


 

 

 

 

 



 



 

Mektep Temsilleri  :  7 

 

 

 

 

 

Komedi 1 Perde 

 

 

[ Erkek Mektepleri İçindir ] 

 

 

 

Mahmut Yesari 

 

 

 

Maarif Vekâleti 

 

 

 

İstanbul Devlet Matbaası 

 

1927 

   



 



 



 



 

Mektep Temsilleri  :  7 

 

 

 

 

Komedi 1 Perde 

 

 

[ Erkek Mektepleri İçindir ] 

 

 

 

Mahmut Yesari 

 

 

 

Maarif Vekâleti 

 

 

 

İstanbul Devlet Matbaası 

 

1927 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

[ Karga ile Tilki ] komedisinin dekoru 

 

 

 

F.P. : Fon perdesi 

K: Kapı 

M: Masa 

S: Sandalye 

S.K. : Salon kapısı 



 



Komedi 1 Perde 

 

Eşhas : 

Mazlum Bey 

Gani Bey : Banka Müdürü 

Rüstem Bey : Genç banka memuru 

Yahya Bey : Mazlum Bey’in arkadaşı 

Halim Efendi : Kasadar 

Garson 

[ Sahne : Bankalara civar bir “kahve – lokanta” nın ön salonu. 

 

Birinci Sahne 

Rüstem – Garson 

Rüstem [garsona] – Rice ederim, kahveyi cezveden fincana boşaltırken biraz 

daha heyecanla, biraz daha alâka ile hareket ediniz ! 

Garson – Anlayamadım 

Rüstem – Çünkü bu benim sonuncu kahvemdir, anlıyor musun ? Yarından 

itibaren, müdür bey gibi, burada çay içeceğim ... Yarın, maaşlı, resmî memur 

oluyorum, anlıyor musun ? Öyle, yevmiyeci değil ...  Bir taşla iki kuş ... hem 

yevmiyeden, hem de kahveden kurtuluyorum ... [ Garson uzaklaşır ] Garson ! 

 



 



 

 

4 

Garson – Ne istiyorsunuz ? 

Rüstem – Yarın, maaşlı memur oluyorum. 

Garson – Peki canım, biliyorum. 

Rüstem – Nereden biliyorsun ? 

Garson – Bu ikinci söyleyişiniz ... 

Rüstem – İstediğim kadar söylerim ... Nereye gidiyorsun ? 

Garson – Başka müşterilerim de var. 

Rüstem – Dur, hemen savuşma ... sana yüz para fazla bahşiş veririm, az veren 

candan ... Şimdi sana başka şeyden bahsedeceğim.  

Garson – Ne buyurdunuz ? 

Rüstem – Yarın maaşlı memur oluyorum... Fakat bunun ne demek olduğunu 

bilemezsin ... Çünkü bunu bilmek için yevmiyeciliğin ne demek olduğunu 

bilmelisin ... Yevmiyecilik, gündelikle tutulmuş rençberliktir ... Ne kadar çalışırsan 

çalış, hiç bir kıymeti, ehemmiyeti yoktur ... Ne tekaüd maaşı, ne de sene başı 

ikramiyesi alamazsın ... Garson ! ... 

Garson – Buyurun !  

Rüstem – Altı ay tecrübe müddetini ikmal etmeden maaşlı memur olamazsın ... 

Maaşlı memur demek, memurin-i asliyeden demektir.  

Garson – Âlâ ! tebrik ederim ! 

Rüstem – Altı ay tecrübe geçirmek, zannedersem tebrike lâyık bir iştir. Ben, 

şimdi bir küçük banka memuruyum ...  Garson ! 

Garson – Geldim, geldim ! 

Rüstem – Küçük deyişim kendim içindir, yoksa çalıştığım banka, gayet büyüktür. 

Bu gün bir buçuk lira yevmiye ile çalışıyorum. Ama yarından itibaren maaşım, 

tamam altmış kâğıt olacak ... Günde iki lira ... Demek ki yevmiye yarım lira bir 

kâr ... Bundan başka tekaüdüm de işliyor ... Sene başı ikramiyeleri de caba ... 

Garson ! 

Garson – Geldim, geldim ! 
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Rüstem – Memurin-i asliyeden olunca, istediğim zaman avans almak da 

hakkım... Bizim bankayı tanır mısın ? Nasıl tanımazsın ! Bütün dünya ile 

muamelemiz var. Sanayi-i Nazike-i Mühimme-i Ticariye Bankası ... Hâlâ mı 

tanımadın ? Banka müdürü Gani Bey, her gün buraya gelir, çayını burada içer ... 

Yarın benim de içeceğim gibi ! Halim efendiyi de tanımıyor musun ! 

Garson – Hayır ! 

