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YAZARlN ÖZGEÇMtŞt : 

Murat KARAHtİSEYiNOGLU 1962 yılında 
ANKARA'da doğdu. Ankara tİmversitesi Dü ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü me
zunu olan yazar htden tiyatto ile uğraşmaktadır. 



SUNUŞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bünyesin
de kurulan T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 1985 yılın
dan bugüne kadar bilimsel ve kültürel alanda çeşitli yarışmalar 
açmıştır. 

Kültür ve sanat dalında faaliyet gösteren kişi, kurum ve 
kwrul!uşları teşvik etmek, yeni gayretZere yönlendirmek ve Türk 
Tiyatro repertuarına yeni ve zengin eserler kazandırmak ama
cıyla çocuk oyunları dalında açılmış olan uarışmalarımız, 1985 
yılından bugüne değin aralıksız sürmüştür. Bu yarışmalarda de
rece alan eserlerd~n üç'ü 1985 yılında, iki'si 1986'da ve iki'si de 
1981 yılında yayımlanarak basılı hale getirilmiş, ayrıca bu oyun
lar Devlet Tiyatroları sahnelerinde ve özel tiyatrolarda sahne
lenmiştir. 

1981 yılında açılan «Yu;tta Sulh, Cihanda Sulh» ve milıı ege
menlik temasını da içeren serbest konulu Çocuk Oyunları Yarış
ması'na 11 eser katılmış ve Seçici Kurul Vyeleri tarafından in
celenen eserler içerisinde birincilik ödülüne değer bulunamamış, 
ikincilik ödülüne «Yıldızcı Kral'la Akıllı Soytarı» isimli ve Av
şar rumuzlu eserin yazarı Türel Ezici ŞENAY; Vçüncülük Ödü
lü'ne «Balon Ya da Se1,1gi Kurtaracak Bizi» isimli ve Yeşim ru
muzlu eserin yazari Murat KARAHVSEYiNO<'J-LU lO-yık görül
müştür. 

Katılan eserlerden Osman Coşkun IRMAK'ın «AYÇA'nın 

MASAL!» isimli ve AYNES rumuzlu eseriye, Şaban MERTYV· 
REK'in «ŞiRiNLER GiBi» isimli ve BAŞAK rumuzlu eserleri 
de mansiyonla değerlendirilmiştir. 

Atatürk ilke ve inkıldplarının ön planda tutulduğu görüş ve 
düşüncelerle kültür ve sanat dalında çağdaşlaşmayı amaçlayan 
eserlerin açtığımız bu tür yarışmalara daha çok sayıda katılı
mın temini, yazar ve edebiyatçılarımızı yeni görüş ve modern 
düşüncelere yöneltmesi dileğiyle tüm okurlarımızın istifadeleri
ne sunarız. 

TüRKİYE BüYüK MtLLET MECLtSt 
KüLTüR, SANAT VE YAYIN KURULU 

BAŞKANLIG I 





«BAWN 

yada 

SEVGİ KURTARACAK BİZİ» 

KİŞİLER: 

sA:VıAŞ (Savaşın simgesi olara~: .. Yaşlı.) 

IK:üÇüiK SA V AŞ 

A'DNAN 

OKTAY 

ONUR 

tASLI 
ONUR'un AN:NESJ: 

'KiüÇOK SA VIAŞ'm .ANNES! 

RJZA AIMCA · 

MEHJMIET AMCA 

HASAN AıMCA 

MAHALLELt 

ve dıiığw ıgörevliib. 
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Savaş 
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(Perde kapalıdir. Sahne ve seyir yeri karanlıktır. 

SAVAŞ, üzerinde büyükçe bir sandık bulunan 
çekçekiyle seyir yerinden girer. Çekçekine bağlı 

balonlardan ikisini patlatır ve seyir yeri aydınla
nır.) 

Ha. lbıa ... (Seyir yerinde, çekçekiyle ilerler.) Mer

lb:aba. Meııhaıba. (Çekçeki bırakır, sandığın üze
rine oturur) Geç lk:aılmadım de~:~ mi:? IşıkWar ıyok, 
per1de de henüz a:çrlmaıımş demek iki ·tıaırn vaıktinde 

lgahnişiım... Uzı.m zıamanıdır dotaşıyoru.m, (acıy.lıa) 

aıyıaıldaırım, rm.vaıUı ayaılclıari'İn ... (Balon/ardan biri

sini daha patlatır, neşeyle kahkahalar atar.) Bayı
lıyorum bu sese! Güln! Ha. ha ... Şimdli stizl:er me
raık ediyorısunuz: Oyunuımuzıa·a.d:ını veren balon bu 

lbaılıoı:ıilıaından ıbiıri mi? diıye. Hemen oevap veıiiıyo
mz, «hayır». O ıbaılon bu ba:lıonıJII!ıtlıaın ı!Ji!lii deği:}, 

lbu ıbaJıonıllar ıgiıbi de değil. O lballoın ıbü'}'üik, o :ba
mon ·gıü2el hem de çok güzei!J! Nerede miı? Cevap 

ıveniyoruz «tbumıdıa». ıBurada ınerede mıi? Cevap 

veniıyoruz «·aillt:ıımdıa». O rbiır sandıık mı? Doğru san
dık. Bv:et evet, oevaıp ver]yıoruz «Canıım ~attııc:lığın 

iiçinıde». üzeır:~nde o'tuııduğuım bu güzel' sandığın 

ıiç'ınıde, oyunuıınuzıa adını veren ibaıllon. IJJur:un du
mn. Sa:brıedliın. Hepillliiz görecek.sıiıniz; ama ıben\m 

once amdığım maıhaılffiey!i~, o ıbU7JlM'sıuz mahalleyi 
'Ve ıbuzıu-surz; mıa:hıallr.ıenıin huzursuz ıiınsıaıiılarmı ibui~ 

illlJam gerelkinyor. Brurakutıdıa ıbiır .yıer.in adresiO!i ver

ıdiıler; ·fulkaıt ıbenrü:z hullıamadım • .Sa,lonıum da çolk 
' ' 

ıağıır, her yaruma ağrıbir sapillaındı. (Perde yavaş 

yavaş açılır. Sahne, iki katlı evlerin- çevrelediği 

bir meydan. Her yer pislik içinde.) Hey! Gelııni
şim. ~im de haıbeııİim ıyoık. İşte tam bana 

!8i1lhıltıillaın yer. :Bu mahaMıe · ara.dl.ğım rnaıha:Jıle o~-



ırmı:liı. Balkın her rtıamf pislEdc ~çli!llde. :Duvıaır~ar 

ıbaık:ın ne kadaır balkıırnsız, ooı:ını:ım sene:lerdıiır ıboya
ıyıanı ollımımışıtır. Baıhçelleni de görüyoc musunuz? 

111dk ıbiiır ot ;yıok, olan!lıar da sa.nınp sonımuış. y aşa
sın bullduım arıadığım yeü. SiZJler de sevtiıı:ı:ebi~'itrsi~ 

mz; çıüınlkrü ıbafu.numiı görebiJlieoekslm... y aıfu.ız 
lbiır şey eksiık ..• Nasılli söyilleıııliır, işte ..• (Oyuncu 

çocuklar, bağıra çağıra, itişe kakışa büyük bir 

gürültüyle sahnede görünüp kaybolurlar.) İşte, iş

te eksik tamamlandı; Gürültü ve haylaz çocuJdar. 
Antlik ,emıiıtrilm, ıburası a~raıdığım yer. (Çekçekiyle 

sahneye çıkar. Epeyce zor/anmaktadır.) Ne güzel! 

!Her Ş'ey çok ury:gun. ıBu meydan da tam lbaliJo

nmm göre. ö~eysıe, OYUNUMUZ BAŞLA

•YAıBtLİR. 

Buımsı lhepıiınirzin de ıyaşadığı mahıaJlllieJerı g!iıbi biır 

maJhalRe. Eviller var ve bir maihall~ıede ne ~lması 

gerıeıkiıyorm :hemen hepsi. İnsamaır var bu evlierde 
,yaışaı~n. Çocııbır ~aır, anne, baıba, abıi, aıblıa, 

amca, teyze, balfa .•. Sonıra ıll)İne]er, dedeiler var, 

ıyıaışıltı mı yaşlı .•. (Oktay, Onur, Küçük Savaş ses
sizce girer. Rıza Amca'nın bahçesindeki elma 

ağacına çıkarlar. Mahalledeki tek bakım/ı ağaç 

budur. Ağacın dallarından birisi kırılır. Gürültü

yü duyan Rıza Amca dışarı çıkar. Çoctıklar k,or

'kuyla kaçar, Rıza Amca da kızgın, onları kova

lar.) Ve ıherışeyıdeın ö'neımllisi, (Kova/amaca sahnede 

yürer. Gürültü öyle fazladır ki, Savaş bağıra

rak anlatmak zorunda kalır.) Burada bwgıa, grü

:ıiü!ltıü vaır, yaı~l'ılk. ilıuysutrlluik, annla:şmazılıdc, 

saygısızliılk var. (Çocuklar çıkar; ama Savaş ge

ne bağırarak anlatmaya devam eder.) Eıksıiık: hiç 
1biır şey ıy:ok. iNe gıüzeil.ı değiılı mıiı? (Gereksiz yere 
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bağırdığını farkeder.) Şey! Nesıi mi :gıüze!L? Ta!biiıi 

ISiiZlıer !içiın değiıll; ama ~a !benim .için, ba1bnum 
liçiııı? :Bi:z bunun i~{in huııaldıa!yız, ıbaılloınum ve ıben. 

(Sandığı açar ve balonu çıkarmak için uğraşır.) 

IBöylle biır ma!lmll[eyd. lbuı1tına.k ~~in ço'kıtaııııdıır do[a

şıyorurz. İşte sonooıda... Amma daı ıağır. Gün 

geçıtiiıkçe d:aılm da a.ğııı1laşryor ... Evelt, 1Şte tbumsı 
çok uygııın. IBaillonum bunaJYa çok ~akışaaak. Bu 
meydaın 1ıam on:a göre... Ne o? Beğenmediiınlz mi? 
!Doğru. IBu haı11ybe pelk ıgüizell' · görıiiınmlüyor; fa

lk:alt: sirzJ!ıer onu ·bliııı de şiştiği• zaman ıgöırülll. Dün
yaılıa'l' güzeJlıid!iır . o! Reııgfurenık' (!ev bi!r ~eil:!... 

Y:ok oaınım, ıbeın {ieğiliiJ Ben msıl şiıŞiıı:ı~ııim bu ıko
'Ca ıbaılloou? Nefeıs:m nd y-~beıı? Sonna ıbu bıi!lıdıiği-

ıni:z baJDonillaıııdan değil}, ıbli!lldiğiınitz gıi!bi de şıişıriiyor. 

!Hem bakın ihıiç <bliır yaınmda deliLik ıyolk. Vaır mı? 

Yoik. O :zıaımıan üıfl.ıeyıeııeık ş'şmiiıyor demeikt!iır. Pelkıi 

lnıaısıll: .. şişebllir lbu dev :ba.Fon? Ve Iklim ıŞiŞi:reıbiiJıir? 

(Meydanın başka .bir köşesi. Oktay, Onur, Ad

nan, Aslı, Küçük Savaş girer. Hepsinde kovboy 

kıyafetleri, çeşitli silahlar vardır. Savaş he

men saklanır. Çocuklar aralarında anlaşırlar, Aslı 

direğe bağlanır. Hiç birisi balonu farketmez. 

Geldikleri gibi gene gürültüyle giderler. Savaş 

gizlendiği yerd~n çıkar.) Ne d:ıyorduk? Nas.ıı)l· ş~

ışeb]ôr bu dev lbıa!~lon? Ve lkfuı ş:işiırebi~r? Ne 

üensmiz? Hemen oevap vedıyıoırıuz: Bu baılbnu 

aınoalk böyllie plıs rv·e gifuiiılltüil,lü ve hu:ııursuz ve a.n

IDaıyışsız ve sa~ısız :ve sevıgıiıstrz ve, vıe,. rve.... düızen ~ 

s'z ıbl:ır maılıaı!Oeıde yaşa.yanılıaır şi'§!ireqiil~:iır. Ama 

ıgene ooy;lıüyorum: üfleye.re'k. ıde~it öyleyse nasıl? 



