsmet. Ne yapalım büleymiş kismet. Reşit bileysınız gurubun 
şefidır.  Celdi bi cün bana, 

-Agim be, dedi, bi şi çok sıkılim, bilmeym ne yapma, bilmeym ne olma. 
-Ne var olasın be, dedım, şef ol. 
-Ay be, dedi, şef, ne şefi Allayse… 
-Ne hayt’besi be, dedım, olma çocok, bucün herçes bi yerde bi şef, cürmey 

misın, şeflerden ceçılmey. 
-İsla diysın, dedi, hayt madam diysın, kırmaym cünlüni. Biler o beni çünçim, 

çok çabuk kırılırım ben. Hem te o cün bucün şeftır. Bak nedır koç cibi, ben Reşit 
demesam oynamay velam yerınden. 
Salt daha bi şi var, Reşit sen sahi şefsın ema, bi şef daha var bunda sen çok isla bilersın. 
Programi çim açay, çim kapay bakaym? 

-Sen be, sen… 
-Asa ne çi ben… 
-En büyük şef sensın. 
-Oynama soytari. Ema dane cene tutturdun. Deyeydın başka yabi şi çagırırdım 

Osmani atardi dişari. Hem yerdın dayagi hem alırdık gitarani elınden verırdık ya bi 
fukaraya barem bi hayrıni cürürdilar. Kolay mi sen sanaysın bu işler, bunlari hazırlamak 
kolay mi. Bunlari çim yazay.  Bu skeçleri bu fıkralari ne oynani hem ne var oynansın, 
bu hicivli şarkilari ne süleni hem ne var sülensın çim  kuray, çim uyduri, çim rejiya 
yapay bakaym? 

-Sen be, sen…Sen A.R. 
-Asa ne çi A.R. Bunda başka yabi D.R., M.R., F.R. yok mi? 
-Var N.C.(Nafiz Curcialo), R.B. (Raif Buş)… 
-Şimdi tutturdun. Tutturmasaydın citmiş idın. Ne diysın, şimdi başlayam mi 

programa yok mi? Nasıl istersen. İstersen çesam, bunda bitıram, dagılam ha! Dema sora 
bak Agim ne isterse yapay, nerde isterse başlay, nerde isterse çesey. Ne diysın, ne 
yapam?...Demek başlayam. Dane be…Ema seyircilere da soram bi çe 
sırasidır…(Seyircilere)Ne diysınız başlayam mi? Hazır misınız? Tamam, biz da hazırız. 
Reşit cürdün, Nevzat sen da cürdün, hade bakalım, devam!... 
 

Ritm gitar ve solist Nevzat Şundo. Nevzat iplik çikti, yok ne dema, herçes 
gitarayi sag ellen çalar bu sol. Üle uydurmiştır o gitarayi cendısıne cüre çi çimse velam 
dokonmaz, arasa da dokonamaz. O gitarayi şimdi bu bi yerde bıraksa çimse velam 
almaz. 
 

Klavye Boro Lekiç. Bak ne cüley. Cüler tabi, benım da olsa bi klavyem ben da  
cülerdım. Boro büle usli cüzügi nasıl ne cürisınız ema eve kapandi mi çim   bili ne 
yapar.  
Boro’ya bi alkış lütfen! 
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Bas gitar Hilmi Şala. Şimdi Hilmi da cürisınız, oldogi cibi ortada. Agzi var dili 

yok. Şimdi ben ona  ne sülesam kızmaz. Kızmayan bi insana ne süleyeceksın çi. Oni 
desam, tamam, der, sen bilersın; buni desam, olor der, ne bileym ben. Zaten istesam da 
sülemem. Hilmi beni çok sever, Bayram içın hep ziyarete celır… 
 

Davul, Seb Delhüsa. Seb bir sebep arar hep 
          En küçük bi sebep bulunca da 

                                  Davula çatar 
                                  O kadar 

Seb’len biz bi vakıt beraber bi ikiliydik. Çüy çüy cezer dolaşırdık. O davula 
vurur, ben zurna çalardım. Benım çalgım üflemeli, onon vurmali. O vur ben üfle, o vur 
ben üfle, cihanın paresıni kazanırdık. Ne kızar ne darılırdık, arada bir suya yanardık o 
kadar. Bi cün bi battık komorda, cittık, okodilar dovamızi. O topladi pırtilarıni, ben 
üfledım kismetımi. Şimdi işımız cürisınız, bak nereye celdi. Onon ününe davullari 
dizmişlar, trompetleri, zilleri, benım mikrofonlari. Cüldür sen şimdi insanlari yogise 
işın, vur sen Seb şimdi oraya buraya… 
 
Nokta 

Sıra şimdi degerli bestecimiz ve şarkıcımız Hüseyin Kazaz’da sevgili seyirciler. 
Hüseyin içın hiçbişi sülemeyecem başka. Yok kardaşım, neme lazım. Süledım tüle biçet 
ne süledımse, yedım dayagi. Artık ne hali varsa cürsün. Çiksın sülesın citsın. Yok be 
ahbap niçın başım belaya cirsın. Hade Hüseyin, cel kardaşım, tega mikrofon, tega 
seyirciler, ne istersen yap. Hade bana eyvallah… 
 
Nokta 
 

BIYIK GİTTİ KAVGA BİTTİ 
 
Ve sıra Nevzat Şundo’da. Nevzat’a bıyık nasip olmadi sevgili seyirciler. Biraz 

da cendımi suçli bulim, diverim dogrosoni. Adam bi degışıklık yapaym dedi, biyik 
bırakti. Ben birden daha ilk konserde, sari diye, cüzükmey diye, şaka yaptım. O da ne 
yapsın, bi daha çi konserde tutti biyiklerıni boyaladi. Bizım bu agzımız var ya, tuttum 
onon üzerıne da bi şaka yaptım. Şimdi bakaym hepten çekmiş. Ah bu mizahın da cüzi 
çor olson, şimdi ben çimınlen oynaşırım be Nevzat!... 
 
Nokta 

Sıra Reşit İsmet’te. Reşit Ahbap bu çeret mecbursun cendi başına şarki sülema, 
ben gayri yoktor sana nasıl yardım edeym. 

Karşınızda Reşit İsmet!... 
_____________________________ 
Sözlük 
pırtilar-paçavralar, ıvır zıvırlar 
kısmetini üflemek( dey.)- yok olup gitmek 
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ŞİİRLİ OYUN 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Doktor, Palyaço, Oyuncu 1-9 

 
DOKTOR: Şiir şiir şiircik 
 İçi dışı delikcik, 
PALYAÇO: Zaman geçmiş eskimiş 
 Çok üzülmüş şaircik. 
DOKTOR: Şiir çok şair az, 
PALYAÇO: Şair çok şiir az. 
DOKTOR: Bugün herkes şiir yazıyor sevgili seyirciler, herkes. 
PALYAÇO: Herkes yazar da biz yazmaz mıyız.  
DOKTOR: Bizim neyimiz eksik ki. 
PALYAÇO: Önce kim okuyacak? 
DOKTOR: Önce sen. 
PALYAÇO: Hayır hayır olmaz, önce sen. 
DOKTOR: Rica ederim... 
PALYAÇO: Asıl ben rica ederim... 
DOKTOR:  Ama efendim... 
PALYAÇO:  Efendi sensin. 
DOKTOR:  Estağfurullah. Sen varken... 
PALYAÇO:  Darılırım vallahi, çok fena darılırım... 
DOKTOR:  Asıl ben darılırım. 
PALYAÇO:  Beni seversen... 
DOKTOR:  Şimdi kıstırdı. Sevgi sözünü duyar duymaz, şairliğim birden şiirleşti.  
DOK. PALY.: Ah şiir, şiir!... 
DOKTOR: Deniz üstünde sümbül 
 Sümbül üstünde bülbül 
 Ah deniz 
 Ah sümbül 
 Ah bülbül... 
1.OYUNCU:  (Oyuncularla beraber girerek) Ya biz, biz ne güne duruyoruz burda ha. 
2.OYUNCU:  Biz de şiir yazarız vallah! 
3.OYUNCU: Hem de ne şiir! 
4.OYUNCU:  Benim var bir köpeğim 
 Onu ben çok severim 
 Sabah akşam sabah akşam 
 Onu ben çok severim. (Alkış) 
5.OYUNCU: (Gruptan ayrılarak) 
 Dünya dönüyor teknede hay gibi 
 Güneş çıkıyor kapıdan vay gibi. 
6.OYUNCU: (Gruptan ayrılarak) 
 Hasan Bey 
 O paraları unuttum mu sandın Hasan Bey. 
HEPSİ:  Hasan Bey! 
7.OYUNCU: Sen demek karına onu da yapıyorsun ha. 
PALYAÇO:  Yazık! 
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HEPSİ: Bugün hava 
 Yer yer bulutlu 
 Yer  yer güneşli olacak 
8,9.OYUNCU:Rüzgârlar, rüzgarlar 
 Kuzey batı yönlerden esecek... 
HEPSİ: Bravo! 
1.OYUNCU:  (Gruptan ayrılarak)  

İlkyaz yürüyor, ilkyaz yürüyor… 
2.OYUNCU: Kahkaha çiçekleri gülüyor. 
DOKTOR:  Bu sene bahar erkenden bastı. 
HEPSİ:  Basar! 
3.OYUNCU: (Gruptan ayrılarak)  

Bir sigara yaktım uyurken 
Aynı o sigarayı içtim uyurken  
Eski bir dostum geldi 
Çok özlemiş. 

 Kucakladı beni uyurken. 
4.OYUNCU: Bizim İsmail sigara kokar, 
HEPSİ:  İsmail! 
4.OYUNCU: Bir yanar bir söner, 
HEPSİ:  İsmail! 

           6.OYUNCU:   Eşekler de artık kendilerine 
Eşek denmesini istemiyorlar 
Bizim asıl adımız  
Equus Asinus’tur diyorlar.   

DOKTOR:      Kavalın son deliğini de kapattılar 
                       Ya Mustafa 
 PALYAÇO:   Onun altında başka bir delik açtılar 
HEPSİ:            Koca Balkan Katibi 
DOKTOR:      Lütfen bana bir satırbaşı 
PALYAÇO:    Sana bir mezar taşı lütfen buyurun 
8.OYUNCU:   Hiç ışığı yoktu aydın dediler 
                     Işıktan ibaret idi karanlığa gömdüler 

                                  Karanlıkta öldüler bir yüzyıl daha 
9.OYUNCU:   Cihanı kırkar adam ederler 
                 Kendilerini kırkamaz berberler 
HEPSİ:            Ah berberler berberler 

                                 Ölünce nereye giderler 
DOKTOR:      Tam da o anda 
                       Cuma günü geçen Pazartesi 

                                  On beş Kasım beş Nisanda 
PALYAÇO:  Rap diye 
                        Rap tap diye 
1.OYUNCU:   Dillerim tutuştu 

                                  Sigaram yandı yandı mahvoldu 
2.OYUNCU: Öksürdüm öksürdüm de ne oldu 
3.OYUNCU:   Uykusu kaçmış geziyor 
                        O geziyor 
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                                   Uykusu geziyor 
4.OYUNCU:  Uzanıyor 

                                   Aklı uzanmıyor 
                                    Kalkıyor 

                    Uykusu kalkmıyor 
                                  Saklamış kendini bir yerlerde 
                            Bulamıyor 

DOKTOR:  Yürüyoruz 
PALYAÇO:   Yürümek denirse 
DOKTOR:      Oturuyoruz 
PALYAÇO: Oturmak denirse 
DOK.PALY.: Sevinçten çıldırıyor 

                                 Kahırdan ölüyoruz 
DOKTOR:    Oralarda bir şeyler oluyor 
PALYAÇO:  Oralara gidiyoruz 
DOKTOR:      Oralara giderken 
PALYAÇO: Buralardan oluyoruz 
DOK.PALY.:  Aha batı aha doğu derken 
HEPSİ:         Dolanıp duruyoruz 
5.OYUNCU:  Dolanıp dolanıp duruyoruz 
6.OYUNCU: Bir Mesut vardı kasabamızda 
                      Bir tek Mesut 
                   O da mesut değildi 
7.OYUNCU: Bahtiyar ki 
                     Bahtında yari var 
                     Bahtının yıldızını aramaya çıkmış o da 
                        Geziyor diyar diyar 
2.OYUNCU: On çocuk arasında 
                    Nazlı’nın neresi nazlı Allah aşkına 
HEPSİ:        Ey Esat 
                    Ey Ziya 
                    Ey Zeynep 
8.OYUNCU:  Ey bize rağmen akıp giden dünya 
HEPSİ:  Mehdi Kukla Aptullah  

Zaman Zurna Zeynullah! 
9.OYUNCU:  Beyitle başladık yola 

Tuttu darbuka (Darbuka sesi) 
Götürdü karakola... 

PALYAÇO:  Sigara içme, 
DOKTOR:      Rakı içme, 
PALYAÇO:  Kumar oynama, 
HEPSİ:  Siyasete, 
DOKTOR:  Karışma! 
PALYAÇO:  Üç kişi tarafından birdenbire ateş açıldı! 

(Herkes bulunduğu yerde siper alır) 
DOKTOR:  Masanın üstünde sadece bir portakal vardı. 
PALYAÇO:  Akşam üstü dişim ağrımaya başladı...  
HEPSİ:  (İnilti) 
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           HAPİ TAKİ 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Dıngıl, Mıngıl 
 
(Konuşulan uyduruk bir dildir) 

MINGIL: Dıngıl… 
DINGIL: Hı Mıngıl… /DINGIL’ın dişi ağrır, çenesi sargıyla sarılıdır/ 
MINGIL: Tuki tuki. 
DINGIL: Tuki tuki (selam anlamında) 
MINGIL: Dıngıl!... 
DINGIL: Hı Mıngıl? 
MINGIL: Auuu! Dıngıl…(Dişini göstererek) Hapi taki tuk tuk taki? 
DINGIL: Aaa, tuk tuk taki… (Evet dişimi çektim) 
MINGIL: Tuk tuk taki…(Demek çektin), Hapi taki tuk tuk raki? (Rakıya tuttun mu) 
DINGIL: Raki raki, ma kaki. (Hayır, hiç olur mu) 
MINGIL: Ma kaki! (Demek tutmadın) 
DINGIL: Ma kaki! (Tutmadım tabi ki) 
MINGIL: Auuu Dıngıl… Dıngıl taki taki (Aç ağzını bakiim) 
DINGIL: (Açar) Aaaa… 
MINGIL: Taki Taki  (Aç aç…) 
DINGIL: Aaaa!... 
MINGIL: Taki taki, taki taki!.. (daha da aç, daha da) 
DINGIL: Aaaaaa!... 
MINGIL: Auuuh Dıngıl! Raki koki felaki! (Çok fena kokuyor) 
DINGIL: Eh vaki vaki…(Eh olacak artık o kadar) 
MINGIL: Dıngıl… 
DINGIL: Hı Mıngıl? 
MINGIL: Gıl gıl Dıngıl, gıl… (Gel…) 
DINGIL: Lok lok…(Hayır gelmiyorum) 
MINGIL: Gıl be Dıngıl, gigi miki kiki (Işık az, göremiyorum, şuraya gel) 
DINGIL: Lok lok…(Hayır) 
MINGIL: Dıngıl… 
DINGIL: Hı Mıngıl? 
MINGIL: Dıngıl, tufl mıngıl dingi-dong, dingi-dong dingi-dong, tufl mıngıl dingi- 

dong!…(Ama tef çalmayı ararsın, o zaman ben de…) 
DINGIL: Dingi-dong, dingi-dong? Dingi-dong, dingi-dong, gık gık! (Lazım değil,  

teften bıktım ben) 
MINGIL: Gık gık! (Hayret) Dıngıl…a tuful mıngıl duni-gaga, duni-gaga, duni-gaga!  

Tufl mıngıl duni-gaga? (Peki ya davul, davul çalmayı istemez misin bir gün) 
DINGIL: Duni-gaga, duni-gaga, duni-gaga! Duni-gaga, duni-gaga, gık gık! ( o da lazım  

değil, ondan da bıktım) 
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MINGIL: Gık gık a? (Demek öyle) Aaa,  Dıngıl!…Dıngıl, a tufıl mıngıl tiki-tak, tiki- 
tak, tiki-tak? Tufl mıngıl tiki-tak? (Kol saatini göstererek, bunu ne dersin) 

DINGIL: Ah! Tiki-tak tiki-tak tiki-tak! Tiki-tak tiki-tak gıl gıl! (Hemen geliyorum) 
MINGIL: Ihıı… Dingi-dong, dingi-dong, lok lok; duni-gaga, duni-gaga, lok; a tiki-tak  

tiki-tak gıl gıl…Ahaaa! (Tef dedim kanmadın, davul dedim kanmadın, saat 
deyince hemen…Seni seni) 
/DINGIL, MINGIL’ın yanına gelmiştir bu sefer. MINGIL ağzının içine bakar/ 
Taki taki, taki taki!.. (Aç, aç daha da aç…) 

DINGIL: Aaaaa… 
MINGIL: Taki taki, taki taki!..Auuu Dıngıl! Dangal mangal, tangal! (Çok kötü, ağzında  

bir şey kalmamış)Dit, dit Dıngıl, dit…(Git Dıngıl git ) 
/DINGIL yerine gider/ 
 Dıngıl taki taki pubi (Seyircilere de göster şimdi), taki taki pubi… 

DINGIL: Lok lok!... 
MINGIL: Taki taki, pubi papi papi… (Göster, göster, seyirciler para vermiştir görmek  

ister) 
DINGIL: Lok lok! Tiki-tak tik- tak, lok, lok pubi. Tiki-tak tiki-tak mak, gık pubi.(Saati  

vermeden olmaz, saati ver tamam, seyirci tamam) 
MINGIL: Tiki-tak tiki-tak tiki-tak! Tiki-tak tiki-tak tiki-tak! (Saat, diye diye bıktırdın)  

Na tiki-tak, na! (Al işte) Taki taki, şimdi pubi, taki taki…(şimdi göster) 
/DINGIL saati alır, ondan sonra da ağzını seyircilere açar/ 
Pubi, baki baki…(Bakın işte) 
/DINGIL bir yandan ağzını açar, bir yandan da saati kulağna getirip dinler/ 

DINGIL: Mıngıl…. 
MINGIL: Hı Dıngıl! 
DINGIL: Lok be tiki-tak tiki-tak tiki-tak! (Saat tıklamıyor) 
MINGIL: Lok mi tiki-tak tiki-tak tiki-tak! 
DINGIL: Lok be, lok tiki-tak tiki-tak tiki-tak! Raka-tak raka-ta raka-tak! (Çalışmıyor) 

/Saati havaya kaldırarak/ Raka-tak!... 
MINGIL: Ku-ku! (Vay başıma) Tiki-tak tiki-tak tiki-tak! Tiki-tak tiki-tak tiki-tak!  

(Çalışıyordu) şimdi lok tiki-tak tiki-tak tiki-tak! Ten raka-tak raka-tak, 
ten…(Sen bozuk çalıyorsun) 

DINGIL: Lok Dıngıl raka-tak raka-tak, tiki-tak tiki tak, raka-tak! (Ben bozuk değil saat  
bozuk) 

MINGIL: Dıngıl… 
DINGIL: Hı Mıngıl! 
MINGIL: Hapi taki tuk tuk tak? (Dişini kısaçla mı çektin?) 
DINGIL: Lok hapi taki tuk tuk taaak! (Hayır kısaçla değil) Hapi taki tuk tuk baba, tırt  

tırt! Puf! (Babam gaz yaparak çıkardı) 
MINGIL: Pufff! 
DINGIL: Puf puuf! 
MINGIL: Ufuuff! Baba tırt tırt puf! Ufuufuufff!....Hayt Dıngıl dit dit, dit Dıngıl  

dit …(Aman demek baban…Git Dıngıl hadi git) 
DINGIL: Lok lok… 
MINGIL: Dit dit…(Git, git) 
DINGIL: Lok lok… 
MINGIL: Ya tiki-tak tiki-tak tiki-tak! (Saati vermedim mi) 
DINGIL: Aaah dideym dideym dideym (Tamam gidiyorum işte) 
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MINGIL: Hayt Dıngıl hayt, tırt tırt! (Güle güle) 
DINGIL: Tırt tırt Mıngıl tırt tırt! (Alalhaısmarladık) 
MINGIL: Dıngıl. 
DINGIL: Hı Mıngıl? 
MINGIL: Tırt tırt! 
DINGIL: Tırt tırt!... 
 
