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(Sahne yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Arkada bir orman fonu, ön tarafta 

kayalar ve birkaç tane ağaç vardır. Sabah olmuştur. Kurtlar bulundukları 

yerden yavaş yavaş uyanmaya başlarlar. Jön kurt en görünen yerde, diğerleri 

ise sağda ve solda ve ağaç diplerindedir. Müzikle birlikte kurtlar, kendilerini 

tanıtan şarkılarına başlarlar.) 

KURTLARIN ŞARKISI 

KORO- 

JÖN KURT- 

KORO- 

GÜZEL BİR GÜN OLACAK 

^ 

BOL PARALI BOL KAZANÇLI 
DEPOMUZ ERZAKLA DOLACAK 
BOL YEMEKLİ, BOL İÇECEKLİ 

BENİM ADIM JÖN KURT BU 

İSMİ AKLINDA TUT 

UNUTURSAN EĞER BENİ 

KENDİNE BAŞKA BİR İŞ TUT 

GÜZEL BİR GÜN OLACAK BOL 
PARALI BOL KAZANÇLI 
DEPOMUZ ERZAKLA DOLACAK 
BOL YEMEKLİ, BOL İÇECEKLİ 

  

JÖNKURT- JÖN KURT İŞİNİN BAŞINDA İSMİNİ YAZDI 
ORMANIN DAĞINA TAŞINA ARTIK EMEKLİ 
OLSAM GİTSEM DİYORUM BU KADAR 
GANİMET BANA YETER DİYORUM 



KORO- GÜZEL BİR GÜN OLACAK BOL 

PARALI BOL KAZANÇLI 

DEPOMUZ ERZAKLA DOLACAK 

BOL YEMEKLİ, BOL İÇECEKLİ 

  

JÖNKURT- BU ZAMANDA YERİME ADAM BULMAK ZOR 

BİR YEĞENİM VAR AMA ODA ÇOK TOY 

YAPILAN İŞLERİ ONA ANLATIRIM ONA O 

ÇALIŞIR BEN TATİLE ÇIKARIM DOYA DOYA 

  

KORO- GÜZEL BİR GÜN OLACAK BOL 

PARALI BOL KAZANÇLI 

DEPOMUZ ERZAKLA DOLACAK 

BOL YEMEKLİ, BOL İÇECEKLİ 

ORMANLAR BİZİM OLACAK BOL 

YİYECEKLİ BOL İÇECEKLİ 

(DİĞER KURTLAR SIRAYA GEÇER, JÖN KURT ONLARI TEFTİŞ 
EDER.) 

JÖN KURT 
KURTLAR 
JÖN KURT 

:Merhaba kurt. 

:Sağol... 
Nasılsınız? 



KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

:Sağol... 
:Evetbugün... 

:Sağol... 

:Bugün yeğenim... 

:Sağol... 

:Bakınben... 

:Sağol... 

:Tamam anlaş... 

:Sağol... 
^ 

:Biraz daha... 

:Sağol... 

:Eeee... yeter ama... 

:Sağol... 

:(Bağınr.) Yeteeeeerr...Bu gün söylediğim gibi, kereste 

fabrikatörü   Tayfun   Tayyar   ağaçlandırma   ormanından 

yeğenim gelecek. Bir sınav hazırladım ona. Eğer başarılı 

olursa oturur bu koltuğa. Sizler bu sınavdan geçemediğiniz 

için benim yerime de geçemeyeceksiniz. 

:Ama   efendim   biz   de   bugüne   kadar   çok   önemli 

çalışmalarda bulunduk. 

:Ya  öyle  mi?  Peki  neymiş  bakalım  bu  çok  önemli 

çalışmalar? 

:(Böbürlenerek)    Efendim...Ben    göç    edecek    yaban 

kazlarının yönlerini bizim bölgemize gelsinler diye, özel 
planlarımla şaşırtmadım mı? 