Aslı 

Oktay 

Adnan 

Onur 

Oktay 

Ash 

Oktay 

Onur 

Adnan 

IQoreoeği~. (Çekçekine sandığını yükler,) Hep biır
lhact.e göoooeğluz. 'işte Ibiallionumu da ıkurıdıunn, öy
IEe}'ISe ge~ sayıma. lişl1emi tbıaŞ!ıwya!bill.iır. (Çekçe

kiyle i/erler.) On, dOkuz, ısekitz, ıyedi, aılltı, ıbeş, 

döııt, tüç, ıiıklı, ltYiır ... ısıfır. (Geldiği yerden çıkar.) 

(Küçük Savar girer. Balonu farkeder.) 

- (Direğe bağlıdır.) tmda.ıt! Kurıtanın ıbenıi Ille oilıur! 

(Küçük Savaş, büyülenmişcesine, sönük balon

la ilgilidir. Aslı'nın çığlıklarını duymaz.) 'Savaş 

ne oilıı.ıır çöz tbem. Oyınamalk i~emiıyıorum artık 

ıbu <~~pM oyunu. Ne dlıur. Duyırnuyıor ·blilıe. (Ağ

lar) Hepi.nizıden neliret ediıyoruım. ıBi'ır ıdallıa shz:
'let.lle oyına.rsıam. nıe olıaıyıım. '!mdatt! OaJnllçjurtıaiııan ıyok 

lmu~ 

(Cankurtaran sesi çıkararak, seyir yerinden gelir.) 

Aaıaıaıaaıa ..• (Adnan ve Onur da onunla birlikte

dir. Oktay, küçük Savaf.ı farkeder.) Hey! Bu Sa
vaş! OUŞ!II!an! Hemen sıaildanın ve ses"niflli' lde çı

tk:aııımayın. (Hepsi sahne yükseltisinin ardına giz

lenirler.) 

Ne ontıyor Allllllllhaşk.ına? 

Evet, ne olıuyıiır? Niıye stalkfu:ntdıtk'l 

- (fısıltıyla) Yaıvıaş ıkonuşun, duyahilllir. Gömıtüıyor 

tmUıSUDUZ Staıvaş bu, iKısıtırıdJ!k. 

(fısıltıyla) IH!ii§Şt! Ben ıbumdtaıyJm. 

- Bii:tşşıt! 
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Aslı 

Onur 

Okıtay 

Asli 

Adnan 

Aslı 

Adnan 

Aslı 

Oktay 

Aslı 

Oktay 

Onur 

Adnan 

Oktay 

Onur 
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- (fısıltıyla) Orada. ollduğunu !ben de ıbvDiıymum. De

mh:ren bem ıbağıırııyıoruıın, duıy(duğu ıydk, Siızl>eri 

,faıı1keı1lmeiz, mykti ilıemen çöııün ıbeın:v de şu oıyuın 

ıl)Jtsiin. 

Su:ss! 

( jısıltıyla) IEv·eıt s'Uis, IBiırıaz ıoorııra onu haıkillarız. 

(fısıltıyla) Hiçbiır şey ıumrıı.ıımda değitlı. IB.ı'kJtım si

ıziiın tıalbaınoaılı... !kıavgıaillı, ~ltültü oyuınlliaırıruııdan, 
IHeın niıye hep ıben · ·eısfu. :ôl!uyorum ve ibu diıreğe 
bağlıaruyorum? 

-· IHliç lkovboy !Jiill!mit seyııet... (Yüksek sesle konuş

tuğunu farkeder) (jısıltıyla) iEn ıoon filminde !&in

•go, ık!açııruJiıan !kadını ·va~bşillierii~ •eı16nden a~yıneın :böy

~e .. , 

- (Sözünü keser, Fısıltıyla.) Ben o !kadın değ'iffiiım, 

•Sİizılıer de rRiıngo. Oı1tıa.da !Valh~i!leri de göremiıy~

!l1uıın. 

IOyun !bu. (fısıltıyla) Oyun ıbu Aslw .. 

ID:iın/IIeyı1n ·eliill:ıye lkaldaır SaJYıyorurn. iEğer şu ~ıpleri 

çöııüp •benJi, · kurt:a~ayıacak oll/u:m:anız, ,i!Jüm ma

ihallle;li aıyağa lk:a'lldıruıım ha:berlinitz olsun. 

Uısıltıyla) Nii!ye ıkızııy;orsun Asllıı? Oyun bu. 

!B/ir' •ilki, rüiç, ıdörıt ... 

(fısıltıyla) IHI'l!ydi,, ışu aşi ıl>ilr an •evvet h:a'liedcllim. 

(fısıltıyla) Her •yanıım ıtittc.:ıyur. 

(fısıltıyla) Ne iheyecaın~ı. 

Uısıltıyla) Evet, din11ey'iın. iBen 1iş:aret ver,:ince hep 

ib1rill:ıkıre ıalteş edıeceğiız. AınJla~1ıı mı? 

Şey, arikıasıllörıüık. ama, 



Oktay 

Adnan 

Aslı 

Oktay 

Onur 

Aslı 

Adnan 

Oktay 

Onur 

Adnan 

Oktay 

Onur 

Aslı 

Oktay 

Onur 

Adnan 

Oktay 

- YFısıltıyla) tryli yıa fışre. 

- (fısıltıyla) Onur haık!lit. Arlkiadan vurmak biızim 

lg~bi kovboy~aıra ıya!k:ışrnaz. 

- ıyimııi hilf, ıyıiıı:tıni, ilki ... 

- (fısıltıyla) Peka:l\a, pekaı1ıa. !Baıkıın, a.z sonra ben 

lbağırııp Savaş'ın dönmesirr:ııli sağlaiyacıağım ve ... 

- v;e <böyllece (fısıltıyla) onu ıaırtkadan VU["muış ol

ımaıyıacağl2. Çdk aıkıll!I:ıısın Okıtaıy. 

•otıızJbeş, oıtımıılıtı ... (Savaş halfı balonla ilgilidir.) 

(fısıltıyla) F~ffımlher Wl!e bu !kadar ,h_eyecaınıh deği·~. 

lffış~s! (fısıltıyla) •Bağınyorum. Haızır mısınız? 

Hazır (fısıltıyla) şef. 

(fısıltıyla) Aıdnaın !kovboy dooıden hazıır. 

(Bağırır) \SA YAŞ. !Haydi... (yerlerinden çıkıp, 

silahlarını Savaş'a yöneltirler. Ama Savaş sesi 

duymaz, dönmez de. lrekrar yerlerine dönerler.) 
'Duymadı. 

Ne oliuyorrJ 

Kuıkyedi, lkı!ı1k.seikıi.z, ıkır!kdolkuz, ELU... M vazı
nın çıktığı kadar bağırır.) Ayyıyy! (Savaş bu sese 
döner.) 

(Savaş'ın döndüğünü farkeder.) Döndlü. Ş:mdıi. 

(tekrar yerlerinden çıkarlar.) Ateıeıeş. Da ldıa da 
\da ida .• ıda ıda da .. 

'D)gıjın, dıgıjın, dıgıj11t1 ... 

Taıtıaıta.1ıaıt... itıaı1ıaıtıait. ltıa111tıarta. (Savaş da hiçbir ha

reket yoktur.) Oyıun bozan'l'ık e'thıe de ôlı. 

- Vuroldun işte. 
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Onur 

Adnan 

Oktay 

K. Savaş 

Adnan 

Onur 

Hepsi 

Asb 

K. Savaş 

Adnan 

K. Savaş 

- Hem arkadan da vumıadık. Adil bir dögliştü. 

- Doğru. Her şey kural:lara uygundu. 

- Evet ölmelisin. Haydi ama. 

- Tamam, tamam. Ahhhhl (Gösterişli bir şekilde 

yere yığılır.) 

- Yupiii! (K. Savaş'ın yanına giderler.) 

- Ne diyordu Ringo son filminde? 

-(Aslı hariÇ) «Dünyayı bir pislikten kurtardık. 

Ha ha ha» 

- (Hô.lô. direkte bağlıdır.) Ayyyyyy! 

- (Olduğu yerde doğrulur) Ba:kın ne diyeceğim. 

Bu ... 

- (Sözünü keser) Oyun bozanlık etme Savaş, sen 

ölüsün. 

- Ölüıler diriliyor, esir kadın durmaksızın çığlıklar 

a:tıyor. Himlerde böyle mi oluyor? 

-Tamam yatıyorum. (Yatar) 

Onur -(Aslı durmaksızın bağırmaktaıilr) Aman Aslı. 

Oktay 

Asb 

Adnan 

K. Savaş, 

Onur 

Adnan 
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Gören de· KızılderiLiler kafa derini yüzüyor sana

cak. (Aslı'nın iplerini çözer) 

- Evet, susuri lütfen: Ölen her şeye rağmen yiğit 

bir kovlboydu., Onu şanına yaraşır bir şekilde 

gömmeliyiz. 

- (Gözlerini si/erek) Ihh! Ne iğrenç bir oyun. 

- Ölüye ·saygı göstermelis.ün. Düşman bi!le o~sa. 

(K. Savaş gene doğrulur, bir şeyler anlatmak is

tunektedir.) Ne olur biraz ölü gibi davrarı:san 

Savaş? Kımdelayıp durnıa. 

- Siz de bir an evvel gömün de bitsin şu iş. 

- Ne oluyor bugün herkese? 

- Savaş'ın yüzünden. Doğru· dürlist ölmüyor. 



Ash 

Onur 

Ash 

Oktay 

Adnan 

Ash 

K. Savaş 

Oktay 

Onur 

Adnan 

- Sizin aptaıl·oyunlarınız yüzünden. 

- Aslı ne oıluyor? Böyıle mi konuşmuştuk? 

- Ben oynamıyorum. 

- Aman canım biz de bayılıyorduk senle oyna-
maya. 

- Oynamazsan oynama. Eveilik oyunundan başka 

ne bilirsiln? 

- Nesi varını§ eveilik oyununun? 

- Dinleyin. Dinleyin diyorum. Susar mısınız biraz. 
Hey! 

(Hepsi birbirine bağırmaktadır. Rahatsız edici 
sesler çıkarır/ar. Kimsenin kimseyi dinlediği yok

tur, herkes birbirini çekiştirir. ltişmeler başlar. 

Aslı ağlar. K. Savaş bir türlü balonla ilgili dü
şüncelerini söyleyemez.) 

EFEKT : TRAMPET SESLERİ 

(Savaş, seyir yerinin ortalarına kadar gelir, me
rakla dinler.) 

(Trampet seslerine bağlı olarak «ÜFF ... » se
siyle balon bir parça şişer.) 

(.~avaş sevinçli kahkahalar atarak çıkar) 

(Bu garip seslerin K. Savaş tarafından çıkarıldı

ğmı düşünen çocuklar, korkuyla ellerini kaldı

rırlar ve silahlarını bırakırlar. Hepsinin arkası 

K. Savaş' a dönüktür.) 

- Tamam Savaş, sen kazandın. İşte teslim oluyo
ruz. 

- Teslim oılı,ıyoruz kovboy. Bak silahlarımızı da 
bıraktık. 

- Pes vaıllahi Savaş. Nasıl becerdin bu sesleri? 
Korkunçtu. Ben de teslim oluyorum. Heyecan 
hızla artıyor. Na na na nam. 
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Aslı 

Onur 

Adnan 

K. Savaş 

Adnan 

K.. Savaş 

Oktay 

K. Savaş 

Adnan 

Onur 

Oktay 

Aslı 

K. Savaş 

Oktay 

Onur 

K. Savaş 

Adnan 

Aslı 

Oktay 

Aslı 

Onur 

Adnan 
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-(Ağlar) Savaş ben oyuarnıyorum biliyor musun? 
Hem onlardan da değilim artık. 

- Ka:lleş. 

-Heyl 

- Susar mısın biraz. Bugün hepinizin çenesi düş-

tü. Benilm bir şey. yaptığım yok. 

-Bana bakın, Savaş'ı az önce öldürmemiş miydik? 

- (Herkes yavaş yavaş Savaş'a döner. Elleri haltı 

/;avadadır.) Benim bir şey yaptığım yok diyorum 
sizlere. O sesleri ben çıkarmadım. 

- Hem o ölmüştü. 

- ElleriniZi d~ indirin artık.(Utanarak indirirler) 

- Ne korkağız biz de. 

- Peki ya o trampet sesleri? 

- Bir üfleme sesi de vardı. Rüzgar gibi bir şey. 

- Sen gülmedin mi yani. 