 
 
 

EŞEK OLMAK İSTEMEM 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 

 
Kişiler: Sunucu, Tabakhaneli Arif Çekirdek 

 
SUNUCU: Biçok insan çok bük akılli oli, çok kibirli. Sançi onlardan başka 

çimse yok dünyada, salt onlar var. 
Bi takımi da hiçbişi olmay. 
Bi takımi olamay. 
Bi takımi da neyse te to oli. 
Bi takımi cene velam te to olamay. 
Bakalım Arif Çekırdek ne diy, ne aray olma.  
Ne istey, ne istemey. 
İsterse niçın istey, istemezse niçın istemey.  
Buyur Arif süz senın.  
Kısa çes ema bak uzun tutma nasıl ne var adetın. Sen ne olmak isterdın, ne 

olmak istemezdın ona bak, fazla karıştırma, hade bakalım… 
 
TABAKHANELİ ARİF ÇEKİRDEK: 

 
PİRE 
Pireyi cüzlen cürma zor 
Ellen tutma cene daha zor 
 
Durmaz çi tutup cüresın 
 
Hop der atlar 
Hop der kaçar 
 
Pire te anasıni 
 
Kaşındırır kediyi 
Kaşındırır çüpegi 
Yetmez bu da utanmaza 
Cider kaşındırır deveyi 
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Süzden anlamaz 
Sazdan anlamaz 
Dertten hiç anlamaz 
 
Pire te anasıni 
 
Tepelersen kokar 
Tepelemezsen sokar 
 
Rica ederım 
Başımi belaya sokmayın 
Kıymayın bana 
Ben kan içemem 
Pire olmak 
Dünyada istemem 
 
 
ŞİŞE 
Şişe olmak da istemem 
İstemem ya 
Şişe olim da sora 
Yüregım şişko 
Bogazım dar mi olson 
Üstüme üstüme yazilar mi yazılsın 
Resımler mi çizılsın 
Karilar celsın da 
Şeytani içıme mi koysonlar 
Otorsonlar 
İçkiciler raki şarap mi doldorsonlar 
Agzımi tapaylen mi kapasınlar, kapaklen mi 
Üdümi mi patlatırsınlar durup dururçen 
Ha 
Şişe olim da sora raflarda mi dizılim, kutilarda mi saklanim 
Çarşilarda pazarlarda mi satılim 
Süle hade ne sısaysın 
Çenarlara çüşelere mi atılim 
Nişancilara hedef, taşlara devlet mi olim ben 
Oni  mi isteysın sen 
Kırılim dükülüm oraya buraya mi saçılim 
Şişe olim da sonom büle mi olson 
 
Yo şişe olmak da istemem 
Şişe olmasam da başka bir şey olsam 
Yok eger 
Başka bir şey da olamazsam 
Hiç olmazsam daha isla 
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SAPUN 
Sapun olmak salt ben değil 
Halamın çocogi Osman da istemey 
Peki neden sapun olmak istemeysın derseniz 
İstemeym be kardaşım 
Sapun harcanır biter yok olor 
Ben harcanmak bitmek yok olmak istemeym be kardaşım  
Sora salt ben değil  
Sapun olmak halamın çocogi Osman da istemey be kardaşım  
 
 
ÜÇÜZ 
Zaman olorom 
Saman olorom 
Üçüz olmam 
 
Ot yer üçüz 
Arpa, yulav, tala, yonca 
Boynozlari var 
Dinler herçezi 
Her Allanın cüni  
Arabayi çeker 
 
Budaladır 
Budala olmazsa 
Ona üçüz demezdilar 
Dertyüz derdilar 
Beşyüz derdilar  
Üçüz demezdilar 
 
Üçüze velam benzemek istemem 
 
Aman olorom 
Duman olorm 
Yediyüz, seçizyüz, dokozyüz  
Bin olorom 
Üçyüz olmam 
 
 
 
EŞEK 
Eşek olmak da istemem 
Anamın başiçın istemem 
Eşek bi kere çok eşektır 
Kalın kafalidır 
Benzemez topa 
Otomobile hiç benzemez 
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Çüpriyi ceç dersın 
Ceçmez 
Kimliğini ver dersın 
Vermez 
 
Ya ne yapar 
 
Odon taşır 
Su taşır 
Cider cider 
Derdıne dert katar 
Ahırda yatar 
 
Eşek olmak istemem 
Anamın başiçın istemem 
 
Eşek 
Eşeklıgıne doymaz 
Eşeklıgınden habersizdır 
Eşekogli eşek 
 
 
SİVRSİNEK 
Bilmem ema 
Olsa olsa sinegın ügey kardaşi olacak sivrisinek 
 
Sivrisinek da olmak istemem 
 
Ahbaplarımi tanımaz 
Beni tanımaz 
Anami babami hiç tanımaz 
 
Sivrisinek hem sivridır hem sinek 
 
Kol demez bacak demez sokar 
Cene kol demez cene bacak demez 
Cene sokar 
 
Sivrisinek olmak çim ister çi 
 
Sivrisinek 
Besbelli sivrisinekler olmak ister 
Ben neka ne cürim 
 
_______________________ 
Sözlük 
şkembe-işkembe 
pasul-fasulye 
tala-mısır kamışı 
üçüz-öküz 
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BU DÜNYADA YOKTUR 
(Ayaküstü) 

Yazan: Agim Rifat 
 
Cittım bi cün bi fabrikaya. Hayt dedım bi reportaj yapaym, hava isla. Tam neka 

cirdım haçın bakaym avlinın bi yerınde, tutmiş, dert beş çişi birısıni fena halde 
paspurlay. Biri kaldıri oborosi vuri, biri duri oborosi başlay, adam bi türli cendısıne 
celemey. Çimse da yaklaşmay ayırma, herçez bakay. Anlayamaym da çim çimi dügey, 
niçın dügey, hepısının sırti dünük. Koştom, çikardım mikrofoni, uzattım, 

-Afedersınız, dedım, ne oli bunda, birısi bana süler mi? 
Birden durdilar. Adami çuvali cibi yere bırakarak bana dündilar. Ne bakaym 

hepısi kravatli. Mikrofoni cürür cürmez, üstlerıne başlarına bi çekidüzen vermeye 
başladilar hemen. Bi yandan kravatlarıni düzeltilar, bir yandan da efendi efendi 
cülümsemeye çalışilar, 

-Bu çim, dedım, siz çimsınız? 
-Biz, dedilar, memuriz cürdügünüz cibi, bu da işçi. 
-Adam büle dügülür mi, dedım, ne oldi, ne yapti? 
-Nasıl ne yapti, atıldi aralarından biri. İşe vakıtlen celmey. İş vakti bilınır. Burasi  

han değil, hamam da değil, hotel da değil, burasi fabrika. İşe tam zamanında celeceksın. 
-Kanun ne içın duri, tüzük ne içın duri, her şeyın bi sırasi var, atıldi oborosi. 

Ema buna onlar vız celi. Cendi privat işlerıni bunda iş zamanında cüri, bu nerde yazar! 
-İçide bir de doktor iznıne ayrılır, atıldi üçüncüsi. İşe üç dert hefte celmez. A bi 

belasi yoktor, hepımız bileyz, başka işler çevıri hepımız cüriz. Buna çim dayanır. 
-Üstelık aglaşır da, atıldi derdıncısi. Yok aylık az imiş, yok şartlar yog imiş, 

sabalık zayif imiş, tatil kısaymiş, prim yetmeymiş… 
-İşleyecek yerde hep problem yapar, atıldi beşıncısi. Onon bunun işıne karışır, 

ona buna dokonor, kışkırtır, akıl satar, sataşır, sovdoror, sizi dava edecem der…Rica 
ederım efendım, biz kaç çişiyız bak, o çalışmazse biz nasıl yaşarız, ne ile ceçınırız 
sorarım size, bu dünyada yoktor… 
 
_____________________ 
Sözlük 
paspurlamak-dövmek 
 

BIRAKTIM ARTIK SİGARAYI 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 

 
Bıraktım gayri sigareyi, içmeym, araym dema içmeym gayri cendi sigarelerımi, 

içeym başkasının. Hiç bilmeym niçın ema te başkasının sigaresi çok daha ucuz celi bana 
hem çok daha tatli. Hiç bilmeym anasıni nerde alilar bu kadar ucuz sigare, bu kadar 
tatli… 

Salt korkaym anlamasın buni başkalari da, sora onlar da başlamasın içma 
başkalarının sigarelerıni. Herçez başlarse içma başkasının sigaresıni, kalmaz çim 
satınalsın sigare. 

Salt te bunda çok korkaym, ya.. 
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YOK HESAP 
(Ayaküstü) 

 
Yazan: Agim Rifat 
 
Yok hesap her cün içi üç gazeta satınalma, her hefte içi üç dergi, o cüzelım 

kadınlari cüsteren, içi üç magazin…Asa virane hepısi birbirınden beter, birbirinden 
cüzel, çeşit çeşit, canın nasıl isterse, boy boy, sayfa sayfa…Hem pahali hem alma da 
ayip. Ne derlar 

-Puşta bak, bu yaşta bak ne ali, insan biraz utanır. 
En islatır cirma yabi bayide işlema. Başkasına sat, sen bak istedıgın kadar. Hem 

pare kazan, hem aylık al, hem paresız seyret.  
Devlet! 

 
 
 

 
TAKDİM-4 

(Konser-Gösteri-1979,  “Ayyıldızlar”la-Prizren) 
 
Yazan: Agim Rifat 

 
Nokta 
 

Sıra takdimde sevgili seyirciler. Çimden başlayam ilk ne diysınız?...Nevzat değil 
mi? Nevzat tabii çi! Nevzat bakma kusura, cürisın cendın. 

Sayın seyirciler, budur Nevzat Şundo. Duymisınız, cürmisınız ema te daha bi 
çere cürün. 

A budur cene Hilmi Şala…Hilmi ata be ananın başiçın te buraya bi imza, Brijit 
Bardo aradi,  

-Bak, dedi, obi çe haçın celırsın Parisa, Hilmi’nın imzasıni almadan celma, 
darılırım. 

Kızmayasın Nevzat? 
 
Solo gitar Reşit İsmet. Reşit’ın besteleri var bileysınız 

Bi vakıt çemane çalardi oni da bileysınız 
Şimdi gitara çalay nasıl ne cürisınız 
Alkış hade ne bekleysınız 

Reşit kolay celmedi buraya kadar siz nasıl ne sanaysınız. Babasi , 
-Bırak be, diydi o gitarayi mitepsız kalacan. 
Anasi, 
-Ko be çocoga dokonma, isla çalay, ne edey cene. 
Bi taraftan ana bi taraftan baba. O da ne yapsın bi taraftan okodi, bi taraftan 

çaldi. İçısıni içi taraftan bitırdi. Tega şimdi bi belasi yok. Yanlış bi şey demeyeym 
Reşit? Yok bakaym, barem düzeltam ne ka bundayım, yarın cideym Fransaya bileysın 
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Davul, Dragan Mitsiç-Mitko. Doldormiş ününi davul. Hangısına pişin vuracak 

çim bili.Mitko uzun zaman “Yu Grupa”da çaldi bileysınız. Hayretsın saygımi saymiştır 
her zaman, Nevzat da saymiştır ema…Celdi bi cün Mitko bana, 

-Agim, ne diysın be, dedi, “Yu Grupa” çagıri onlarda çalaym, bilmeym ne 
yapma. 

-Cit be , dedım, olma budala, çabuk ceçer, ne yapacan bunda cene. Te celdi 
ceçti, cene şimdi aramızda. Ne ka ne kaldi islalıklen. Fenalıktan ne çikar, değil mi 
Mitko? Tabii ya! 

Dragan Mitsiç-Mitko’ya bi alkış! 
 
Klavye, Zoran Çiro-Zoki. Zoki hem oki hem doki 

      Haçın yoroli bi otori 
      Bi hava bi tutturi 
      Çolok çocok mest oli 

Zoki’ya bi alkış! 
 
Sıra Hüseyin Kazaz’da. Hüsin süleym mi yabişi, hiç mi sülemeym, ne diysın? 
-A zay ben cüleym senın süzlerıne cene. İster süle ister sülema. 
-A zay ben da begenim cene senın şarkilarıni. Ha sülemisın ha sülememisın. 
-Şaka şaka… Bak be Agim, senın cibi ne cüldürür yoktor, bi tenesın. 
-Bak be Hüsin, herçez şarki süley sahi ema sen nasıl ne süleysın yoktor, anamın 

başiçın, sen da bi tenesın… 
 

 
MİCA RAM 

 
Var imiş bi Ram (Çerçeve), var imiş bi MİC. Almişlar Mic’i kuymişlar Ram’a, 

ne olmiş? 
Mica Ram olmiş! 
Mica Ram huzurlarınızda!... 

 
_______________________ 
Sözlük 
ram-çerçeve 
mic-amca 
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ÜÇ GÜN ÜÇ GECE 

                                      (Tek perdelik oyun) 
 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Safra, Bofra 

 
SAFRA: Üç cün üç cece… 
BOFRA: Üç cün üç cece! 
SAFRA: Üç cün üç cece. 
BOFRA: Auuu! 
SAFRA: Kar… 
BOFRA: Kar! 
SAFRA: Kar… 
BOFRA: Auuu! 
SAFRA: Dagda… 
BOFRA: Dagda! 
SAFRA:Ne  dag? 
BOFRA: Ne dag? 
SAFRA: Dagın biri be… 
BOFRA: Dagın biri! 
SAFRA: Dagın biri… 
BOFRA: Auuu! 
SAFRA: Aç… 
BOFRA: Aç! 
SAFRA: Susuz!.. 
BOFRA: Susuz!.. 
SAFRA: Paresız!..  
BOFRA: Paresız!.. 
SAFRA: Pulsuz!.. 
BOFRA: Pulsuz!.. 
SAFRA: Kızsız!.. 
BOFRA: Kızsız!.. 
SAFRA: Mitepsız!.. 
BOFRA: Mitepsız… 
SAFRA: Yalnııız!.. 
BOFRA: Yalnız… 
SAFRA: Yel üfüri!... 
BOFRA: Yel… 
SAFRA: Üfüri, üfüri, üfüri, üfüri, üfüri, üfüri!... 
BOFRA: Üfüriii!... 
SAFRA: Soğuk! 
BOFRA: Soğuk, soğuk, soğuk, soğuk!... 
SAFRA: Karanlık!... 
BOFRA: Karanlık! Anaamm!... 
SAFRA: Haçın, haçın tegadır!... 
BOFRA: Hı!... 
SAFRA: Yaklaşi!... 
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BOFRA: Yaklaşi mi? 
SAFRA: Yaklaşi, yaklaşi, yaklaşi, yaklaşi!... 
BOFRA: Yaklaşi… 
SAFRA: Haçın!... 
BOFRA: Ha!... 
SAFRA: Haçın!... 
BOFRA: Ihı!... 
SAFRA: Tegadır!... 
BOFRA: Hanegadır?... 
SAFRA: Yini sene! Yini sene! Celdi yini sene!... 
BOFRA: Of! Of anam, of anam be…Yini sene…Of anam be cittım, bittım. Be..ben 
sandım çi çimbili ne celi. 
SAFRA: Ne var celsın be. 
BOFRA: Yini sene… 
SAFRA: Yini sene ya ne. 
BOFRA: Of anam be, of… 
SAFRA: Ah sen ne kadar anlarsın yini seneden. 
BOFRA: Yini sene…Of… 
SAFRA: Ah, çime ben anlatırim yini seney, of anam, çime anlatırim…Bunlari koyacan  

esçi senede. Bunlara yini sene… 
 
_________________________ 
Sözlük 
tegadır-işte 
hanegadır- hani nerde 

 
 
 

AH KARDEŞİM AH! 
                                      (Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Ayvaz, Madrabaz 

 
AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: A ne var? 
AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: Cürim cene bi belan var… 
AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: Patlamasın lastigın yabi? 
AYVAZ:  Kardaşım… 
MADRABAZ: Ne belan de var? 
AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: Üksürük mi tutti? 
AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: Cene mi yabişi bindi? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Pare mi düşti? 
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AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Un mi yok? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Süt mi yok? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Anlat de! 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Elektrikler mi çesıldi? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Çukura mi battın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Kukuni mi kırdın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Allah, Allah!... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Karın mi kaçti? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Ahbaplan mi satti? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Komorda mi battın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Ne oldi? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Kış mi celdi? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Odon mi alamadın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Pinır mi?  
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Süle de! Patlatırma insani... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Evın mi yok?  
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Çirada misın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Kredidıni mi üdeyemeysın? 
AYVAZ: Kardaşım!... 
MADRABAZ: Çocok mi çok, nedır, borca mi cirdın? 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Su paresi?... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Cübre paresi?... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Televizyon?... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: Elektirk?... 
AYVAZ: Kardaşım!… 
MADRABAZ: (Ağlamaklı)Kardaşım… 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 340 

AYVAZ: Kardaşım… 
MADRABAZ: Cel seni bi kucaklayam… 
AYVAZ: Kucakla beni a, kucakla… 
 
                 
 

AKTÖR OLDUK NE FAYDA 
(Tek perdelik oyun) 

 
Yazan: Agim Rifat 
Kişiler: Oyuncu 1-11 
 
Budala Şarkı 

 
Budalayız budala 
Aktör olduk ne fayda 
Bir orada bir burda 
Ne ev kaldı ne yuva 

 
Bakan geldi eğlendi 
 Nalbant geldi eğlendi 
Biz oynadık oynadık 
 Kimse bizi görmedi 

 
Herkes biraz eğlendi 
Alkışladı vay (uyy) dedi 
 Alkışlardan yaşanmaz 

             Kimse bunu demedi 
 
                    Budalayız budala 
                Aktör olduk ne fayda 

Zaman geçti yaşlandık 
            Elde ne pul ne para 
1.OYUNCU:  Pardon efendim, budala dediniz de birden aklıma geldi, siz kendinize 

budala diyorsunuz ama pek o kadar da budalaya benzemiyorsunuz. 
Budala benim, bankada borsada olacak, hayali ihracat, naylon fatura, 
paravan şirket gibi paraya pul demeyen gerçek tiyatro sahnelerinde rol 
alacak yerde, kalkmış, nefesi pas kokan böyle bir tiyatroda sahne 
almışım iste.  

2.OYUNCU :    Ben gene senden budala! Şöyle şu koltuklara sırtımı verip herkes gibi, 
oohh, gel keyfim gel diyerekten  efendi efendi gülecek yerde aleme, 
tutmuş buradan güldürmeye çalışıyorum el alem efendimi. 

3. OYUNCU: Asıl budala benim. Hadi sizi anladım, eviniz yok, arabanız yok, hiç bir 
şeyiniz yok. Benim her şeyim var. Ben ne bok yemeye geldim ki buraya, 
bunu anlamıyorum.  

4. OYUNCU:  Ya ben! Ya ben! Budala değil miyin ben?  
HEPSİ:  Budalasın! 
4. OYUNCU:  Demedim mi! Demedim mi! 
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5.OYUNCU:  Haydaaa! Deliler ne zaman budala oldu ki! Şu kâğıt, şu kâğıt, (Raporu 
havada gezdirerek) şu rapor var ya, şu rapora bir bakın bakalım 
beyler,(1.Oyuncu’ya uzatarak)oku bakalım.  

1. OYUNCU:  (Raporu alarak) Burada idiot diye bir şeyler yazıyor arkadaşlar.  
2.OYUNCU:  İdiot… 
5.OYUNCU:  İdiot Latinca’sı, Türkçe’si budala! 
3. OYUNCU:  Arkadaşlar bu gerçekten budalaymış. 
6. OYUNCU:  İtiraz ediyorum, ediyor ve diyorum ki, doktor raporlarına inanılmaz. 

