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KİŞİLER

SOFİ: Kim bilir kaç bin yaşında. Tiyatronun cini. Eski bir 
tiyatro binasında, sofitada yaşar. Sahne tozu ve repliklerle 
beslenir. Çok bilgili, huysuz bir ihtiyar.

SES: Sesi yankılı güzel bir peri kızı. Tiyatroda yaşar. 
Sofi’nin yardımcılarından. 

IŞIK: Yüzü ışıltılı, güzel bir peri kızı. Tiyatroda yaşar. 
Sofi’nin diğer yardımcısı.

EFE: 9 yaşında. Hızlı koşar. Dondurma sever. Biraz kor-
kak. Araştırmacı. Bilgisayara meraklı

DENİZ: 11 yaşında. Efe’nin ablası. Cesur. Öğrenmeye 
meraklı. Televizyon izlemeyi sever.

Diğer oyuncular dönüşümlü olarak oynayacaklardır.

Mağara adamları, Antik Yunan oyuncusu, Romalı oyun-
cu, Shakespeare oyuncuları, Soytarı, Tiyatro patronu, Kara-
göz, Hacivat, Kavuklu, Pişekar, Kral, Kraliçe, Perukalı adam, 
dansçılar...
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1. PERDE

Dağınık bir tiyatro sahnesi. Etrafta çeşitli dönemlere ait 
kostümler, peruklar, kuklalar... Dekor olduğu anlaşılan bir 
ağaç... Bir kenarda makyaj masası, üstünde plastik bir kuru 
kafa. Hemen yanında bir sandık...

Tatlı bir müzik başlar. Sahnenin sağında ve solunda iki 
güzel peri kızı belirir. Ellerindeki ışıltı saçan tozları serperler. 
Perilerden biri ellerini çırpar. Sahne biraz daha aydınlanır...

Müzik eşliğinde, tüm oyuncuların açılış dansı ile oyun 
başlar. Kral, kraliçe, soytarı, perukalı adamlar, ellerinde ma-
karalara bağlı rengârenk kurdelelerle sahneye girerler.

MÜZİK – DANS

Tiyatro büyülü bir dünya
Yaşamın tüm renkleri burada
Kırmızılar maviler pembeler
Siyah ve griler aralarda
Yeşilin tüm tonları
Turuncular sarılarla
Yaşam tiyatroda
Tiyatro yaşamda
Tiyatro büyülü bir dünya 
Yaşamın büyüsü tiyatroda...
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Oyuncular, yavaş yavaş sahneyi terk ederken 
müzik değişir. Spotların olduğu yerden sofita cini 
Sofi, elinde süpürgesiyle iner. Sevimli bir yaratık. Bi-

raz tuhaf giyimli; şapkasına bağlı, uçan küçük, kırmı-
zı bir balon var. Sahneyi büyük bir mutlulukla süpür-

meye başlar. Süpürdüğü yerlerden toz yükselir. Sofi 
şarkısını söylerken bir taraftan keyifle yükselen tozları 

içine çeker.
MÜZİK – ŞARKI

Ben sofita cini Sofi’yim
Yani adım Sofi benim
Işıklar arasında benim evim
Tiyatronun tavanında yerim

Sahne tozuyla beslenirim
Replikleri tatlı niyetine yerim
Replik ne diye sorarsanız
Öğreneceksiniz, kalırsanız

Ben sofita cini Sofi’yim
Yani adım Sofi benim
Işıklar arasında benim evim
Tiyatronun tavanında yerim

Müzik sona erer

SOFİ

 Bu kadar yemek yeter. Hadi bakalım sen de yerine! Hop 
hop hop! (Süpürgeyi yukarıya atar. Süpürge uçar. Yukarıda 
kaybolur.)

Evet! Bu kadar temizlik de yeter. (Salona bakar. Mutluluk-
la gülümser.)
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Oooo, ne güzel seyirciler gelmiş bugün! Bayılırım dolu 
salonlara. Bugün çok eğleneceğiz anlaşılan. Az sonra sizle-
re harika bir oyun sergileyeceğiz. Şey oyunu... Şey oyunu... 
Hangi oyundu yahu? Ses! Işık! Neredesiniz?

 Sağ ve sol üstte iki güzel peri kızı belirir. Ses’in sesi yan-
kılı, Işık’ın yüzü pırıltılıdır.

SES

Buradayız Sofi!

IŞIK

Buradayız Sofi!

SOFİ

(Sofi birden heyecanla art arda sorar.) Bugün programı-
mız nedir? Hangi oyun oynanacaktı? Kimler oynayacaktı? 
Müzikal mi? Büyük bir yıldız mı geliyor yoksa? Söyleyin kim 
kim?..

Ses ve Işık umutsuz, birbirlerine bakarlar.
IŞIK 

Ah Sofi Ah!

SOFİ

Yine ne var? Jeneratör mü bozuk? Salon kirası mı öden-
medi? Ne ne ne?