- Hayır. Bin defa hayır. (Balona doğru i/erler) 

-(Herkes balonu farkeder) Hey! Bu da nesi böyle? 

- Ne kadar büyük! 

- İki saattir size bunu anlatmaya çalışıyorum. 
Ama dinleyen nerede? Anladığım kadarıyla bir 
balon bu. 

- Ben de tam onu diyecektim. Dev bir balon. 

-(Ağlaması yavaş yavaş biter) Bitti mi oyun? 

- Bitti Aslı hanım, rahat edebilirsin. 

- Ne yapayım elimde değil. Sevmlyorum koYboy-
culuk oynamayı. 

- Az önce burada böyle bir şey yoktu. 

-Doğru, yoktu. Ama şimdi var. (Balona dokun-
maya çekinirler) Neyin nesi acaba? 



Oktay 

K. Savaş 

Aslı 

Adnan 

Onur 

Aslı 

K. Savaş 

Aslı 

Oktay 

Onur 

K. Savaş 

Adnan 

Aslı 

K. Savaş 

Adnan 

K. Savaş 

Aslı 

Oktay 

- Gezginlerin balonuna benziyor; ama altında se
peti yok. 

- ÜsteLik görünürde bir yerinde delik de yok. 

- Deliksiz bir balon. (Herkes Aslı'ya döner) Şeyi 

Ben de oynayabilir miyim? 

- Oyun değil ki bu. 

-Ne kadar güzel! 

- Üzeriqde1d renlcler suluboyamda bile yok. S4-
vaş' a) Bağırdığırnda bunun için duymamıştın 

demek? 

- Bağırmak mı? 

- Neyse boşver. Şimdi çok iy;iyim. Bu balon da 
çok güzel. 

- Ne kadar da büyük, biç böylesini görmemiştim. 

- Tamamen şişmiş olsa, tüm bu meydanı kapiardı 
herhalde? 

-Kimin acaba? 

- Nasıl şişiyor ve kiirn şişiriyor? 

- Ya o sesler, o sesleri Iilln çıkarıyor ya da Inasıl 
çıkıyor? 

- Her şey bir yana, bu ba:lon şişiyor. 

- Şişiyor mu? Az önce hi&'bir yerinde delik yok 
diğen sen değil miydin? 

-Gene de yok. Yalnız ben geldiğimde tamamen 

sönüktü bu baJon. O garip seslerden sonra bu 

kadar şişti. 

- Korkunç bir şeyler mi var? 

- Ba:lon bu Aslı. Korkulacak ne olabilir? 

17 



Ash - Direğe filan bağlanınam halberiniz olsun. 

OnUI' -·Bu sefer balonla .oynayacağız Aslı, bu dev ba-

Adnan 

Onur 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Ash 

Adnan 

K. Savaş 

Onur 

Oktay 

Adnan 

Onm 

Adnan 

Aslı 

K. Savaş 

OnUI' 

Oktay 

Adnan. 

Oktay 

OnUI' 

ıs 

!lonla. 

- Evet bu dev, güzel baJonla. 

- Şişirebilseydik keşke. 

-Denemek ister misin. Tamam tamam şa:kaydı. 

- Onu değil hepinıl.z birleşsek gene şişmez bu b~-

lon. 

- Bu baılonu ancak bir dev şişirebilir. (Taklit eder) 

- (Garip bir çığlık atar.) Ihhhhh! 

- (Sesi Aslı'nın çıkardığını jarketmez.) Dev! Ben 
demedim mi size? Kaçın! (Yere yatar, başını el

leriyle gizl~r) 

- Kalk Adnan dev filan değil o. 

- Aslı'mn ta kendis.i. 

-Aslı o. 

- Dev o mu? O mu şişirmiş balonu? 

- Cesur 'kovboyumuz yerlerde. Ha ha. (Gülüşmeler) 

- (Utanır) Ben size dedim, oyunlarımıza kızları 

almayalım diye. 

- Ama ben devlerden korkarım! 

-Dev mi? 

-Dev mi? 

-Dev dedi! 

- Hıh! Devmiş! Olsaydı öyle bir şey biz de kor-
kardık herhalde. (Gülüşmeler) 

- Belki de bırlondan gelmemiştir o sesler. 

-Doğru. 



K. Savaş 

Adnan 

Oktay 

Onur 

Adnan 

Aslı 

Adnan 

K. Savaş 

Onur 

Oktay 

K. Savaş 

Oktay 

Adnan 

Ash 

Adnan 

Onur 

K. Savaş 

Otaıay 

- Belki de ... (Rıza Amca sahneye girer. Elinde has· 
tonu vardıır. Yavaş yavaş i/erler. Herkes Rıza Am· 

ca'yı farkeder, Adnan hariç.) 

- (Kendine bakıldığını düşünür.) Niye bana bakı

yorsunuz? Val!lahi ben yapmadım. 

- Yanlış gönnüyorum değil mi Onur? 

-Ben de görüyorum. (Adnan hariç hepsi bir yer-

lere s aklanır.) 

- Valiahi ben değilim Onur, Oktay, Savaş! Bu ba
lonu ilk defa görüyorum. 

- (Fısıltıyla) Ne bakınıp duruyorsun? Saktlan. (Ad

nan hfıla birşey anlamamıştır.) Rıza Amca geli
yor. (Adnan'ı çekerek aşağı alır saklanırlar.) 

-Dev o mu? 

- Dev mev yok Adnan. Rıza Amca bu. Bizıleri 

arıyor. Az önce bahçesine girip ağacının dalla

rını kırdık. 

- Kazayla oldu ama. 

- Kasıtlı yapmışız giıbi konuşuyorsun sen de. 

- Öyle ya da böyle, bahçesine girdik ve ağacının 

bir dafını kırdık. 

- himizi tekrar nasıl buıldu acaba? 

-İyi de ben yo'ktum. 

- Ben de yoktwn. Ama Rıza Amca'yı tanırım. 

-Doğru! Şey, az önce sizler bana doğru bakarken 
ben de sanmıştım ki ... 

- Biliyoruz. Dev sanmıştın. 

- Alktma liirışey ıgel<lli : ıMadmı ıağacına zarar ~r-

ldi:k, yerine ıyenıiısmi 'kıoya.'I1Salk ibeiki ıbirzJi affeder? 

- Kırılan '<lah yerine mi yapıştıracağız? Gü/üşme
ler) 
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.K. Savaş 

Onur 

K. Savaş 

Adnan 

Asb 

R. Amca 

Asb 

R. Amca 

Adnan 

Oktay 

R. Amca 

Adnan 

K. Savaş 

R. Amca 

Adnan 

Onur 

Asb 
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- 'Ben ş.alka yapınryıorum. 

- Nasııl ıo zaımaın? ıAnılaıt da bilel'im. (Rıza Amca 

sahnenin çeşitli yerlerini araştırır, bastonuyla yok

lar) 

- Fide... Yıo'kısa ağaç ftdanı mı ıdeniıyordu? Her 

neyse? Naıs~l? 

- Gii:?Jet! 

- Aşağı .maıtıal<te de ağaç fidianian &aıtaın ıbir amca 
var. Giıde.r ondan ·ahrız. Tabii daha önce Rıza 

Aımca )'ıa yalkıa:JaDıllll3.ı2lsaık. 

- (Kızgm) Biıra.z önıce burada ldeğilller rru;y!di! Yan

lhş mı ,göJ1diiıın? Haıyvr oarum, eımlinim ~ 

onlıaırı. Seslerini de !duydum. i'y'i de şimdi ~re

'd!e1ıeor'l BaJkımadığııin l}"er kallmaldı. Allı! Yalkala

maz m~yım onları... Buıra:larda bir ıyerde ısaidanı
lyiOr olma•llılar. Gtöılel"inli üzeriimtle h!ssediıyıoırum. 

(Bağırır) Çıik:ın diıyıoruım, çıikm ıorttaya. Çıikın lliı 

lba:ca!klaırımzı lkır.aıyım. 

- Ço'k kJ121gm. Ne ıolıuır giıdeLim bura'dan. 

- '(Elleriyle bir hareket yapar.) Caıaaa.rt! 

- 1Bakın 1birin1n çaaaart .. diye bacaıkliarını ayınyıor. 

ıBu ısen dhnal~ın Okıtıaıy. Ha-ha!· 

Ne ıkomi}k? Gü!ecelk ne vıa:ı.ı ıbunlda? 

- (Elleriyle bir hareket daha ·yapar) Şıraaaik! 

- Bu da senin ıpaıyına düşen Sa'Vaş. 

-Ho! Ho! 

- At sana, alısa.na ... 

- İşte Onur'u da yalkaBaıdı. EYiVaıhl 

- Geırçeikıten Qdk k:ıııımış. 

- 'Ben kcı:ilruyorıım. 



R. Amca 

Adnan 

As h 

Adnan 

R. Amca 

Adnan 

R. Amca 

Adnan 

Ash 

K. Savaş 

R. Amca 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

- (Bir şeyi jırlatıp atıyormuş gibi bir hareket ya

par) IHıiiY'da! 

- ipeli(i lbu kim? Ben ydkltıum, benı ıollamam ... 

-·Ben !de! 

- 1Bu haıvada gkierr... Durun bakaıyım. Onıur bu! 

IHaı"ha. 

--Hayfuzlar sizi. (Nefes nefese kalmıştır) K'rdığıınırz 

•ağacıırnın hesa!bını ısortmaz mıymı? IHepiniızi :taru

yıoruım. O Sav~ olıroaJk:, sonra Onuır, sonra Ha
sıın Bey'in oğlıu Okıtıaıy ... 

- Hep]nıizi •hıa\tırhyoı;. rHa-ihaı. 

- Sonrıa Yıl'dmım Efen(ii'nın ıoğı[ıu, A:druıın, bir de, 
'lıiıı:rle o şımaruik: kliZ, Aslı mııydı neytii? 

- Haıyır! 

- Halkisıziıik bu! 

- Şu havatla uça.n Adnan değitl mi? Süpermen Ad-
n'an, (Gülüşürler) 

- :tş,oo dı.ııyuyarum... Oüli.i!~ı1!·ar. Onılarıın sesıi bu 

(Tekrar her yeri araştırmaya koyulur.) Çıkını di

yıoııuım rSİIZe. Neıredesiniz? (Mehmet Amca sahne
ye girer Onun da bir hastonu vardır. Çocuklar 

onu farkederler; Adnan hariç.) 

- (Gene kendisine bakıldığını dü#}nür.) N:e var? 

Ne o1U/Yior? 

- IBy:vaıh! 

- 'Ne ıol'ur yapmaryın aırlk-.ık:J!aşlıa.r? VaJIIW:ıi ben de
ijiımm Hey! Niye qyle dev gömılüş gilbiı babyor

ısunuz? Ba\:]n ıyemin ederim ... (Heyecanlanıp aya

ğa kalkan Adnan'ı aşağı çekerler.) 
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K. Savaş 

.Onur 

Adnan 

Oktay 

Ash 

Adnan 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R.Amca 

M. Aınqı 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 
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- Melhimelt tAimc'a ıgelı\yoır! (R. Amca balonu farket-

miştir. incelemeye koyulur.) 

- 'Rı:za Amca ba'Sitormyıla 'baıEonu did!ilklilyıoc·! 

- 'Bana öyDe lblalkmca .. rBen de s:a.nımıŞtım ki? 

- · Bveıt Aıdnıaın, ezJberle!di!k:. 

- 1BaDoruumuızu 'ıpaıt~a·baca!k:. 

- iBaDonuımuız. Yiapma:yın paıtlaltacaıksımz. (Herkes 

üzerine atıl~p Adnan'ın ağzını kapatır.) 

Ne olıııyıor? Ne 'bu ıgürüFtlü? .(Mehmet Amca'yı' 

farkeder) O! Demek silıJdılruiz? 

Ne ıblu ~üı1üllt'ü AJı[aılıaış!k:ma? (Birbirlerini !arke

derler. Önce ne yapacaklarını bilemez/er. Ayrı yer

lerden çıkmak üzereZerken geri dönerler. Uzun 
bir sessizlik. H er ikisi de bastonlarıyla batonu di
dik/erler.) 

- !Eminim 'blu sizin lbaışıınızın ıaıl.tıırudıan çnlkmıştır? 

- IBeniımle uğnaışmaısanııız o1lmıayacak, değil ım1? 

- Yalan mı? Trürn a:caip şeyler sizden soırulur. 