Bugün parayla hangi raporu isterseniz satın alabilirsiniz. Budala benim! 
Bakan olabilirdim, olmadım, futbolcu olabilirdim, olmadım. Şarkıcı 
olmadım, doktor olmadım, aktör oldum. Benden budala var mı bakalım? 

7.OYUNCU:  Var! Ben! Eşimi dinlemedim. Ya ben dedi, ya tiyatro! Ve ben, budalanın 
teki ben, tiyatro dedim, tiyatro dedim de başka demedim. Benden budala 
var mı bakalım şimdi, var mı ha? 

HEPSİ:  Var! 
8. OYUNCU:  Kim? 
HEPSİ:  Biz hepimiz! 

Budalayız budala 
                Aktör olduk ne fayda 

Zaman geçti yaşlandık 
            Elde ne pul ne para 
9.OYUNCU: Tamam, anladık, kes, tamam; budalayız belli ki. Budala olmasaydık zaten 

bu kadar aptal olmazdık.  
 Peki hiç akıllı yok mu burda?  
10.OYUNCU: İyi diyor bak iyi diyor, hiç akıllı yok mu burda? 
HEPSİ:  Var!    
11.OYUNCU:Kim? 
HEPSİ:  Seyirci... 

 
 
 

İNGİLİZ TUZİ 
(Monolog) 

                        
Yazan: Agim Rifat 

 
Evelden, 
Evelden sevgili seyirciler, evelden herçes her şeyi bilerdi. 
Şimdi, 
Şimdi çimse bişey bilmey. 
Bi düçanım var tonda (yabırısının var onda bunda, benım te tonda). 
Bi çocogom var tonda (yabırısının var onda bunda, benım te tonda). 
Ema ben cene bi şey demeym. Ne deyecem çi. 
Evelden çocoklar daha akıllidilar o başka. Dogoştan akılli idilar  o cene hepten 

başka. Hangi ahbabımlen buluşsam, 
-Ah, nedır çocogom cürsan, ne akılli, ne akılli hayret. 
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Sahi hayret, üle babalardan büle akılli çocoklar nasıl çikaymiş ben da şaşardım. 
Ema çikaymiş şte. Evelden başka, şimdi buluşim ayni o babalarlen, hepısi çocoklarıni 
sügey, hayret. Hane akıllidilar! Yok, dilimişlar.  

Evelden başka  
Evelden herçes her şeyi bilerdi 
Şimdi 
Şimdi çimse bişey bilmey. 
 
Celi bi müşteri, 
-Limon tozi var mi? soray. 
-Yok, diy benım çocok, limon tozi yoktor. 
-Nasıl be babam yoktor. 
-Yok be baba, hane nerde? 
-Nasıl be hane nerde, ya bu nedır bu? (cüsterim limonlari düçanın ünündeçi) 

Bunlar limon değil mi? 
-Limon… 
Ya bu üstünde, bu ne? (bi parmak toz alim limonon üstünden) 
-Toz, diy… 
-Toz ya! Salata! O limon bu da toz, alsana limon tozi. Salak! Limon tozi yog 

imiş!  
Citti müşteri… 
Evelden başka 
Evelden herçes her şeyi bilerdi 
Şimdi 
Şimdi çimse bi şey bilmey. 
Evelden ne tozlar var imiştır, ne tozlar, ne toz dumanlar, ne toz koparanlar, ne 

toz kafalar. Ne limonlar  var imiştır, ne limonlar, ne limon tabiyatlar, ne limon 
suratlar…Şimdi limon dedın mi birden ekşıdi suratıni. Suratına ben bunların! 

 
Celi başka bi müşteri, 
-Yakan büber var mi? soray. 
-Yok, diy benım bu asık surat. 
-Nasıl be babam yok, ya bunlar büber değil mi? 
-Büber ema yakan büber değil be baba. 
-Yakan büber değil ha, ya üstündeçi bu fiyat ne? Bu fiyat yakmay mi ha! Dokon 

dokon, dokon dokonabilersen bakaym! Dokonamaysın ha! Yakay ha! Yakar ya! O  
yakay, bu da büber, tega yakan büber! Yakan büber yog imiş!... 

Evelden başka 
Evelden herçes her şeyi bilerdi 
Şimdi çimse hiçbişi bilmey. 
 
Bizım bi düçan daha varimiştır evelden, hüçümet düçani. Kurna satardık lavabo, 

musluk, ayna…Celırdi müşteri 
-Usta şeçer var mi? 
-Var  ya, olmaz olor mi. 
Evelden yok deyemezdın. Yok dersen demek sen hüçümete karşi celisın, demek 

hüçümette şeçer yok ha! Benım da babam cepınden bi çesme şeçeri çikarır, 
-Te şeçer, derdi, ye şeçer ceçer, derdi, iş biterdi, şimdi… 
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Celi başka bi müşteri, 
-İngiliz tuzivar mi? soray. 
Benım bu eşşek, 
-Yok, diy. 
-Nasıl be babam yok. 
-Yok be baba, hane nerde? 
-Nasıl be hane nerde, bun e bu? 
-Tuz… 
-Tuz ya! Tuz kabagi! Bu çagıtta ne yazay? 
-Ne bileym, İngilisçe yazay. 
-İngilisçe ya! Hayvan! İngilisçe demek İngiliz demektır! Te İngiliz, te tuz, 

 tega İngiliz tuzi! Yog imiş İngiliz tuzi!  Şimdi İngiliz tuzi da var, Fransız tuzi da var, 
Alaman tuzi da var. Şimdi her türli tuz var, Şimdi herçezın bu çorbada bi tuzi var. Yog 
imiş İngiliz tuzi! Yog olasın da bilmem ne olasın, evelden var imştır, da şimdi. Evelden 
ne Fransızlar var imiştır, ne İngilizler, isterdi hatrın bakma. Ne adamlar imiştır o 
adamlar, İngiliz, Fransız kaç pare ederdi onların yanında, o üstleri o başlari, hiç 
arabadan enmezdilar, fabrikadan fabrikaya, kahveden kahveye. Hem kahvehaneye 
uyardilar hem fabrikaya. Bu fabrikada direktor ol, tamam! Şimdi buraya ceç, tamam! 
Oraya tamam, buraya tamam, her kılıfa her hamama, tamam! Hiç bilmem, yapamam, 
anlamam yok. Sanattan anlayan, onlar, siyasetten anlayan, onlar, ekonomiden, bilımden, 
onlar. Ema bataymiş, batsın! Kiyamet cüni zaten her şey batmayacak mi? Ha o vakıt 
batmiş, ha şimdi. Ta şarkilari bile var imiştır, 
 

Batsın bu dünya, 
Bitsın bu rüya!.. 
Şimdi 
Şimdi ne şarki kaldi marki. 
Evelden başka 
Evelden herçes her şeyden anlardi 
Şimdi… 
 
Celi başka bi müşteri, 
-Usta çivi var mi? soray. 
Benım bu torovol, 
-Yok, diy, çivi satmasık, diy. 
-Nasıl be babam yok, ne demek satmasık! Bu ne bu? (cüsterim kivileri) 
-Kivi… 
-Kivi ya! Bizde K’ye ne derlar, Ç’e derlar, te ne derlar, topozl! Kamil demezlar, 

Çamil, derlar, Kemal da demezlar, Çemal, derlar. Kemal’a Çemal derlar da KİVİ’ye 
ÇİVİ demez milar, lange! Yog imiş çivi! Ününde cüzüni çikari. 

Yok yok, evelden ne çiviler var imiştır, ne çiviler. O ona çivi, bu buna çivi, 
çimse anlamazdi, şimdi, şimdi herçez kazık. O, ona kazık, bu buna kazık. Hem ne 
kazıklar cüz cure cure, cüzünün içıne baka baka… 

Evelden başka 
Evelden herçez her şeyden anlardi. 
Şimdi 
Şimdi mi, eh-eeehh!... 

_____________________________ 
Sözlük 
şkembe-işkembe 
pasul-fasulye 
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KAYNANA – CELİN – CÜVEGİ 
(Tek perdelik şiirli oyun) 

 
 Yazan: Aluş Nuş 
 Kişiler: Kaynana, Celin, Cüvegi 
 
KAYNANA:     Celinım mi? Hiç sorma, nasıl ümit ettım üle çikmadi. Bileysınız, bu    
                            nazli ogloma bütün kızlar delırırdi. Ben ise atmişidım cüz bi ev kızına,   
     bi isla kapinın, bi sıngın kız, hep isteydım oni aratırma, ema bu benım  
                            oglom, citti citti sokaktan cetırdi te tebuni. Hiç sorma, anla kız, fazla  
                            süleyemeym velam. 
 
CELİN:               Kaynana çok süleysın 
    Çocogoni ügeysın 
                            Niçın mori beni ta 
    Televiziyada sügeysın 
 
KAYNANA:      Ah celinım celinım 
                           Ona kadar uyiyan                          
   Saba akşam ogloma  
   Hep yumurta kavuran 
 
CELİN:              Hamamcigın aynasi 
                           Ceçti kaynana modasi 
                           On odali evımde 
                           Yoktor onon odasi 
 
CÜVEGİ:          Aluş Nuşun anasi 
                          Karımın kaynanasi 
                          Üksüz cibi kalmişım 
                          İçi ateş arasi 
 
KAYNANA:     Ne yemekten haberi 
                          Ne de çocok bakmaktan 
                          Kaynana kiyamet 
                          Süleym hep patlamaktan 
 
CELİN:             Dogordom da dogroldom 
                          Pinır ekmek yogordom 
                          Ne yaparsem oni yey 
                          Beni sevey çocogon 
 
CÜVEGİ:         Karilar çok tatlidır 
                         Yanaklari ballidır 
                         Brakmiş evıni celmiş 
                         O da çokçe haklidır 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 345 

 
KAYNANA:      Celinımdır sinirli 
                           Bize celdi illetli 
                           Bakın isla beçarlar 
                            Şindi kızlar şübeli 
 
CELİN:               Kaynanamın laflari 
                            Degırmenın taşlari 
                            Ah vay benım başıma 
                            Tutti tutaraklari 
 
CÜVEGİ:           Demiş karım babama 
                           Kaldırma kara saba 
                           Te beş banka çarşida 
                           Kuntralani boyala 
 
KAYNANA:     Et alırsen koldan 
                          Kız alırsen soydan al 
                          Te busoy celin içın 
                          Dai oglom beçar kal 
 
CELİN:              Kaynatama dedım ben 
                          Da sofraya celmeden  
                          Madamçisın ayakta 
                          Ver bi sovk su çeşmeden 
 
CÜVEGİ:           Turalari yerde apuşiz 
                           Karilen hep kapuşiz 
                           İnat olmay karilen 
                          Akşam oli barışiz 
 
KAYNANA:      Tebu cece bülbüli 
                           Çocogomi dündüri 
                           Yapti nice aletrik 
                           Hem yakay hem sündüri 
 
CELİN:              Aylıgım var parem var 
                           Bu ev bana celi dar 
                           Kocamida bragardım 
                           Sabiların hatri var 
 
CÜVEGİ:            Kaççe araym asılma 
                            Yase vozlen basılma 
                            Ben da oldom illetli 
                            Başlay cüksüm agırma 
  
KAYNANA:       Çocogom dil bayagi 
                            Sıksın biçe dişıni 
                            Viran koson celinın 
                            Aylıgıni işıni 
 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 346 

CELİN:               Kaynanam da kızar sarp 
                            Her cün oli evde harp 
                            Bi cece da kocama 
                            Dedım alsın bize kat 
 
CÜVEGİ:              Senda bi cün olorson 
                              Anam cibi kaynana 
                              Ettıgıni bulursun 
                              Sen anamlen oynama 
 
KAYNANA:         Celin celin celincik 
                              Bana süzün ceçmez hiç 
                              Ben ne dersem bu evde 
                              Begenmezsen evden çik 
 
CELİN:                 Ah kaynana kaynana 
                              Benımlen sen oynama 
                              Ayırırım oglondan 
                              Soram avaz aglama 
 
CÜVEGİ:              A be ana darılma 
      Kari aray ayrılma 
      Çocoklar var ortada 
      Her cün olmay bragılma 
 
KAYNANA:         Çocogom aç kalmasın 
       Aman hastalanmasın 
      Allah’ıma yalvardım 
       Ana ahi tutmasın 
 
CELİN:               Tezem bi cün buluşmiş 
    Kaynanamlen kapuşmiş 
    Attın kızi sokaga 
    Demiş bu da kudurmiş 
 
CÜVEGİ:    Uydum kari süzüne 
   Kara attım yüzüme 
   Alti aydır çikmişım 
   Kaynanamın evıne 
 
KAYNANA:    Ne minnetlen büyüttüm 
  Tuttum oni yürüttüm 
  Uydi kari süzüne 
  Cigerımi çürüttüm 
 
CELİN:             Ben da araym yaşama 
  Aarabaylen dolaşma 
  En pali anterilen 
  Dügünlerde oynama 
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CÜVEGİ:              Üzlemişım evımi 
                              Araym citma anamda 
                              Kari korse ciderım 
                              Ta bayramdan bayrama 
 
CELİN:                Anasından ayırdım 
                             Erdım gayrim bahtıma 
                             Kocami da almişım 
                             Ayagımın altına 
 
KAYNANA:         Aldın nazli oglomi 
                              Tutçi çestın kolomi 
                              Bana gayrim cüsterın 
                              Kuri çeşme yoloni 
 
CÜVEGİ:               Niçın anam sevılmez 
                               Celinlere sülenmez 
                               Neka saygi yapsak ta 
                               Ana hakki üdenmez 
 
                                Dünam cenek evıme 
                                Kari tut sen dilıni 
                                Üp anamın elıni  
                                Ara hallalıgıni 
                              
                                Celin cenek 
                                Kaynananın evıne dündi 
                                Kaynananın elıni üpti 
                                Kaynanaylen celin barışti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 348 

 
 
 

KASABALİ 
  

Yazan: Soner Buş 
Kişiler: Anlatıcı, Kasabali, Satıcı, Müşteri-1, Müşteri-2 

 
SAHNE 1 

Kasabali bayram için kuntra alırçen 
 

ANLATICI: Sevgili misafirler bu akşam size bir Prizrenlinin başından geçen 
olayları anlatmaya çalışacağız. Kimseyi zan altında bırakmatan ve kimseyi 
gocundurmadan. 
 

(Kalabalık bir ayakabı dükkanı ) 
 

         KASABALİ     – Kolay celsın. 
         SATICI          –  Hoşceldınız buyrun ne lazım idi. 
        KASABALİ     – Bana lazım idi bayram için kuntra be yabişi da isla, üle cüzell yabişi. 
        SATICI         –  Bakın var tebüle bişiler istersenız. 
        KASABALİ    – Ayt ayt sen bak obi müşterilerıni ben bakaym ne var ne yok biçe. 
        SATICI        –  Oldi bakın ( satıcı başka müşterisiyle ilgilenirken kasabali da 

ayakabıları kontrol eder) 
        MÜŞTERİ 1    – Bunların varmi 39 numresi. 
        SATICI         –  Var te bi dakka. Buyrun. 
        MÜŞTERİ 1    – Tamam ben alim bunlari nekadar. 
        SATICI       –  7 euro 
        MÜŞTERİ 1    –  Tega çocogom. 
        SATICI         –  Ayredesınız saglıklen ciyın. 
        KASABALİ    – Aradın dema saglıklen paralanın galiba se cene celırsın alma demek. 
        SATICI         –  Yok ben aradım dema saglıklen ciyin. 
        KASABALİ    – Yok yok ben bilerım, sen mi bana he. 
        MÜŞTERİ 2    – Tebunların yokmi kara boyasi. 
        SATICI         –  Yok be veç tonlar kalmiştırlar ema çok isladır onlar istersenız prova 

edin. 
        MÜŞTERİ 2     – Olor . 
        SATICI         –  Tega sarp durdi. 
        KASABALİ    – Ne be isla durdi vala be bana sorarsen iç durmadi neymiş o boya üle 

ibret. 
        MÜŞTERİ 2 – Say mi. 
        SATICI –  Yok be ustam vala sarp durdi bunlar ne cider rubalarlen. 
        MÜŞTERİ 2 – Tamam alim. 
        KASABALİ    – Cenc tebunlar neka. 
        SATICI –   7 euro 
        KASABALİ    – 7 euro a, olmaz mi da ucuz yabişi. 
        SATICI –  Yok be ustam ya sana ya çime ema alabir olmaz. 
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4.BÖLÜM 
 

 

Açık oturum 
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Açık Outrum 

 

 
“Doğru Yol” TKS Derneği Tiyatro Kolu’nun (Aziz Buş Tiyatro 
Kolu’nun) 55. yılı nedeniyle 

 
DUYURU 

 
“Doğru Yol” Nazım Hikmet” Yazın Kolu, Yeşeren Kabare Türk 
Tiyatrosu ve “Dag” Derneği’nin ortaklaşa girişimiyle, 11 Kasım 
2006 (Cumartesi), saat 18,00’de AÇIK OTURUM 
düzenleniyor. 
 
Düzenlenecek olan bu oturuma tüm tiyatrocular ve tüm 
tiyatroseverler davetlidir... 
Yer: Doğru Yol Kulübü 

 
“Doğru Yol” TKS Derneği 

Yeşeren Kabare Türk Tiyatrosu 
“Dag” Derneği 

”Yeni  Dönme”, 9 Kasım 2006 
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55. yılında “Doğru Yol” Tiyatro Kolu  
 

 

 
 
 
Açılış 
 
İrfan ŞEKERCİ 
(Ses ve saz sanatçısı, oyuncu, “D.Yol”  Derneği Başkanı): 

 
Saygıdeğer misafirler, derneğimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz, derneğimiz 55. 

yıldönümünü kutlamaktadır. Bu kutlamalar çerçevesinde bir sürü etkinliklerde 
bulunduk. Bu etkinlikler doğrultusunda tabii, her zaman olduğu gibi Kabare 
Tiyatrosu’yla işbirliğimiz tüm hızıyla hala devam etmektedir. İşte bu oturumu da bugün, 
gördüğünüz gibi Kabare Tiyatrosu’yla beraber gerçekleştirmekteyiz… 
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Giriş 
 

Agim RİFAT 

 
 

“DOĞRU YOL” TİYATRO KOLU, 
KOSOVA ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNUN ÖNCÜSÜ MÜ? 

 
Sevgili konuklar sayın seyirciler, konuşmacılar, değerli misafirler, değerli basın 

mensupları, dernek başkanları, yazarlar, aydınlar…bugün biz burada Doğru yol Tiyatro 
Kolu’nu 55. yılında anmaya geldik, 55 yıllık bir tarihe saygı duruşuna geldik. Bağrından 
tüm tiyatroların koptuğu bu kuruluşa “Helal olsun” demeye geldik, o kuruluşun 
kurucularına “Aferin” demeye geldik, o tiyatro kolunu 55 sene yaşatanlara “Aşk olsun” 
demeye geldik. Biz burada insanları kırmaya gelmedik, haklarına emeklerine el koyup  
unutturmaya gelmedik, tek tek kişilerin, her kim ise, her kimin ki bu derneğe bu kola 
payı geçmişse hakkını vermeye geldik. 

