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BiRiNCt TABLO



(Bir m^dan, Gun iQimak uzere. Alan, ara cizgileri belirli
buyuk ta^laria dd§eli. Meydana agilan sokaldann uglan g5-
nlluyor. Sokaklar, gittikge daralarak gozden yitiyor. Biitto
yapilar tagtan. Sokaklar boyunca uzayan evler, en gok iki
katlidir. Kemerli balkonlannda toprak testiler gdnilur. Mey-
danin gurasmda burasmda bir kag z^ytin ve hurma dnsin-
den agag. Bir kdgede bir gegme. Qegmenin cephesinde arkaik
kabartmalar. Su, kara tagtan yapilmig bir aslanin agzmdan
akiyor. Qegmenin ig duvannda zindre takih bakir bir kdse.
M^danin geri plamnda boydan boya uzun bir yapi. Yapmm
iki katmdan bagka bir de yan bodrum bir kati var. Binamn
ustOnde, sag ve solunda kihgh, mizrakli ndbetgiler dolagiyor.
Binamn sagmda buyOk bir demir kapi. Kapab. Kf^mm orta-
smda kiigiik bir kapi. O da kapali. Kapinm ondnde aym ge-
kilde ndbetgiler. Duvar, bagtan sona perceresizdir. Yalmz,
bodrum katmda, demir parmaklikh ufak bir pencere. Pence-
re, ilk bakigta istisna! olarak agildigi intibaim vermekte.

Meydamn tenha bir saatidir. Tek tuk gegenler. Koyliiler,
hayvanlan ve yukleri. Saticilar, guvallarda, sepetlerde, ya da
tahtalar ftstdnde satacaklan geyleri sergUeme haznliklan
iginde. Demir kapinm oniinde bir kag ziyaretgi. G^gmede, su
bagmda bir kag kigi.

Kugbk pencereye igerden bir geng adamm dayali oldugu
gdrdlOr. Bir serge gelir ve pervazlarma konar pencerenin.)

Hz. YUSUF — Ne haber kiigiik ku§. (Eliniuzatip
ona avueundaki taneleri sunar.) Elbet, bir habeiin V8ur-
dir. Bu pencere bo§una a^ilmadi. Butiin pencere-
ler kapanirken agilan ve butiin pencereler agihr-
ken kapanan bu pencere bo^una agilmadi, kii^iik
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ku§. Herkes sanir ki onu Ziileyha agtirdi benim
igin. Beni bu zindana attiranin o oldugunu sandik-
lan gibi. Oysa benim burada ni$in bulundugumu
ve bu gece penceresinin nereye aQildigim, ancak
senin, benim, Ziileyha'mn ve bu pencerenin yazgi-
Sim yazan, yazdiran bilir, (Ku§, hayAl meySl gorulen el-
den bugday tanelerini yedikten sonra ugup gider.)- U^p
gittin, pirrr... dejdp gittin yuvana dogru, ser$e-
cik... Yuva dzlemiyle beni yakarak...

(Ozerinde ydk bulunanbir deve, pencereye dogru yakla-
§ir. Ba§ini pencere demirlerine surmege ba^lar. Hz.' Yusuf,
elini uzatarak devenin ba$mi ok§ar.)

Oh! Cdnim dogu ruzgdn, sabah sabah esiyor ve
ilkin bir ser^eyi, sonra bir deveyi, sona ermek iize-
re clan karanliklarm bagrmdan ^ekip pencereme
siirukluyor.

(Geri plandan, SESLER'in, bir koro gibi, gaybm dili ve
musikisiyle, sdyledigi duyulur:

SESLER

Dogu yeli! Haher getirdin mi o sevgilideri?

Bir haber, gelerek kederlerimizi alip gotUren.

Sabaha ditsin, uyanik ol uyanik, Tann igin,

Bizden ana, ondan bize sel&m armaganini
getirip goturlirken.)

Ey garip deve, sahibin nerde? Nerden gelip ne
reye gidiyorsun? Anhyorum, bana goUerden, o son-
suz ozgiir havalardan bir soluk, bir koku ta^iyor-
sun. Cok yol teptin. Yoruldun. Ba§mi dinlendire-
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cek bir yerde bir ko§e anyorsun. Ama, ey bilinme-
yen umutlarm ho§ armagani deve, en ba^ vnrma-
man gereken yer bnrasi. Zindamn ne demek oldu-
gunu bilseydin, biitiin o katlandigm zahmetleri,
boyle bir dinlenmeye yeglerdin. YoUarda, o yoUar
bitmeyen cinsten yoUar olsa da, yiirumenin ne de
mek oldugunu, ne mutluluk oldugunu anlardin
(Obur elini de uzatip deveyi adeta kucaklar. Deve, meinnun,

yuzunu onun ellerine surmektedir). Filistin*den geQmi§
gibisin. Oramn (igeklerinden kokular var iizerin-
de. GKizlerin, oralan goren gdzler gibi. Haber getir-
din, anliyorum, bema bir haber getirdin. Tegekkur
ederim. Tanri'mn da seni sevindirmesini dilerim.