Rüstem – Bankanın kasadarı ... Benim de amcam ...  İşte beni müdüre tavsiye 

eden, bankaya aldıran da o ! Halim efendi, İstanbulda bir tanedir. Halim efendi 

demek, pul demektir. Onun gibi puldan anlayan, ve onun kadar mükemmel  pul 

koleksiyonu olan yoktur ... Sözümü bitirdim, al kahvenin parasını ... Bu da 

vadettiğim bahşiş ... Bu sabah yaptığım tahsisatı bankaya teslim edeceğim. 

Demin gişenin önü kalabalıktı. Bekliye bekliye canım sıkıldı, belki biraz 

boşalmıştır ... Yemek yemeğe geleceğim ... [ Çıkar gibi yürür, tekrar dönerek ] 

Memuriyetimden tekrar bahsederim ... [ Çıkar, garson onu kapıya kadar teşyi 

eder ve Rüstem garsonla kapının eşiğinde konuşuyorlarken diğer taraftan Mazlum 

ile Yahya girerler. ] 

 

İkinci Sahne 

 

Mazlum – Yahya – sonra garson 

 

Mazlum – Azizim Yahya efendi, otur bakalım. Yemek vaktine kadar bir kahve 

içeriz, olmaz mı ? Yemek vakti gelince zat-ı zarifaneleri lütfen ve merhameten 

bendelerini yalnız bırakırlar. Malûm-u devletleri, banka tahsildarlarının istirahat 

zamanıdır, abd-i âcizin de faaliyet zamanı ... Onlar çalıştığı  
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zaman ben dinlenirim; ben çalışırken de onlar dinlenirler ... Böylelikle gündeliği 

düzeltiyorum ... 

Yahya – Mazlum bey; seni küçük yaştan tanımasam, hem ahbabın hem de 

arkadaşın olmasam, vallahi elimle karakola götürür, seni teslim ederim. Bu  

yaptığın çok çirkin ... En ziyade hayret ettiğim nasıl kandırıyorsun o  ?. 

Mazlum – Dünyada tamahkâr oldukça müflis  aç kalmaz ...  Bu zavallı 

tahsildarların çantaları hep maroken taklididir.  Halbuki bak, benim çantam hakiki 

marokendir ve içinde daima on bin, yirmi bin liralık esham ve tahvilat bulunur ... 

[ çantasını açar ] Görüyorsun ya, hep kapalı, büyük büyük zarflar ... Yalnız bazı 

bazı bu kapalı büyük zarfların içinden esham ve tahvilat yerine kesik gazete 

kâğıtları çıkarsa kusura bakma ... Bazen gazete kâğıdı da çıkmaz, bir yığın yırtık, 

kirli kâğıtlar çıkıverir ... Bazı tahvilat katı kâğıtlı olduğu için eski, kalın zarflar, 

kataloglar aramak zorunda kalıyorum.  

Yahya -  Namusunla çalışıp da namusunla kazanıp, namusunla yesen, daha iyi 

olmaz mı ? ... 

Mazlum – Zengin olduktan sonra namuskârane yaşamağa ahdettim.  

Yahya -  Baban namusluydu, sen kime çektin ? 

Mazlum – Hem namuslu, hem de zengindi ... 

Parasına güvendi, bana çalışarak kazanmanın zevkini hazzını tattırmadı... Kolay 

yemeye alışan, kolay kazanmak istiyor ... Babam, günün birinde iflas ediverince, 

ben iyot gibi açıkta kaldım ... Güvenecek ne ilmim, irfanım,  ne de kuvvetli bir 

terbiyem vardı.  

Yahya -  Eğer her fakir düşen; hayırsızlık, dolandırıcılık etseydi, dünyadaki 

insanların ekseriyetini hayırsızlar, yan kesiciler, dolandırıcılar teşkil ederdi ...  

Özürün kabahatinden büyük ... 
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Garson – [ Yaklaşarak ] Ne emredersiniz ? 

Mazlum – [ Yahya’ya ] Ne içeceksin ? 

Yahya – Soğuk gazozun var mı ? 

Garson – Var beyim. 

Yahya – Bana limonlusundan getir. 

Mazlum - [ Garsona ] Bana bir sade kahve yap ... [Garson uzaklaşır] Sen, biraz 

i’zam ediyorsun ... 

Benim yaptığım yanlışlık değil. Büyük bankalardan kendi kendime hesab-ı câri 

açıyorum. 

Yahya – [ Hiddetle ] Zırva tevil götürmez ... Büyük bankalardan kendi namına 

açtığın hesab-ı câriler, küçük memurların maaşlarından kesiliyor ... Ne vakit ıslah 

olacaksın ? Az zamanda zengin olmayı herkes ister. Fakat bu başkalarının 

parasına göz dikmeye bir hak teşkil etmez ... 

Mazlum – Seni buraya getirdiğime pişman oldum. Bu gün ahlâk hocalığın 

üzerinde.  

Yahya – Benim de anlayamadığım bu ! Böyle iğrenç, mülevves işlere beni ne diye 

karıştırıyorsun ? 