Tarih kuruluşlarla, kurumlarla, kişilerle, kişiliklerle yazılır. Kuruluşlarına, 
kurumlarına, insanlarına sahip çıkmayan bir milletin hiçbir yerde, dünyanın neresinde 
olursa olsun, geleceği yoktur. O zaman o kuruluşları  o kurumları başkaları alır, o 
zaman o insanlara başkaları sahip çıkar ki artık bunun neticelerini varın siz düşünün. 
Kosova Türk halkı gerçek bir halktır, uydurulmuş bir halk bir millet değildir. bu halkın 
bu topraklarda gerçek kuruluşları, vardır gerçek insanları. Soyut, bulanık, hayali, ardı 
arkası görünmeyen, sisli tarihlere ihtiyacı yoktur bu milletin. Gerçek bir millete gerçek 
tarihler yeter. İşte 1951, işte 1951’de kurulan Doğru Yol Tiyatro Kolu, İşte 1952’de 
kurulan Prizren Şehir Türk Tiyatrosu, işte 1973’te kurulan “Çiviler” Tiyatro Topluluğu, 
Şehir Türk Tiyatrosunun uzantısı olarak 1978’de tekrar faaliyete geçen işte Prizren 
Kültürevi Türk Tiyatrosu, işte 1994’ te kurulan “Rumeli” Tiyatro Sanatçıları Derneği, 
işte 1996’da kurulan “Nafiz Gürcüali” Türk Tiyatrosu, 2000’de “Çiviler” Tiyatro 
Topluluğunun uzantısı olarak kurulan Yeşeren Kabare Türk Tiyatrosu işte…  

Söz konusu Doğru Yol Tiyatro Kolu olunca ister istemez şu soru takılıyor 
insanın kafasına: Bu tiyatro 1951’de kuruldu, doğru, peki ama bundan önce hiç tiyatro 
yok muydu, vardı dersek, ki vardı, o tiyatro nasıl bir tiyatroydu? İki cihan harbi 
arasındaki dönemde tiyatro var mıydı? Osmanlıda Tiyatro var mıydı, ondan önce var 
mıydı? Kosova Türk tiyatrosunun ucu nerde? Doğru Yol Tiyatro Kolu, Kosova Çağdaş 
Türk tiyatrosunun başlangıcı olarak kabul edilebilir mi? Kabul edilirse niçin kabul edilir 
neye dayanarak, edilmezse neden edilmez hangi gerekçelerle? Geleneksel Türk 
Tiyatrosu nedir, Batılı anlamda tiyatro nedir, Ulusal Tiyatro nedir? Yunan tiyatrosu mu 
daha eski, Çin Tiyatrosu mu, yoksa Afrika’daki dramatik seyirlik oyunları mı? Açık 
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tiyatro nedir, kapalı tiyatro ne? Epik Tiyatro, Vodvil, Kabare, Komedya del Arte, 
Tuluat, Meddah, Karagöz, Ortaoyunu, Sokak Tiyatrosu, Toplumcu Gerçekçi Tiyatro, 
Gerçeküstücü Tiyatro, Soyut Tiyatro, Saçma Tiyatro, Grotesk, Erotik, Müstehcen, Fars, 
Dramatik, Varoluşçu, Fütürist gibi tiyatroları, tüm bunları bilmeden bir milletin ne 
tiyatrosu yazılır ne tiyatro tarihi.  

Her millet kendi kültüründen ve kendi tarihinden yola çıkar. Biz de Kosova 
Türkleri olarak, tiyatro denince her şeyden önce Türk halkının tiyatro tarihine bakarak 
yola çıkmamız  gerekir. 

Türk tiyatrosunun tarihi Geleneksel Türk Tiyatrosu’na bağlıdır, tüm öteki 
tiyatrolar onun bağrından kopar, oradan dünyaya açılır. Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 
kökleriyse tarih öncesine kadar uzanır. Ritüellerden, Dramatik Oyunlar’dan, Köy 
Seyirlik Oyunları’ndan başlayarak Karagöz’lere, Kavuklu’lara, Pişekar’lara varır, yani 
Ortaoyunu’na, Gölge Oyunu’na( ki Karagöz bir gölge oyunudur), Kukla Oyunu’na… 

Demek ki Geleneksel Türk Tiyatrosu Kosova’da, Türklerin Kosova’ya 
gelişinden beri vardır. 

Peki bunu anladık da batılı anlamda tiyatro nedir? Özellikleri nelerdir, neye 
dayanır, Osmanlıya ne zaman gelir? 

Batılı tiyatro Osmanlıda 19.yüzyılın ikinci yarısında boy gösterir. Bir tiyatronun 
batılı anlamda bir tiyatro olarak sayılması için, şu özelliklere sahip olması şarttır: 

1.Kapalı tiyatro yapısı, bina(binada oyunların oynandığı yer, sahne ve 
seyircilerin izlediği yer, salon) 

2.Oyun yazarları 
3.Yönetmen 
4 Sahne tasarımı yani dekor, giysi, müzik, ışık, teknik donanım 
5.Topluluk, kuruluş (topluluğun, kuruluşun sürekliliği) 
6.Tür 
7.Üslup 
8.Akım ve saire 
Bunları içermeyen bir tiyatro, batılı anlamda tiyatro sayılmaz. 
Fahri Kaya, buralardaki Osmanlı dönemi tiyatrosunu şöyle anlatıyor 
“Bizde, bu topraklarda tiyatro geleneğinin çok uzun bir geçmişi var. Üsküp’te  

ve Manastır’da, Osmanlı döneminde tiyatrolarımızın çalıştığına dair çok belgeler 
bulunmakta. Bu tiyatroların repertuarları ilginç ve zenginmiş. Örneğin, İstanbul’da 
yasaklandığı bir dönemde, Namık Kemal’in, “Vatan Yahut Silistre” oyunu Üsküp’te 
oynanıyor. Buradaki Türk tiyatrolarında, Üsküp esnafından kiminin Eşeksipo ile 
adlandırdığı Vilyam Şekspir’in de eserleri oynamış. 

Osmanlıların buradan gidişinden sonra klasik tiyatro yaşamı sönüyor.” 
Ne oluyor peki, tiyatro duruyor mu? Durmuyor. Türk tiyatrosu yine her zaman 

olduğu gibi Geleneksel  tiyatro tarzında  etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Klasik 
tiyatronun yerini ortaoyunu alıyor, Fahri Kaya’nın da dediği gibi Karagöz, meddah 
alıyor. Türk halkının elindeki koz yine Geleneksel Türk tiyatrosudur. Kosova Türk halkı 
hiç kesintiye uğramadan bu geleneğine sahip çıkarak 1.Dünya Savaşı’ndan sonra da 
devam eder. Dönemin (daha Osmanlıdan kalma) en meşhur ortaoyuncusu Salih 
Çiçek’tir. Salih Çiçek’i bilen var mı? Yok! Neden bilmiyoruz, o ayrı konu. Ama 
Abdullah Palyaço’yu biliyoruz. Biliyoruz da ne kadar biliyoruz o yine ayrı konu. Peki 
Balkanların bu en meşhur hokkabazına, ortaoyuncusuna ne yaptık biz, hiç. Abdullah 
Palyaço, 1920’lerden ta 1950’lere, 60’lara kadar ortalarda tiyatro ekibiyle göründüğünü 
kaç kişi biliyor? 
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Ne demiştik daha başta, tiyatronun ekibi olacak, o ekibin sürekliliği olacak. 
Abdullah’ın böyle bir ekibi vardı, sürekliliği de vardı. 1880’lerin sonunda ya da 
1890’ların başında doğan, (çünkü tam doğum tarihi bilinmiyor)  Abdullah Palyaço, 
Abdullah Palyaço olarak doğmuyor, Abdullah Takyacı olarak doğuyor. Palyaço lakabını 
halk ona takıyor. Daha hiç kimse böyle bir mahlasa sahip olamamış Balkanlarda.   

Abdullah Palyaço, Salih Çiçek!  
Adlara bak, adlara soy adlara… 
Abdullah Palyaço, Balkan harbinde askere gider. 1912’de. 7-8 yıl askerlik 

yaptıktan sonra Osmanlı ordusunda hastalanıp İstanbul’a döner. Hastanede ameliyat 
geçirir. İyileşir ama Prizren’e dönemez, parası yoktur. Hayatta kalmak için de bir 
ustadan tef çalmayı öğrenir. Tef çalarak hastanedekileri eğlendirir. Onlar da onun 
oralarda kalmasına izin verirler. Ortaoyunculuğu daha oralarda başlar Abdullah 
Palyaço’nun. Bütün hastane onu tanır. Hem şarkı söyler , hem dans eder hem oynar 
Abdullah. Para yapınca da bir zaman sonra Prizren’e döner. Döner ama oraları artık 
bıraktığı gibi değildir Osmanlı gitmiş, yerine yeni bir devlet kurulmuş, her şey 
değişmiştir.  

Ortaoyuncu olarak  Osmanlıdan kalma Salih Çiçek de gitmek üzeredir…  
Onun yerini Abdullah Palyaço doldurur. Kısa zamanda halkın beğenisini 

kazanan Abdullah ekibini de oluşturmaya başlar. Ekibe, akordeon çalıp şarkı söyleyen, 
icabında da ipte yürüyen Ahmet Malta katılır. Derken, Cemil Değirmenci, arada bir de 
Sinan Doğramacı, 2. Dünya savaşından sonra da Necmettin Bakkal, Reşat Lale, Aziz 
Buş, İrfan Doktor…Düğünler onlarsız olmaz, bayramlar seyranlar. Maske takar, şarkı 
söyler, oynar, dans ederler, akrobasi, hokkabazlık, taklit ona ve onun ekibine mahsustur. 

Oynadıkları yer açık havadır. Bir ara bir evi kiralar ağaçtan ağaca ipi gerip 
üstünde yürürler bile. Yani yaptıkları açık oyundur, tam da Geleneksel Türk 
Tiyatrosuna özgü bir biçimdir, açık biçimdir.  

Hal böyleyken, şimdi biz böyle bir tiyatro faaliyetini Kosova Çağdaş Türk 
tiyatrosunun başlangıcı olarak kabul edebilir miyiz? Bu faaliyetler, çağdaş bir 
tiyatronun değer ölçütleri doğrultusunda düzenlenen faaliyetler midir? Abdullah 
Palyaço’nun tiyatro topluluğu çağdaş bir tiyatro topluluğu mudur? Gereken çağdaş 
öğelere sahip midir?  

Ekip var, süreklilik vardır ama ortada edebi metin yoktur, resmiyet, resmi bir 
kuruluş, oturmuş bir mekan yoktur; ışığıyla, perdesiyle, dekoruyla, teknik 
donanımlarıyla bir sahnesi, yazarı, yönetmeni yoktur, her şey doğaçlamaya dayalıdır, 
Geleneksel Türk tiyatrosuna, halk tiyatrosuna özgü, şarkıya, dansa, soytarılığa, taklide, 
muhavereye, yani, göstermeciliğe, akrobasiye. Sahne açık havadır, bayram seyran, 
düğün dernektir, ya da bir meclisin bir araya gelip toplandığı herhangi kapalı bir yerdir. 
Maksat, bir eğlenceye, bir toplantıya ya da herhangi bir  benzeri olaya renk katmaktır. 

Abdullah Palyaço’nun ekibi tam anlamıyla, geleneksel bir Türk tiyatro ekibidir. 
Onlar, bu coğrafyalarda varlığını yüzyıllarca sürdüren bir geleneğin temsilcileridir. Tüm 
öğeleri içeren, batılı anlamda, çağdaş bir tiyatro topluluğu değildir. Olamazdı da, 
isteseydi de olamazdı. O zamanlar resmi mekanlarda Türkçe oynamak yasaktı. 
Makedon tiyatrosu, ki batılı tarzda ilk oyunlarını 1850’lerde oynar, hem de Osmanlının 
ta içinde, o bile 1918’den 1941’e kadar Makedonca oynayamaz bu coğrafyada. 1945’e 
kadar, 1951’e kadar  bu böyle gider… 

1951 Kosova Türkleri için hayati bir yıldır. Türkçe eğitim tekrar başlamış, 
okullar açılmış, dernekler kurulmuştur. “Doğru Yol”, “Yeni Hayat”, “Yeni Gün”, 
“Birlik” falan. Belgelere göre de hepsinde tiyatro vardır. “Doğru Yol” Derneği, Durmuş 
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Selina’nın “Büyük Kapı Kızı”nı sahneye koyar 1951’de, Gilan’nın “Yeni Hayat” 
Derneği, Mustafa Karahasan’ın “Anne” ve “Şaban Hoca” oyunlarını, Priştine yine 
“Yeni Hayat” Derneği’nde Mustafa Karahasan’ın “Şaban Hoca” oyununu, İpek, “Yeni 
Gün” Derneği’nde Branislav Nuşiç’in “Haci Loy”unu(1952). Bunların hepsi, Kosova 
çağdaş Türk tiyatrosunun birer başlangıç noktasıdır. Yazar var, yönetmen var, ekip, 
mekan, dekor, kostüm, ışık…”Doğru Yol” bu konuda öndedir, tarih açısından önde, 
süreklilik açısından önde. Öteki derneklerin hiçbiri “Doğru Yol” Tiyatro Kolu kadar 
sürekli bir faaliyete ve ekibe sahip değildir. İpek, bir başka oyun sahneye koymaz ondan 
sonra; Priştine, Gilan zaman zaman, arada bir ve aralıklarla. Tek sözle çağdaş bir tiyatro 
için ne lazımsa “Doğru Yol”da o vardır. Edebi metne dayalı oyun dersen vardır, üstelik 
de yerli, mekanı (Sendikaevi), sahnesi, salonu, seyircisi, ışığı dekoru, kuruluşu, ekibi, 
yönetmeni, oyuncusu, her şeyi…Tarihe not düşürebilecek her türlü önkoşula sahip bir 
tiyatro da diyebiliriz biz buna rahat rahat… 
 
 
Taner GÜÇLÜTÜRK  
(Gazeteci-Yazar): 

 
Dedem Ahmet Laya 2001 yılında vefat etti. 98 yaşındaydı. 1910 doğumluydu 

kendisi ve hafızası son derece kuvvetli bir insandı. Siz (Agim Rifat), kendisiyle 
görüşme fırsatını buldunuz. Sizin bahsettiğiniz bu süreçleri, hepsini tek tek hatırlayan ve 
bahseden biriydi kendisi, Abdullah Palyaço onun dayısıydı. Doğrudan kendisi, 
Abdullah Palyaçoyla birlikte, diğer arkadaşlarıyla birlikte, Aziz Buş’la birlikte, o 
dönemlerde Abdullah Palyaço İstanbul’dan Prizren’e döndüğü zamanlarda, ortaoyunu 
geleneğini, düğünlerde, Ramazan gecelerinde, değişik aile meclislerinde sürdürdüklerini 
anlatırdı. Onun anlattıklarının birinde, canlı tanığı da benim bir de Agim Rifat çünkü 
kendisiyle söyleşi yapma fırsatı buldu. Bu ortaoyunu geleneği dediğimiz gibi, önemli 
vesilelerde bir araya gelip, o zamanın malzemeleri neyse, çarşaf,, kalbur…Çeşitli 
boyalarla boyanır, biri tef alır, biri, ne bileyim, o dönemki şartlar ve imkanlar 
çerçevesinde, bir aile meclisiyse veya bir düğünse, orta bir yerde, veya daha yüksek bir 
yere çıkıp skeçlerini, oyunlarını, doğaçlama veya daha önceden planlanmış bir şekilde 
sahneye koyarlarmış. Ben bunları bir bir işittim dedemden. 

Abdullah Palyaço’nun yanında, devamında ikinci önemli bir şahsiyet daha 
çıkıyor ortaya, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Aziz Buş. Kendisinin 
ismini taşıyan “Doğru Yol” Derneğinde kolu var, o da Kosova Türk tiyatrosu açısından 
kişi olarak, isim olarak ve katkı devamlılığı açısından, sunduğu katkıları açısından çok 
önemli bir şahsiyet. Ben hocamın arkasından, Aziz Buş’un yaşamı, eserleri, Kosova 
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Türk tiyatrosunun devamlılığı açısından, sunmuş olduğu katkıları üzerinde biraz 
duracağım, dolayısıyla oradan devam ederek, konu belki de daha da genişleyecek, 
eklemek isteyenler de bir şeyler ekleyecek… 

 
AZİZ BUŞ, HAYATI, ESERLERİ, KÜLTÜRÜMÜZE VE EDEBİYATIMIZA 

KATKISI 
 
Aziz Buş, Osmanlı idaresinin Prizren’den çekildiği ve Balkan savaşlarının derin 

izler bıraktığı senelerin hemen ertesinde 1917 yılında Prizren’de dünyaya geldi. Babası 
Hasan Buş, annesi Bahriye Hanım’dır. Dar gelirli bir ailede dünyaya gözlerini açan 
Aziz, ilk ve orta öğrenimini Prizren’de tamamladı. O yılların tüm sıkıntılarına rağmen 
sevgi ve şefkatin sıcak aile kucağında yetişir. Çocukluk yıllarını şu cümlelerle özetler:  
     “Mahalle çocukları zengin ya, oburdu, bense kalabalık ailenin çocuğu olarak 
oyunla, anlatıyla, selamla, deyiş ve deyimle, az şeyle mutlu olmayı yeğlerdim...” Onun 
çocukluk dünyası ve zenginliği bu kelime hazinesinin nimetleriydi. Daha sonra ki 
yıllarda tiyatro eserlerinde, skeçlerinde halkın bu sözlü zenginliklerini değerlendirecek 
ve ilk derlemelerini yapacaktır.  
        Bir süre sonra ona Prizren dar gelmeye başlar, Üsküp yolculukları ve ziyaretleri 
hayatında mutluluğun yepyeni ve ebedi penceresini açacaktır. Üsküp’te zengin bir 
ailenin eğitimli, kültürlü kızı Kadriye ile tanışıp evlenir. Mutlu bir aile yuvası kurar. 
Sevgiyi, anlayışı, sahiplenmeyi kendisinde bulduğu ve zor şartlara rağmen hayat 
mücadelesini ancak eşinin de desteği sayesinde başarır.  
     Aziz Buş, Prizren Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalıştı. Tiyatro 
geleneğinin en usta izleyicisi olarak oyunculuk ve oyun yazarlığı yaptı. Kosova’da  
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Tiyatrosunun yaşatılması ve bu geleneğin ikinci 
dünya savaşından sonra da sürdürülmesi açısından ilk girişimcisi, emektarı veya söz 
yerindeyse kurucusu sayılır.  
     Kendi yazdığı oyunlarda baş rollerde oynadı. Küçük yaşta tiyatroya yoğun ilgi 
gösteren Aziz Buş, 1935 yılında Prizren’de kurulan “GAYRET” Kulübünde tiyatro 
etkinliklerine başladı. “GAYRET” Kulübünün amacı yardıma muhtaç ailelere yardımda 
bulunmak, kültürel etkinlikler ve eğlenceler düzenlemekti. Aziz Buş da bu kulüpte 
eğlenceler ve kültürel etkinlikler düzenlemek için diğer arkadaşlarıyla birlikte gönüllü 
olarak seferber oldular. Çok sayıda oyunda oynadı, ona “Prizren’in Nasrettin’i” lakabını 
seyircisi,  Prizren tiyatro severleri verdi. Prizren’in Nasrettin Hocası, sanat dostları, 
hayranları arasında ‘Gülüşün Koca Ustası’ diye anıldı.   
     Prizren’de 1951 yılında kurulan ve üç dilde (Türkçe, Arnavutça, Sırpça) etkinlik 
gösteren “Branislav Nuşiç” Amatör Tiyatrosu çerçevesinde kurulan Türk tiyatrosunun  
en önemli üyelerinden biriydi. Bu tiyatroda, tiyatro sanatçısı ve sahne yazarı olarak yer 
aldı. Kendisinin yazdığı bir sahnelik oyunu Hüda Leskovçalı ile birlikte canlandırdı. 
Ayrıca Aziz Buş “İki Ayağı Bir Pabuçta” ve “Mükadderat” oyunlarını yazarak baş 
rolleri üstlendi. 1957-58 yılında  ilk okul öğrencilerine, çocuklara ve gençlere yönelik 
tiyatro oyunlarında oynadı. Aziz Buş çocuklara ve gençlere sahnelediği ve oynadığı 
oyunlarla da büyük bir tiyatro sanatçısı olarak gönüllerde taht kurdu.  

