
„Tsen brider sajnen mir gewesen“  

 

 

 

Vilna ´dan gelen 46 ya[\ndaki bira da}\t\c\s\ 
Slomil 
 
Bir at arabas\ ile bir at\n vard\…Yem ise ³ok 
yetersizdi  ve so}uk bir k\[ günü  
at\n so}uk´tan öldü. At araban\ satmaya 
mecbur kald\n ve bu bira ticareti´de bitti. Ah\r\n 
neden bo[ oldu}unu, ³ocuklar\n kendi kendil-
erine tekrar tekrar sorarlar. 

 

 

30 ya[\ndaki Nathan resmi i[siz 
 
Lodz´daki tutkal fabrikas\ i³in kemik ticareti 
yaparak i[ olunca ³al\[\yor. Bir ³ok gen³ k\z\n 
sende gözü olmas\na ra}men,  evli de}ilsin. 
Tabiiki bu k\zlar senin nas\l ya[ad\}\n\ 
ö}rendikleri zaman, hi³ bir [ans\n yok….Senin 
art\klar\ toplad\}\n mezbahane de kapand\. 

 

 

Slonim´den gelen 45 ya[\ndaki Krakau´daki 
nakliyeci Mischa Zelig 
 
Evvelden büyük par³alar\ istasyondan ald\n ve 
da}\t\m yapt\n, bugünlerde kü³ük nakliye pa-
ketlerinin olmas\ bile seni memnun ediyor. 
Büyük ticari ili[kiler, sokak sat\c\lar\ jahudilerle 
yap\lan kü³ük ticarete dönü[tü. Evvelden ³ok 
i[ oldu}undan, sana yard\m eden, [imdi ise 
evde oturan a³ annen ve a³ iki k\z karde[in 
sana ne desim? 

 

 



 

Lemberg´den gelen 55 ya[\ndaki metal sat\c\s\ 
Dowid 
 
Kur[un satarak en iyi ticareti yapt\n. Bu s\ralar 
kur[un pahal\ oldu}u i³in, ³ok az insan kur[unu 
kullan\yor. Böylece kur[un ticaret´de geriledi. 
Di}er bir ³ok e[yalar\ satmay\ denediysende, 
ger³ek i[in olmad\}\ndan ba[aramad\n. 

 

Slonim´den gelen 70 ya[\ndaki kuma[ sat\c\s\ 
Mojsche 
 
En iyisi Keten ticareti idi. µnsanlar giyeceklerini 
kendileri dikiyorlard\. Bugünlerde eski e[yalar\n\ 
ekseri  tamir ettiklerinden, keten´e o kadar ihtiya³ 
kalmad\. Her [eyden evvel iyi kaliteli olmas\ sat\[\ 
ya[at\yordu. Eski e[yalar\n\ sende böyle 
de}erlendirdin, satt\n. Onlar seni,  k\[\n \s\tmaya, 
romatizmana ve devaml\ öksürü}üne bile yeterli 
de}illerdi. 

 

Normal olarak Mukachevo´dan gelen, 39 
ya[\ndaki Shimele 
 
Ne yaz\kki k\[ yaz devaml\ yoldas\n.  
Mukachevo´dan Krakau´ya, oradan da 
Var[ova´ya yaliz dolusu ³oraplar\n\ yollarda 
ta[\yorsun. Ta[\makla bu ³oraplar\n de}eri de 
artm\yor zaten. Her zaman senin gibi kü³ük 
esnaflar, araba ile ticaret yapan büyük esnaflar 
taraf\ndan itilirler. A³ oldu}un zaman, “Bugün 
yiyecek ne var” diye soracak ailen olmad\}\ i³in, 
[ansl\s\n. 

