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haCİVat -  (Perde gazeliyle girer)
               Gözlerin divane olmuş bakıyor çakmak çakmak
               Marifet acı değil, hayata tatlı bakmak
               Bizi bilenler bilir, işimiz eğlencedir
İlkemiz  her duruma biraz şakayla bakmak

              Canım muhabbet ister,   arkadaş gerek bana…
              Ben buradan sesleneyim, ulaşsın anlayana!
   Amaaaaan!     Karagözüm hu!
              Nerdesin, Karagöz nerdesin..
              Anlaşılan pek karanlık bir yerdesin… Huuuu!

KARAGÖZ -   (Yukarıdaki pencereden sarkar)  Hey… Sussa-
na yahu!   Çocuğu uyandıracaksın!

haCİVat -   Aman efendim… Karagöz’üm… Demek beşik 
sallıyorsun!

KARAGÖZ -   Biraz daha bağırırsan aşağı inip seni sallaya-
cağım, haberin olsun.

haCİVat - Karagözüm sen ne hakikatli bir babasın!

KARAGÖZ -   Sen de pek düşüncesiz, dahası pek kabasın!   
(İner)

haCİVat -  Vay efendim. Sonunda seni aşağı indirdik!

KARAGÖZ - Öyle öyle... (Vurur) Biz de burun üstüne şöyle 
bir bindirdik!
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haCİVat -  Aman! Karagözüm ne diye vuruyorsun?
KARAGÖZ - Söyleneceğine kaçıp gitsene be adam...Daha ne 
duruyorsun?

haCİVat -  Karagözüm ben seninle şakalaşmaya geldim!

KARAGÖZ - Sen şakalaşmaya devam et… (Vurur) Ben de 
tokalaşmaya devam edeyim.

haCİVat -  Ah! Ben sana dostum diye geldim, sen neler 
ediyorsun…

KARAGÖZ - Yahu, adamın sopa yedikçe dili açılıyor…Ne 
yapmalı bilmem.

haCİVat -  Karagözüm, ayrıca sana güzel bir haberim var, 
kulağını açıp dinler misin?

KARAGÖZ - Senden güzel haber gelmez ya, dinleyelim 
bakalım!

haCİVat -  Ha şöyle!  Karagözüm evini yıkacaklar…

KARAGÖZ - Ne? Evimi mi yıkacaklar?

haCİVat -  Evet. Evini başına yıkacaklar…

KARAGÖZ - Hacivat! Bu güzel haber öyle mi?

haCİVat -  Hem de nasıl güzel haber anlatamam. Duyunca 
yerinde duramayıp oynarsın sanmıştım!
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KARAGÖZ - Sahi yahu! Ben de ne nankörüm değil mi ya! İnsan 
böyle güzel haber duyar da oynamaz mı? (Ter - ter tepinir. Oynamaya 
başlar) Oh oh! Evimi başıma yıkacaklar...Aman da aman, yandan, 
yandan! Bu ne güzel haber…Oynayayım tepineyim… Biraz da şu 
adamın üstüne çıkıp tepineyim… Oh oh! (Hacivat’ın üstünde tepinir)

haCİVat -  Aman Karagözüm! Ne yapıyorsun?

KARAGÖZ - Ben de sana güzel bir haber vereyim dedim. Ha-
civat, senin kemiklerini kıracaklar… İşe ben başlayayım dedim.

haCİVat -  Karagözüm, haberin tamamını dinlemedin ki!

KARAGÖZ - Şu güzel haberin tamamını mı? Eh, devam et 
bakalım. Şöyle mi yoksa? Evini yıkacaklar… Bağını bahçeni 
talan edecekler. Seni de lime lime doğrayacaklar. Aman pek 
güzel habermiş yahu!

haCİVat -  Öyle değil efendim. Senin oturduğun şu eski 
püskü evi yıkıp yerine modern bir apartman dikecekler, sonra 
da sana o daireden bir kat verecekler..

KARAGÖZ - Öyle mi?

haCİVat -  Ya! İyi haberi duyunca nasıl da sevindin. Müj-
demi isterim Karagözüm.

KARAGÖZ - Al sana müjde! (Vurur)

haCİVat -  Ah!   Karagözüm, sevinmedin mi yoksa?

KARAGÖZ - Hiç sevinmedim! Ben evimi yıktırmam. Ben 
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buraya apartman filan yaptırmam. O apartmandan çember filan 
da istemem.

haCİVat -  Çember mi? O da nereden çıktı?

KARAGÖZ - Sen dedin ya Hacı Cavcav? Apartmandan çem-
ber verecekler diye…

haCİVat -  Çember değil efendim, daire… Daire! Neymiş?

KARAGÖZ - Daireymiş!

haCİVat -  Hah. Şimdi oldu.

KARAGÖZ - İyi de, söyledim ya, ben ondan da istemiyorum.

haCİVat -  Demek daire istemiyorsun?

KARAGÖZ - İstemiyorum.

haCİVat -  Peki, ne istiyorsun?

KARAGÖZ -Ben şey istiyorum…Eşkenar dörtgen istiyorum. 
Yok yok, yamuk istiyorum.

haCİVat -  Karagözüm, kafamı karıştırıyorsun.

KARAGÖZ - Hah! Asıl istediğim de bu işte. Sen benim kaf-
amı karıştırdın, ben de seninkini karıştırayım bakalım. Evimi 
yıktırmam, o kadar. Ne bu yahu? Eski olan ne varsa yıkıp 
deviriyorlar.  Küçük güzel evleri yıkıp yerine koca koca apart-
manlar dikiyorlar. Yok efendim!  Buna izin vermiyorum!
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haCİVat -  Karagözüm, belki de sen haklısın!

KARAGÖZ - Hah, şöyle yola gel efendi!

haCİVat -  O zaman ben gidip bu dileğini arz edeyim.

KARAGÖZ - Dileğimi arz et!  Beni çevreci farzet!  Farz 
etmene de gerek yok, ben öyleyim Hacivat. Eski evleri sevi-
yorum. Parkları bahçeleri, seviyorum. Yeşilliklerin içinde, 
doğanın koynunda mışıl mışıl uyumayı seviyorum. 
Uyku mu? Eyvah! Benim oğlanı beşikte unuttuk gördün mü? 
Senin yüzünden! Aman Hacivat! Ben hemen eve dönüyorum. 
Bana bak, söyle onlara evimizi yıkmasınlar, anlaştık mı?  Val-
lahi gelir taş üstünde taş koymam ona göre!
(Çıkar)

haCİVat -  Eh! Karagöz’ün bu dediğini bir düşünelim 
bakalım. Ben de gidip yetkililerle konuşayım. Her ne kadar 
sürç_ü lisan eyledikse af ola sevgili izleyenler. Hoşçakalın!

- Bİttİ -
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