Aziz Buş 1952 yılında Branislav Nuşiç’in “Şüpheli Şahıs” eserinde oynadığı baş 
rolüyle yılın oyuncusu seçildi. Aziz Buş sahne hayatı boyunca “Şüpheli Şahıs”, 
“Örümcek”, “Sinek”, “Avcılar”, “Yeni Hayat İçin”, “Büyük Kapı Kızı”, “Sarhoşlar”, “2 
Ayağı Bir Pabuçta”, “Mukadderat” ve diğer oyunlarda farklı rolleri canlandırdı. 
Süleyman Bey, Abdullah Palyaço gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı:   “...Süleyman 
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Bey, Abdullah Palyaço, “Doktor’’ İrfan, Kara Cafer ile dem sürerken, Cemal Kılıç, 
Refet Kiser, Faik Emruş, Hüda Leskovçalı’yla da galadan ya da provadan sonra, sabaha 
karşı keyifliyken de eve gider, Kadruş’u uyandırır, çay demletir, acıyı bal eylerdik. Ben 
de, Babam da, dostlarım da Kadruş’uma ‘’kitap okuyan gelin!’’ der de başka demezdik. 
Çeyiz yerine Üsküp’ten zaten çok fazla kitap getirmişti eşim. Okurdu, okurdu, okurdu, 
öğrendiklerinde beni bulurdu....” 
     Hayat hikayesini kendi eliyle yazan ve “...Zamanla halktan aldığımı halkıma 
vermeye yüz tuttum. Eskilerden eskileri derledim, hislerimi deftere döktüm, oyunlar 
yazdım, yobazların, oynakların, haddi hesabı bilinsin pis zaman gelecek zemine, yerini 
bıraksın diye ‘İki ayağını bir pabuca soktum!’, yazdım, oynattım, halkı güldürdüm, 
düşündürdüm. Kızdım, had bildirdim, avundum sonra Kadruş’umun hatırı için ve 
‘Mukkadderat’ı ebedileştirdim...” diyen, Aziz Buş, “Bekri Mustafa Cennette”, 
“Şeytanın Balı”, “Ciddi Anne”, “Tekinsiz Ev”, “Temizlik Öyküleri, “Zaman İçinde 
Olay”, “Bugün Hikaye”, “Altın Kolyeli Ceylan” hikayelerini yazmış, daha sonra bu 
hikayelerin dramaturjisini yaparak tiyatro eseri olarak edebiyatımıza kazandırmıştır. 
“Mukkaderat” ve “İki Ayağı Bir Pabuca” oyunları da Prizren Tiyatrosu tarafından 
sahnelenip sergilenmiştir.  

Aziz Buş tiyatro eserleriyle yanı sıra folklor araştırmalarıyla da uğraştı. Çok 
sayıda mani, hikaye, masal ve diğer sözlü halk edebi eserlerini toplayarak yayınladı. 
Çeşitli folklor derlemeleri yapmış, bu derlemeleri Üsküp’te basılan “SESLER” 
dergisinde yayınlanmıştır. 

Özelikle Hacı Ömer Lütfü’nün yaşamı ve eserlerini derlemiş, hastalığı nedeniyle 
kitap haline dönüştürme çabasını gösterse de hastalığı nedeniyle “SESLER” dergisine 
taslak halini gönderip, onlardan son düzeltilerini tamamlayıp kitabın yayınlanması için 
ricada bulunmuştur. Ancak Aziz Buş’un “Hacı Ömer Lütfü”nün eserlerini derlediği söz 
konusu kitap gün yüzünü görmemiştir. Prizren yöresinin tekerlemeleri, türküleri, örf, 
adet, gelenek ve görenekleri üzerine çalışmaları Sesler dergisinde yayınlanmıştır.  

Aziz Buş’un bugün elimizde sadece iki tiyatro eseri (Mukadderat ve Bekri 
Mustafa) ile sözlü halk edebi verimlerinden derlediği değişik türler bulunmaktadır.  

“...Hacı Ömer Lütfü aşığıydım...”, diyecek kadar güçlü bir Osmanlıca ve Türkçe 
birikimine sahip olmasına rağmen, eserlerini sade bir Türkçe ve halkın anlayacağı bir 
üslupla yazmıştır.  

Aziz Buş, 1970 yılında amansız bir hastalık yüzünden vefat etti. Son nefesine 
kadar, “Her nedense sanatçılar normal hastalıklara değil de hep amansız hastalıklara 
kapılıyor” demekten hiç vazgeçmedi. Son sözü: “Kıssada hisse, kıskanmasın kimse, 
herkesi mutlu edecek kadar ufak mutluluklarla yaşamayı bildim...” oldu. Son vasiyeti, 
ailesinin tiyatro geleneğini sürdürmesi oldu. Bu da gerçekleşti, oğlu Raif Buş, torunu 
Sevgi Buş ve Soner Buş, Prizren Türk Tiyatrosuna emeği geçmiş sanatçılar oldular.   

Aziz Buş’un aziz hatırası ve ismi Prizren’in “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat 
Derneğinin dram koluyla birlikte yaşamaktadır. Buş ailesinin çalışmalarıyla değişik 
skeçler, radyo ve televizyon oyunları sahneye konmaktadır. Kosova-Prizren Türk 
Tiyatrosunun birçok yeni ismi bu kolda yetişti. Söz konusu dram kolu Buş ailesinin 
Türkiye’ye göç etmesiyle kısa bir dönem duraksama yaşadı. Ancak tekrar Kosova’ya 
dönen Buş ailesinin de destek ve girişimleriyle “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği 
“Aziz Buş” Tiyatro Kolunda tekrar bir canlanma yaşanacağına ve yeni skeçler, yeni 
oyunlar sahneye konacağına inancımız tamdır.  
 
 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 360 

 
Raif BUŞ  
(Tiyatrocu): 

   
Bu organizasyonda emeği geçen birey kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi, 

saygılarımı sunarım, hoş geldiniz. 55 yıl kısa gibi geliyor ama, bir ömür de demek 
aslında. Ben haberi alınca tabi ki çok sevindim ve üç dört gündür bu yazı üzerinde 
duruyorum. Az gibi görünüyor ama fazlasını da yazmak imkanım yok. Niye böyle bir 
tiyatro yazısı yazdım diye gözünüze çarparsa, o da bir nostalji. Benim baba Aziz Buş, 
daktilo yazarken, daktilo kağıdı, okul defterlerinin kağıtlarını alır daktilo yazardı. Böyle 
bir nostalji yaşayayım diye, bugünün kağdına döktüm… 
 
 

“DOĞRU YOL” TKSD “AZİZ BUŞ TİYATROSU“ 55.YIL AÇIK OTURUM 
PİZREN – KASIM 2006 

. 
1917 – “Armutlar zamanı”  
 Lalo boğazı 
Terzimahalle 
Prizren  
Hasan ve Bahriye’nin yeni doğan bebeğin çığlığı haberdi konu komşuya, İgbal 

ve Ramadan’dan sonra Aziz adında bir oğlumuz daha var diye. 
İlköğretimini tamamladıktan sonra, Hasan dede, bu çocuk yerinde durmuyor çok 

hareketli der ve mahalle berberine çırak olarak verir. 
Aziz berber dükkanında çalışmaya başlar başlamaz hemen bir küçücük köpek 

edinir, adını da bahşiş takmaz mı. Ondan sonra hadi bakalım müşteri dükkandan çıksın 
da çıraklara bahşiş vermesin. Müşteri dükkandan ayrılacak anda başlarmış köpeğe 
seslenmeye bahşiş - bahşiş diye,  ondan sonra gel de – ha unuttum yoksa verirdim 
bahşişi desene. 

İşte senaryo, oyuncu köpek –seyirci müşteri, bir nevi tiyatro berber dükkanında 
oynanırmış gibi. 

Bir süre sonra canı sıkılır berber dükkanından, her gün aynı iş aynı görevler der 
ve babasına danıştıktan sonra liseye başlar, mezun olur olmaz da kent hastanesinde 
veznedar olarak çalışmaya başlar. Artık meslek sahibi olmuş bu da  ev kurma evlenme 
zamanı demekti bu o dönemde. 

Aziz bu yine yapacağını yapar, kalkar  Üsküp’ten getirir Kadruşunu - gelinini. 
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İşte bu  hayat anlayışının dönüm noktası olsa gerek.  Kadriye hanım gelin gelir, 
gelir de 5 sandık çeyizin ikisi kitap dolu olmaz mı? Kıyamet kopar sandıklar açılınca bu 
ne? diye. Aziz başlar anlatmaya. Gelinimiz Üsküp medrese mezunu kendisi Arapça-
Osmanlıca – Türkçe - Makedonca, Latin ve Kiril alfabesini okur yazar biri. 

Kadriye  hanım her gece yatağa girmeden önce kitap okur , Aziz de kitap 
okumaya başlamaz mı. Kitapların hepsini okur  da yetmez kendisine yeni kitaplar 
edinir, Lalo boğazında eski bir evin küçücük bir odası sanatla dolar taşar.  

Tencere kapağı bulur mantığıyla bir araya gelir bir grup ve tiyatro başlar 
Prizren’de kent sağlık ocağı karşısı iki katlı, sahnesi 3 metre olan bir binada. Zamanla 
B.Nuşiç kent tiyatrosu adıyla devam eder kent sinema salonunda. 

Durmuş Celina, Şemsettin Kiretani, Abdullah Takiyacı, Refet Kiser, Hüda 
Leskovçalı,  Cemal Şpat, Kol Şiroka, Şaban Topko, Faik Emruş, Muhammed Şerif, 
Suphiye Motroni ve daha nice aydınlar  cumhuriyet çapında bile saygıyla ödüllere laik 
görülmüş tiyatro sanatçıları bu tiyatronun oyuncuları. 

Bizlere tiyatro kapılarını açmış ve tiyatro severliği aşılamış olarak hepsine 
Allahtan rahmet, hepsinin mekanları cennet olsun dualarımızla anıyoruz kendilerini. 

64 kadar süren çalışmalar kent kültür evinin açılmasıyla belli olmayan 
nedenlerle duraklamış uzun yıllar beklerken tiyatro sahnesi yeni tiyatrocuları, ardından 
bir oyun ondan sonra yine duraklama. Aziz Buş “Doğru Yol“ konserlerine 
güldürüleriyle katılır, sanat severler arasında *Güldürmece ustası* gibi anılmaya başlar. 
Ardından “ Prizren düğünü “ gösterisini hazırlar sanat arkadaşlarıyla beraber 
derneğimizde, gün bugün bile saygıyla anılan başarılarıyla dolu Bosna – Herseg  
turnesi. 

Kendisi önce şeker hastalığına yakalanır ondan sonra da on milyon da bir 
rastlanan kemik erime hastalığına yakalanınca  çalışmalarını evdeki odasında  “Sesler” 
dergisine dermelerini yayımlamaya başlar.Prizren türküleri-Prizren yemekleri-Prizren 
örf ve adetleri-Prizren tekkeleri  adlı yazılarını odasında daktiloda yazar gönderirdi 
Üskübe. Daktilo hiç durmazdı o dönemde evimizde, bir saat gibi tik – tak - tak  - tuk ara 
sıra dtap- tap - krııık  sesleri duyar olurduk .  

Oda köşesine yerleştirdiği yıllardır kullandığı rakı kadehine bakarken AH AH  
yasak bu velet be Kadruş yasak,  hadi buna eyvallah ama Prizren’de tiyatro  yok be 
Kadruş , bunu içime sindiremiyorum, derdi derin bir of çekerek. 

Haci Ömer Lütfü yaşamı ve eserleri kitabını hazırlamaya başlar maalesef ömrü 
yetmez ve 10 Haziran 1970 yılında 52 yaşında tiyatrosunun kapıları kapalı iken 
Kadruşuna dört kız çocuğu Fatma, Nurten, Birsen, Suzan ve  iki oğlu Hasan ve Raif’a  : 
“Tiyatroyu, sanatı yaşatın, sanatsız-kültürsüz bir millet ayakta duramaz yok olur gider” 
der ve hayata gözlerini yumar. 

Tiyatromuz yok, kapılar kapanmış her ne yapıldıysa  kapılar açılmıyor. 
Tiyatroya sanata her zaman açık olan tek kapı var “Doğru Yol “ derneği. Yapılacak tek 
şey  de dernek çatısı altında çalışmaları yeniden başlatmaktı. Nitekim öyle oldu ve 
“ÇİVİLER” sahneye bastı o meşhur “ Nazım Hikmet” yazın kolu yazın saatlerinde. 
Agim-Nafiz ikilisiyle başlayan bu gurup kısa zamanda dörtlüğe - altılığa dönüşerek 
uzun yıllar konserlerde A.R.Yeşeren’in yazdığı ve yönettiği parodi ve skeçleri 
sergiledi.Güldürü geceleri düzenledi. 

Yıl 1972 Kültür evinden Hüda ağabeyimizden davet geldi liseye öğrencilere 
gelin Türkçe tiyatro hazırlayalım. Koşa koşa gittik.“Altım kum“ eseri sahneye koyma 
kararı alınmıştı ağabeylerimiz tarafından. Yönetmen Hüda Leskovçalı - Cemal Şpat 
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oyuncular Adnan Kaçka – Bayram Deda – Raif Buş – Mazhar Topalhüsa  - Güner  
Paçariz – Fitnet Alişan – Arife Peş  ..... .Başladık , başladık da gerisini getiremedik. 

Her gece provalara gider  engellerle karşılaşırdık. Kapılar kapalı, prova odası 
meşgul gibi bahanelerle 1-2 ay sonrası vazgeçildi – vazgeçtik olamayacağını görünce. 

Ardından A.R.Yeşeren’in girişimleri   de sonuç vermeyince 1978 yılı geldi çattı. 
Artık kaçınılmaz olmuştu , Tiyatromuz perdelerini açmak mecburiyetindeydi 

siyasi sistem gereği  olsa bile. Ve açtı, Prizren  Kültür Evi Tiyatrosu – Türk Dramı 
“Değirmende” oyunuyla  perdelerini açtı bir daha kapatmamak üzere. 

Kültür Evi Tiyatrosu perdelerini açar açmaz “Doğru Yol “ dermeği Tiyatro kolu 
çalışmaları hızlandı.1978 yılı “Okul Dünya Şen Dünya” Raif Buş’un yönetmenliğinde 
sonraları Prizren Tiyatrosunun mihenk taşları oluşturacak tiyatrocularla sahnelendi. 

Ardından Zekeriya Hocalar “Sürprizler” adlı oyunu. Devamı A.R.Yeşeren’in  
TV – Radyo oyunlarıyla – Ethem Kazaz ve Raif Buş’un TV-cocuk yayınları , TV 
oyunları-yılbaşı programları geldi. Orhan Asena’nın  “Yurtaş C “ oyunu Türkiye 
Cumhuriyeti Akşehir “Nasrettin Hoca şenliklerine” katılmış beğeniyle izlenmiştir . 

Bu da yetmemiş “Sizlere tiyatro sunuyoruz , alır mıydınız “  Raif Buş 
yönetmenliğinde tiyatro kursu başladı derneğimizin çatısı altında. 3 ay süren kursa  40-a 
yakın öğrenci katılarak Sevgi Buş’un yönetmenliğinde Priştin’e  Televizyonuna yeni yıl 
programı hazırlayarak mezun oldu. 

1998 sanatçılara tiyatroculara kabus gibi bir yıl. Siyasi sistem çöktü, iş 
yerlerimizi kaybetmeye başladık yeni siyaset olmayan siyaset sonucu. Tek derdimiz 
çocuklarımıza ekmek götürmek bunu da başaramadığımız günler oldu maalesef. 

“Aç kalan toplumlar önce kendi değerlerini yerler ... “ felsefesi  gerçeği almış 
gidiyor. Bir sürü girişim bir sürü dernek, her ay bir Türk derneği kurulmasına şahit 
oluyor hayırlısı olsun derken çöktü üstümüze yoksulluk. 

Ekmek pahasına bazılarımız bu topraklardan göç etmeye bile mecbur kaldık.. 
Savaş sonrası annemiz Kadriye  de vefat edince “Tiyatro Evi” kapılarını kapadı . 

O evde artık tiyatrocular tuz-ekmek yemiyor, çay içmiyor, tiyatroyu tartışmıyorlardı. O 
evde artık oyun seçilmiyordu, sabahlara kadar roller üzerinde çalışmalar olmuyor, yeni 
yayınlanacak kitaplar Aziz’in eski daktilosundan geçmiyor. Birileri sanatçıya saygıyla 
eğilmiyor derdini dinlemiyordu.   

Aziz Buş’un iki evi vardı hayatı boyunca. İkincisi her zaman ayakta şartlar ne 
olursa olsun  dimdik duran “Doğru Yol” derneği. Dolayısıyla derneğimizde 1998 yılı o 
dönem tiyatro kolunun başkanı Daver Kaçka başkanlığında toplantı sonucu “Doğru yol” 
tiyatro kolu adının “Doğru Yol-Aziz Buş Tiyatrosu “ olarak geçmesini yazılı olarak 
dernek yönetimine sunmak kararı alınmıştır. Aynı yıl dernek kongresi kararı onaylar, 
çalışmalar günümüze dek başarıyla devam eder. 

Sürçü lisan ettiysek büyüklerimizden af, küçüklerimizden bizleri hoşgörü ile 
karşılamaları umutlarıyla, nazik davetinize bir daha teşekkür eder, çok yakında 500- den 
fazla tiyatro fotoğrafı içeren “BUŞ AİLESİ 55 YIL TİYATRODA “ sinevizyon ve CD 
tanıtımında buluşmak dileğiyle şahsım ve Buş ailesi adına bu organizasyonda emeği 
geçen birey, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

 
       Prizren, 11,11,2006, 
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İskender MUZBEG 
(ozan yazar, avukat): 

 
Ben buraya gelirken “DoğruYol” Derneğindeki tiyatroyu düşündüm, nitekim 

görüyorsunuz, tiyatro olayı sınırları aşıyor ve biz bugün buradan Aziz Buş portresinden 
başlayarak “DoğruYol”a geldik, Abdullah Palyaço’yu andık, ki o “DoğruYol”dan önce 
ve “DoğruYol”da yetişmiş ve çalışmıştır, diğer tiyatro sanatçılarını andık, onların 
“DoğruYol”a ve Kosova Türk tiyatrosuna geçen katkılarını dile getirdik. Tabi sunuş 
konuşmasını yaparken Agim Rifat Bey, tüm bunları böyle bir sonuca bağladı. Ve 
buraya gelirken, bizde tiyatronun nasıl bir gidişatı olduğunu düşündüm ve bunun 
masaya yatırılması açık açık konuşmaların yapılması, sadece bugün değil, bundan sonra 
da ve bunun neticesinde hem bir bilimsel çalışma diyelim ya da bir kültürel çalışma 
diyelim, bir monografinin hazırlanmasına, “DoğruYol”un jübilesini kutladığımız bu 
yılda, tiyatro denen varlığımızın bir bütün olarak aydınlatılmasına katkı sunmuş oluruz. 
“DoğruYol”dan böyle bir girişim çıkarsa çok isabetli olur. Bu girişim başka bir yerden 
de çıkabilir, başka bir kuruluştan da çıkabilir, amaç tiyatroyu bize yaklaştırmak ve 
tiyatro çalışmalarını hem tanımak hem de ilerde daha yüksek bir seviyeye çıkarmaktır. 
Şimdi, “DoğruYol”un 55 yıl kutlamalarıyla ilgili, “DoğruYol” Tiyatro Kolunun 55 yılı 
jübilesiyle ilgili düşürdüğüm notlara geçiyorum, 

“DoğruYol”un bir kültür geleneği, bu bağlamda da bir tiyatro geleneği vardır. 
“DoğruYol”un bu tiyatro geleneği bugüne kadar, bence, yeterince aydınlatılmış 
değildir, nitekim bundan önceki konuşmalar zaten bunu kanıtlamaktadır, neden? Çünkü 
bu geleneğin tarihi yazılmamıştır. Tiyatro  etkinlikleri ya hafızalarda, ya gazete 
sayfalarında, ya da “DoğruYol”un yıllık toplantı raporlarında kalmıştır, hatta 
kalakalmıştır diyebiliriz. Dikkat ederseniz, hatıralarda, gazete sayfalarında, toplantı 
raporlarında diyorum. Bu ne demektir,  tüm bunları bir araya getirmekte yarar var 
demektir. Ve tüm bunları bir araya getirmekle, “DoğruYol” Derneği Tiyatro Kolu, yeni 
adıyla “Aziz Buş” Tiyatrosu ya da tiyatro kolu ve bu kol adına iyi bir iş yapılmış 
olacaktır diye düşünüyorum. 