- 'Nl" ro~druğunu bile biilimediğim bi:r şeıy, nıası]ı iben-

den so 11Jllur? 
Şeyi Oraısmı )ben rb@Jmem... Ne o, illıginizi ~'ti 

gaıl~ba?l 

- Hılh! Bunıdaın ldıaha aıpt!al biır ,şeıy olrama:z. 

- Omeylim ıbari, Ho-lhıo! 

- 'Eminim hiçbir iŞe ;yıaraımyıordıur? 

- 'Yiaırtzyıoc ya daı yarıamııyDJI... iHeım lll~ ıoluıyor? Bu 
'Şfl,Y sanıki bleniımlle i1jg'j!1üymiş gibi? 

- Dün ydklru? Haınta ... Ne ide çabu~! 

- 'Beni sıuÇiaımaikıtıan ~aızıgıeçiın·. 

- Ama siz ·beni peıkli:la !SUÇhzyorısunıuz? 



R. Amca 

M. Amca 

Adnan 

K. Savaş 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 

M. Amca 

R. Amca 
M. Amca 

R.Amca 
M. Amca 

R.Aınca 

M. Anıca 

R.Amca 

-Şey ... 

- Şey ya. (Uzun bir sessizlik. Balonu ince/erler.) 

- (Yattığı yerden) ıŞim/di ne yaıpııyıorılar? 

- Ka~k kenldin bak. 

- !Bana ıbalkm, Mehlınıe\t Bey. Bu ~i ben yapma-
dıım, ıyapmazıdm da. Hem rtıira'f edi.'n, iiJal11l ısize 

yıalkıışıır ·bir şey ilm. Kıırış ııunş... Blöıyle çirlk:.in bir 
şeıyıi, anılaıya.oağımz ben değiıl'; ıanca!k sİIZ ıya.paıb'i

liınsiıniız. 

- Ha!kısızlıılk edityıoıısuınuz 001a. 

- 'Bfenıdi:ın? 

- 'Hem yail'an da _lsıöylüıyıorsuınurz:. 

- \Siız ıbenıi suçJiai1ken ıiıy~ miıyldi? 

- 'Siız ide !beni suçtaıdmııız aıma. 

- A'ma !ben ..• 

- :Yıalben? Şilkiiıye!t ~im siııJi'. 

- 'ŞıkaJyıe!t edectığiım ısiızi. 

- 'M!ahı~JJılıemiızıi lkirJıeten ibu piıs aletli de kıaMırtaca-
ğem. 

- (Taklit eder) ~<ıMalhallimıiız:i 'kirleıtıen bu pis ... » 

- (Sözünü keser) Beriilinılle a,ynı şıeyllet"i söıyılemekwu 

men ederim sizi. 

- Naısıl ıolaca.!k o iş, Meılıimet Efenldiciğliıın? 

- (Kılıç gibi kullandığı hastonunu havaya kaldırır) 
'tş~e böyle. 

- 'Demek •Ö\yle ha? (0 da hastonunu aynı şekilde 

kaldırır . Yaşlılık sebebiyle zor hareket ederler. 

Çoğu hamleleri boşa gider. Düşer, kalkar, bağı

rışırlar.) 
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K. Savaş 

Ash 

Onur 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Onur 

K. Savaş 

Aslı 

K. Savaş 

Adnan 
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(Savaş girer ,merakla bekler sesleri.) 
EFEKT : TRAMPET Sffi!JBR'İ 
(Trampet seslerine bağlı olarak «ÜFF ... » sesiyle 
balon bir parça şişer.) 

(Savaş, sevinçli kahkahalar atarak çıkar.) 
{Rıza Amca ve Mehmeı-Amca korkuyla kaçar, 

evlerine kapanırlar.) 

- Dalkın şiştli. (Herkes balonun yanına gider.) 

- 'Siesl~in hıımonıdlan ge,JI<fjıği keSin artık. 

- Doğru, •tiiıın sıeıslıer ıbaıbt:ıidan geliyor. 

- (Balonun etrafında sevinçle dolaşır.) Bizim artık 

bu koca balon. Ne de güzel! 

<<Deniz kanuni~ ne der? , 
Denizdeki her şey ilk bulanindın> der. 

- Aman Adnan ille de lk!ayrife tutturacağını diye, 
saçmalaman gerekmiyor. Ne denizi? Etrafta bir 
bardak-su bile yok. (Gülüşürler.) 

- Sen alay et bakalım. 

- Bakın, balon bizim evin balkonuna kadar yük-
selmiş. 

- Bizim evin de mutfak penceresi kapamrıış. 

- Tamamen şiştiğinde gök de görünmez olacak. 

- y rldızlar da. 

- Buldwn! Devin kimler olduğunu buldum! Rıza 

Amcayla Mehmet Amca bu işi birlikte yapıyor

lar. (Kimsede ses yok.) Olamaz. Tabii.,. Dev? ... 
Buraıda hem de ... Şey! 
(Onur'un Annesi, meydana bakan evierden biri
nin birinci kat penceresinde çiçeklerini sulamak

tadır. Aynı evin ikinci katında ise, K. Savaş'ın 

Annesi kilim silkmektedir.) 



K. S. Anne - Bu da ne böyıle? Savaş oğlum, kimin bu? 

K. Savaş 

K_ S. Anne 

- Bilmiyorum anne. 'Biz geldiğimizde buradaydı. 

- (Ki/imin alt komşusunun üstüne silkmeye devam 
eder.) Aman uzak durun oğlum! Neyin nesidir 
belli olmaz. (Toz sebebine Onur'un Annesi sü
rekli öksürmektedir.) 

Onur - Bu bir balon, dev bir balon. 

K. S. Anne - Böy,le büyük bir balonu da ilk defa görüyorum! 
Film filan nu çekiyorlar yoksa? 

.Adnan - Tabii ya! Filmcilerin ollmalı bu balon. Jules Ver-
ne «Balonlla Seyahat» Na na na nam. 

O. Annesi - Öhö, öhö ... Komşu, ne oluyor söyler misin? 

K. S. Anne - Bilmem. Balonu soruyordum çocuklara. Ne güzel 

değil mi? Film çekiyor olmalılar. Ne zaman ya
ymla:nır dersiniz? Kaçırmayıp seyretse!k. 

O. Annesi - Onu sorroadını komşu ... Öhö öhö. 

K. S. Anne - 'Bu mu? Kilim. Kilim silkeliyorum. 

o. Annesi - Ben de mendil. sallıyorsunuz sannuşturt. Öhö, 
öhö.ı 

K:. S. Anne - İlahi komşu, bunun neresi mendile benziyor. 
Şey! Ne .oldu? Niıye öifsüriiyorsı.ınuz? 

O. Annesi - Bilmem. Öhö öhö? Siz ne dersiniz? 

K. S. Anne - Bakayım ... Toz bu ayol! 

O. Annesi - Pelciyi, bu çiçeklerin üzerindekiler? 

K. S. Anne - Onlar da toz ayol. 

O; Annesi - Evet komşum, toz. Bildiniz. Öhö. Kilimi silkme-
ye devam edecek misiniz? 
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K. S. Anne - Bugün temizlik günüm. 

O. Annesi - Benim değil komşum ve sizin tozunuzu temizle-

K. S. Anne 

O. Annesi 

K. S. Anne 

o. Annesi 

K. S. Anne 

O. Annesi 

K. S. Anne 

o. Annesi 

K. S. Anne 

O. Annesi 

K. S. Anne 

O. Annesi 

mek zorunda da değilim. 

- Siz ne demek istiyorsunuz Allahaışkına? 

- Ne demek istediğimi pekala anladınız. 

- Buı;ası benim evim, bu pencere de benim. Ki-
llimimi de istediğim yerden silkelerim. 

- Öyle mi. Ben de sizi şikayet ederim. 

- Şikayet edermiş, güleyim bari. 

- Gülün tabii, güLün. Elbet ben de sıze gülerim. 

- Bir de komşu olacağız. Hı:h? 

- Kilimini tepeme silken komşum yok benim. 

- Bağırmadan konuşun. 

- htediğim gibi konuşurum. 

- Ö~e mi. Wtn öyleyse. (Kilimini tüm hırsıyla sil-

kelemeye başlar.) 

- Ben şimdi gösteririm size. 

K. S. Anne - Ne göstereceksiniz, doğrusu merak ediyorum? 

o. Annesi 

K. S. Anne 

Onur 

K. Savaş 

Onur 

K. Savaş 

Onur 

K. Savaş 

Onur 
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Alın bakalım. 

- Terbiyesiz kadın. 

- Alın ailın. (Çığlıklar atmakta, ellerinden gelen 

her tür ses sesi çıkarmaktadırlar. Çocuklar şaşırmış 

durumdadır. Onlarda da kaynaşmalar başlar.) 

- Amnem haklı.1 

- Olabilıir; ama bağırınası gerekmezdi. 

- bk: önce senin a:ımen başlattı. 

- Hayır, senin annen. 

- Pencereden kilim silkelenir mi söylesene? 

- Ne diye bağınyorsun? (İter) 

- Bağırmıyorum. Hem ıniye itiyorsun? 



Oktay 

Aslı 

Adnan 

Savaş 

K. S. Anne 

O. Annesi 

-Yapmayın Onur, Sav~. 

- Teyze ne olur yapmayın. 

SaVIfi.Ş meydanına döndü burası. (Kadınların 

ve çocukların sesi bibirine girer. Kimse kimsenin 

dediğini anlamaz. Sadece bağzrzşır ,itişip kakışır

lar.) 

'Savaş meydamna döndlii iburaısı 

lkıll!lmadı maıhaillmin ıtuııu, tıaldı.' 

IEFlEKT: J1R:A.MffiT SIESLERt 
(SAV AŞ, seyir yerinin ortasına kadar gelir, me

rakla dinler. K Savaş'ın annesi korkusunda,n elin

deki kilimi düşürür; Onur'un Annesi de pencere

deki çiçeğini.) 

(Trampet seslerine bağlı olarak «ÜFF ... » sesiyle 

balon bir parça daha şişer.)-

(Kahkahalar atar) Aşağı yukarı ,~aıhmin ed~biıliı-

' yors-u'nuzdur artJik, 'B'alıonuım nasıl şişiym' değil 

mi? Gördüğünüz maha:lleli ıljirbiriyle hiç geçinerni

ıylor. En saçma seıbep[erden birbirlıeırilni kırıyor, 

liizüylorlar. tştıe ben ve ba•llonum, bu sebeple bu
raldayı:z. ıBaı]om.ıım, o güzel ıdeıv baılıonuım anealk 

iboyle yederıde, ıböyle sebeplıer!e şiışeibiıliyıor... Ha

lkın ne kaıdar ıgüzıelleışti, daha da güzelleşecıe'k; 

Çünlkıü d'alha şıışece'k, şiışeoelk, ş'işıercek ... V'e (Elinde

ki balonlardan birini patlatır) Ve iŞite lbu o~aıcak. 

Ha ıha! 06vam edelim, devam e'deltim. (Kahka

halar atarak çıkar.) 

Sava~, doğru eve. Çaıbuk. (Pencereyi korkuyla 

kapar ve perdelerini de çeker.) 

Alkşam olld'u ılıalla ısok•alkltmsınız, çıa!bu'k eve haika

hm. Salilanttna, ıyüıııü. (Penceresini kapar, perdele

rini desıki sıkı çeker.) 
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Adnan 

Aslı 

Adnan 

Oktay 

Aslı 

Adnan 

Onur 

K. Savaş 

O. Annesi 

Onur 

- Neler ol'ı..ıyor? Anbdıy.saım Arıli]J olaıyım! 

- IKıorlkı.zyıorılllm. 

- Salt>aıbJtan beri bıeı1kıeos ıbirbiönıe bağı.r~yw. 

- !Herlkles ıkaıvıga ı:xHyw. 

- Hepsi .bu ıba~oıırun yüzüniden. 

- Saçım:ı!laıına Aslı, lbd:m ibu. Henşeyi b.izler yapı-

yıorıuz. Günül~ eden ıde, ağaıcın daNarını kııraın 

da, ortalığı piıs1ert:en de ıhep bizleriz. Balıon şiş

mekten <baışka ınre yapıi}nor? 

- Sarvaş, şeıy ..• 

- Aıs~li!Jıen Onur ... 

(Pencereye çıkar.) Onur, ben sana ne dedim? 