(Bir mucize girpimgi. Bir anda devenin yuzii degigmege
ba^Iar, giderek bir insan yiizu gordndmunu alir. Sonra sdzler
di^ulur ondan.)

DEVE — Ey almnda yiicelik parlayan, kalbinde
meleklerin yerlegtiginin aldmetleri soziinde apa-
Qik ortaya gikmi, goniii iilkesinin tutsak gehzade-
si, Sana sel^ vereyim dedim bu alandan ge^er-
ken. Kenan illeiinden geldim. Yine oraya donece-
gim. Bana bir buyrugun var mi? Bir soziin var mi
iletecek o kutlu iilkeye? O hiizne gomulmiig baba-
ya bir mugtu igigi olsun gotiiremez miyim? Kana-
yan yara i^in, bir parga aciyi dindirecek bir mer-
hem tozu yerine gegsin diye bir iki kelime, bir iga-
ret, ya da bir selam iletme izni liitfetmeyecek mi-
sin? diye sormak igin bagvurdum bu gile tagma.
tlerdeki BiiyiikOdev'ini^in bu gilemedresesinden
ge$men gerek. Bu taglarm hepsi bence kutludur.
Tek bagma, zulme kargi ayakta duran hakikat
medresesidir bu zindan.
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(Dogu rflzgdn, bir kez daha eser. Hz. Yusuf, devenin bu
sozleiiyle dolu, gaybdan, SESLERIn sQkCbietli turkusunu
dinler:

SESLER

Ey dogu esintisi! LUtfedip derde derman

getirdin.

Yardan haber, olUye can getirdin.
Devenin son cumlesi, Sesler'in tiirkusuyle kan§ip Hz. Yu-

sufun rubunda gittik^e biiyiiyen bir yankiya ddnu^urken,
dteden, elinde sopa bir adam yakla$ur.)

ARAB! — Be miibarek hayvan, nereye kaybol-
dun? Neden ka^ip buraya geldin? Yolcu yolunda
gerek. Yoksa yoldan kurtulmak i^in hapishaneye
mi gireceksin? 7

(Tarn sopayi deveye indirect sirada, gdzd, pencerede Hz.
Yusufa ili^ir. Ve onu gorur gbrmez, ayaklanm yer tutar. Oy-
lece kalir. Ayni zamanda, deve, gaiblerden gelen insan ydzd
maskesini yitirerek yeniden eski halini alnustur).

Hz. YUSUF — Ey karde§, nereden gelip nereye
gidiyorsun?

ARABt — Kenan'dan geliyorum.
Hz. YUSUF — Kenan'm hangi b5lgesindensin?

ARABi—Yurdum, Israilogullari oymaginm ko-
nup go^tugii yerlerdir. Ve jruvam, Yakub Aile-
sfnin evleri civarmdadir.

Hz. YUSUF — Ey karde§, sen big o ovalarda, o
yerlerde bir agag gordiin mil ki, govdesinden on iki
dal gikmig, fakat birini firtina kirmi§, ve agacm
govdesi, o kinlip uzaklara goturiilen dal igin agli-
yor, kinlan dalm gogdeye biti§tigi yer de ajrm 6z-
lemle gozyagi dokiiyor olsim.
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ABABi — Anliyorum, bu soziin, Yakub'un du-
rumima i§aret. On iki oglundan birini yitirdigin-
den, yollar kav§agmda bir bina yaptinp admi Hii-
ziinler Evi koydu. Gece giinduz orada Tann'ya yal-
vanr durur ve gelip ge^enden, ugan ku§tan bile
haber soru§turur. Fakat, o gun bugiin, ondan hig-
bir haber alamadi, yitenden hiq bir eser gdnilme-
di, gizlilikler Memi, i^ine ^ekip aldigi o sevgili
oguldan en ufak bir i§aret sizdirmadi.

(SESLER'in musikisi, bu kez, huzun ve aynlik aasini dil-
lendinnektedir fondan.

SESLER

Tanrim, kimse olmasm aynlik tuza^nin esiri

Hig kimsemn evi Yakub evi gibi olmasm

hiiziinler evi.

Gokler donmez sevenin dilegince bir kez.

O, durmadan aglayip sizlasa, feryad else
ne ki.)

Hz. YUSUF — (Sesi, anilar §eikatiyle duyarlilik dol-

mu§, ozlemle yagmur bulutu gibi olmu§). Karde§, peki
§imdi ne yone gidiyorsun?