Burada bir parantez açmak da istiyorum, “DoğruYol”un şimdiye kadar tüm 
eksikleriyle ve artılarıyla iki monografisi yayınlanmıştır, ortaya da ekip işi olarak 
çıkmıştır. Dikkat ederseniz, ben bir monografi yazdım demiyorum, bu çok önemli, 
çünkü bu bir ekip işidir. Birincisi “DoğruYol” 1951-1981” adı altındaki Monografidir, 
ki genel olarak “DoğruYol”un çalışmalarını kapsar, ikincisi de, “DoğruYol” Nazım 
Hikmet Yazın Kolu monografisidir, bu bağlamda  “DoğruYol” Tiyatro Kolunun 
monografisi de olmalıdır diyorum ben. Hafızalarda, gazetelerde, Raif Buş’un dediği 
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gibi, fotoğraflarda var olan bilgileri, ayrılık gayrılık gözetmeksizin, tüm bunları belli bir 
sistem üzere, ekip olarak, incelemiş olursak, yarına bir şey bırakmış oluruz. Yok ben 
bunu yapıyorum, sen şunu yapıyorsun dersek yarına bir şey kalmaz, düşüncesindeyim. 

Biraz önce sözünü ettiğim monografilerde, tiyatro kolu hakkında, maalesef, 
yeterince bilgiler yer almamıştır. “DoğruYol” 1951-1981” monografisinin bir yerinde 
şöyle deniyor, “17 Haziran 1951 yılında onaylanan kurallara göre, derneğin kurallarına 
göre, dernekte şu kollar kuruldu” deniliyor ve bu kolların arasında, Dram Kolu’un da 
adı geçiyor. Demek ki “DoğruYol”un kuruluşunda, 51 yılında Dram Kolu çalışmalarına 
başlamıştır. Konu tabi daha da geliştirilmelidir, öncesi neydi, arka bahçesi neydi vs. 
Yine monografide şu bilgilere de rastlamak mümkündür “Dram Kolu derneğin en eski 
kollarından biridir”.  

Benden önceki arkadaşlar çeşitli dönemlere yolculuk yaptılar, dolayısıyla benim 
de bazı hatıralarımı canlandırdılar. Tiyatro, özellikle amatör tiyatrosu, “Branislav 
Nuşiç” Amatör Tiyatrosu olarak çalışmıştır, Kültürevi kurulunca hem bina olarak hem 
bir kurum olarak buluşunca, kültürevinde tiyatro çalışmaları ağırlık kazanmıştır. Hüda 
Leskovçalı, eski tiyatrocuları bir araya toplayarak, zaman zaman tiyatroyu faaliyete 
geçirmiştir. Bir oyun oynanmış, tiyatro ayağa kalkmış, ondan sonra da yine bir pasifliğe 
gitmiştir. Hala hatırımdadır, bundan kırk yıl önce, 1966’da Kültürevinde “Kötü Kadın” 
oyununu oynadık. Biz o zaman Öğretmen Okulunun ilk Türk kuşağıydık, Hüda 
Leskovçalı geldi, oyun hazırlamak için kadro istedi, biz de o çocuksu, o gençlik 
yıllarımızda, İrfan Şekerci, ben, Çazime Balibaşa, o zaman Balibaşaydı, evlenince 
Leskovçalı oldu, Emin Glava, Ümran Rapça ve Neriman Hoda, hepimiz de aynı sınıfta, 
“Kötü Kadın”ı oynadık. Daha geçlerde tiyatro kendi ayaklarına bastı ve bugünlere geldi 
denilebilir. Tüm bunları, yavaşça, kolektifçe, ekip olarak, önce konuşarak, bir malzeme 
oluşturulmalı, ondan sonra da bu yayınlanmalıdır diye düşünüyorum. “DoğruYol”un 
jübilesini, dolayısıyla da tiyatronun bu  başarısını kutluyorum… 

 
 

Fikri ŞİŞKO  
(Ozan yazar, yargıç): 

 
 
İskender Muzbegin dediklerine aynen katılıyorum. Şimdiye kadar bu konuyu 

ciddi bir şekilde kimse işlemedi. Arada sırada bazı yazılara rastlıyoruz, onlar da doğru 
mu yanlış mı bilmiyoruz, o ayrı bir mesele. Kosova Türk tiyatrosu diye, bu konuda 
şimdiye kadar ciddi bir eser yayınlansaydı, bugün karşı kaşıya kaldığımız bazı yanlış 
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bilgilendirmelere yol açmazdı. Geçenlerde 70 yıl diye, bu konuda bir kutlama oldu ve 
herkes de 70 yıllık bir tiyatrodan söz ediyor şimdi. Bu konuda bilimsel bir yaklaşım 
olsaydı biz bugün 70’ten değil 170’ten, 270’ten, 370’ten söz edecektik… 

Bence mekan da önemli  değil, tiyatro her yerde oynanır. Mekan kapalı da 
olabilir, açık da, yeter ki oyun seyredilsin, seyirci için önemli olan oyundur. 

 
Agim RİFAT 
( Tiyatrocu, yazar, Prizren Belediye Kamu Avukatı): 

 
Doğrudur, tiyatro o bakımdan mekan tanımıyor, bugün geldiği nokta da onu 

gösteriyor. Tiyatro mekanlara sığmıyor. Köy seyirlik oyunlarından klasik tiyatroya, 
oradan da absürde, metinsiz tiyatrolara kadar gelen tiyatro, bugün artık sokağa 
dökülmüş durumda bile. Tekrar eskiye dönüyor, dönüyor ama bir başka anlamda 
dönüyor, tüm o süreçleri içine alarak, zenginleşerek, harmanlayarak, başka bir 
bağlamda ve daha dengeli bir şekilde çıkıyor ortaya. Tiyatronun tüm bu süreçlerden 
geçmesi şart, başka çaresi yok. İlerde nasıl olur bilemiyorum ama, dünyanın geleceği 
tekrar köye dönüş gibi gözüküyor. Gökdelenler arasında sıkışıp kalmış insan, kentleri 
terk edip tekrar köylere mi dönecek, onu da zaman gösterecek ama tiyatro o görkemli 
sahnelerden, batıda var olan o balkonlu, localı, o şatafatlı salonlardan kurtulma 
arayışları içinde olduğu, seyirci ve oyuncu arasındaki bariyerleri kaldırıp, farklı bir 
yerlere gitmeyi, değişik mekanlarda görünmeyi arzuladığı açık…Bugün modern tiyatro 
enteraktif  tiyatro dediğimiz tiyatro tekrar tekrar doğuya yaklaşmıyor mu?... 
 
Mehmet BÜTÜÇ 
(Tiyatrocu, yazar, “Yeni Dönem” Medya Grubu sahibi) 

 
Ben sadece şunu demek istiyorum, bir kurum olarak tiyatro, kendi binasıyla, 

seyircisiyle, mekanıyla, perdesiyle, sahnesiyle, dekoruyla, gardırobuyla, 1951’den önce 
düşünülemez, böyle bir olay yoktur. İskender abinin dediği gibi 1970’li yıllarda tiyatro, 
Kültürevinde, tamamen çağdaş bir tiyatro sahnesinde hız almıştır ve çok kaliteli oyunlar 
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sahneye koyulmuştur. 1981 ve 1984 yılında, eski Yugoslavya döneminde iki defa 
birinciliği kazanmış, Türkiye Cumhuriyetinin bir sürü festivalinde bir sürü ödül almıştır. 
Eskiye gidip tarihe bakarsan, Moldova’da yaşayan Gagavuz Türklerinin mesela, 
Osmanlıdan önce bile tiyatroları varmış oralarda. Hem de çağdaş bir anlamda, çağdaş 
binalarda, seyircilerin içinde. Bunlar resmi belgelerle kanıtlanmış veriler. Balkanlara 
gelince, bizim Balkanlarda aşağı yukarı bin yıllık bir geçmişimiz var ve doğudan gelen, 
Avrupa’ya tiyatro zaten doğudan gelmiştir, Geleneksel gölge tiyatrosu, köşe başı sokak 
tiyatroları, ortaoyunu denilen türde oyunlar, hemen hemen her köşe başında vardı. 
Osmanlıdan sonra da bu derneklerde devam etti, geleneksel tiyatro parçaları olarak 
hayatını sürdürdü. Onlar bir bütün değil, bir oyunun bölümleri gibidirler. Onlara çağdaş 
anlamda bir tiyatro oyunu diyemeyiz. Kurallar vardır, yazısından, dekorundan, 
sahnesinden, çalışmalarından, hazırlanmasından başlayan…Öyle bir olay yoktur o 
zaman. Onun için ben, 1951 yılında, “DoğruYol”da tiyatronun kurulmasıyla 55 yıl 
önce, aynı zamanda, aynı yılda Priştine “Gerçek” Derneğinin Tiyatro Kolunun 
kurulmasıyla, Kosova’da, çağdaş bir anlayışla, çağdaş bir organizasyonla, çağdaş bir 
tiyatro o yılda başlamıştır diyorum. Kosova’da diyorum, çünkü Yugoslavya dersem öne 
Üsküp çıkar,  tiyatro önce orada kurulur. Türklerin daha yoğun yaşadığı için, Kosova 
Türklerinin merkezi olduğu için, genelde Türklerin kültür merkezi olduğu için, ve 
sadece Türklerin değil, bu konuda Üsküp’ten sonra Prizren gelir. Tiyatro burada daha 
fazla gelişmiş ve daha ileri gitmiştir. İlerde inşallah daha büyük başarılar kaydeder. Bu 
tiyatroda yıllarımız geçti bizim de. Şu anda oynamıyorum ama hiç belli olmaz. 

Ben bu vesileyle bu konuda öğretmenlerimize de teşekkür etmek istiyorum. 
Onların bu alanda çok büyük katkıları geçmiştir. İlkokul Türkçe öğretmenim 
Muhammed Şerif’i anmak isterdim özellikle. Ben ilk tiyatro derslerimi Muhammed 
Şerif’ten aldım, daha sonraları işte Agim Rifat’tan, o bir yetenek avcısıydı, bizleri 
sokaktan yakalayıp sahneye çıkardı. Tiyatroya böyle başladık. 

O model o sistem o zaman, eğitici ve öğretici bir şekilde, okul sonrası, ya da iş 
sonrası faaliyetlere çok önem verirdi. Gençlerimizi ve çocuklarımızı daha organize bir 
şekilde eğitirdi. İster şiir, edebiyat ister de tiyatro konusunda, oyun ya da güldürü 
parçasında oynayarak, ilk derslerimizi öğretmenlerimizden almışızdır. Daha sonra tabi 
ki “DoğruYol” gibi yerlerde. Kuşaktan kuşağa bu böyle gitmiştir. Çağdaş bir kültürü, 
çağdaş bir tiyatro kültürünü profesyonel bir şekilde, amatör sayılsak bile, kanunlar öyle 
müsait görse bile, profesyonel oyunlar hazırlayarak halka yaydık. Onun da kaynağı 
“DoğruYol”du bence. Şiirimiz, öykümüz, edebiyatımız, oyunumuz, “DoğruYol”un 
kurulmasıyla çok organize bir şekilde orada başlamıştır. Ondan önce de vardı, yoktu 
demiyorum ama organize ve çağdaş bir şekilde resmi olarak, gereken tüm elemanları 
içeren bir şekilde “DoğruYol”da başlamıştır 1951 yılında. Çünkü ondan önce ne 
Türkçenin resmiyeti, ne Türkçe okullar vardı ne de Türkler halk olarak kabul 
görüyordu. Sayımlarda Türk olarak yazılma imkanalrına sahip değildik. Makedonya 
Türkleri bu imkanlara daha 1945’te sahipken, Kosova Türkleri 6 yıl bir gecikmeyle 
ancak 1951’de sahip olur. Ben şahsen bunu böyle görüyorum, bir toplumun 
tanınmasıyla, bir dilin tanınmasıyla, Türkçe eğitimin tanınmasıyla iç içe bir şey bu. 
1951’dir bu Osmanlıdan sonra kavuştuğumuz. Ha, ondan önce var mıydı? Tabii ki 
vardı, Osmanlıdan sonra da hiç durmadı o, ama böyle çağdaş, böyle bu biçim 
kurumsallaşma olayı yoktu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim… 
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İrfan ŞEKERCİ: 

 
Şu fotoğrafa bakın, yıl 1952, şu gördüğünüz kadın kıyafetindeki, Aziz Buş, onun 

yanında Hüda Leskovçalı, Muhammed Şerif, Şaban Topko, Aziz Karaibo, Refet Kiser, 
Hamdiye Polis…Bu tiyatromuzun bir garantisidir. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz 
biliyoruz ki “DoğruYol” 1951 yılında kurulmuştur, dolayısıyla tiyatro da resmi olarak o 
yıl kurulmuştur. Ama diyeceksiniz, ondan evvel biz yok muyduk… Eğitim 1951 yılında 
başladı diyoruz ama o yanlış. Prizren’de ondan önce de eğitim vardı. Benim rahmetli 
annem Destan efendi’de okumuş, Süleyman Efendi’de ama tabi Osmanlıca. Tiyatro da 
öyle, o da başka bir biçimlerde vardı. 1929 yılında “Gayret kulübü” kurulmuş 1932 
yılında da Merhamet Derneği. İşte bu kulüp ve derneklerin içinde o zaman fakir 
fukaraya yardım yapmak faaliyetleri varmış, toplu sünnet falan, dolayısıyla skeçler, 
maskara olup davulcunun boboçka (gulyabani) kesilişi filan, ama bu 1932 yılında değil 
ondan evvel, 100 sene önce, 200 sene önce böyle bir şeyler vardı bu halkta, tarih bunu 
yazacak. Biz tarih olarak 1951’den önce tiyatronun kuruluşunu aramaya kalkarsak o 
zaman daha eskiye gitmemiz lazım, 150, 200 sene önceye, çünkü o devir öyle geçmiş. 
Eski Sırp zamanı 1913’ten sonra başlamış. O zamandan sonra burada resmi dil ne 
Türkçe ne Arnavutça, Sırpçaymış, dernekler de Sırp enstrümanlarını kullanmışlar. Ben 
bir fotoğrafta gördüm, babam da öyle bir guruptaymış, bende o fotoğraf vardır, 
kontrbas, prim, mandolin, hemen hemen bunların hepsi Sırpların icra ettiği müzik 
aletleri. Ne kanun var, ne ut, ne saz , demek bırakmamışlar.  

Bir kuruluşa bir oluşuma bir başlangıç tarihi almak için, kanıt lazım, delil lazım, 
bunlar lazımdır..  
 
Reşad FAZLİ : 
(Roman yazarı, öğretmen) 

 
Oturumu selamlıyor, beni buraya davet ettiğiniz için, teşekkürlerimi arz ederim. 

Ben burada bulunanların birçoğuyla birçok yerde zaten beraber oldum, özellikle bu yaz. 
Ben onlarda samimi bir dostluk gördüm, onlara saygım giderek arttı ve söz verdim, bir 
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şekilde bir katkıda bulunacaksın sen de, dedim kendi kendime. Kurulan 
dostluklarımızın pekişmesi benim en büyük arzularımdan biri. Böyle bir beraberlikte 
edineceğimiz tecrübeler, şahsen benim için olduğu kadar, şu anda bu çalkantılı 
dönemlerde çok zor bir durumda olan halkım için de aydınlatıcı ve yol gösterici 
olacaktır. Özellikle kendi kimliğimiz açısından, multi etnik bir toplumun kalkınması 
açısından. 

Umarım bir yararım dokunur benimde, olumlu sonuçlara neden olur, olumlu 
vesilelere. Buna inancım tamdır. Değişik görüşleri ortaya atıp aynı amaç uğruna hizmet 
ettiğimiz bu oturum, umarım herkesi tatmin edecek bir şekilde, özelikle bu salonun 
dışında kalanlar için aydınlatıcı ve yapıcı olacaktır. Unutmayalım ki, iyi bir oturumun 
başarısı, onun dışında kalanlara geçen katkıları doğrultusunda ölçülür. Çoğunlukta onlar 
çünkü. “Elit” denen kişiler ancak onlar için bir araya gelince amacına ulaşabiliyor. 

Siz burada hepiniz tek tek, kültürün değişik dallarında faaliyet göstererek, Türk 
ulusunun bu coğrafyadaki varlığını ayakta tutmaya başaran kişilersiniz; kimliğine, 
kültürüne sahip çıkmasını bilen. Kültürün farklı alanlarında verdiğiniz emek sonuçta 
yine bu halkın en önde gelen ve en etkin dalı sayılan tiyatroda kendini gösteriyor; 
dramda, oyunda, oyuncuda, sahnede dile geliyor. İnsanın ruhuna hitap ederek, iç 
dünyasına doğru kapılarını aralayarak, karakterlere eğilerek, her günlük hayatlarından 
örnekler vererek; toplumsal yanılgılardaysa uyararak, iyi niyetse, iyi niyetlerine ışık 
tutarak; hoşgörü, iyilikseverlik, insanlık, insaniyetlik adına ne varsa hepsini ortaya 
koyarak…İnsana ulaşmanın en kısa yolu tiyatro. 

Hiç şüphesiz ki insanoğlu eskiden beri, daha hala zamanı ölçmeyi bilmeden, 
böyle bir anlatım biçimine ihtiyaç duymuş ve o doğrultuda da basit ve kısa formlarda da 
olsa teatral gösterilerde bulunmuştur. Demek ki tiyatro, rol, gösteri insanın hayatına 
konuşmaya başlar başlamaz giren bir vaka. Demek ki insan daha hala yazıya geçmeden 
önce bu sanat türü var; demek ki sahne dili, edebi dilden önce bir dil. Ne zaman başladı, 
nasıl başladı, nerelerde gelişti bilemeyiz; kesin bir tarih düşürme durumunda değiliz; o 
dönemlere ait yazılı bir şey yok çünkü elimizde. İlk şurada başladı, diyebilmek için 
elimizde yazılı bir şey olmalı ki inandırıcı olabilelim. Ama gezgin tiyatro 
kumpanyalarından haberdarız. Onlar profesyonel, tiyatroyu  meslek edinmiş kişilerdi. 
Yazılı edebiyata gelinceye kadar bu böyle gider. Okulların, tiyatroların, tiyatro 
binalarının açılmasıyla, yazılı edebiyatın tiyatroya el atmasıyla, dram sanatı tür ve üslup 
olarak inanılmaz bir gelişme gösterir. Sahne, tiyatro halktan yana o kadar benimsenir, o 
kadar sevilir, o kadar tutulur ki akabinde çok görkemli tiyatro sahnelerinin, tiyatro 
mekanlarının inşa edilmesine vesile olur. Türkiye’nin tarihi kentlerinden biri sayılan 
Efes’te iki görkemli amfiteatrın olduğunu siz de bilirsiniz elbette ki. İnsanlığın kültürel 
mirası olan bu yapıların kime ait olduğu daha bilinmemektedir. Çalışmalarını halen 
sürdüren arkeologlar buna bir cevap verecek durumda değiller henüz. Onun için, bir 
toplumun ya da bir enstitünün ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgiye sahip 
olmadan tarih düşürmek yanlış olur. Ama bu yapılıyor, eskiden cereyan eden tarihsel ve 
kültürel olayları kendi ipotekleri altına alıp beyin yıkadıklarına, zor kullanıp 
inandırmaya çalıştıklarına, kimliklerini, geçmişlerini hiçe sayarak, hatta belli yasak ve 
baskıları yasalarla koruma altına aldıklarına tanık olmadık mı. Bosna’da, Avusturya-
Macaristan  imparatorluğu tarafından anadili ismine yasak getirilmedi mi, onun yerine 
etnik kimliği uygun olmayan bir başka tanım empoze edilmedi mi. Okul kitaplarından 
Müslüman halkına ait olan eserler çıkartılar. Bütün bir dönem adına ne varsa hor 
görülmeye, dışlanmaya, edebiyat alanında oryantal dilinde ne yaratılmışsa inkar etmeye 
çalıştılar. Çünkü biliyorlar, Türkçenin resmi, Farsçanın şiir, Arapçanın bilim ve din dili 
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olduğu dönemlerde kendini, siyasi, askeri ve sanat alanında yetiştirmeye isteyen her kişi 
bu dilleri bilmeden onu yapamaz. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Avrupa, yeni bir 
medeniyete, yeni bir dünyaya adımlarken, entegre olmaya çalışırken, kendisini de etkisi 
altına alan bu dönemi ve gerçeği hep görmezlikten gelerek, örtbas etmeye, değiştirmeye 
bakmıştır. Avrupa bu medeniyeti önce kabul eder, ona entegre olup kendini eğitir, kök 
salar, ondan sonra da İslam değerleri adına ne varsa, temelden yok saymaya, çok 
olumsuz bir şeymiş gibi, talimatlar doğrultusunda ve planlı bir şekilde bertaraf etmek 
için çok büyük çaba harcar. Oryantalizmle ilgilenmeleri de sırf bu yüzdendir. Bugüne 
bugün de bu böyledir. Amaçlarına ulaşmak için elinden geleni yapmaktadırlar dur durak 
bilmeden. Buna muvaffak olurlar da ne yazık ki. Halkların evrim süreçlerini, 
hafızalarındaki tarihi bilinci zedeleyerek bir hayli mesafe aldılar. Andriç’in edebiyat 
Nobel ödülüne layık görülmesi onun sırf Avromerkezli oluşundan değil mi.. Tüm bir 
halkı, onun tarihini, İslamı, gri tonlar içinde ve aşağılayıcı bir şekilde yansıttığı için 
eserleri zorunlu ders kitapları listesine alınarak okullarda okutulmuyor mu. Amaç da 
belli, oryantal İslam dünyasını edebiyat vasıtasıyla şeytanla ortak kılmak. Başka bir 
medeniyetin insanları onlar çünkü, sırf bu yüzden. Ödül, bu amaçla verilmiş bir 
ödüldür.. Eser değerinde kazansın ki bilimsel araştırmaların hedef tahtası haline gelsin. 
Amaçlardan biri de kendi özyazarlarını unutturmak. Unutulmaya yüz tutmuş yüzü aşkın 
yazar bir kenarda duruyor bugün Bosna’da. Oryantal dillerde eser vermiş bu yazarların 
kim olduklarını bile bilmiyoruz. Daha dün 17. yüzyılda yaşamış Evliya Çelebi’nin adını 
bile bilen yoktu Bosna’da. Ne çevrilmiş birhangi eseri vardı ne de okunacak bir metni, 
ne edebiyat enstitülerinde ne okullarda. Oysa ki damgasını vurmuş kendine has bir 
edebiyat döneminin temsilcileriydi onlar. 