Mazlum – [ Garson; kahve ve gazoz getirip bırakır bir sükûtu müteakip ] Eğer bir 

kişi gelip oturursam nazar-ı dikkati celbederim. Burada iki ahbap oturmuş, 

konuşuyoruz, kim, neden şüphe edecek ?  

Yahya – Ben de seninle şerik-i cürüm oluyorum.  

Mazlum – Kat’iyyen.  Ben faaliyete geçince sen Allaha ısmarladık, der, gidersin ... 

Yahya – Niçin çalışamıyorsun ? Sana kaç kere iş buldum.  

Mazlum – Ben hakikaten ahlâksız bir adamım. Çok defa kendi kendimden 

iğreniyorum ... Ne yapayım, bu da bir hastalık ! ... Çalışmak istiyorum, fakat yine 

eski yürüdüğüm yolda çalışıyorum .. kurdu 
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taklit etmek isteyen tilkinin hikâyesini bilirsin ya, koyunların etrafında fırsat 

kollarken bir horoz sesi duyunca kümese koşmuş ... Ben de öyleyim ... 

 

Üçüncü Sahne 

Mazlum – Yahya – Rüstem - sonra garson 

 

Rüstem – [ Girerek ] Garson ! 

[ Bu sırada Mazlum, kemal-i dikkatle Rüstem’e bakar ve bir yandan da konuşur.] 

Mazlum – [ Yahya’ya ] Zat-ı âlilerini daha fazla taciz etmeyeyim ... Lütfen 

müsaade buyurunuz ... 

Yahya – Ne oldu yine ? 

Mazlum – [ Sür’atle ] Allaha ısmarladık deyip, gitmeye sıra geldi ... 

Yahya – Yâ ! 

Mazlum – Yine görüşelim. [ Kalkar, Yahya’yı kapıya kadar teşyi eder. ] 

Rüstem – [ Çağırarak ] Garson ! [Garson gelir] 

 

Dördüncü Sahne 

Rüstem - garson - Mazlum  

  

Rüstem – Ben sözümde dururum. Geleceği dedim, geldim. Şimdi iki lokma bir 

şey yiyip tekrar bankanın yolunu tutmalı ! Pek geç kalmaya  
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gelmez, gişeler öğle tatilinden sonra daha kalabalıklaşır ... Bana,  güzel bir omlet 

yap ... İçki kullanmam ... Yemek sonunda bir kadeh, bir küçük kadeh menta  ... 

Nanelidir, doktor söyledi, mideme iyi gelir. 

Garson – Burada yemek yiyemezsiniz. içeri salona geçmelisiniz.  

Rüstem – Oturup da öyle mufassal yemek yemiyeceğim. Bir omlet, yarım 

francala ... 

Garson – Olsun, içeri salona geçeceksiniz.  

Rüstem – Pekâlâ ! İçeri salona giderim. [ Garson çıkar. Bu sırada Mazlum, 

Rüstem’e yaklaşır] . 

 

Beşinci Sahne 

Rüstem - Mazlum  

Mazlum – Merhaba Kaptan bey; ne âlemlerdesiniz ? 

Rüstem – Bendenize mi söylüyorsunuz ? 

Mazlum – Galiba tanıyamadınız ? 

Rüstem – Herhalde bir yanlışınız olacak. Birine benzettiniz, bendeniz kaptan 

değilim. 

Mazlum – Nasıl ? Siz kaptan Hayri bey değil misiniz ?  

Rüstem – Hayır efendim ! 

Mazlum – Affınızı istirham ederim. fakat bu kadar müşabehat, şayan-ı hayret ! 

Rüstem – Olağan şeyler efendim. 

Mazlum – Tabii ... tabii ... Kaptan Hayri bey, cidden değerli 
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bahriyelilerimizdendir. Yirmi yedi yaşında mektepten çıkmıştı. Yirmi sekiz yaşında 

esfar-ı baide (uzun yol) kaptanı oldu ... Siz bahriyeli değil misiniz ?  

Rüstem – Kayığa bile binmeye korkarım ... 

Mazlum – Sizi gören : halinizden, tavrınızdan, eski bir deniz kurdu zanneder. 

Rüstem – Bendeniz, âciz bir banka memuruyum. 

Mazlum – Bankada memur musunuz ?... şu tesadüfün  cilvesine bakın !.. Müthiş 

bir endişe içindeyim... Sizden ihtisasınıza güvenerek bir nasihat isteyeceğim ... 

Çehrenizdeki asalet, necabet-i fıtriye, bu küçük iyiliği diriğ (esirgeme) 

etmeyeceğinize şüphe bırakmıyor. Tasavvur edniniz ki, sabahtanberi ziyan 

üstüne ziyan ediyorum ... Son zamanlarda bir miras yedim. Şöyle yirmi beş bin 

lira kadar bir şey ... Esham ve tahvilat üzerine oynayayım dedim ...  Beş bini uçtu 

... Şimdi şu gördüğünüz çantada yirmi bin kaldı ... Artık onu bir bankaya 

koyacağım ...  Oturmaz mısınız ? Bir kadeh bir şey ikram edemez miyim ? 