IŞIK

Sen söyle!

SES

Sen söyle!

IŞIK

Hayır, sen söyle!
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SES

Hayır, sen!

SOFİ 

(Sofi bu uzayan oyundan sıkılmış) Yeter! Sesin kesinizi! 
(Kızlar dil sürçmesine kıkırdar.) Amaaannnn! Kesin sesinizi 
diyecektim. Söyleyin bakalım, neler oluyor?

SES

Şey... Sofi... bunu söylemek çok güç ama... artık bu tiyat-
roda oyun oynanmayacak.

IŞIK

Bütün oyunlar, konserler, gösteriler iptal oldu.

SOFİ

Ne demek istiyorsunuz? Ne demek oyunlar iptal oldu. 
Bunca bilet parasını ödeyip gelen seyirci ne olacak peki?

IŞIK

Sanırım bir yanlışlık olmuş, biletler satılmış. Seyircileri-
mizden özür dileyerek biletlerinin parasını geri vermeliyiz. 
Bugün oyun yok...

SOFİ

 Böyle bir saçmalık duymadım. Oyunun iptali söz konusu 
olamaz. Olamaz! Olamaz! Kızlar ben bu konuyu çözmeye 
gidiyorum. Seyircimiz parasını vermiş gelmiş. Ben şu sorunu 
çözene kadar gösterin kendinizi. Sahneyi boş bırakmayın.

SES

Ama Sofi...

Sofi sahneden çıkar.
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IŞIK

Bir dakika dinle... Offf, gitti bile!

SES

Ne olacak şimdi? Sofi tiyatro binasının yıkılacağını hâlâ 
bilmiyor anlaşılan. 

IŞIK

Tiyatro binasının yerine otopark yapılacağını da bilmiyor 
galiba...

IŞIK

Seyircilerimiz oyun izlemeye gelmişler Ses. Bir şeyler 
yapmalıyız.

SES

 Çok haklısın. Sofi her şeyi öğrenip kızgınlıktan deliye dö-
necek.

IŞIK

Eğer bir şey yapmadığımızı görürse...

SES 

Ceza olarak bütün peri tozlarımızı alır! (Telaşlı) Bakayım 
gösteri dolabıma neler var Işık?

IŞIK

Ben de peri odasına bakayım Ses... Belki seyircilerimizin 
hoşuna gidecek bir şeyler bulabilirim. 

SES

(Seyirciye) İki dakika izin verin bize. Tekrar birlikte olaca-
ğız sizlerle.
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(Ses ve Işık çıkarlarken sahne dışından oyun oynayan iki 
çocuğun –Deniz ve Efe’nin- kahkahaları duyulur.)

DENİZ (SES)

Yakalayamazsın beni! Yakalayamazsın! Efe beni yakala-
yamaz!

EFE (SES)

 Sen şimdi görürsün! Tavşan bacak Efe derler bana.

DENİZ 

(Deniz sahneye girer.) Efe beni yakalayamaz! Efe beni 
yakalayamaz! Tavşan bacakmış... Tavşan bacak! (Doğruca 
makyaj masasının altına saklanacakken seyircileri fark eder.) 
Tavşan bacak! Tavş... Aa!

EFE

(Efe girer sahneye. Koşar Deniz’i yakalar.) Hani yakalaya-
mazdım. Yakaladım işte!

DENİZ

Efe bir dakika! Bırak beni... Şuraya bak!
EFE

Hadi canım, ne bakacakmışım? Fırsattan yararlanıp ka-
çacaksın değil mi?

DENİZ

Şaka yapmıyorum...

EFE

(Efe seyirciyi görünce korkar.) Anneeeeciğiiiimmm! Bun-
lar da kim?

DENİZ

Ne bileyim ben! (Bir kuklayı devirir yanlışlıkla. Korkuyla sıç-
rar.)
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EFE

 Aaaa! Bu da ne böyle? Neredeyiz biz? Arkadaşlar burası 
neresi?

“Tiyatrooooo!” cevabı gelir.

DENİZ

Tiyatro mu? Şu işe bak! Sen tiyatro binasına girdiğimizin 
farkında mısın?

EFE

Hayır. 

DENİZ

(Deniz kuru kafayı bulur masanın üstünde) Bu da ne böy-
le? Aa, kuru kafa!

EFE

 Bırak onu!
DENİZ

Gerçek değil ki plastik. Şakir Amca’ya benzemiyor mu? 
Elle bak, plastik. Vay canına, gerçek gibi yapmışlar. Ellesene!

EFE

 Hayır. Hadi gidelim buradan!

(Sofi yukarıdan seslenir.)
SOFİ 

Kimsiniz siz?

(İki çocuk da korkuyla bağırır. Ama hâlâ Sofi’yi görmemiş-
lerdir.)

EFE

Ne oldu?
DENİZ

Kim konuştu?