Her şeye rağmen, midesi dolu ruhu boş bir zamanda yaşamamıza rağmen, bugün 
önümüzde çok önemli bir fırsat var, bundan yararlanmasını bilirsek olumlu sonuçlar 
elde edebiliriz. Artık kendi adımıza konuşabiliyoruz madem ki durup sormalıyız kendi 
kendimize, oturup düşünmeliyiz ölçüp biçerek; bizim o şanlı geçmişimizde kimler 
vardı; o zamanın akışı içinde nasıl bir yürüyüş içindeydiler; nereden başladılar nereye 
vardılar? Bunu bilmeden, bunun yanıtını almadan, nereye gittiğimizi, nereye 
varacağımızı kestiremeyiz. Kimin treninden atladık biz, hangi trene bindik, bu tren bizi 
nereye götürüyor? Ama kavgayla olmaz bu iş, ortaya atılan değişik düşüncelere 
saygısızlık etmekle bir yere varamayız. Yol argümanların yolu, delillerin yoludur, 
inandırıcı, doyurucu ve mantığa dayalı olan geniş halk kitlelerinin kabul edebileceği 
yaklaşımdır gerekli olan. 

Şu an sizlerin huzurunuzda elle tutulur bir belge, bir delil ortaya koyamadığım 
için  çok üzgünüm. Bu konuyla uğraşmadım ben, araştırmalarda bulunmadım ama 
karınca kararınca Balkan denen bu coğrafyada mevcut olan bazı tiyatrolar ve dernekler 
hakkında yazılanları sayfaladım. Onların kuruluş tarihleriyle ilgili bir bilgiye 
rastlamadım. Makedon Halk Tiyatrosu dışında hepsi zamanımızla ilgili bilgiler. Bilgiler 
daha çok Manastır yakınındaki antik kent Heraklea’ya ait. Tiyatro burada 2. yüzyılda 
başlıyor. Tiyatronun değişik üslup ve biçimlerinde geleneksel antik tiyatrosu buralarda 
dallanıp budaklanarak gelişiyor. Antik dönemi, derken, ardından ta Türkler. Bizim 
buradaki varlığımız onlarla sıkı sıkıya bağlı, onlar olmasaydı, Avrupa ve dünyadaki 
gelişmeleri adım adım izleyen bizler de olmayacaktık bugün. Onlar sadece bizim 
varlığımıza sebep olmamışlardır, birçok yönde Avrupa’nın da yüzünü değiştirip, 
bilimde olsun, kültürde olsun, çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bu bir gerçek, biz 
bunu biliyoruz, bu gerçeği göz ardı etmeye kimsenin hakkı yoktur.  

(Boşnakçadan A.Rifat) 
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Miftar ACEMİ: 
(Araştırmacı, yazar, öğretmen) 

 
Gelmeye hazırız biz ne zaman davet etseniz, ne zaman davet etmeye uygun 

görseniz. Bugün burada işte tekrar bir aradayız. Siz bizi kardeş biliyorsunuz, bizi 
seviyor ve davet ediyorsunuz. Biz de sizi kardeş biliyor, kardeş gibi seviyoruz. Elbette 
ki seveceğiz, kültürümüz kültürünüzle iç içe. Elbette ki iç içe de olacaktır. Siz bugün 
burada tiyatro üstüne konuşuyorsunuz, ben bunu çok büyük bir keyifle izliyorum. Bizim 
Boşnakların böyle bir tiyatro enstitüsü olmadı bu coğrafyada. Bu bir vesile olur inşallah, 
sizi örnek alarak, sizin yardımınızla inşallah biz de ilerde böyle bir tiyatroya kavuşuruz. 
Bugüne kadar böyle bir kadromuz olmadı bizim bu dalda. Kültürün bu en geniş 
kapsamlı dalında eğitilmiş  insanımız olmadı. Tiyatro halka ait bir okul oysa ki. 
Okullarımız var, orada çocuklarımız okuyor ama her yaşa hitap edecek bir okulumuz 
yok. Böyle bir okul açmak gerek, böyle bir okulun kapılarını aralamak. Yardımınızı 
bekliyoruz, yardımınızı esirgemeyeceğinizden eminim… 

(Boşnakçadan A.Rifat) 
 

 
Abdullah RAHTE: 
(“Maksad” Derneği başkanı) 

 
Ömer Hayama göre bu dünya bir tiyatrodur, oradan padişahlar da geçer ve 

sonuçta hepsi gider. Bu dünyanın batısı da var doğusu da var. Bir söz var, bir elin nesi 
var, iki elin sesi var. Biz bunları buluşturalım, batıyı da doğuyu da bir araya getirelim, 
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çünkü bu Allahın yoludur. Bunu inkar edenler, Allahın yolundan alıkoyanlar var ya, işte 
Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. İnşallah muhabbetlerimiz ve amellerimiz boşa 
çıkmaz. 

Şimdi ben bu konularda, yani bir seyirci olarak, tiyatroya girerken, seyirci 
tiyatroyu nasıl bulmuştur diye bu konuları araştırırken bir yazı yazdım. 

Burada “Gayret” de anıldı. “Gayret” Derneği 1903’te Sarayevo’da kurulur, 
arkasından da “Merhamet”, burada Prizren’de de “Gayret” ve “Merhamet” kurulmuştur, 
oralarda tiyatroyla ilgili enteresan noktalar var. Yazımı Boşnakça okuyacağım… 
 

 
“GAYRET” 

 
Daha ilk başta, kıraathaneler çerçevesinde Bosna’daki Müslümanların önemli 

etkinliklerinden biri, heveskarlar tarafından hazırlanan müsamerelerdir. Bu tip 
eğlencelerin ilk organizasyonu Bosna Hersek’in  Teşnye kentinde gerçekleşir. 
Programın içinde, Hilmi Muhibiç’e  ait olan Namık Kemal’in “Zavallı Çocuk” (“Siroto 
Diyete”) oyunu da yer alır. 

Müsamereler, sırasıyla, şu noktaları içerir: 
1.Resital 
2.Ders 
3.Müzik noktaları ve sonunda da 
4.Tiyatro 
Başagiç, Rıza-Bey Kapetanoviç gibi yerli yazarların oyunları sergilenir daha 

çok. Yerli yazarlardan maada repertuara halkın beğenisine hitap edecek iki de Türkçe 
oyun alınır (Muhsin.Rizviç, “Behar”Dergisi, sf.172-173). 

Gardırobun, koronun, provaların yapılabileceği bir mekanın olmayışı yüzünden, 
herhangi bir oyunu sahneye koymak imkansız gibi görünse de, oyuncularda ve 
icracılardaki heves her şeyin üstesinden gelmeye yeter. Rıza Kapetanoviç belediyenin 
bodrumunu temin eder, provalar orada yapılır. Bir terzi gönüllü olarak, 4-5 sahneden 
ibaret olan “Boy Pod Oziyom” oyununun tüm kostümlerini ücretsiz karşılar. Akabinde 
de 33 genç solistten ibaret olan bir koro gurubu kurulur. Provaları ve grubun şefliğini 
Kosta Travany üstlenir, kızlarla çalışmayı da Zlata Haraminciç. O güne kadar 
Müslüman bir kadının böyle bir müsamerede yer alması düşünülemez bir şeydir. 
İlginçtir ki, bu konuda ilk olumsuz tepkiler Müslüman Birliğinin ulema meclisinden 
gelir. Meclis, medrese talebelerine “Gayret”in müsamerelerine gitmeyi yasaklar. 
Bununla ulemalar bu tip kültürel faaliyetlerden memnun olmadıklarını göstermek 
isterler.  

“Gayret” değişik sivil toplum örgütlerinden yardım görür. Özellikle Bugoyno 
“Türk Kıraathanesi” gençlerinden. İsim olarak bile “Türk Kıraathanesi” tanımı iktidara 
karşı bir meydan okumaktır. Nerede iktidar yanlısı bir kıraathane açılmışsa orada 
mutlaka bir Türk kıraathanesi de açılır. Amaç, Türkiye ile hala sıkı sıkıya bağlı 
olduklarını, dolayısıyla da Bosna Hersek’î hala Türkiye’nin sınırları içindeymiş gibi 
göstermektir. 

Dikkatinizi iki ilginç noktaya daha çekmek isterim, 
1.Opera sanatı denince “Gayret” çevreleri için en iyi örnek Belgrat operasının 

primadonnası ve Müslüman halkına ait ilk opera sanatçısı Bahriye Haciç’ti. “Gayret”in 
müsamerelerinde sahne alan Bahriye, övgüler yağmuruna tutularak coşkuyla karşılanır. 
Çünkü o Müslüman halkı için apayrı bir anlam taşımaktadır. 



DOĞRU YOL TİYATRO KOLU                                                                                                                                             A. RİFAT 

 372 

2.1939’da, müziği Krstiç’in “Zulumçar” operasına ait olan “Emina” bale noktası 
sahneye koyulur. Saraybosna tiyatro artistlerinin de iştirak ettiği bu bale noktası, mazide 
kalan o eski şanlı günleri, sevdalinkalarda dile gelen o nostaljik güzellikleri hatırlatarak, 
acıyla karışık duygusal anlar yaşatır seyircilere. 

Sahneye koyulan edebi dram oyunları da, konu olarak daha çok Müslüman 
halkının beğenisine hitap eden uygulamalardır, 

”Hacı Loyu” ve “Analfabet (Branislav Nuşiç) 
“On” ve “Zulumçar” ( Svetozar Çoroviç) 
“Oprosti Mu” (Süleyman Aleçkoviç) 
“Abdullah Paşa” (Safet-Beg Başagiç) gibi oyunlar örneğin. 
En çok sahne alan oyunlar Ahmet Muratbegoviç’in oyunlarıdır(“Muhaciri”, “Na  

Bayram”, “Susyedi”, “Zlatni Bardak”, “Protivnici”…), Abdullah Muratbegoviç’in tek 
perdelik oyunları keza. Bu tip oyunlar az kişilik ve tek perdelik oldukları için, sahne 
donanımı ve oyuncu kadrosu kısıtlı olan yerlerde sahneye koyulması çok daha müsaittir.    

Dram oyunlarını basarak ve sahneye koyarak “Gayret”in gayreti Müslüman 
halkına daha iyi bir gelecekten haber getirmek, onun propagandasını yapmaktır. 
Mustafa Mulaliç’in 1932’de sahnelenen “Çar Ramazanskih Noçi” oyununda olduğu 
gibi. 

Çağdaş Müslüman hayatından örnekler sergilemek, “Gayret”in anlayışı 
doğrultusunda, onu tatmin edecek bir şekilde ve konsepte tek perdelik oyun yazmaya 
teşvik etmek, dolayısıyla da tiyatronun repertuarını zenginleştirmek amacıyla, Yönetim 
Kurulu, yarışma nitelikli duyurularda da bulunur. Nedir ki ad yapmış oyun yazarların 
konuya temkinle bakmaları yüzünden  (Osmanlı döneminden sonraki toplumsal 
nedenlerden büyük bir ihtimalle) duyurular beklenen ilgiyi uyandırmaz. Oyunlar 
sahnelenir sahnelenmesine de, sahneye çıkacak kadın yok denecek kadar azdır. 
Müslüman halkına mensup kadınların da sahne alması için çok büyük çaba harcanır ve 
neticede de bir şekilde başarıya ulaşılır. Tarihte ilk defa(1927), Çoroviç’in, Byelyinde 
sergilenen “On” adlı oyunundaki tüm kadın rolleri, Müslüman kadınlar üstlenir. Bunu, 
Bihaç ve  Vlasentsi gibi kentler de izler… 

“Gayret”in çalışmalarına, ister maddi, ister manevi anlamda çok önemli bir 
destek de dönemin Reis-ul-Ulema’sı Çauşeviç’ten gelir. Reis-ul-Ulema gerek sözlü, 
gerekse çıkarttığı resmi bir kararla, tüm Müslümanlara dini yardımlarını, özellikle 
zekatı (varlıklarının yıllık dini vergisinin % 2,5’unu) “Gayret” Derneğine vermelerini 
önerir. Gerekçe olarak da, şeriat kanunlarının şartlarına uygun bir biçimde “Gayret”in, 
gençlerin eğitimine, dolayısıyla da  İslam toplumunun kalkınmasına geçen katkılarını 
gösterir. 

(Boşnakçadan, A.Rifat) 
 
TİYATRO ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER (Değişik müellif ve kitaplardan alıntılar) 

/A.Rahte/ 
 Ruhi dengesizliklerimiz, bir takım tehlikeli ruh hastalıklarına sebebiyet verir. 

Tiyatro, yine, ruhların şifa kaynağıdır. 
 Tiyatronun eğitici bir tarafı vardır. İnsana doğru hareket etmeyi, doğru duymayı, 

doğru düşünmeyi öğretir. 
 İyiyle kötüyü ayırmayı, varlığımızı gerçek anlamını, birbirimizi sevmeyi orada 

öğreniriz. 
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 Birtakım bunalımlar içinde kıvranan, doğru ve gerçek yolu bir türlü bulamayan 
insan, orada kötü duyguların ve düşüncelerin etkisinden kurtulur; iyiyi ve 
doğruyu belirli bir şekilde görerek öğrenir. Bir tür hayat tecrübesi yaşar. 

 Sözgelimi, şüpheci bir insan, kendisi gibi şüpheli insanın dramını çizen bir 
temsil seyrettiği zaman, orada kendi, hatalarını görür. 

 Tiyatroda birtakım olaylar ortaya konularak bunların çözümlemesi yapılır. İşte 
bu çözümler seyirciler için birer hayat ve kurtuluş anahtarı olur. 

 Olaylar arasında bağ kurmak, nedenleri ve niçinleri bulmak kolaylaşır. 
Böylelikle ruh, içine düştüğü çaresizliklerden, karamsarlık ve bunalımdan 
kurtulur. 

 Kısacası tiyatro, ruhları dengesizlikten kurtaran, insana insanlığı öğreten bir 
eğitim okuludur. 

 Tiyatrocuların görevi, insanı her zaman bütünlüğü içinde heyecanlandırmak, 
kendisini bir başkasının yaşamı ile bir görebilmesini, başkalarında, kendisinin 
olabilecek yaşantıları benimsemesini sağlamaktır…Tiyatrocu en özneli bile 
toplum adına çalışır , “ben”inden biz’e dönüşmesine yardım eder. 

(Ernest Fischer) 
 
Agim RİFAT: 

 
Bu oturum yararlı oldu diyebiliriz, tiyatro bir kere daha dile geldi işte. Çağdaş 

tiyatro nedir, geleneksel tiyatro nedir, ne anlama gelir diye bir kez daha altı çizildi. 
Biryerlere, bir şeylere yaklaştık ve bugün burada, “DoğruYol”da, sonuç olarak şunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım, çağdaş anlamda Kosova Türk tiyatrosu “DoğruYol”da 
kurulmuş, oradan yola çıkmıştır, başlangıç olarak da, Kosova Çağdaş Türk 
Tiyatrosunun başlangıcı olarak da “DoğruYol” Tiyatro Kolu’nu alabiliriz diye 
düşünüyorum. Gördük ki birçoğu da burada onu düşünüyor, konuşmalar onu gösteriyor, 
saptamalar o yönde. Tabii ki olay bununla bitmiyor, daha da araştırılması lazım, bu 
konu üzerinde titizlikle daha da durulması. Bu biçim oturumları daha sık düzenleriz 
inşallah, konuya daha bir eğilir, karanlıkta kalmış, bilinmeyen birçok şeyi daha ortaya 
koyarak her yönüyle, her şeyi daha bir açığa kavuşturur, neticesinde de bir monografi 
yayınlarız. Neden olmasın. 

Oturum burada bitmiştir. Katkılarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür eder 
çalışmalarınızda başarılar dilerim, görüşmek üzere… 
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AÇIK OTURUM BASINDA… 
 
Kosova Türk Tiyatrosunun tarihi masaya yatırıldı 
 

AZİZ BUŞ TİYATRO KOLU’NUN 55. YILDÖNÜMÜNDE AÇIK OTURUM 
DÜZENLENDİ 

  
 “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği’nin Aziz Buş Tiyatro Kolu 55. yılı 

nedeniyle açık oturum düzenlendi. Açık oturumda başta Aziz Buş olmak üzere 
Kosova’da çok sayıda tiyatro sanatçısı anıldı, Kosova’da Türk Tiyatrosu 
tarihçesinden ilginç bilgiler aktarıldı. 