Rüstem – Biraz evvel kahvemi ... hem son kahvemi içtim ... Kahveye veda ettim. 

Mazlum – Kahveye veda mı ettiniz ? 

Rüstem – Evet ... Yarın, hayatımın en büyük dönüm günü ... Yevmiyecilikten 

kurtuluyor, maaşlı memur oluyorum. 

Mazlum – Maaşlı memur mu oluyorsunuz ? ... Ez can ve dil tebrik ederim ... 

Benim asıl sanatım terziliktir. Fakat mağazam burada değil ... taşrada ... Mamafif 

yeni memuriyetinizle mütenasip bir elbise dikmek borcum olsun ... Artık sizden 

de mi para alacağım ?.. Benim banka işlerine hiç aklım ermez... [ tebdil-i tavırla ] 

Bir şey içmez misiniz ?  

Rüstem – Teşekkür ederim, aç karnına mutadım değildir. 

Mazlum – Mağazamı devren almak şsteyen bir var ... Taşraya 
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gitmek uzun, burada kâtib-i adil (noter) vasıtasıyla muamelesini yaptıracağım, 

kâtib-i âdillerenasıl müracaat edebilirim ? onu da bilmiyorum ... 

Rüstem – Kâtib-i âdilden çok ne var ? Muamele de basittir. Bizim müdürün 

işlerine bakan kâtib-i âdili tanıyorum ... Sizi takdim ederim ... 

Mazlum – Beni minnettar edersiniz ! 

Rüstem - Kâtib-i âdili şahsen tanıyorum, asıl ahbabım,  başkâtiptir ... Beraber 

gideriz, olur mu ? 

Mazlum – Lûtfunuza teşekkürden âcizim ... Evvel şu çanta derdinden halâs 

olalım. Butün gün kolunda bir çantayla dolaşmak bir işkence ... Hele içinde de 

yirmi bin lira olursa ...  

Rüstem – Yâ, benimki gibi böyle içi para dolu çantayı tanrının günü taşımak 

mecburiyetinde olursanız ... [ sesini yavaşlatarak ] bu gün üzerimde tamam on 

beş bin lira var.  

Mazlum – Yâ !? 

Rüstem – Dün kırk bin lira vardı.  

Mazlum – Yâ ? .. Peki yarın ? 

Rüstem – Yarın maaşa geçiyorum, memurin-i asliyeden oluyorum, bunun 

şerefine izinliyim. 

Mazlum – Öyle ya, demin bahsetmiştiz ? İstikbalden konuşalım. Beraber yemek 

yeriz.  

Rüstem – Ben ayak üstü iki lokma bir şey yiyip bankaya döneceğim. 

Mazlum – Benim işim de acele !.. Çabuk yemeğimizi yeriz. [ çağırarak ] Garson ! 

Şampanya var mı ? 

Rüstem – [ Sür’atle ] Hayır, hayır, içki kullanmam. Yalnız yemek üzerine bir 

küçük kadeh menta ...  Nane varmış da,  mideme iyi imiş. 

Mazlum – Nasıl  arzu ederseniz ... [ Garsona ] Yemek listesini getir. 
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Garson – İçeri salona buyurunuz. Burada yemek yenmez  . 

Mazlum – Pekâlâ ! Oraya gideriz. [ Rüstem’e ] Memuriyetinizden bahsettiniz, 

sonra da kâtib-i adlî’ye gider, beni takdim edersiniz.  [ Garsona ] En iyisinden iki 

şişe maden suyu ...  Böbreklerimden müthiş rahatsızım. [ Rüstem’e ]  Ah , 

ihtiyarlık böyledir ... Demek ki yarın ... [ Rüstemin koluna girerek kouşa konuşa 

içeri salona girerler ]. 

 

Altıncı Sahne 

Gani – Halim 

 

Gani – Halim efendi, eğer benim fikrimi soracak olursan, biraderzâden elyak 

olduğu kadar da sersem  ! Dünyaya onun gibi sersemler pek az gelir ...  Hoş, 

bunu, benim kadar sen de biliyorsun ya !  

Halim – Beyefendi, bu günde yeğenimde kabahat yok, yanlışlığı yapan bendim. 

Nedense dalgınlığıma geldi.  

Gani -  Bankaya teslim etmesi lazım gelen on beş bin liralık eshamın, çantada 

olmadığı muhakkak değil mi, o halde bu eshamın yerine ne götürdü ?  

Halim – Ben paketleri verirken gelmiş .. Kasada bir çok eski, kıymetsiz tahvilat, 

esham vardı.  

Gani – Nasıl kıymetsiz tahvilat, esham ? 

Halim – Patagonya neft tahvilatı. 