ARABi — Hicaz yoniine. Ordan satmak igin e§-
ya ahp Kenan iline gotiirecegim.

Hz. YUSUF — Bu yolculukta ne kadar bir tica-
ret, bir kazang umuyorsun?

ARABi — Yiiz dirhem.

Hz. YUSUF — (Ustunii yoklar ve koynundan pinl pinl

bir ta$i gikanp uzatur). Al, Sana degeri jrirmi bin dir-
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hemden de fazla bir yakut. Burdan dogruca Kenan
ili'ne gidip o Hiiziinler Evi'ne var. O, ihtiyara se-
laminu ve saygilarmu ilet. Ve etegini benim adima
op ve de: ey kink gdniilleri onaran Tanri Elgisi!
Sana inanan garipleri, dzlemini gekip durmadan
seni anan, ama sana kavu§amayan talihsizleri du-
anda hatirla ve seni unutmayanlan unutma.

ARABi — ismini ne olarak soyleyecegim ey gi-
leke§ arkada§. Ola ki, o ulu zat, senin ismini dg-
remnek ister.

(Hz. Yusuf, daha bir §ey soylemeden SESLER'in sesi du-
yulur arka pldndan.

SESLER

Qektigimiz gileler yuziimuzden okunur.

Di§imizdan igimiz, gecemiz gundiizumuzden

okunur.

Adimizi soylemeye ne gerek, bir bakigta

ismimiz, yanip kiile donmiig ozumuzden
okunur.

Hz. YUSUF — Dostum, beni nasil gordiinse 6y-
lece anlat. O ihtiyar benim kim oldugumu bilecek-
tir.

(Daha yeni siismu^ olan SESLER korosu, birden, sesini
yukseltir.

SESLER

Dost, bak gor, sararan yiizumuzde

Dilnyayi kaplayan gdzya§lari var.
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Karde§im, o ihtiyan gordugiinde, acidan doktii-
gu g6^a§lan jriizunden goziine ak gelim§ bulacak-
sm onu belki. Ama bil ki, benim de genglik hazinem
dger kam girdabinda kayboldu, eridi gitti. Onun
Makami, Hiizunler Evi ise, benim de yurdum Zin-
dan Hiicresidir. Ey arkada§, direnme, bu yakutu al,
gd2^a§i yakutlanm yerlere sagan bu garesizden, o
duasi geri gevrilmez, iyiligin 6z kajoiagi Ustiin in-
sam haberdar et. Onu biraz ferahlandir.

ARAB! —iyi ama, aziz geng, yerimdenkimildi-
ygumyorum. Ayaginu yer tuttu adeta; ayagim bu-
raya yapi§ti sanki. Hareket edemiyorum ki, iste-
diklerini yerine getireyim.

Hz. YUSUF — Karde§, bu deve kutlu bir deve-
dir. Sen gebneden onunla dertle§tik. Gurbet golii
du§kunlerine, Hiizunler Evi'nde oturanlarm habe-
rini getirdi, ozlemlilerine bekledikleri mugtuyu
iletti. Sense tutup ona el kaldirdin. O cezaya degil,
armagana la3rikir. Ona dokunmaktan sakm.

ARABi— Tovbe olsun, yeter ki, §u ayagim kur-
tulsun.

(Hz. Yusufun elleri, pencere demirleri arasmdan yukari
dogru agilirken ansizm yer sarsilir. Arabinin ayagi kiirttdur.
Elini iizatarak kiymetli ta^i alir. Dev^le birlikte gdzden kay-
boliirken, karsi evlere guniiii ilk i§iklan vurur, henuz pencere-
de uzamk duran Hz. Yusufun elleri, bir ^amdandaki iki mum
gibi parlar ve sonra yava^ yava? i^eri Qekilir.

SESLER korosu:

SESLER

Bir an yiizumuz giilmez §u karanlik gag

yuzunden
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Dogmasaydik ke§ke §u karagiinlerin
gogsunden,

tiirkHstina soyl^ken bir karalti yaklagir, pencereyi kapar,
demir kepenkleri indirir.)



IKiNCI TABLO



(Geoe yansi. Ovada bir yol agzi. Ufak bahfeli bir ev. Ay
vuruyor. Arabi devesiyle bah^e duvanmn dnfinde durur.)

ARABi — SelAm, Tann Elgisine selAm. Tann-
dan bize haber getiren sana selAm. SelAm, gdnlu
gamlarla dolu olan sana. SelAm, tahammul edil-
mez (ileleri yuklenmi$ olana!

. (Evin kapisinin agildigi, $ikan sesten anlagilir. Agaglar
arasmda bir hiQiiti isitilir. Birinin yakla^tigi anlasihr.)