  
 “Doğru Yol” Türk Kültür Sanat Derneği Aziz Buş Tiyatro Kolu’nun 55. yılı açık 

oturumla kaydedildi. Yeşeren Kabare Tiyatrosu ve “Dağ” Kültür ve Araştırma Derneği 
desteğiyle düzenlenen açık oturum, Atatürk, eski Başbakan Bülent Ecevit ve merhum 
tiyatro sanatçıları anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.  
    Davetlileri selamlayan “Doğru Yol” TKSD Başkanı İrfan Şekerci, yıl içerisinde ve 
son dönemlerdeki faaliyetlerden bilgi verdi.  
    Yeşeren Kabare Tiyatrosu Başkanı Agim Rifat Yeşeren, tiyatro tarihçesinden konuştu 
ve geleneksel Türk Tiyatrosu ile batılı anlamda tiyatro kavramlarına açıklık getirdi. 
Geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinin Kosova’da başlangıcı Osmanlı’nın Kosova’ya 
gelişiyle eşzamanlı olduğunu söyleyen Yeşeren, bu geleneğin Osmanlı idaresinin 
çekilişiyle birlikte Salih Çiçek, Abdullah Palyaço gibi orta oyuncularla süregeldiğini 
belirtti. Ancak Yeşeren, batılı anlamda Türk Tiyatrosu’nun Kosova’da 1951 yılında 
“Doğru Yol” TKSD çatısı altında başladığını belirtti. “Priştine, İpek, Gilan’da da tiyatro 
ekipleri kuruldu ancak Prizren’de kurulan tiyatro sürekliliğini  korumaya başardı” diyen 
Agim Rifat Yeşeren, 1951 yılından bu güne kadar Kosova’da tiyatro tarihçesi ve 
sanatçıları hakkında geniş bilgi verdi. 
    Aziz Buş Tiyatro Kolu Başkanı Taner Güçlütürk, Tiyatro sanatçısı Aziz Buş’un 
hayatı ve kişiliğinden bilgi verdi. Aziz Buş, tiyatro sanatçısı oğlu Raif Buş tarafından da 
anıldı. Raif Buş, babası Aziz Buş’un emanetini gerçekleştirerek ailenin üçüncü 
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kuşağında da tiyatro sanatçısı yetiştiğini belirtti. Azizi Buş’u ve sanata sevdasını anlatan 
Raif Buş, “Buş Ailesi 55 Yıl Tiyatroda” adlı bir monografi ve sinevizyon gösterisi 
hazırladıklarını bildirdi.  
    Hukukçu - yazar İskender Muzbeg, Kosova Türk Tiyatro tarihinin yazılmadığını, 
hafızalarda kalanlar veya gazete ile tutanak sayfalarında kısıtlı bilgilerin kaldığını 
belirtti ve 17 Haziran 1951 tarihinde kurulan “Doğru Yol” Dram Kolu’nun 
monografisinin hazırlanmasını önerdi.  
    Açık oturumun devamında tartışmalara katılanlar özellikle Kosova’da tiyatro 
başlangıcı konuları üzerinde görüşlerini belirttiler. 
    Hukukçu – Yazar Fikri Şişko, Kosova’da Türk Tiyatrosunun tarihçesiyle ilgili 
bugüne kadar bilimsel bir çalışmanın yapılmadığını kaydetti. Şişko, “Böyle bir çalışma 
yapılsaydı bugün tiyatromuzun jübilesi yanlış rakamlarla kutlanmazdı” dedi. 
     Tiyatro sanatının doğudan geldiğini ve Avrupa’ya yayıldığını belirten Mehmet Bütüç 
ise, batılı anlamda ve tarzda Türk Tiyatrosunun 1951 yılından itibaren “Doğru Yol” 
Türk Kültür Sanat Derneğiyle birlikte başladığını vurguladı. Bütüç, tiyatromuzun 
yaşatılmasında bilhassa emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür etti.  
    Ardından sözü alan ad yapmış Boşnak yazarı Reşat Fazlı, sanat, tiyatro sanatı, milli 
kimlik olarak sanat ve kültür, bunun siyasal ve sosyal etkileri üzerine durdu. Avrupa’ya 
bilim ile kültürde yeni yüz kazandıran ve hızlandıran başlıca etkenin Osmanlı-Türk 
uygarlığı olduğunun altını çizen Fazlı, “Şüphesiz ki bu faktör hangi gelenek, kültür, dil 
ve milli kimliğe sahip olduğumuzu göstermektedir” dedi.    
    Kosova’daki Boşnaklar söz konusu olunca tiyatro kurumlarının olmadığını ifade eden 
Yazar Miftar Acemi ise, “Fakat bizim, yöremizde doğal gösterilerimiz var. O yüzden bu 
eksiklik bizler için çok hüzünlü bir durum değildir” dedi.  
    “Maksad” Derneği Başkanı ve “Dag” Derneği Astbaşkanı Abdullah Rahte, 
Bosna’daki tiyatro tarihçesi üzerinde durdu. Araştırmalara göre, Bosna’da ilk tiyatro 
oyunlarının 1895 yılında Hirayet hanelerde oynandığını belirten Rahte, bu oyunların 
(Hilmi Muhibiç’in tercümesiyle) Namık Kemal’in oyunları olduğunu söyledi. Aynı 
yerlerde Başagiç’in, Riza Beg Kapetanoviç gibi yerli yazarların da eserlerinin 
oynandığını ifade eden Rahte, tiyatro repertuarlarının genelde Türk eserleri olduğunun 
altını çizdi. O yıllarda kadın oyuncunun tiyatroda yer almasının mümkün olmadığını 
belirten Rahte, Osmanlı idaresinin ayrılışı ardından her yerde (Turska çitaonica) Türkçe 
sınıflarının açıldığını, bununla başlıca amacın Osmanlı idaresi ayrılmasına rağmen Türk 
dili, kültür ve geleneğinin devam ettirilmesinin istendiğini vurguladı. O dönemlerde 
sahneye çıkan ilk kadın şarkıcı ve oyuncunun Bahriye Hociç olduğunu kaydeden Rahte, 
“Emina” balesi gibi bale ve oyunların İslam gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde 
hazırlandığına dikkati çekti. Bu dönemden sonra Bosna’da Abdullah Muratbegoviç’in 
oyunları en fazla oynanırken, küçük, dar ve kısıtlı imkanlar içerisinde oynan bu tiyatro 
oyunlarına “Gayret” Derneğinden destek geldiğini söyleyen Rahte, açılan yarışmalar 
sayesinde yılın en iyi oyun ve oyuncularının seçildiğini.  Rahte’ye göre, “Gayret” 
Derneğinin başlıca amacının İslam ülküsünün sürdürülmesidir.  
    Toplantının sonunda konuşmacılar, geleneksel ve çağdaş tiyatro oyunu üzerine 
durdular. Toplantının ardından tartışmalar “Maksad” ile “Dag” Derneği tarafından 
verilen yemekte devam etti.    
  

Taner Güçlütürk “Yeni Dönem” Gazetesi, 16 Kasım 2006 
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AGİM RİFAT 
(Yeşeren) 

Prizren’de doğdu (1951). 
1977’de Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık yaptı (değişik şirketlerde). 

Gazetede çalıştı. Malum rejim tarafından iki defa işine son verildi (önce, Progres-Export” 
Ziraat Şirketinde, 1990, sonra da Tan Gazetesinde, 1993). Ticaretle uğraştı. Tiyatro 
kurdu. Tiyatroların kurulmasına neden oldu. köşe yazarlığı yaptı. Dergilerin, kitapların 
başında bulundu. Şiir yazdı, hikâye yazdı, deneme, makale, oyun...İster yurt içinde, ister 
yurt dışında birçok antolojilerde yer alan sanatçı, savaştan sonra (1999), sahibi olduğu 
Yeşeren Kabare Tiyatrosu’nda profesyonel yazar, yönetmen ve oyuncu olarak hayatını 
sürdürdü. Radyoda programlar yaptı. Özdeş tiyatronun İM Yayınlarını başlattı. Kitaplar 
bastı. Balkan Türk tiyatrosuna sahip çıkarak Türk Dünyası Tiyatro Ödülleri adı altında, 
10 yıl içerisinde Türk dünyasında ilk defa 80’nin üzerinde ödül dağıttı. 2003 yılından 
2008 yılına kadar Prizren Belediyesi Kamu Avukatlığı görevinde bulunda. 2008’den bu 
yana tekrar profesyonel tiyatrocu ve yazar olarak hayatını sürdürmektedir 

Bugüne kadar 12 kitap yayınladı:  
34 Rubai Daha (şiir, 1979), Daha Güzel (şiir, 1981), Ne Mi Olmak İsterim, Ne 

Mi Olmak İstemem (çocuk şiirleri, 1983), Ufak Tefek Şiirler (şiir, 1985), Bıktım 
Şiirden (şiir, 1985), Deneykap (şiir, 1987), Tek Çift (çocuk şiirleri, 1988), Hususi Su 
(öykü, 1991), Şeşbeş Dübeş (şiir 1992), Eşek Muhabbeti (oyun, 2000),Payton Feneri 
(oyun, 2002), Kısa Kollu Palto (şiir, 2005). 

O bir şair her şeyden önce. Şair olduğu kadar da bir tiyatro yazarı, bir tiyatrocu. 
Sahneye ilk defa “Zibribidius” Pop Grubuyla çıktı. 1968’li, 1969’lu, 1970’li yıllarda 
“Zibribidius” ve “Akorlar” Pop Grubunda solistlik yaptı. Tiyatrocu olarak sahneye ilk 
çıkışı 1973’te gerçekleşti. Doğru Yol’un şiir saatlerine, konserlerine, Üsküp, Priştine 
Radyo Televizyonlarına yüzü aşkın skeç, tek perdelik oyun, monolog, parodi, gösteri, 
ayaküstü, portre, hicivli şarkı, taşlama, fıkra, yazdı, yönetti, besteledi, icra etti, uyguladı. 
Bir o kadar kez de sahne aldı. Gitarıyla, şarkılarıyla, kendine has mizahi anlayışıyla, kısa 
zamanda halkın beğenisini kazanarak gönülleri fethetti. Şovlar yaptı, (Kosova’da ilk şov 
programa o imza attı 1975’lerde), programlar tertipledi. Güldürdü, düşündürdü. 
Unutulmaya yüz tutmuş tiyatroyu tekrar gündeme getirdi. Tiyatrocuları getirdi. Sıfırdan 
başlayarak “Doğru Yol” Derneğindeki Tiyatro Kolunu yeniden oturttu. Daha geçlerde 
Yeşeren Kabare Tiyatrosuna dönüşecek olan “Çiviler” Tiyatro Grubunu kurdu (1973). 
1973’ten 1978’e kadar yetiştirdiği kadro sayesinde Prizren Kültürevi Türk Tiyatrosunun 
kurulmasına neden oldu (1978). Bugüne kadar üç kuşak tiyatrocu yetiştirdi. Kosova’da, 
dolayısıyla da Balkanlarda ilk özel Türk tiyatrosunu ,Yeşeren Kabare Tiyatrosunu 
kurarak(2000), tiyatrodaki sanat anlayışını adeta bir ekol haline getirdi.  

Kendi başına bir kişilik o komedide, eşine zor rastlanır bir kimlik bu alanlarda. 
Güncel idi güncel kaldı. Türkiye’de de sergilenen oyunları (İzmir, Ankara, İstanbul...) 37 
senedir Kosova sahnelerinden hiç eksik olmadı. Üsküp, Priştine Radyo Televizyonlarının 
repertuarlarından hiç düşmedi... 

Üç dönem Doğru Yol Tiyatro Kolunun başında bulundu (1973-1977 / 1980-1984 / 
1984-1988), iki dönem Prizren  Kültürevi Türk Tiyatrosunun başında (1978-1982 / 1988 
– 1992). 

1980’den 1984’e, Kosova Tiyatrolar Birliğinde, Prizren Belediye tiyatrolarını 
temsil etti. 

Prizren  Kültürevi Türk Tiyatrosunda oynadı:  
Enayi, Gol Kralı, Keşanlı Ali Destanı, Damdaki Kemancı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım, Dosya, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Ayak Bacak Fabrikası, Kadınlık Bizde 
Kalsın gibi oyunlarda sahne aldı.  

“ÇİVİLER” TİYATRO TOPLULUĞUYLA SAHNEYE KOYDUĞU KISA 
OYUNLARIN BAŞLICALARI: Seni Seviyoruz Orhan Veli (1973), Çüleşko 
İstanbul’da (1973), Abubudala (1974), Çüleşko Yıldız Oluyor(1974), Lale Fülfül (1974), 
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Bumbar (1974), Emine (1975), Hapi Taki (1977), Piyango (1978), Of Of  İle Uf Uf 
(1978), Yarın Dünya Batacak (1978), Üç Gün Üç Gece (1982), Şiirli Oyun (1982), Ah 
Kardeşim Ah (1982), Kalk Gelin Hanım 1999), Aktör Olduk Ne Fayda (1999), 
Tasalanma Sen (2000), Zennu (2000) … 

SAHNEYE KOYDUĞU MONOLOGLARIN BAŞLICALARI: Çehre Buna 
Derler İşte (1973), Kakauçuk (1973), Meşhur Su Gagazino (1974), Ha-cer (1974), 
Muzezeler Kasabası (1974), Sısaaym (1975), İlla Tatlılıkla (1975), Kimileri De Var Ki 
(1975), Şeşo (1976), Mesela Yani (1976), Nafakalar Erken Dağılır (1976), Kocam Olmiş 
Kapatan (1976), Bu Ne Biçim Dünya (1977), Hela Hanım (1978), Başını Ye (1979), Eşek 
Olmak İstemem (1979), Pırasa Boza Olunca (1979), Bıraktım Artık Sigarayı (1979), 
İngiliz Tuzu (1997)… 

SAHNELEDİĞİ GÖSTERİ: Üsküp-1974, Gostivar-1974, Radoviş-1974, 
Priştine-1974, Agim Rifat’ın Güldürü Gecesi-Prizren(1975), Gostivar-1975, Prizren-
1976, Prizren-1977, Prizren-1978, Prizren-1978, Gilan-1978, Mamuşa-1979, Prizren-
1979… 

SAHNELEDİĞİ AYAKÜSTÜ(STEND-UP): Benim İşim Programı Açmak 
Programı Kapamaktır(1974), Takdim-1(1974), Şarkıcı Nasıl Oldum(1974), Gitarımın 
İnce Teli(1975), Sen Kırkma(1975), Sarı Bıyıktan Bıyık Mı Olur(1975), Takdim-
2(1976), Fotoğraf Çekmeyi Çok Severim(1977), Üç Park Nasıl Hiçbi Park Oldu(1977), 
Kızlar Nasıl Pırasa Oldu(1977), Başını Ye(1977), Hayvanlar Yeni Yıl İçin Ne 
Dediler(1978), Takdim-3(1978), Bu Dünyada Yoktur(1979), Bıraktım Artık 
Sigarayı(1979), Yok Hesap(1979),Takdim-4(1979)… 

SAHNELEDİĞİ HİCİVLİ ŞARKILAR: Adım Rustem (1974), Şazo (1974), 
Bizim Mahalle Çukur Çukurdur (1974) Şadırvanda Bir Su(1980), Ay Jinge – Jang(1981), 
Küreselleşiyoruz (Kemerizasyon) (1981), Dondum Çıktım Soğuktan(1983), , Citmese 
Celma(2001), Ya Gelirse(2002), Aman Tanrım(2002)... 

SAHNELEDİĞİ PARODİLER: Vardarın Orası(1975), Kızım Seni Duvara 
Vereyim Mi(1978),  Lingo Lingo Şişeler(1980), Tasalanma Sen(1980), Zennu(1982), 
Simidimin Tablası(1982), Yaşamanın Gailesi(1983), Yandan Halimem(1983), Kalk Gelin 
Hanım(1996), Yarın Öbür Gün, Bir Çuval Ayna... 

SAHNELEDİĞİ  PORTRELER: Ümit Yaşar Oğuzcan (1973), Kemal Özer 
(1977), Ahmed Arif (1981), Yunus Emre(1999), Mevlana(1999), Hacı Ömer Lütfi(2000), 
Orhan Veli(2000), Budim Berişa(2000), Oktay Rifat(2000), Karacaoğlan(2000), Muhtar 
Acemi(2006), Reşad Fazli(2006), İzzet Kurtişi(2006), Ayet Bilibani(2009)... 

SAHNELEDİĞİ RESİTALLER: Devrim Resitali (1974), Aşık Veysel Resitali 
(1974), “Bıktım Şiirden” Resitali (1977), “Tek Çift” Resitali (1988), “Ne Mi Olmak 
İsterim” Resitali (1991), “Dil Bizim Vatanımız” Resitali (2000)… 

“ÇİVİLER” TİYATRO TOPLULUĞUYLA YAZIP YÖNETTİĞİ RADYO 
OYUNLARI: Don Pantolon(1973), Ne mi Olmak İsterim(1980), Yeni Yıl 
Armağanları(1981). 

“ÇİVİLER” TİYATRO TOPLULUĞUYLA YAZIP YÖNETTİĞİ KISA 
RADYO OYUNLARIN BAŞLICALARI: Bilinmeyeceler/ Bulunmayacalar (1973), 
Kavramak (1973), Aforizm Mahforizm (1973), Müzmin Arkacep (1974), Ataym Tutaym 
Sözleri (1975), Alo Öbür Dünya (1975), Ziyafet (1976), Tren, Abidin  (1976), Prizen-
Deligrad (1976), Kontrat (1976), Saksı Eriği (1978), Beş Babanın Bir Kızı (1978), Ne Mi 
Olmak İsterim (1980), Yeni Yıl Armağanları (1980), Lingo Lingo Şişeler (1980), 
Pijamalı Antibiyotik (1980), Stabilizasyon (1981), Yeni Yıl (1981), Of Lelem Of (1982), 
Yandım Halimem (1983), Burası Meyhane Radyosu (1983), Oparasyon (1984), Kando 
Bando (1984), Yeni Yıl Anketi (1984), Cavcav Cıvalak (1985), Akrep Cep (1985), Yerli 
Deliler ( 1985), Eşekleme (1985)… 

YÖNETTİĞİ RADYO MONOLOGLARI: Tabakhaneli Arif Çekirdek Mektup 
Yazıyor (1973), Durmuş Dokuz (1974), Ruba Ruba (1974), Her Şeyi Söylemek Gerek 
(1976), Altına Yap (1979), Söz Verdim (1980), Olacaksan Tam Eşek Ol (1980), Sen Sen 
Ol (1980), Boş Başın Başı Ağrımaz (1980), Bir Yeni Yıl Daha (1980), Ay Ne Sertim Ben 
(1980), Dün Müydü Neydi (1980), Un Nasıl Un Oldu (1981, Bir Selam Da Benden Olsun 
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(1982), Gitti Ramazan Gitti Bayram (2000), Sigara Mı Ucuz Biz Mi Ucuz (2000), 
T.A.Çekirdek Ve Onun Arkadaşı Hans (2000), T.A.Çekirdek Hans’a Prizren’i Tanıtıyor 
(2000), Olur İnşallah (2000)… 

YAZIP YÖNETTİĞİ FIKRA: Eşref Aga(1973), Üç Okşo Bi Tavuk(1975), 
Duydun Mu(1975), O Yok Bu Yok(1979), Benım Çok Agıri(1980), Tımarhanede(1980), 
Bakalım Belki Kim Bilir(1981), Cep Agrısi(1981), Be Abi(1981), Çocuğun Adı 
Fiyat(1982), Kazık Hapı(1982), Aç Tok(1983), Kadına Bak Be(1984), İnsan 
MaymundanMı Olmuştur(1985), 25 Hep 25(1985), Dünya Ayağa Kalksa 
Kalkmam(1985), Kalem İle Silgi(1985), Kondüktörler Şoför Olunca(1985), Efendim 
Efendiler(1985), Cavcav Cıvalak, (1985) A Ninna B’e Ninna(1985)… 

YEŞEREN KABARE TİYATROSUYLA SAHNEYE KOYDUĞU 
OYUNLAR: “Payton Feneri -1” (2001), “Payton Feneri – 2” (2002), “Doktor Palyaço -
1” (2004), “Doktor Palyaço -2” (2005), “Fosforlu Antibiyotik” (2007), “Hap Şurup 
Hapşu”(2009), “Eşek Olmak İstemem”(2010), “Simidimin Tablası”(2010) 

YÖNETTİĞİ TELEVİZYON OYUNLARI: Evlenmek Derdi (Priştine TV, 
1979) Simidimin Tablası (Priştine TV, 1983), Eşek Muhabbeti (Priştine TV, 1998)... 

DEĞİŞİK TİYATROLARCA SAHNEYE KONULAN OYUNLARIN 
BAŞLICALARI:  Minus – Plus (Prizren Belediye Kültürevi Türk Tiyatrosu, 1982), Eşek 
Muhabbeti (“Rumeli” TTSD, Prizren 1998),Eşek Muhabbeti, “Rumeli” TTSD (Priştine 
TV, 1998), Eşek Muhabbeti (“Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu”,2000), Eşek Muhabbeti 
(İzmir, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2001).  

ÖDÜLLERİ: Priştine “TAN” yayınları 1969-1984 döneminin en iyi kitabı, 
34 Rubai daha (1984). 

Ferizovik Tiyatro Festivali, İkincilik ödülü, Minus-Plus (1982) 
Kula Tiyatro Festivali, iki ödül, Minus-Plus (1982) 
Knyajevats Tiyatro Festivali, birincilik  ödülü, Minus-Plus (1982) 
Kosova Yazarlar Derneği, birincilik ödülü – yılın kitabı, Tek Çift (1988) 
Doğru Yol, Uluslararası Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü 

(2000) 
 
 
 
 

 