Hemen ıge!iıyıoııuım anne. (Annesi içerir girer, aynı 

şekilde penceresini kapatır.) Oııtalılk. da j,yjce 
1karardı. Haıydıi, yarın ıgiörıü.Şüruz. Herlkeıse .i!yi ak
şaımla1r. (Çıkar) 

Aslı - Ben de rgildeyıilm. Sonra anınelffi ı;ıdk 'kıızar. Y ıilrın 

er'kenld'en, gene hurard!a lbuı!uşuruz. (Çıkar) 

K. S. Anne (Pencereye çıkar) Hala ooııda mıısın sen? 

K. Savaş Geli,yoırUın •anne. 

K. S. Anne Si~le.r~ de evleı:iiniz:e bakaıyım. Çoou!klar bu saatte 

dışıu.da dıo1•aşmaz. (K. Savaş' a) <k.i11imi de al gel. 

(İçeri girer ,penceresini kapar.) 

K. Savaş 

Adnan 

Oktay 

28 

- (Kilimi alır) Yarın ~Iiüşüır1üız arlkıaıdaşlar. Anıııe

'mi daha lfazJ~a kı.Zdmmaıyım. Niye hıtva !karardı 

.sank)? (Çıkar) 

(Adnan ve Oktay'ın dışında• herkes çıkmıştır.) 

- 'BiHyıor muısun? Bu malhalilelde dtım:ımakltan utanı

yoruım. 

- Nıeıden? 



Adnan 

Olday 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Oktay 

Hasan A. 

- Neden olacalk? Her ıyer ıpiıstilk ilçitide, ıtıemiz ve 

ıgüzıe:l ıolaın hiÇIJior şey yıdk. Ot ,yıdk, ağaç ycYk; 

.o!an:lan da. biz mah~iıyıoruz. Maıhallıeli SiÜreikli 
lkıavıga ha~indıe, gürullmi, gürülmi... (Pencerelerden 
biri açılır, sokağa gizlice çöp dökülür.) Az sonra 
evl~erıimiızıe gideceğicz, @ell!e ~ürülltiü,- gtüırilltıii ... Ge

celerıi uyuıya:mıyıorum, billiıyıor mtılsuı;? 

- Ben de. Erken ·yaıtitığım h!alıde geç saaıtlıere kaldar 
uyuyamııyıorımı. 

- 'KidklJıyıu alıyol!' mu!lun? 

(Sessiz bir bekleyişten sonra) Baılonumıırz; çıok gü

zıel olıdu. 

- .Su gece .saıhıhi alır gotiürür beınıcle. 

Gerçeıldten lbiır ıs.a!h:lbi ollsa, ıonu '!)öyle ıortal~k ıyer

de buıalkıp gIder miıyıdı? 

- Alma bir salhilbi omall <zy1e değiii mli? Soika'k lam
, ba!annın IŞığı aDtınıdw ne de gii2ıel ıgörtünüyıor. 

Ona ıabş:rnaya başlıadım hiLiıyıo11 musun? 

Ben de. Yalını:z k!orllruyıorum, gaııip bir ba!Lon bu. 

(Oktay'ın babası, Hasan Amca, elinde paketler/e 
girer.) 

Baıbam ıgeByıor. (Babasının elindeki paketierin bir 

kısmını alır.) yıardrpı edeyim baba. 

- Sıağol oğl:um. 

EFBKT : MüztK SBSUERİ 

(SAV AŞ, seyir yerinin ortalarına kadar gelir. in

leyip sızlanmaktadır.) 

(Müzik seslerine bağlı olarak «TISSS ... » sesiyle 

balon bir parça iner.) 
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Savaş 

Hasan A. 

Oktay 

Hasan A. 

Oktay 

Hasan A. 

Adnan 

Hasan A. 

Adnan 

Hasan A. 

Oktay 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Oktay 

Adnan 

Hasıin A. 

Oktay 

Adnan 
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-Hayır! Yardım yok, anlayış yok. Kahretsini Ne 
vardı sanki yardım edecek? Ne vardı «Sağob di· 
yecek? Balonuro indi. Balonum! ıBöyle yapılırsa 

şişmez. Şişmediği gibi iner. (Ağlar) B'öyle olaca· 
ğı belliydi. (Telaşlanır) Hemen önlemler almalı· 

yım. Balonurnun göz göre göre inmesine izin ve
remem. Veremeyeceğim. (Çıkar) 

- Sesler ondan mı geliyor? 

-Evet baba. 

- Kimin b1.ı. güzel balon? 

- Biz de bilmiyoruz. 

- Adnan, sen nüsin? 

- Evet Hasan Amca. 

- Geç oldu, evierimize gitsek ıiyi olur, değil mi? 

- Evet.ı 

- Ne de güzelmiş! Çok da büyük (Önden gider) 

- (Adnan'ın yanına gelir) 'Bana bak, sesi duydun 
mu? 

- Duymaz mıyım. 

- IBu sesler de balondan geldi değil mi? 

-+ Evet, evet... Biraz da indi galiba? 

- Bana da öyle geldi. Karaın:lıkta belli olmuyor 

ama. 

- O kahkahalar yerine, bu sefer inierne sesleri gel· 

di. Sonra trampet seslerinin yerine de güzel bir 
müzik sesi. 

- Haydi Oktay, geç oldu. 

- Hemen geliyorum baba. Yarın neler olduğunu 

anlarız. 

- Meraktan ölürüm ben şimdi. Ya balonu çalar· 

larsa? 



Okmy 

Adnan 

Savaş 

- Koca balonu 'kim çalar? Eve de , götüremeyiz 
bem. Çok oyalandım. Yarın görüşürüz. lyi ak

şamlar. (Babasının arkasından çıkar) 

- Sana da. (Balonun yanma gider.) Garip sesler 
çıkararak şişiyor, güzel bir müzik sesiyle de ini
yoıısun. Ne olduğunu, herkes gibi ben de aınJa

mış değilim; ama herşeyden haberdar gibisin. 
Eğer konuştuklarımı da anlıyorsan, dinle: «Ya
rına kadar bir yerlere gitme.» Olur mu? (Evleri

ne yönelir, uzakuin seslenir.) Olur da çalmaya 
filaın kalkarlarsa seni, gene o g~rip seslerden çı

kar; üf<le, tısla ... İzin verme. (Çıkar) 

- (Üzerinde koca bir yumak fp yüklü çekçekiyle 

girer.) Biliyordum, bi'liyordum b'öyle olacağını. 

Hiç kimseye güvenıneye gelmiyor. Biliyordum ... 
(Yükünü taşırken epeyce :zor/anmaktadır.) Ah? 

Of! Bu malıalteden her şey beklenir. Ne olur, ne 
olmaz! Ben, önlemimi alayım. Oh! Bakarsınız 

balo_numa hile saldırırlar: Olmaz mı? Olur. (Sah

neye ulaşır) İşte oldu bu iş. Zavaıllı, güzel balo
nuro beı;im. (Yumağı yere indirir.) Ucu neredey
di? Halı işte (Yumağı çözmeye koyu/ur.) Siz de 
gördünüz, ~ önce Oktay'ın yaptığını. Babasının 

elinden paketlerini alarak ona yardım etti. (İnler) 
Ahhh! Sonra ne oldu? Hep şişen balonuro indi. 
Oysa, oysa balonuro için, balonurnun şişmesi 

için böyle şeyJer zararlı. (Balonunu inceler.) 

Neyseki çok ~nmemiş. Bir daha olmasa bari. 
(İpten bir çit örmeye koyu/ur, balonun etrafına.) 

Sabaha kadar bu iş bitmeıli. Çok çalışmalıyım. 

Öyle bir çit olmalı ki, kimseler yanına yaıklaşa
masın., Sonra bir de düğüm, kiımseler çözemesin. 

Hatta ben bilt~ .. Düğüm üstüne düğüm, düğfun 
ü~üıne düğüm ... 
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MIÜZİlK. 
KÖRDÜGÜM ŞARKISI 

«İki ucu a!lacaksın eline, 

IBir alttan bir üstten şöyle, 

Çekeceksin geriye geriye, 
İşte bir düğüm size. 
Ha - ha Ha - ha, 
Tekrar iki uç ele, 

Bir alttan bir üstten şöyle, 

Çekece~sin gere gere, 

İşte bir kör kör düğüm size. 
Ha-ba-Ha-ha. 

(Şarkı boyunca, balonun etrafınaaki çit örülür. 
Evlerin ışıkları bir bir yanar ve gürütüler yük
selir. Bil yerden sonra, SAVAŞ'ın şarkısı gürültü 

1 
yüzünden duyulmaz olur.) 

EFEKT : TRAMPET SESLERİ : 
(T"rampet seslerine bağlı olarak «ÜFF... se

siyle balon bir parça daha şişer.) 

(SAV AŞ, sevinçli kahkahalar atar. Mahalleli, 
olan biten üzerine pencereye çıkar; bir kısmı bah
çeye, sokağa iner. SAV AŞ gizlenir.) 

(Bu sahnede yaratılacak olan kaos, oyuncu ve 

tüm görevlilerin doğaçlamalarıyla oluşturulacak
tır. Her görevli kendisi olarak - konuya,bağlı, 

kalmak kaydıyla - kendi yaşadığı çevre sorunla
rıyla ilgili doğaçlama yapacaktır. Ayrıca aşağıda
ki sözler de görevlilere dağıtılacaktır.) 

Bu da illıeSi? 

Kim bu terbiyesiz? 

Gecenin bu saatinde ne bu giıniltü? 

Ne biçim mahalledir anlamaldım gittı! Bı!ktım 

be kardeşim. 



slze söylüyorum komşu. 

Ne oluyor anne? 

Derslerime çalışamıyorum. 

- Karışmaym. Size ne? 

Çocuk uyuyor efendi, biraz susar mısm? 

- Meydandaki şu garip şey balon mu? 

- Televizyonun sesini kısar mısınız? 

- Önce siz radyonun sesini kısm. 

-Hayır!' 

Öyle olsun! 

Ne maçtı ama. son golü gördün mü? 

Bize ne olur mu canım? MahaUemizde, hem de 
tam kapımızın önünde garip bir olsim var ve 
bizler hiçbir şey yapmıyoruz. 

Ama'll! canını. 

Hırlı mıdır, hırsız mı? 

Akar mı, kokar mı? Patlar mı? 

- Güzel bir balon. Abartıyorsunuz. İş arıyorsunuz 
siz kendinize, iş. 

- Gir :içeri diyorum sana. 

Bana ne, bana ne. 
Çekil ben de baJkacağım. ( ... gibi sözler) 
(Konuşmalar, bağırışmalara dönüşür. Her kafa
dan bir ses çı~ar. Çocuk ağlaması, sokağa atılan 
çöp/er, sokaktaki sarhoş, düdüğüyle bekçi, korna 
ve devri/en eşya sesleri... Bol ldf üretilir. Ba
lonla ilgili ~içbir girişimde bulunulmaz. Karma
şanın en üst noktasında. .. ) 

EPBK.T : TR.AJMPET SESLERİ : 

(Trampet seslerine bağlı olarak «ÜFF ... 'J> 

sesiyle balon bir parça daha şişer.) 
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Savaş 

(Mahalleli korkuyla evlerine kapanır. Kimsecik
ler kalmaz ortalıkta. Evlerin ışıkları söner. Tüm 
sesler kes ilir.) 

---::..(Elinde balonlarıyla, gizlendiği yerden çıkar. 

Neşelidir.) İşte. Kimsecikler yok. Balondan ve 
tüm olanlardan hemen herkes şiocayetçi. Kalkıp 

bir kişi olsun çare aramıyor. Herkes sorumlulu
ğu bi.rbirine yıkıyor, çoğu da duymazdan gefiyor. 
Sorunsa büyüyor da büyüyor. Hepiniz anladmız 
artık balonurnun şişme sebeplerini, Tüm olumsuz 
davranışlar, görüyorsunuz balonuma nefes oluyor. 
Şişiyor balonum, şişiyor da şişiyor. Her olumlu 
davranışsa (acılı) balonurndan bir nefes alıp 

götürüyor... Bana öyle bakmayın! Benim bir şey 
yaptığım yok... herşeyi malıalleli yapıyor. Balo · 
nun şişrnesi de inmesi de, onların elinde... Ben 
şu yarım kalan işimi bitireyim. (ipleri tekrar eli
ne alır, şarkısını mırıldanmaya başlar.) Sizler de 
mahallemizde sabah oluncaya kadar dinlenin. 
Yeni doğan günle, bakalım ma!hallwnizde düze
len bir şeyler olacak mı? OJimama da balonum 
hep böyle şişecek mi? Hep şişerse ba!lonum ... 