:Evet doğru...Şaşırttınız. Hepsi birden, avcılar ve atıcılar 

derneğinin bahçesine indiler. Yanılıyor muyum? 

(DİĞER KURTLAR GÜLERLER.) 



BÖN KURT 

'JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

Keeess..Ya sizler ne yaptınız anlatın bakalım? Bay bön 

kurt? Koyun sürüsünden gözünü ayırma dediğim zaman, 

arkadaki manzaraya bön bön bakıp koyun sürüsü önünden 

geçmedi mi? 

(DİĞER KURTLAR GÜLERLER.) 

Keeeesss..Sanırım  birde  geyiklere  ot  satmak  için  bir 

anlaşma yapmıştın. 
:Evet Jön kurt. 
:Sonra yolda tembellikten uykuya daldığın  için geyik 

sürüsü gidip yerine aslanlar gelmiş. 
:Evet Jön kurt. 
:Sen   de   aslanlara  ot   satmaya  kalktın   ve   canını   zor 

kurtardın. 

:Evet Jön kurt. Peki neden aslanlar sinirlenip bizim otları 

almadılar. Hala anlamış değilim. 

(DİĞER KURTLAR GÜLERLER.) 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

:Böyle lamalar gibi güldüğünüze göre bu işin nedenini de 

biliyor olmalısınız herhalde? 

:Evet Jön kurt. Çünkü o gün yolda otlar bayatlamıştı. 
Aslanlar da bayat bir şeyden hoşlanmazlar. 
:Mmmrnm..Demek öyle.. .Ya sizce bay Yön kurt? 

:Bunu bilmeyecek ne ver bay Jön kurt.  Hiçbir aslan 

dişlerinin arasında yeşil ot kalsın istemez. Bundan dolayı 
otların yanında diş macunu ve diş fırçası   da götürmesi 

gerekiyordu. Örneğin beş demet alana bir adet diş macunu 

ve fırçası bedava. Nasıl ama? 



KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

:Doğru.. .iyi bir fikir..nasıl da akıl edemedik..Bravo... 

:(Sinirlenir.) Yeteeerr...Söyler misiniz bana geri kalmış 

ülkenin kurtları? Aslanlar hiç ot yer mi? 

:(Korkarak) Hayır yemez bay Jön kurt. 
:İşte bu yüzden sizin gibi cahiller bu çeteye başkan olamaz. 
Anlaşıldı mı? 

:Evet bay jön kurt. Bizler bu çeteye başkan olamayız. 

:Evet demek anlaşılmış..Şimdi sıra geldi bugün yakılacak 

işlere. Ha bir dakika? İşlere geçmeden önce durumumuz 

neymiş bakalım. Evet. Ekonomiden sorumlu orman kurdu 

bay yön kurt. Sizi dinliyorum.. 
:Efendimiz durumumuz her geçen gün iyiye doğru gidiyor. 

:Anlamadım neyimiz? 

:Şey..Tabii ki durumunuz efendim. 
:Güzel..Devam edebilirsin. 
:Elİmizde şu an beş ton kuru ot. Zürafalara satmak için taze 

kesilmiş 240 ağaç dalı, aslanlara satmak için 150 keçi ve 

200 baş koyun , tavşanlardan ,  sincaplardan ve tarla 

farelerinden   gelecek   yuva   kiraları.   Zebraların   göç 

yollarından alınacak zebra geçiş vergisi, su aygırları ve 

timsahlardan  alınacak  atık   su  bedeli,   leyleklerden  ve 

kuğulardan     aldığımız     gökyüzü     kullanma     kirası, 
kurbağalardan aldığımız gürültü ile mücadele vergileri, bu 

ay fillerden göç vergisi, dağ keçilerinden aldığımız asfalt 
vergisi. 
:Asfalt vergisi mi? 

:Evet efendim asfalt vergisi. 
:Dağa asfalt mı döşediniz? 



YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

:Yoo... İleride döşeriz diye siz vergi koydunuz ya bay jön 

kurt. 