Gani - [ Hiddetle ] Buna yanlışlık, dalgınlık demezler, Halim efendi. Aklı yerinde 

insanların buna ne isim verdiklerini sorun, öğrenin ... Patagonya neft tahvilatı gibi 

çifti kuruş bile etmeyen kâğıtlar bir banka kasasında saklanır mı ? 

Halim – Yırtıp sepete atacağım. 
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Gani : Yırtıp sepete atacaktım !..  Yırtıp sepete atacaktım !.. Bunun yerine beni 

çirkefe attınız ... Sanayi-i Nazike-i Mühimme Bankası gibi bir müessese-i 

maliyeden İtibar-ı Sanayi Bankası gibi mühim bir bankaya çifti kuruş etmeyen 

tahvilat gönderilsin ... Sonra bu kâğıtları gönderen bankanın müdürü de kim ? 

Ben ... Gani bey ! Zaten Patagonya neft tahvilatı,  bidayetine şüpheyi davet 

etmişti. Böyle tahvilatı, hâlâ, elinde tumuş olmak bile benim gibi bir bankacı için 

hacalet-averdir.  Yapacak bir şey var : İtibar-ı Sanayi bankasına gidip yeğeninizi 

bulmak ve bu tahvilatı alarak hatanızı tashih etmek ... Yeğeniniz, daima buraya 

gelir değil mi ? 

Halim – Evet. Ben de bir kaç kere gelmiştim. 

Gani – Eğer benim yerimde bir başkası olsaydı, size söylemediğini bırakmazdı; 

hem de pek haklı olarak ... Artık ne budalalığınız ne sersemliğiniz, ne bunaklığınız 

kalırdı ... 

Garson – [ Yaklaşarak ] Ne içeceksiniz efendim ? 

Halim – [ Yavaşça gayri ihtiyari ] Daha hazmetmeye uğraşıyorumç 

Gani – Yine geleceğiz. [ Çıkarlar ]. 

Garson – Tekrar gelirim, diyenler, ne hikmettir, bir daha görünmüyorlar. 

[Rüstemle Mazlum girerler. ] 

 

 

Yedinci Sahne 

Rüstem – Mazlum 

Rüstem – İki manta, başımı döndürdü ..  Sözün söz değil mi ? Bana bir takım  

bonjur dikeceksin ya ? 

Mazlum – Ben, bir kere söz veririm. 
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Rüstem – Amcamın tanıdığı bir terzi vardı. İyi ki ona ısmarlamadım. 

Mazlum – Talihli çocuksun ... Kumaşı beraber alırız ... Bir keseyim, gör ... Tekmil 

elle dikeceğim ... [ Oturular ] 

Rüstem -  Bonjur, vücudumu daha kalıplı gösterir değil mi ?  

Mazlum – Ona ne şüphe ... Ah ! Hayat,  ne tatlı şey ! 

Rüstem – Doğru ! Hayat, cidden tatlı şey ! Hele seninle tanıştığıma o kadar 

memnunum ki ... 

Mazlum – Ben de memnunum ama, şu böbreklerimin sancısı fena ! [ Kalkmak 

ister ] Vay ! Vay ! Vay ! ! ... Otururken de aklıma geldiyd, Sancı geldiği zaman 

oturdum mu uzun müddet yerimden kalkamam ... Fakat vakit geçiyor ... 

Rüstemciğim, maşallah sen, Zal oğlu Rüstem gibisin ... Şimdi kâtib-i âdil’e git, 

benim işimden bahset ... Ben sonra gelir, görürüm. Vay ! Vay ! Vay !... Hiç 

kıpırdayamıyorum.  

Rüstem – Çok mu hastasın Mazlumcuğum  ? 

Mazlum – İki saat, çivilenmiş gibi otururum ... Ne de münasebetsiz zamanda 

sancılandım ? 

Rüstem – Kâtib-i âdil, buradan beş dakika sürmez. 

Mazlum – İsterse beş adım olsun ... Ben kalkamadıktan sonra ... 

Rüstem – Ben de çok duramıyacağım.  

Mazlum - Kâtib-i âdilden daha mühim olan ... [ çantasını göstererek ] para 

meselesi ... Bari onu bankaya benim namıma bırak ... 

Rüstem – Hay hay ... 

Mazlum – Ama, dikkat et, Rüstemciğim ... İşte bütn servetim ... 

Rüstem – [ Azametle  ] Ona emin ol ... Bana para emanet et, artık merak etme 

... 

Mazlum – Benim paramı, senin çalıştığın bankaya yatır. Orada sen varsın. Alması 

da kolay olur. 
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Rüstem – Şimdi siz, şimdi siz ... 

Mazlum – Sen gelinceye kadar ben, çantayı muhafaza ederim.  

Rüstem – Sen burada duracaksın değil mi ? 

Mazlum – Baksana, kımıldayacak halde miyim ? 

Rüstem – Gidip gelmem, on dakika sürmez. 

Mazlum – Aman, dikkat et ... parayı çarpdırma !.. 