 



 

 

Tarnopol ´dan gelen 60 ya[\ndaki pancar 
sat\c\s\ Abraham 
 
Pancar ticareti zor bir i[.  Asl\nda bu ticaret 
i³in, a}\r ³uvallar\ ta[\mak sadece ham-
mall\kt\r. S\rt\n bu i[e daha fazla ne kadar 
dayanabilecek, tamam bu i[te bitti. Ba[ta 
³ocuklar\n\ ko[turmay\ denedin, bu da ol-
mad\, ³ünki hepsi bu kü³ük Tarnopol 
[ehrini terk edip gittiler. 
 

 

Kisinev ´den gelen 34  ya[\ndaki ot sat\c\s\ 
Jisroel 
 
Kisinev hayvan pazar\nda satmak i³in, oniki 
ya[\nda ot toplamaya ve sat\n almaya 
ba[lad\n. E[in örgü i[leriyle para kazand\}\ 
i³in, evlilikten sonra bu ticaret yeterliydi. 
Bugünlerde art\k el i[leri fabrikalar ile reka-
bet edemez oldular. Ve k\z\n\z  oldu}undan 
beri, ot ticareti´ nin de anlam\ kalmad\. 
 

 

 

Var[ova ´dan gelen 51  ya[\ndaki pi[irici 
µtsik 
 
Evet, sen pi[iricili}i ö}rendin, daha do}rusu 
pastac\l\}´\. Insanlar\n az geliri oldu}undan, 
pasta ve mamülleri sat\n alam\yorlar, bir  
ekmekleri oldu}u zaman mutlular. Sen pa-
sta f\r\n\n\ satmaya mecbur kald\n ve sade-
ce un mamülleri sat\c\l\}\na ba[lad\n. 
Karn\n\n guruldamas\ndan ve anl\n\n 
k\r\[\kl\}\ndan, ya[l\ ve hasta annen bu i[in 
de yetmiyece}ini anlad\. 

 

 

 



 

Brody´den gelen 63 ya[\ndaki Kandil ya}\ 
sat\c\s\ Tewje 
 
Kandil ya}\ ticareti yapt\}\ndan, sana \[\k 
adam´\ deniyor, daha do}rusu deniyordu, 
[imdi ki[i  ya elektrik \[\}\ kullan\yor veya hi³ 
bir \[\}\  yok. Bundan dolay\ senin de ticari 
\[\}\n söndü. Geriye sadece, so}uk´a kar[\ 
odan\ \s\tmak i³in eksik olan kömürün yerini 
tutamayacak, kal\n bir manton kald\. ²ok 
ü[üyorsun ve senin a}r\ veren öksürü}ün ilk-
baharda bile iyi olmuyor. 

 



„Tsen Brider sajnen mir gewesen“ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

tsen (10)  lajn (Leinen) 
najn (9)   fracht (Frachtgut) 
acht (8)   ribn (Rüben) 
sibn (7)   gebeks (Gebäck) 
seks (6)   schtrimpf (Strümpfe) 
finf (5)   bir (Bier) 
fir (4)   hej (Heu) 
draj (3)   blaj (Blei) 
zwej (2)   bejner (Knochen) 
ejn (1)   licht (Licht) 

Leinen = Keten 
Frachtgut = Nakliye  e[yas\ 
Rüben = Pancar 
Gebäck = Hamur mamülleri 
Strümpfe = ²orap 
Bier  = Bira 
Heu  = Kuru ot, Saman 
Blei  = Kur[un 
Knochen = Kemik 
Licht  = I[\k 

Enson karde[ söylüyor: 
Sonuncu karde[ olarak ben kald\m, Kandil 
ya}\ ticareti yap\yordum,  
{imdi hergün ölüyorum, zira yiyecek bir 
[eyim yok. 

Schmerel mit’n fidele, Tewje mit’n bas, 

schpil’sche mir a lidele oif’n mit’n gas! 

 

On karde[ beraber idik, ben keten ticareti 
yap\yordum, biri vefat etti, kald\k dokuz., oy, 
oy ,oy ........., bana dar soka}\n ortas\nda, 
{imele keman\, Tewye de bas gitar\ ile, bir 
par³a ³als\n. 