(Elindeki balonlardan birini patlatır) PATLAYA
CAK MI? Evet. Şimdi ara, Ha! Arada dikkat 
ed.iıııı, sizler de bu mahalleli ,gibi davranacak olur

sanız, bilin ki balonnın şişer. Şiştikçe de pat

lamaya daha bir ya.k!aşır... Anlaşıldı mı? Dikkat 

edin! (Şarkısını mırıldanarak sürdürür. Perde 

kapanıncaya kadar da balonun etrafındaki çiti 
örmeye devam eder.) 

BİRİNCİ BÖLÜMÜN SONU 

NOT : Arada, balonun şişerken ve de inerken 

çıkardığı seslerı gene duyulur. 
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Savaş 

tKiNCİ BÖLüM 

IErllıe\Si 'SI3ıbaıh. Aıynı nıeJYklan. Balton tamamen şiş-
ı 

miş, eıtrafmda.ki çilt ltalmam.l.an.nuştıır. Saıvaş eiin-
de 'ba.JbD!lan, .dev balıonıun altında uyumalktaıdN". 

Malhal:eli J.şine ,güdüne girder. Kimse baaonh ıve 

br:ı.Uonun yamndlaJki adamla ilıgiılen!!DieZ. 

(Meydana bakan binalardan uşağıdakine benzer 

sesler yükselir.) 

Bakın, bakın ıbaı~oncu gelbıiş. 

Nıegüzet! 

- Anne hemen paııa ver. 

ıBaıba paıra 'VIelrir m'il!fin? 

- Daha geçen gün vendim ne yaptlıll? 

- Ha,yır! 

Ne olur a'bta? 

Giıt ninenden iste. 

V allahi üı~tıünü getir.iriım anne. 

Haydi ba'baanne, hepiSi hepsi biır balon. 

Her sörrunü diınleyeceğim arıtıık. 

-Olmaz! 

Ben kırmızısını alacağım. 

(Uyanır.) Harika! Ne demi§ltim ben !!iirze, arr-ada 

ıyaraımaızlı'k ıyapansanız, şi§ler baronuım. Işte şiş

miş. MahaHeli ıdıe ısalbaha kaldar boş dıunnadıı ta~ 
\bii. Ha-ha! Bir ilki kere de ind~ ama d'aba çok 
şiŞ'ti baJonıı.mı. Nilhaıyet taımamen şişıtıi balonum. 

'Ne glüzl;ıı! (Sokağa dökülen çocuklar, balon al

mak için Savaş'ın etrafını sararlar.) Durun, du-
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Onur 

Savaş 

run. Hepilnize yeter balllonl"arrım. Paıı:ıa.'l'acı da unut
maıyıahm. Demelk ıbunu i>Stiıyorsun, al ıba1kalım. Bu 
da senin. (Onur, aldığı balonu geri verir.) Demek 

'köitü kaıllphl ıba(banı bir ba1ıon paraısı vemred'i? 

- 'Baıbam kötı.i 'kalpli deği[dir. 

- öyleyse ll@lü 'kalpli a.nınen? Abin pie'ki? Ablıan? 

'Buldum deden? 

Onur - Para ve-rdilıer .ama ben lca~im ~llilba. BUla-

Savaş 

Onur 

Savaş 

Onur 

Savaş 

Onur 

Savaş 

Onur 

Savaş 

ımı!}"lorum. (Neredeyse ağlay_acaktır. Diğer çocuk
lar' balonlarıyla oynamaktadır.) 

- Geıl seninle anlaşalı.m. Sen benJim ilstıediğinıi yap, 

ben de sana istediğin balonu vereyim. 

- Y,aşa! 

- Hişşıt! Duyarl~rısa hilr anJlamı !kalmaz. 

- Ne yapınaJmı ~~t~yıoırısunı? 

- 'İğneyi ,göruyıor musun? Gümmm! 

- Saıva..~'ın baDonunu mıu patlaıtacağım? Haıyıır. 

- IBıeı:ı, de ~ni gerçdktıen aıkılılı bir çoculk sanmış-

ıtım. 'BalOn iıs~emiıyıor rmmun yoba? 

- 1stiyorum ... Sa.vaş kwıar bana. 

- Niıye ık.ıızsm? Şalkıa lb'u. S4ıl hiç şaıkaılaşmaz tnı&-
mz? Oöııecdksin hepimirz; çolk. eğlıeneceğiz. 

Onur - (Pek gönüllü olmasa da kabul eder. Gizlice yak-

Savaş 

Aslı 

Onur 

Oktay 
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/aşarak Küçük Savaş'ın balonunu patlatır.) Haı

ha.r. 

- Neden y:aıptm /bunu? 

- !Biilr de ıgii.l~onsun Onur. 

- Şalkıı. Şalkaya gül!üınfu. (Savaş kolıla katıla gül-
mektedir.) 

- ·PI.i6 bir şalka. 



Onur 

K. Savaş 

Onur 

Savaş 

K. Savaş 

Onur 

K. Savaş 

Oktay 

Ash 

Onur 

Oktay 

K. Savaş 

Onur 

Adnan 

K. Savaş 

Onur 

Oktay 

Onur 

Oktay 

- Şalkaıyd1 ama, şakaıya gliillünlür. 

- Gülel<ili:n öyleyse. Hıo-ilııo. 

- GüVi.in nıe oLur? (SavaJ'a) Hani gülecelkler<i? 

- (Çılgınlar gibi gülmektedir.) Ben çok e~'en!iyo-

ruım. İşte balonun. (Onur balonu alır.) 

- Nıi!Ye yap•tı.n bunu? 

- •Paramı bulamadım. Balloncu amca böyle yaıpar-
sam bir balıon vereceğini w~Iedi. 

- •Beruim ballormmıu paıt:lıaı1:aralk. baLon sahilbi olmak, 
ne güzel. 

- 'Nasıl ari!QadaŞlı!k bu? 

- Ço'k kö'liüsün Ormr. 

Paramı lbullanmıdım, 51Q!m"a o amca ... 

(Sözünü keser) Suçu hemen .ba§kasma aıtma. 

- Sılkışınca hep ıbölyl'e mi <y~aıpacsın? 

- Niıye yapıhğımı hilmiıyorum. Ne olur ii2Erinre Wl'-

mayı.n. Sizller sa'Iik'i çolk ırnu ~lyi'slin.iz? Bel'ki de pa

ram Jcaıylbolmaldı. 

- (Nefes nefese girer. Elinde bir ağaç fidanı var
dır.) Balkın ne a:td-ım.. Elma ağacı fidanıı. Aşağı 

mahaHeden aJldım. Rıııa Amca'dan ö:ziir diaeye

lbi•lliriiz; artık Sonra... (Gerginliği hisseder ve su

sar.) 

- Biır dakiıkıa. Şimdi de paraııı!ı alknaikla mı ısuçılu

I]'Qrsuıru? 

-Şey? 

-Olamaz. 

- 'UÇilllladll. ya param? (Savaş gülmektedir.) Hem 

madem sizler almadınız ... ÜzerllıiıJi. arayım. 

- Haıyıır. 
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K. Savaş 

Aslı 

Onur 

Oktay 

Aslı 

Onur 
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- 'Brn defa h~ır. 

- 'Ne did:iğiinıin d'a-ı:lkmda mısın ISiell?? 

- (Ağlamaklı) Şey! Evet. 

- Çdk. çılrikırn ıbk ısuıç]aıma bu, 

- Sen IOOt:ü bir aırlkadaşsın. 

- Öyleyıse siıJler de... Sizller de luıısııısııru:z. (T artış-

ma iyice kızışır. Savaş, sevinçle kahkahalar at

maktadır.) 

- Nelm- oruyıor, biri tbaına da anlaıtsa? (Kimseler 

duymaz. İtişip, kakışmalar da başlar.) 

EFEKT : TRAıMPIET SBSLERİ 

(Trampet seslerine bağlı olarak «ÜFF ... » sesiyle 

balon bir parça daha şişer.) 

(Savaş, gülmektedir. Balonun etrafında sevincin

den hoplayıp zıplar.) 

Bu daı nesi ıl)öy!Je? Klocaıınaını hir düğüm. 

Ne 'kaidar da ll:mıyiilk! Dloo ıgıeoe ~pmış ollın.aUı

lar. 

- Ba!Jonuıma yalkiaşamaıyın diye. Ona 'biır zaırar ver

Imeınıizi ~stıemeıdilm. 

- •Dev bu baı]oncu mu ~a? Yalan rmyım? En 

çoık o sevı.ind!i bu işe. «Balonum» deyıip duruyor. 

!!JÖrttnüyor musunuz? 

- Hep yanımıızdaıydı, o şilşimı.iş olamaz. 

- ıBiızleır 11amtı.şıı:1ken şiŞli (Onur suskun.) 

- Klavlboyculuık oynariken de şişm!işıtil 

- (K. Savaş'a) Senin anınıenıle, Onur'un annesi k:av-
ıga edeıiken de. T,aibiıi yıa! iHep lkaıvga ederken olu
ıyıor lbu iş .. 

- Ya da kotıii bir şıeylıeırı yaptıJğı.mıız; ida şıiş'i\}':or baı

ton. 
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IJ)ün a!kl~am biiz bir ses duyduıle Faı:1klı bir sıesti 

ve balon salliki biır nefes inmişti. 

'Doğru, hen de oııadruyıdım. 

- Hiç iınımiış g~bi görıinmüyar. Göı1mıüıyor musunuz 

tamamen Şişmiş. 

K!ötü şeyılıeroe şişzyor bafun, bu kesin. inLyor da 

dedini'Z. PeUd, niıye iniry,or? 

(Bağırır.) Bu!ldıuttn! 

N~ye haığınyıonsun, AllaıhaŞlmıa.? 

- ıBu damılbi!r .şaıka~ 

- Şakaılann hiç hioş değil. Onuır. 

- (Sevinçli) Dinleyin. BulJdıum diyorum size. Kaıy-

boldu demiştim... Sonra hani sizleııi suçlarn.ış

ıtım ... işte ıburıadaymış. (Cebini gösterir.) Ta d!i
bine giltm'İş. (Parayı gösterir) Halk.sırz yere suçla
dım ,siizleııi. Ama niıye öyle davıraınıdıım biılemiyo

ııuırn. 

Yapma, ıöııiiır diJeme. 

İ!Şte hepınnz1den öıJüır diiJıiıyorum. 

Bana ıbunu yaıpama:ıısiDıız, ba.tonuma bunu :yapa
mazı~ınız ... 

BmKT : MÜZlİ'K SEISIJEIRt 
(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » sesiyle 

balon bir parça iner.) 

- rtndi baEonıum. Onca emek veııip şişmesini sağ-

laıdığıırn ıbalomn. ~ınıdli. (Ağlar.) 

- Dün a!kşam ki ses! 

- Evelt ya. Babn indi. 

- Dün alkşam ıda iıımiŞti id~k lk:ıi. 
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Baş beDaıları ,sirli. Slizle.re bunun besalbını ııora.ca
ğıım. Dalha beni van.ıırruyorsuınuz. GIOOümü, neler 
yıapalbiı!eceğimi bi1miıyıorsumıız? Savaş benim adım, 

Savaş. Ne o -kıor'kltuımız mu? 

(Korkulu) Savaşlar çrkaran Sıwaş mı? 

- Anlıaıdm ama Saıvaışlan 1ben çılkarırnaım. Savıaşları 

~.ıizler çılkal'vi1sınız. Ben sacDoce bai]onıhı:r yaparım. 

- Bu ha~on da ısıizıin o zaman. 

- Em:ıt ıbacaıklsrz .beniım. rBıen getiııdıim. Hiç kavga 

dögüş elks~k ollmruzrmş 'buraıd'a. K'001Şlllaır biırlbir

leriıyl~ İ•Yİ gıeçinımezleırmiş... Öyle de. Geldim ve 
göııdüm. rŞte ha~onum, o da şahiıt. Onca şişmesi 
ıde ıbundan. PaitJlaıması da bu selbeple olacak. He
pinl}z mallwolacaJk•sınıız. KaıvıgacıJar, !huzursuzluk 
çılkaııanlhıır, temizlilk nedir billıneıyenler, geçimsiz
ber, söz dinlemeyıenler, 'Yııiancıfar, hırısızlaır, kötü 
n]yeltliler, ıhepiıniz ımalhlvlolaoalkrsmız. Paıtıla:van ba
·Dorııum hepinizi rnaıhvıedecelk ... Patlayacak mı de
ld~m tben. YK.ıik yaıni şişeceık, şıiştiıkçe güzelleşıoceık 

ıdeım!eik ·ist'elrniŞtiını. Amanı! Ne di;ye saıklaıyaıyım 

aJ1~ılk? Naısı!ıSia 'bu malhalllenin ve bu insanların 

OO:zeleceği ~dk. İlşile açıkça söylüyorum. Tüm 

ıo~umsuızı daıvıranışlıail" ba~onruıma neıfes olur, şişitr'ir 

oou. 