Rüstem – Merak etme, bu benim her günkü işim ... Sen de hastalık haliyle 

dalgınlık etme ... 

Mazlum – [ Elini Rüstemin çantasının üzerine koyarak ] Hiç korkma .. [ Rüstem 

çıkar ] 

 

Sekizinci Sahne 

Mazlum 

 

Mazlum - [ Yalnız ] Bi-hikmet-i Hüda, böbreklerimin sancısı geçiverdi. [ Çağırarak 

] Garson ! Hesabı getir ! [ Parayı verir ] Üstü sende kalsın ... [ Garson uzaklaşır ] 

Rüstem on dakikaya kadar gelecek ... On dakikaya kadar ben köprünün öbür 

ucunu bulurum ... On beş bin lira ... Hiç de fena para değil ... Bir kısım borçlarımı 

ödememi, yaz gelir, keyfime bakarım ... Göze görünmeden, tereyağından kıl 

çeker gibi usulca sıvışmalı ... [ Mazlum çıkarken Halim ile Gani girerler ] 

 

Dokuzuncu Sahne 

Gani – Halim 

Halim – Bankaya daha gitmemiş ... Korkulacak bir şey yok demek. 

Gani – Yağeniniz, haylazlığı, tembelliği ile sizin hatanızı tashih 
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ediyor... Ne aile, yarabbi, ne aile !Sizin için mesele, ehemmiyetli bir şey değil ... 

Pul koleksiyonu, nazarınızda daha mühim ... 

Halim – Masumane bir eğlence ! 

Gani – Hayır, çok tehlikeli bir illet ... Daha dün sizi yüksek kaldırımda , pulcu 

dükkânlarını gezerken görmüşler ... 

Halim – Boş zamanımda, tetkik maksadıyla dolaşıyordum ... 

Gani – Ne ise, oturalım, birer kahve içelim. Sinirlerim yatışsın ... Haydi. siz de 

oturun ... [ Garsona ] Bize iki kahve getir ... [ Halim’e ] Yeğeninin daima buraya 

uğradığından emin misin ? Ben, her ihtimale karşı bankadaki kasaya söyledim, o, 

gelince, buraya gönderecek ... Kepazeliğe mani olalım da ... 

Halim – [ Rüstemi görerek ] İşte, yeğenim geliyor ... 

 

 Onuncu Sahne 

Evvelkiler – Rüstem 

Rüstem – [ Kendi kendine ] Gişe daha kapalıydı ... Kâtib-i âdilin baş kâtibini de 

göremedim ... Mazlumun çantasını vereyim. Yarım saat sonra tekrar uğrarım. 

Gani – Rüstem efendi, nereden böyle ? 

Rüstem – Bankaya tahvilatı götürüp yatıracaktım. 

Gani – Tahvilat bu çantada mı ? 

Rüstem – Hayır, benim çantamda, müdür bey ! 

Gani – Peki, senin çantan nerede ? 

Rüstem – Mazlumda. 

Gani – Mazlum da kim ? 

Rüstem – Korkmayın müdür bey, burada ... kendisi  çok iyi  
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arkadaşımdır ... Şurada oturuyordu ... A! nereye gitmiş ?.. [ Çağırarak ] Garson ! 

Garson – Buyurun. 

Rüstem – Burada oturan bey, nerede ?.. Gitti mi ? 

Garson – Evet, gitti.  

Rüstem – Yerinden kalkacak hali yoktu. 

Garson – Bilmem, benden sağlam görünüyordu. 

Rüstem – Tekrar geleceğini söyledi mi ? 

Garson – Hesabı gördü, gitti. Bir daha geleceğini ummam. 

Rüstem – Ne dedin ! Hesabı gördü de gitti öyle mi ? 

Gani – [ Yavaşça Halim’e ] Buna ne buyurulur ? Çantasını önüne gelene emanet 

edip gidiyor. Eğer içinde hakikaten kıymetli tahvilat, para da olsaydı, aynı suretle 

hareket edecekti. 

Halim – Âdeta   içime doğmuş da, paketlerde yanılmışım. 

Gani -  Çivi çiviyi söker. Bir sersemliği bir sersemlik tashih ediyor. Müsaadenizle 

yeğeninize yol vereceğim.  

Halim – Bunu yapmayınız, beyefendi. Altı ay tecrübe geçirip, tam maaşlı memur 

olacağı bir günde kovulmak !.. 

Gani – Tecrübenin son günü  ... [ Hâlâ görünmeyen Mazlumu sağına soluna 

bakarak bakarak arayan Rüsteme, ]  Ey Rüstem efendi, demek on beş bin lirayı,, 

sen böyle muhafaza ediyorsun ha ! 

Rüstem – Hiç bir tehlike yok, müdür beyefendi, kendisi gelmese bile, çantasını 

bana bıraktı. İçinde tam yirmi bin lira var.  

