
HACİVAT- KARAGÖZ ve PEKMEZ 

 

Ümmü Şifa Özen 

 

(Karagöz öksürerek sahneye girer, ardından Hacivat girer) 

HACİVAT: Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence! 

KARAGÖZ: Evinde açık kalsın pencere! 

HACİVAT: Merhaba Karagöz’üm, nasılsın? 

KARAGÖZ: Merhaba kuru üzüm (öksürür), görmüyor musun, hastayım. 

HACİVAT: Ah Karagöz’üm, geçmiş olsun. 

KARAGÖZ: Senin de gözlerine yaş dolsun. 

HACİVAT: Niye öyle diyorsun Karagöz’üm, sağlık afiyet istesene… 

KARAGÖZ: (Öksürür)Sen de beni bi rahat bırakıversene… 

HACİVAT: Seni böyle nasıl bırakayım Karagöz’üm? Bir hastaneye götürelim seni. 

 KARAGÖZ: Gümüşhane’ye nasıl götüreceksin beni? 

HACİVAT: Ne Gümüşhane’si Karagöz’üm? Hastasın ya bir hastaneye götürelim, öksürüğün 

için ilaç alalım diyorum. 

KARAGÖZ: (Öksürür) Hı, Hacı Cavcav, ben gittim hastaneye. Doktor pekmez yazdı reçeteme. 

 HACİVAT: Oh Karagöz’üm, ne güzel işte. Peki içtin mi pekmezi? 

KARAGÖZ: Sen geçtin mi körfezi? 

HACİVAT: Pekmez diyorum Karagöz’üm, körfez değil. Sana ellerimle şifalı bir karışım 

yapayım mı? 

KARAGÖZ: Azıcık aşım ağrısız başım… Aman başımı ağrıtma Hacı Cavcav. 

HACİVAT: Aman Karagöz’üm, başını niye ağrıtayım? Bu şifalı bir karışım.  

KARAGÖZ: (Öksürür) Öyleyse kaynat sütü bir taşım. 

HACİVAT: Yok Karagöz’üm bu sütten değil üzümden yapılıyor. 

KARAGÖZ: Kuru üzümden mi? 

HACİVAT: Yok, yaş üzümden… 
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KARAGÖZ: Valla olsa yerim tavuk dürümden. 

HACİVAT: Yok Karagöz’üm, dürüm değil. Üzüm daha yeni toplanınca ondan pekmez 

yapılıyor. Hem tatlı hem çok faydalı bu pekmez. 

KARAGÖZ: (Öksürür) Benim bu öksürüğüm tükenmez… 

HACİVAT: Tükenir Karagöz’üm tükenir. Bak sana nasıl yapacağımı tarif edeyim. Önce tavayı 

ocağa koyacağım. 

KARAGÖZ: Ee, yandı tava yandı… 

HACİVAT: Yok Karagöz’üm, içine biraz da tereyağı koyacağım. 

KARAGÖZ: Kabağı niye oyacaksın Hacı Cavcav? 

HACİVAT: Aman Karagöz’üm ne yaptın? Seni iyileştirmek için tavaya tereyağı koydum. Yağ 

eriyince içine biraz da pekmez… 

KARAGÖZ: Ama bu tava görünmez …  (Öksürür) Bu öksürük tükenmez… 

HACİVAT: Tükenecek Karagöz’üm tükenecek. Tavada yağla pekmez iyice ısındı mı? 

KARAGÖZ: Tava senin elinde, ısındı mı? 

HACİVAT: Daha tarif ediyorum Karagöz’üm… Şimdi sıcak sıcak içeceksin bu pekmezden. 

KARAGÖZ: Yandım Allah! Yaktın beni Hacı Cavcav… 

HACİVAT: Aman Karagöz’üm yavaş yavaş içeceksin. 

KARAGÖZ: Aman kuru üzüm, sen de hızlı hızlı gideceksin. 

(Önde Hacivat arkada Karagöz sahneden çıkarlar) 

 


