
KOLOBOK
Personajlar: avtor, babu, dädu, Kolobok, Tav

șam, Yabanı, Ayı, Tilki.
Didaktika matrialları: (a) medalyonnar/per-

sonajların maskaları; (b) marionetlär hem figuralar: bir ev, 
babu, dädu, Kolobok, Tavșam, Yabanı, Ayı, Tilki, birkaç aaç. 

Masalın sțenada koyulması: Sţenada iki skemnä siiredicilerä karșı durêrlar. 
Babuylan dädu taa sţenanın çeketmesindä skemnelerdä oturêrlar. Küülerdä iși-
diler türlü seslär: köpek salması, horoz ötmesi (ne gösterer, ani olay çin sabaalen 
geçiriler), bașka hayvannarın sesleri, geneldän gösterän bir küülü çorbacının au-
lunu. Bu seslär audio kolaylıklarında yazılı var nasıl olsun, yada kulisalarda kendi 
ușaklar bu sesleri sölesinnär, ne stimul verecek spektaklidä, çeketmesindän sonu-
nadan, pay almaa hem kendi aktör becermeklerini göstermää.

Aktör sţenanın sol köșesindä küçük bir masanın yanında oturêr, önündä onun 
bir açık kiyat, neredän o bu masalı okuyêr. Bir ideya gibi onun kucaanda bir kedicik 
yada tavșamcık var nasıl olsun. Bir olayda – babu, dädu sţenada skemnelerdä 
oturêrlar hem avtor masada okuyêr. 

Avtor: Yașarmıșlar bir vakıt däduylan babu (däduylan babu girerlär). Dädu 
bir gün teklif etmiș babuya:

Dädu: Pișir, babu, bana bir küçük (gösterer ellerinnän) ekmecik. Ruslar ona 
“kolobok” deerlär (sallêêr kafasını).

Babu: Nedän pișireyim ya (yayêr kollarını), açan bir da püskä (püskesini gös-
terer) un yok?

Dädu: Süpürt unnuun içini, çuvalları silk – da toplanacek okadarlık (alıp 
elinä süpürgey, gösterer nicä süpürmää, nicä cuvalları silkmää).

Avtor: Babu ölä dä yapmıș: süpürmüș unnuu, silkmiș çuvalları da toplamıș 
biriki auç un, yuurmuș hamuru kaymaklan, tombarlatmıș bir ekmecik, kaur
muș oloy içindä da koymuș onu suutmaa pençerenin setinä. (bu vakıt babu 
süpürer, un toplêêr). 

Bıkmıș o ekmecik – Kolobok pençerenin setindä durmaa da tukurlanmıș. 
Tukurlanmıș Kolobok yolca da çıkmıș ona karșı Tavșam. (Kolobok darsıklı oturêr 
pençerenin setindä, sora da, bakınıp, bașlêêr tukurlanmaa).

Tavșam: (Șen-șen, ţup-ţup) Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
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Kolobok: (Korkusuz lafeder). Brak beni, Tavșam, imä, taa islää seslä benim 
türkücüümü.

 Bän kalın bir Kolobok,   Pençeredä suudulu.
Akıllı bendän hiç yok!   Șiretlik içim dolu.
Unnuktan toplanma,   Bän dädudan kaçtım,
Çuvaldan silkinmä.   Bän babudan kaçtım,
Yapılı kaymaklan,   Ama bän sendän, yılık,
Salt iki parmaklan.   Kaçacam, nicä balık.

Avtor: Da tukurlanêr Kolobok ileri dooru, Tavșam onu okadar da görmüș. 
(Tavșam șaș-beș bakêr). Tukurlanarmıș Kolobok daayın yolcaazından da çıkmıș 
ona karșı Yabanı:

(Kolobok urulêr yabanıya):
Yabanı:  Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
(sert hızlanêr Koloboon üstünä)!
Kolobok: (Korkusuz)  İmä beni, Boz Yabanı, bän sana bir türkücük çalacam. 
 Bän kalın bir Kolobok,   Șiretlik içim dolu.
Akıllı bendän hiç yok!   Bän dädudan kaçtım,
Unnuktan toplanma,   Bän babudan kaçtım,
Çuvaldan silkinmä.     Bän Tavșamdan kaçtım,
Yapılı kaymaklan,     Bän sendän, Yabanıdan, 
Salt iki parmaklan.     Kaçacam, nicä yılan.
Pençeredä suudulu.

Avtor: Tukurlanmıș Kolobok (tukurlanêr) ileri dooru  Yabanı (șaș-beș) onu 
okadar da gömüș. Tukurlanmıș Kolobok daaca da çıkmıș ona karșı bir Ayı  
(yolcaazın üstündä ayıya urulêr).

Ayı: (Moo-o-or!)  Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
Kolobok: (Korkusuz hem güleräk).  İmä, buruk bacaklı! Taa islää sän benim 

türkücüümü seslä. Kolobok çekeder çalmaa, Ayı sa kulaklarını sarkıtmıș da 
seslärmiș:

– Bän kalın bir Kolobok,  Șiretlik içim dolu.
Akıllı bendän hiç yok!   Bän dädudan kaçtım,
Unnuktan toplanma,   Bän babudan kaçtım,
Çuvaldan silkinmä.    Bän Tavșamdan kaçtım,
Yapılı kaymaklan,    Bän Yabanıdan kaçtım,
Salt iki parmaklan.    Kaçacam sendän, Ayı,
Pençeredä suudulu.    Olacan sän pek mayıl.
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Avtor: Tukurlanmıș Kolobok ileri. Ayı (șaș-beș) onu okadar da görmüș. Tu
kurlanmıș kolobok ötää dooru da karșı çıkmıș ona Tilki. (Tilki hızlı çıkêr karșı).

Tilki: (Șiret hem yaalanarak) Zamanêêrsın, Kolobok! Nasıl sän gözälsin! Nasıl 
sän kızardılmışsın! Bän seni iyecäm!

Kolobok: (Bișey annamayarak) İmä beni, taa ii bän sana kendi gözäl tür
kücüümü çalacam:

 Bän kalın bir Kolobok,  Bän dädudan kaçtım,
Akıllı bendän hiç yok!   Bän babudan kaçtım,
Unnuktan toplanma,   Bän Tavșamdan kaçtım,
Çuvaldan silkinmä.   Bän Yabanıdan kaçtım,
Yapılı kaymaklan,   Bän Ayıdan kaçtım,
Salt iki parmaklan.    Ama sendän, Tilkicik,
Pençeredä suudulu.    Taa da kolay kaçacam.
Șiretlik içim dolu. 

Tilki: (Yaklașêêr, iiler). Käämil türkücük! Sade bir kusur, gözelim, artık ihtärım 
da hepsiciini ișidämeerim (gösterer saar kulaklarına). Otur benim burnumun 
üstünä, kulaklarıma taa yakın da taa bir kerä çal o gözäl türkücüünü.

Kolobok: 
 Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok! 
Avtor: Tilki onu bitkiyadän seslämemiș, kestirip yarım lafta, tutmuș onu 

haphap da imiș.
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