Gani – Şu yirmi bin liranın reng-ü ruhsarını bir görsek ... 

Rüstem – Nasıl olur bey efendi, tahvilat zarfların içinde ... Bana bankaya 

yatırmaklığımı söyledi ama, muvakkaten ! Kendi olmadan zarfları açamam. 

Gani – Zarfları ben açarım. [ Çantayı alır ] 
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Rüstem – Yapmayınız, beyefendi, yapmayınız. 

Gani – [ Zarfları açarak ] Ne dehşetli tahvilat .. Eski gazete parçaları, fabrika 

katalogları ... Boş, yırtık zarflar ... Bakkal kâğıtları ... Yine eski zarflar ... [ 

Hepsini yere atarak Rüsteme ] Yarından itibaren vazifenize nihayet verildiğini 

söylesem, hatırınız kalmaz değil mi ?.. Bir değil, yüz defa hakkettiniz. 

Halim – Rüstem, bu olu rezalet mi? [ Yerdeki kâğıtları gösterir ]  

Rüstem – Affediniz beyefendi, kusur ettim, bir daha yapmam.  

Gani – Siz affediyorum fakat aynı zamanda memuriyetinizden de affediyorum. 

Halim – [ Yere eğilmiştir, zarfları muayene ederek ] Aman yârabbi ! Neler 

görüyorum ! 

Gani – Ne var ? 

Halim – Pul ... pul ... 

Gani – Pul ... pul, diye çıldıracaksınız ama, ne vakit !  

Halim – Ender bulunan pullar ... İşe yüz on senelik Çin pulu ... Bunun katalog 

fiyatı yedi bin liradır ... Tam üç tane var .. Şu, Kolombiya puluna bakın, on 

liradan fazla eder ... Fakat burada bir servet var, aşağı yukarı kırk bin liralık bir 

servet ... 

Rüstem – Ne söylüyorsunuz, kabil değil ! 

Halim – Yavrum, görüyor musun, yardımcısıdır doğruların hazreti Allah ! 

Gani – Rüstem efendi, oğlum ! 

Rüstem – Efendim ? !.. 

Gani – Bu gün yemeğe bendesin. 

Rüstem – Teşekkür ederim, yemek yedim. 

Gani – Amcanla beraber, yemeğe bendesiniz ... Sana karşı ne 
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derece itimadım olduğunu bilirsiniz ... [ Kapıya doğru yürür, öbür taraftan 

mazlum girer, kolunda Rüstemin çantası vardır. ] 

 

On birinci Sahne 

Mazlum – Rüstem – Gani - Halim 

 

Mazlum – [ Kendi kendine ] Tahvilatı hangi sarrafa gösterdimse, gülüyordu .. On 

para bile etmiyormuş ... Üstelik bizim maroken çanta elden gitti .. Rüstemi 

görsem de, çantasını iade etsem ...  

Rüstem – [ Mazlumu görerek ] İşte geldi. 

Mazlum – Kim ? 

Rüstem – Dolandırıcı .. [ Üçü birden ona döner ]  

Gani – Siz, durun. Ben ne söylemek lazım geldiğini biliyorum. [ Mazlum’a] Tekrar 

buraya gelmek için biraz yüz surat ister ... Hayadan, bu kadarcık da mı nasibiniz 

yok ? 

Mazlum – [ Rüstem’e ] Çantanızı iade ediyorum. 

Gani – Cür’etinize hayran oldum ... Haydi, yirmi bin liralık eshamınızı toplayınız .. 

[ Yerdeki kâğıt parçalarını gösterir ] Ne bekliyorsunuz ? Bu pis, kirli kâğıtları alın 

... [ Mazlum gayri ihtiyari kâğıtları toplar ] Bu seferlik sizi polise teslim 

etmiyorum. Başka defa dünyanın kaç bucak olduğunu öğrenirsiniz ... Rüstem 

efendi, geliniz, gidelim, siz de Halim efendi ... [ Çıkarlar ] 
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On ikinci Sahne 

Mazlum – sonra  - Rüstem  

 Mazlum – [ Yalnız ] Hakikaten ucuz kurtuldum ... Talihimizi başka yerde 

denemeli !  Zannettiğim kadar tehlikesiz değilmiş ... Az kalsın, yanıyordum ... [ 

Biraz sonra Rüstem girer ] 

Rüstem – [ Girer ve Mazlum’a teessüfle bakar. Bir sükûtu müteakip ] Oynadığınız 

oyunu beğendim.  “Elbiseni ben kendi elimle keseceğim ... Makine ile değil, 

tekmil elde dikeceğim ...” Ben de budala gibi kandım ... Bu kadar yalana, dolana 

benim aklım ermez ki ...   Ne de sevinmiştim ! Kendi kendime; Nihayet hakiki bir 

dost kazandım, demiştim! 

Mazlum – Fakat ben ... 