- Dı.ırmaksızın şıişen balon da PATLAR. Eyvah. 

- Bu balon bomba gibi bir şey o zaman! 

- Patlayacak olursa mabvoluruz. Hemen bir şey-

ler yapmalıyız. 

- Hiçbir şey yapamazsınız. Balonurnun etrafını 

sıkıca kapadım. Ben b~le ulaşamarn ona artık. 

- Polis! Polise ha:ber verelim. Ben hemen gidiyo
rum. 
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- Her şeyi olduğu gibi anlat. Çabuk olun. (Oktay 

çıkar) 

- (Onur'un annesi pencereye çıkar.) Teyzeciğim. 

Ne olur yardım edin. Bu baloncu Savaş. Bu ba
lon da onun. Ama bi.r balon değil o, bomba. Ya
n. bomba gibi bir şey. Sürekli şişiyor ... 

- (Sözünü keser) Aslı, kızım. Ben bu oyunlar için 
çok yaşlıyım. Haydi git arkada~larınla oyna. Ben 
burada saklanıyor olayım. Tamam mı? (Pence

reyi kapatır) 

- (Güler) İnanmazlar. Patlamadıktan sonra inan
ır.azlar. 

- O zaman da çok geç kaılımlmış olur. 

- (Rıza Amca'nın kapısını çalar. Rıza Amca ka-
pıya çıkar.) Rıza Amca bize yardım et ... 

~ Sen o hacaksız değil misin. (Adnan kaçar) Dur 
kaçma. Gel diyorum buraya. (Kovalamaca sah

nede sürer.) 

- (Aslı'yla birlikte, bahçeye çıkan Mehmet Amca' 

yla konuŞmaya çalışırlar) 

-Dur, çekiştirme öyle. Ne Savaş'ı? Ne patlaması 
çocuklar? O bir baJ.on, büyük güzel bir balon. 

- Hep şişen bir balon sonra ... 

- (Ellerinden kurtulur.) Yapmayın çocuklar. Evde 
bir sürü işim var. Haydi siz gidip kendi aranız
da oynayın. (Evine kapanır) 

- Bu güzel balondan korkmak kimin aklına gelir. 
Boşuna uğraşmayın i.nanmazlar. 

- (Nefes nefese gelir.) Zor atiattım Rıza Amcayı. 

Dmlemedi bile. (Onur'un öylece durduğunu fark 

eder.) Sen ne yapıyorsun? 
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- Aklım karıştı. Ne yapmam gerektiğini biılemiyo
rum? 

- (Nefes nefese gelir) Polis anıcallar inanınadı bana. 
(Tüm çocuklar yorgun, umutsuz bir araya gelir
ler.) 

- (Sevinçle bağmr) Deminden beri şurada oturmuş 
düşünüyordum. Balon ne zamanlar iniyor? diye. 
Buldum galiba. Önce Oktay babasına yardım et
miş sonra da ben sirlerden özür dilemiş tim ... 
Demek ki birbirimizle ıyı geçindiğimiz sürece bu 
baion şi:şmez iner. 

- (Balonun etrafına ördüğü çitle uğraşmaktadır.) 

Balonurnun nasıl şişip indiğini artık tamamen an
ladınız... Nasıl da bağlamışun. Çözillmüyor. Ba

caksızlar. Sizden her şey beklenir. Şu ucu çektim 
mi ... (Ip/ere dolanır) 

- Şişmeyecek balon, şişmeyince de patılamayacak. 

- Biribirimize karşı hep anlayış:lı olacağız. 

- Birbirimizi kırmayacağız. 

- Olur da kötü bir şey yaparsak. 

- Özür dileyeceğ~. 

«Önce bizler düzelmeliyiz ki düzelsin işler 

Çevremizle devam ederiz düzelir tüm gidişler» 

- Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi? Çevre

nizin size nasıl davrandığını görmedıinıi.z mi? Hem 

artık sizılere ihtiyacım yok. Şişmiş bir balonu siz
ler olma~an da patlatabilirim. (Güler) Mahvede

oeğim sizi... Çözülsene düğüm, çözill. Kahretsin! 

(lplere daha da dolaşır.) 

- Dolaştıkça dolaştı. 

- Daha kötü ol. 
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- Kurtulamaz inşallah. 
- Susun baş belaıları. Bunun hesabını soracağım 

hepinizden. Savaşını ben Savaş. Dünyayı kasıp 

kavuran benim. Bu ipierin beni durdurabileceği

ni sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Hiçbir şey dur
duramaz beni. Durduramadı. Bu balon patlaya
cak, sizler de, büyülcleriniz de yok olacaksınız. 

(Düğüm/erden kurtulur) Gidiyorum. 

- (Yuupili' (Ve sevinç çığlıkları) 

- Gidiyorum ama geri geleceğim. Tüm silabılarım-
la. Ha ha ha. (Çıkar, tam bir sessizlik) 
(Herkes çok üzgün) Ne oluyor, daha yenilmedik. 
Biı:ılikteyiz işte. Birlikte olduğumuz sürece de Sa
vaş'ı yenelbiliriz. Hem ne yapmamız gerektiğini 

de biliyoruz artık, nasıl davranmamız gerektiğini 

de. Birbirimize yardımcı olalım, sonrası gelir. Öy
le değil mi? 

«Ne yapacağımızı biliyoruz artık 
Ne yapmayacağımızı da. 
Seveceğiz birbirimizi 
Ve sevgi kurtaracak bizi» 

- Şiırle olacak iş mi bu? Hem sen ne diye, Savaş 
geri geldiğinde şiirlerinden bilrini okumuyorsun. 
Pılısını pırtısını toplayıp hemen giderdi, eminim. 
EFEKT : TRAMPET SESLERİ 

(Trampet seslerine bağlı_ olarak» At.ÜFF ... » 
sesiyle balon ·bir parça daha şişer.) 

- Ne oldu şimdi? 

- Ne olacak, Adnan'ın kalbini gereksiz yere kır-

dın. 

- Hani birbirimize destek olacaktık:? 

- Anılayış gösterecektik. 
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- İyı de ne yaptım şimdi ben? 

- Adnan'ın şiiri için söylediklerin... Balonun haline 
bak? Neredeyse patlayacak. Haydi özür dile. Dü
zelt şu işi. 

- Adnan. Kardeşim. Biraz önce okuduğun şiir de, 
daha önce okudukların da, emin ol çok çok çoook 
giı.zeldi. Çok. 

EFEKT : TRAMPET SESLERİ 
(Hepsi kendini yerlere atar. Trampet sesle
rine bağlı olarak «ÜFF ... » sesiyle balon bir 
parça daha şişer.) 

- Peki şimdi ne yaptım. Gördünüz, tum şiirlerinin 

güzel olduğunu söyledim. Söylemedim mi? 

- Oyle a~artılacak kadar güzel değildir Id benim 
5iirlerim. 

-Şimdi de abarttın. Yalan söyledin. Korkudan du· 
şüp bayılacağım. Haydi Savaş doğru dürlist bir 
şeyler söyle de bitsin. 

- Ayhan. Kardeşim. Biraz önce okuduğun şür de, 
daha önce okudukların da, doğrusu pek gtizel 
şeyler değil ... 

- Eyvah! Yandık! Yatın! (Hepsi gene yerlere yatar) 
\ 

- (Sözüne devam eder) Yalnız. Zamanla eminim 
daha güzellerini yazacaksın. İlerde de umarım iyi 

bir şair olursun. Bizler de seninle övünürüz, ar
kadaşımızdı deriz. 

EFEKT : MÜZİK SESLERİ 
(Müzik seslerine bağıl olarak «TlSS ... » se
siyle balon bir parça iner.) 

(Tüm çocuklar çok sevinir.) 

- Çok oyalandık. Savaş geri dönmeden bizler de 
cephane toplamalıyız. 
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-Nöbetçi olmasın mı? 

- Biz Adnan'1a bek!leriz. İlk nöbet bizim olsun. 

(Diğerleri çıkar.) 

- Nasıl yoruldum biliyor musun? 

- Ben de (Balonun dibine .otururlar.) 

- (Ağaç fidanını yanına getirir.) Dün gece gürültü-

den uyuyamadım. 

- Ben de. Sabaha kadar merak ettim durdum. Ki
mindir? Nedir? Çalarlar mı? Şimdi de uykum gel
di. (Esner) 

- Benim de içim geçiyor. 

- Ben de daha fazla dayanamayacağım. (ikisi de 

uyuklamaya başlar. Rıza amca girer ve ikisini de 

yakalar.) 

- Haa! Dev. Yani: Rıza Amca. Ahhh! 

- Rıza Amca, biz yoktuk inan. (Kulağını çeker) 

Ahh! Kulağım. 

- (Gürültü/er üzerine gelir.) Ayıp! Küçücük çocuk
lardan ne istiyorsun? 

- Olanları bilmiyor, konuşuyorsunuz. 

- Ne sebeple olursa olsun. Çocuk onlar. (Diğer ço-

cuklar, Savaş'a karşı kullanacakları araç ve gereç
leri getirirler. Olanı biteni görünce kaçmayı dü

şünürler.) 

- Bu böyle olmayacak. Olanı biteni anlatıp özür 

dılemeliyiz. (Yaklaş!rlar) Aslı ille Adnan yoktu. 

Biz üçümÜZ sebep olduk. 

- İsterneden oldu. 

- Sizden korktuğumuzdan ... 

- Hem bakın yeni bir fidan aldık sizin için ... 

- Özür dileriz. (Fidanı verirler) 
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- (Sessizlik) Peki ama bu son. Sizi bir daha ağaç
larımda görürsem ... (Herkes çok sevinir. Çığlıklar.) 

EFEJKT: :MÜZİK. SESLERİ 
(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » se

siyle bo/an bir parça iner.) 

-Durun. Sululuk yok. Bir şartım daha var bu ba
lon... Tüm mahalleli şikayetçi... gürültü ediyor ... 
bu balon gidecek. 

- (Çocuklar kafa kataya verirler.) Kabul ediyoruz. 
Ya•lnız bizi'nı de bir şartımız var. Balonun gitme
si buna bağlı. Mehmet Amcayla siz banşacaksı

nız. 

-Şey! Biz 

- Doğrusu hiç aklıma gelmemiştil 

- Demek bu balonun gitmesi buna bağlı? .. Ne ya-
palım? 

- Barışıyorlar! 

- Peki ... Elini kim önce uzatacak? 

- tınniz birden uzatın. (Tokalaşırlar) 

- Peki. .. Kim önce diğerini kucaklayacak? 

- Aynı anda kucaklaşın. (Kucaklaşırlar.) 

EFEJKT : MUZIK SESLERİ 

(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » se
siyle balon bir parça daha iner. Herkes çok se
vinir.) 

- Fıdanı verin bakaılım. (Adnan'dan alır.) Bu fidanı 
da Mehmet Bey kardeşimin bahçesine dikelim. 

- (Çok sevinir.) Pencereye yakın bir yere dikelim. 
Ben önden g.idip çapayla küreği ayarlayım. 

- Bir kova su getirmeyi de unutmc:ı. (Beraber çıkar

lar.) 
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-Şimdi Savaş'la. ben nöbet tutuyoruz, sizler mal
zeme taşımaya devam ediyorsunuz. 

- Haydi ... (Çıkarlar) 

-Aklıma ne geldi biliyor musun? Tüm bu getirdik-
lerintizi arkadaşlara da dağıtalım. Savaş'a karşı 

daha güçlü oluruz ... Yardım eder misiniZ arka
daşlar. (Onay alınır.) Öyleyse alın bakalım. (Da

ğıulır) Ama böyle gürültülü değil. Bir dakika şim
dı değil. Herkes yerinden kalkmasın. Ba:ğırışma

yın ... 

EFEKT : TRAMıPET SESLERİ 

(Trampet Seflerine bağlı olarak «ÜFF ... » se

siyle balon bir parça şişer.) 