YAKUB PEY6AMBER — SelAm, ey bize selAm
diyen Tann kulu. Gdnliime ferahlik verdi §u igten
selAmlann. Ne yahdan geliyorsun?

ARABi- Misir yoniinden geliyonun. Sana habe-
rim var. Seni anlattigim bir gengten saygilar, se-
lamlar getirdim sana. Zindandan geliyor bu selAm.
Ama aydmlikfeu:. Geng bir kiginin selAmidur bu.
Ama en oigun yaglilarmki bile onunla yangamaz
igtenlilikte ve gergeklikte. Buralann igiginm miih-
rii var o gendn jaiziinde. Filistin'den bir hava var
saglannda ve gozlerinde.

YAKUB PEYGAMBER — Tann, sonsuzca cd-
merttir. tnsani en ummadigi zamanda, en ununa-
digi ydnlerden sevindirir. igte, bu gece yansmda,
big tanunadigim sen, big dugunmedigim yerlerden
gonlumii igitan baberler getirdin. Qaresiz bir der-
din ilAcini getirmig gibi. Olmiig birinin sagbk ya da
diribg mugtusunu getirmig gibi.
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(C^evrede, ay i^igmm parlayi^ ahengine denk bir yumu*
§aklikla, SESLER, kendisini dujmrur.

SESLER

Tann silsin yazindaki lekeleri, gdlgeleri ey
yolcu

Getirdin sevgiliden bize o e§siz haberi ey
yolcu

Mu§tunla aydmlandi nice sir ve sir eri ey
yolcu

Ayrilanlari kavu$turacak umut belgeleri ey
yolcu.)

Ey, sozimde duran yoHni, getirdigin selamla,
anlattiklannda beni adeta genQle§tirdin. Oleya-
zan canima yeniden hayat verdin. Qalkanan kalbi-
mi eski siikihietine kavu§turdun; aynhktan ya-
nan, kavrulan cigerlerime serinleten bir §erbet
sundun. Kar§ilik olarak, razi olacagm ne verebili-
rim acaba?

ARABi — Diinyaya yarar kar$iligi, o geng ar-
magan etti bana. Geiip senin ayaklanna kapan-
mam ve saygilarmi sana sunmam igin bana paha
bigilmez bir ta$ armagan etti. Diinyanu o geng
onardi. Umudum odur ki, sen de obur dilnya kur-
tulu§um i(in elini uzatasin bana ey Tann Elgisi.
Kutlu ki§i. Duani istiyorum yalnizca. Yakutlarm,
elmaslarm ysuunda degersiz bir ta§a donecegi o
ger$ek deger olan duani.

YAKUB PEYGAMBER — (Yapraklar arasmda nur
sa^anellerin goriilur.) Allahim, bu degerli kulu-
nu, bu ahdine sadik dostunu, olum korkusundan,
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can geki^mesi bel^sindan uzak kil. Onu cennetine
girdirecek erdemle donat.

(Oana kadar sessiz duran devedebir hareket gSrCUdr. Bir
9eyler ister gibi sesler (ikanr.)

Rabbim, bana liitiifta bulunup bu devenin ne
istedigini bildiriyorsun. '^aberin ta§iyicisi benim;
beni de duanda unutma" diyor. Bu insanlara ka-
pall kapiyi madem ki bana aQtm, Tannm, bu deve
nin tavrinda. Oyleyse, onun igin de duami kabul
et. Onu da cennet develerinden kil ve onu cennet
ye§illiklerinin gozeticisi derecesine ula§tir.

ARABi —Ey, Allah'm bize kutlu bir armagan
gibi gonderdigi Peygamber! Hissediyorum ki, §u
an dualarm kabul amdir ve zaten senin duan geri
$evrilmez. O zindan tutsagi gen^ igin de dua et.

YAKUB PEYGAMBER — Onu da istegine ka-
vugtur Tannm. Muradi neyse ona erigtir.

(Sonra arka aikaya tablolann degi^tigi gorulur.)
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UQUNCUTABLO



Bir ovada bir devenin ardinda bir adam...



DdRDtiNCU TABLO
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Bir zindan hiicresinde, kapali pencerenin altin-
da, gen? bir insan, pencerenin a?ilacagi gecenin
geli§ini bekliyor, yiizii duvara doniik.



BEI^lNCi TABLO
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Bir gile hiicresinde, yuzunii ortmiig Peygamber,
0 gene igin, o yolcu igin, o deve igin, biitiin dertliler
i?in, kurtulmasi gerekli butiin insanlar igin, tiim
insanlik igin, gozlerini goklere dikip yardim uman
butun yaratiklar igin Tanri'ya yalvariyor, diz 56k-
mu§ sert ta§lar iistiinde ve elleri joikarda, goge
ula§mi§casina 3rukarda.

SON
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