Rüstem – Susunuz ..  Öyle bir kündeye getirdiniz ki ... Dost zannettiğim böyle 

çıkarsa, düşman bildiklerimden acaba ne muamele göreceğim ... 

Mazlum – Sizi temin ederim ... 

Rüstem – Beni kaz gibi avladınız ... Ama yerden göğe kadar hakkınız var ... Yine 

sizin fenalığınıza mukabele etmiyorum, budalalıkta devam ediyorum .. Şimdi 

amcamla, müdürden izin aldım, terzimi göreceğim, diye. Sebep de ne biliyor 

musunuz ? Size ait olan bir parayı, iade etmek istiyorum ... Bu parayı iade 

etmeyebilirdim. ve sizin de haberiniz olmazdı !. Bu para ile ben istikbalimi temin 

edebilirim. Ayda altmış kâğıt için geceli gündüzlü çalışmama lüzum kalmaz, 

kimsenin ağız kokusunu dinlemem .. Yevmiyeymiş, maaşmış, artık umurumda 

olmaz ... Fakat bu  benim yapacağım iş değil ... Açlıktan ölmeye seksen bin 

kişinin kahrını çekmeye razıyım, yalnız başkasına ait olan 
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parayı kabul edemem .. Parayı ben buldum. Benimdir ! Hayır .. Belki bu para 

ahmaklık, budalalık .. ne yapayım, kimsenin hakkını gasp edemiyorum. İşte 

çantanız ... içinde tahmin, tasavvur edemiyeceğiniz bir servet var. Tam kırk bin 

lira ... Yalnız tahvilat değil de, beş altı küçücük pul ! ... Buyurunuz ? 

Mazlum – [ Mütehayyir (hayretle) ] Sen çıldırdın mı ?  

Rüstem – Bu, görüşe,   ... göre değişir. ... Amcam pul meraklısıdır. Pulları görür 

görmez anladı. Pullar size aittir, alınız ... Yalnız pulları iade ettiğimi amcama 

söylemeyeceğim.  

[ Mazlum zarfları hayretle elinde tutar. Rüstem  uzaklaşır ] 

Mazlum – [ Uzaklaşan Rüstemi çağırarak ] Rüstem ! Rüstem ! 

Rüstem – Ne var ? 

Mazlum – Dur, bana izah et ! Bu yaptığın hakikat mi ?Demek dünyada bu kadar 

namuskârane  hareket edebilecek  insanlar da var ? 

Rüstem – Evet. Dünyada senin yaptığını yapmıyacak benim gibi insanlar ve 

benim yapdığımı yapamıyacak, senin gibi insanlar da vardır.  Herkes elinden 

gelebileni yapar. Ben, başka türlü hareket edemem. 

Mazlum – Beni dinle, Rüstem ? Gel, pulları seninle paylaşalım. 

Rüstem – Hayır, hayır, paran da pulun da senin olsun.  

Mazlum – Sana bu teklifi eden bir yankesici, bir hayırsız değildir. Ben, artık yarım 

saat önceki adam değilim. Allah, seni karşıma çıkararak büyük bir mucize 

gösterdi ... Senin faziletin, namusun, cemiyet-i beşeriyeye namuslu bir adam 

kazandırdı. Sen namusa, fazilete olan kör körüne emniyetinin, itimadın 

mükâfatını gördün. Fakat senin için bu o kadar tabii bir neticeidi ki kendini 

mükâfata bile lâyık görmedin. Bense, fazilete hiç itimat etmiyordum, haberim 

olmadan cezalandım. Eğer talih, kader, kısmet bu parayı benim çantama 
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koyduysa, onda, benim kadar senin de hakkın vardır. Pulların yarısını al .. Eğer 

arzu edersen ilk va’dimde sadık kalayım, sana en iyi terziden bir esvap 

yaptırayım .. Biz; iki hakiki dostuz ? Aramızda belki bazı ufak sui tefehhümler 

(yanlış anlamalar) oldu ... Zamanla her şey düzelir ... İstersen o zaman kadar 

senin hiç gözüne görünmem ... Yine görüşürüz olmaz mı ? Şimdilik Allaha 

ısmarladık ... [ Hafifçe eğilirç Rüstem elini uzatır. Mazlum Rüstemin elini alarak 

sıkar ] El sıkmak, bazen çok manaya gelir ... Dostça, ahbapça değil mi ? 

Rüstem – [ Müteheyyic (heyecanlı ] Evet, dostça, ahbapça ! 

Mazlum – Biz, tam arkadaş olmak için yaratılmış insanlarız ... Ve cemiyet-i 

beşeriye için ikimiz de muzur  mahlûklarız, çünkü sen, lüzumundan fazla safsın 

ben de lüzumundan fazla kurnazım. Eğer her lâkırdıya kanar da gaganı açacak 

olursan daima peynirini kaptırırsın ... Bilmiş ol ki ağzında peynir tutan kargaların 

tünediği dallar altındai daima aç tilkiler fırsat gözetirler. 

 

Son 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 