- Giırültü ettiniz, söylediklerimizi dinlemediniz ve 
balon bir kez daha şişti. Böylece bize değil, Sa
vaş'a yardim etmiş oldunuz: Ne olacak şimdi? 

- Hep birlikte özür dileriz. Sonra da arkada~lar 
önce bizi dinler, sonra söyledilklerimizi yaparlar. 
Evet şimdi hep birlikte ÖZÜR DİLERİZ. (Seyir

ci/ere tekratlatılır.) 

.EFEKT : MÜZİK SESLERİ 

(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » se
siyle balon bir parça daha iner.) 

- Şuralara bak, her taraf pislik içinde. Arkadaşlar, 

irsan çevresine böyle mi bakar. Kuruyemiş ka
b;ıldarı, boş ~işeler... Şimdi de herkes etrafındaki 
çöpü toplayacak. (Taşınabilir çöp bidonunu geti

rirler.) Herkes bunun içi'ne atsın. Evet. Güzel! 

EFEKT: MÜZİK SESLERİ 

(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » ~e

siyle balon bir parça daha· iner. Sevinç.) 
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- Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sadece bizim doğru 
olmamız, hareketierimize dikkat etmemiz yetmi
yor .Herkes öyle olmalı, öyle olmayı istemeli kil 
bu balon daha fazıla şişmesin. Böyle hep insin. 

- Biz şimdi bu çöpleri dökmeye gidiyoruz. Bu süre 

içinde sizler nöbet tutacaksınız. Savaş'ı gördüğü

nüz an elinizdeki şeyleri kullanarak sesler çıka

racak ve b~eri uyaracaksınız. Biz de hemen ge

leceğiz. Önce bir denemesini yapalım... Diyelim 

kı ben Savaş'ım ve buradan giriyorum. (Çocuklar 

ellerindeki şeylerle gürültüler çıkarmaya başlar.) 

Tamam a"rkadaşlar. Tamam. Anlaşılmıştır. Savaş'ı 

g.:irünce çalacaksınız, başka zaman değil, unut

mayın. 

- Elinde bir şey olmayanlar, ıslık çalsın. Islık çal
ınayı bilmeyenler de bağırsınlar. Şim,di bi:z çöpü 
dökmeye gidiıyoruz. Size güveniyoruz. (Çıkarlar. 

Sessizlik. Savaş elinde çeşitli silahlarla seyir ye
rmden sahneye doğru ilerlemeye çalışır. Seyirci
ler öğretildiği gibi gürültü yaparlar. Oyuncu ço
cuklar da büyük bir heyecan ve telaşla sahneye 
dönerler. Savaş'ı durduracağım düşündükleri eş

yalar, Savaş'a etki etmez. Kalkan ve zırhlıdır. 

Çocuklar korkuyla bir yere toplanırlar.) 

-Ne olacak şimdi? 

- H•çbir şey etki etmiyor. 

- Başından düşünmetiydik bunu. (Savaş çıZgınlar 

gibi gülmektedir.) Aklımızı kUlHanmak zorunda
yız. 

- Yavaş konuşun bizi dinliyor. 

- Gülüşü de sinirlerimi bozuyor. 

- Şöyle yapalım. (El kol hareketleri yapar.) 
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Savaş 

K. Savaş 

Savaş 

- Boşuna ça'balamayın. Onların tümünü biliyorum. 
25 numaralı savaş oyunu. 

- Neyi biliyormuş? 25 numaraılı ne demek? 

- (K. Savaş'a) Sen bir şeyler yaptın o da bir şeyler 
san dı. 

- Ben ne yaptım ki, şöyle bir hareketti. (Elini ko

lunu sallar) 

- 13 numaralı savaş oyunu. (Güler) Beni yenemez
siniz. Bütün savaş oyunlarını bilirim ben, Savaş' 
un ben. Savaş. Ha ha. Ayrıca çok eğleniyorum. 
Devam edin, devam edin ... 

- Bu adam deli. 

- Ben ne yapıyorum ki? 

- O kendince bir şeyler anlıyor. 

- Bence devam et Savaş. Böylece zaman kazanırız. 

- Savaş oyunlannın numaraian var demek ki! 

- Aklına gelen numaralarla oyala onu biz de ... 

Haydi bir şeyler yap. 

- Durup dururken ... (Garip garip hareketler yapar) 

- (Daha bir ilgilenir. Yanına gelir. Silahlarını unu-
tur.) Güzel. Onu da biliyorum. Once sağ koldan 

scı.ldıracaksınız ve yedek kuvvetler etrafıını sara
cak. Ha ha. 17 numaralı savaş oyunu. 

- Peki... 48 numaralı savaş oyunu? Onu uygular

sak? 

- E\'et bu zordur. Beni üzerinize çekmek için ya

rı.cağınız kılık değiştirme numaralarına daha baş
tan kanmam, böyılece 48 numaralı oyun tamamen 
boşa gitmiş olur. Karşı hareket 13. Ama sen, ne

reden biliyorsun tüm bunları? (Bu aradr,ı Savaş' 

ın tüm silahları diğer çocuklar tarafından kaçırı

lzr.) 
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K. Savaş 

Savaş 

K. Savaş 

Sav~ 

K. Savaş 

Savaş 

K. Savaş 

Savaş 

K. Savaş 

Savaş 

K. Savaş 

Savaş 

Adnan 

- Öğretmenlerimiz tarih der'Sinde okutuyorlar bun
'ları. 

- Savaş oyunları öğretiliyor size! inanmam! 

- Savaşmamız için öğretilmiyor ama. Barış içinde 
yaşamamız için öğretiliyor. Hatalarımızı görüp, 
savaşın ve zor kullanmanın ne kadar gereksiz ve 
yararsız olduğunu arulatmalk için. 

-Saçma. 

- Aklımızı kullanırsak, tüm güçlüklecin üstesinden 
gelebilece~iii. ba~ış içinde yaşamak için de bu-
nun gerektiğini öğretiyoıılar bize. 

-Saçma. 

- Peki Barış Oyunu nedir biliyor musuQ.uz? 

- Öyle şey olmaz. 

- Oldu bile. (Savaş'ın tüm silahları elinden gider.) 
Bakın şimdi biz üstünüz «Barış oyunu h» 

- Siiahlanrn. Nereye götürdünüz onları. Durun ne 
yapıyorsunuz? Yapmayın, kırmaym. Onlara kaç 
para ver'ildi biliyor musunuz? Kaçma gel buraya. 

- (Kovalamaca sürer.) ı numaralı barış oyunu, ak
lını kullan der. Alclını kuHanan her şeye üstündür. 

- Kırmayın ... Taktikler hep savaşlar içindir. Barış 

için yoktur. Saçma. (Ağlar, inler.) 

- Bu da, ı nurnaralı Barış Oyununun şarkısı. («V e 
sevgi kurtaracak bizi» şarkısı birlikte söylenir.) 
EFEKT : MÜZİK SESLERİ 

(Müzik seslerine bağlı olarak «TISS ... » se
siyle balon bir parça daha iner.) 

Onur - Düğümler çözülüyor. Kendi kendine çözülüyor 
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düğümleri (Müzık ve tıslama yavaş ve sürekli 

b.ır hal alır.) 



Oktay 

Ash 

Adnan 

Savaş 

- Bu işi hep birlikte başardık. 

- Hep birlikte olduğumuz sürece de başarırız. 

- Birbirimizi sevip saydığımız, bii'birimizin haklan-
na saygı duyduğumuz ve çaba gösterdiğ'irniz ve 
birbirjmizi desteklediğimiz sürece, hep barış ola
caktır. Böyıle der 1 numaralı Barış Oyunu. 

- Mahvoldu balonum. İniyor hem de durmaksızın. 
Kahretsin ... (Balon tamamen iner, Sav~ altında 
kalır.) 

(Mahalleli de toplanır. Sevinç sonsuzdur. Bu sı

rada kavgalı iki komşu - Onur ve Sav~·ın an
nesi - sahne önünde birbirlerine bakmaktadırlar. 

Tekrar tartışmalar olacağıını düşünerek herkes te
laşlanır. Tam bir sessizlik.) 

K. S. Anne -(Bağırır) Savaş. Gel buraya. 

O. Annesi 

K. S. Anne 

Savaş 

o. Annesi 

Onur 

K. S. Anne 

Adnan 

Savaş 

o. Annesi 

-(Bağırır) Onur. Gel buraya. {tkisi de korkuyla 
gelirler) 

- Bu pisliğin ne olduğunu söyler misin? 

-Pislik mi? 

- Evet pislik, dedi. Sizler de gelin bakalım çocuk-

lar. (Diğer çocuklar da gelir.) 

- Sadece bizim suçumuz de~ ki anne? 

- Biliyoruz. Bu işte biz büyükler de kabahatliyiz. 1 

-Büyükler de mi? Yanlış mı duyuyorum! 

- Anne emin misiniz? Yani siz! 

-Ne dersin komşum, bu mahalleyi artık bir düze· 
ne sokmanın zamanı gelmedi mi? 

K. S. Anne - Geç bile kalındı komşum. Öncelilcle şu duvarda
' ki pisJıi'k!leri temizlemeli, silmeli. Sonra şuraları 

yeni!dıen boyamalı. 
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o. Annesi - Şu çöp bidonunun çevresine bakın. Çocuklar şu
calan temizlesin. Bizler de boya barlanayı yapa
hm. Komşular da y~rdım eder. (İki kadın yanya

na gelip el ele tutuşurlar.) Bunu hemen yapma· 
hyız. Herkese örnek olsun. 

K. S. Anne - Ne duruluyor? 

K. Savaş - Bız sanmıştık ki ... l{.avga edeceksiniz. Ne zaman 
barıştınız? 

O. Annesi - Ne zaman mı? Sizleri gördükten sonra. Oldu mu? 
(K ucaklaşırlar) 

K. S. Anne - (Bağırır) Savaş. Gel bakalım buraya. 

K. Savaş - Savaş yok artık anne, Savaş yok artık. Barış var. 
BARIŞ. (Gider annesinin elinden süpürgeyi alır. 

Diğer çocuklarla çalışmayı sürdürür.) 

Adnan «Ne yapacağımızı biliyoruz artık. 
Ne yapmayacağımızı da 
Seveceğiz birbirimizi 
Ve sevgi kurtaracak bizi.» 

(Müzik eşliğinde tekrarlanır. Tüm mahalleli ve 

görevliler temizlik işine ve şarkıya katılır. ) 
(Onur'un annesi ve K. Savaş'ın annesi, sahne önü

ne gelir.) 

K. S. Anne - Önce çevremizden başlayalım arkadaşlar. Mahad-
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lemizden, komşularımızdan, eV'lerimizden ... Kapı

nın önündeki çöpümüzden, duvarılardaki pislik
ten... Arkadaşlarımızdan. Hatta şu an oturduğu
nuz koltuklardan, etrafa atılmış kabuklardan, 
naylonlardan, boş şişelerden. Şimdi çıkıp evleri
nize gildeceksiniz. Tüm yol boyunca öğretmeni

nıze, anne, baba, aJbla ya da ahinize göstereceği
niz saygıdan, yardımdan başlayalım. Barış için 
dostluk için, kardeşlik için öncelıilcle çevremizden 
başlayalım. önemseyiniz, küçük görmeyiniz. Bi-



o. Amıesi 

:liniz ki yaşadığınuz ya da tüm dünyanın 

yaşadığı huzursuzluk hep böyle küçük küçük 
şeylerin birleşip ço~almasından meydana gel
miştir. Ve sevmeyi öğreniniz arkadaşlar. Sevgi 
de öğrenilir rniynriş demeyin. Öğrenilecek en 
önemli şey budur hayatta : Sevgi. 

- Tam çözüm, insanlar arası birlikteliıkteki başarı

da, bir başka insanla sevgi içinde kaynaşma da 
yatar. Sevgi olmadan insanlık, inanın bir gün için 
bile varolamazdı. Seversek birbirimizi, sevgi kur
tara.caktır 'bizi. 

K. S. Anne - Hepinizi seviyoruz. 

O. Amıesi - Hepinizi seviyoruz. 
(Sevgi sunmaya diğer görevliler de gelir ve her
kes sevgisini sunar.) 

HEPİNİZİ SEVİYORUZ. 

(Fonda ((.Sevgi Kurtaracak Bizi şarkısı sürer.) 

Bİ'ITİ. 
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