:Ya öyle mi? Güzel. Benim gibi iyi bir lider olabilmek için 

her zaman ileriyi görmek lazım..Beni gidi beni..Ben yok 

muyum ben.. .Devam edebilirsin. 

:Bir tek problemimiz var efendim. 

:Neymiş? 

rYılanlar iki  aydır deri değiştirme vergisi vermiyorlar 

efendim. 

:O zaman onları benim bölgemden dışarı atın, sürüm 

sürüm sürünsünler pis yaratıklar. 

:(Gülerek)     Onlar    zaten    sabahtan     akşama     kadar 

sürünüyorlar efendim.(KurtIar hep beraber gülerler.) 

:Keesss..Aman ne komik..Bundan sonra benim yanımda 

espri yapılmayacak anlaşıldı mı? 

: Anlaşıldı bay jön kurt. 

:İyi güzel. Bütün vergilere ve kiralara şu andan itibaren 

zam yapıyorum. 

:Ama efendim daha dün akşam üstü zam yapmıştınız. 

:Öyle  mi  yapmışım.  Evet doğru.  Ben  de  bazen  çok 

acımasız oluyorum. O zaman vergilere ve kiralara olan 

zammı öğleden sonra yapın. Tamam mı? 

:(Şaşkın) Peki efendim. Siz nasıl isterseniz. 

:Evet. Güvenlikten sorumlu orman kurdu bay bön kurt. 

Raporlarınızı bekliyorum. 

rEmredersiniz   efendim.   Son   aldığım   bilgilere   göre, 

ormanın kuzeyinde, koyun sürüsündeki bazı koyunlar bu 

vergilerden ve satılan otlardan rahatsız olmuşlar.  Sürü 

içinde kargaşa çıkarıyorlarmış. 



JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

:Öyle mi? 

:Öyle efendim. Hatta bana gelen haberlere göre, bu konuyu 

öteki hayvanlarla da konuşup size karşı bir ayaklanma bile 

başlatabilirlermiş. Aslanlardan görüşmek için randevu bile 

almışlar. 
:Mmmm.. .Peki sana bu haberleri kim getiriyor acaba? 

:Ünlü orman muhbirlerinden karga selim. 
:Benden ona bir üçgen peynir yolla... 

:Peki efendim. 
:Demek aslanlarla görüşeceklermiş ha? (Güler) Bir koyun 

aslanlara  gidecek  ve  bu  durumdan  rahatsız  olduğunu 

anlatacak öyle mi? (güler.)İşte bu çok komik. 

:Ne komik efendim? 

:Bir koyunun aslanla görüşmesi.(Güler.) 

:Nasıl yani? 

:(Güler.) Canım, koyun aslanlarla görüşmeye gidecekmiş 

ya... 

:(Ciddi) Evet ne olmuş yani? 

:(Yavaş yavaş ciddileşir.) Yahu, aslanla koyun..bir arada... 
:Nasıl yani? 

:(Sinirlenir.) Bana bak, Şimdi...bir koyun ve bir aslan.Yan 

yana. İşte bu çok komik.. Sence de öyle değil mi? 

:Şeeyy..Ben burada gülünecek bir şey görmüyorum. 
:(Bağınr.) Bana bak, Burada neye gülünür, neye gülünmez 

ona ben karar veririm anlaşıldı mı? Bu olay çok komik bir 

olay tamam mı?(Sinirli bir şekilde güler ve garip sesler 

çıkarır.) 



BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

:(Korkarak.) Tabii efendim haklısınız. Aslında çok komik 

bir olay da ben anlayamamışım. Özür dilerim. 

:Tamam tamam kes zırlamayı da devam et. 

:(Biraz düşünür.) Neye efendim? 

:Biz neden konuşuyoruz? 

:Biz mi? Şeeyy.. .Biz şeyden konuşuyorduk. 

rNeyden? 

:(Yön kurttan yardım ister.) Neyden mi?... Nasıl yani? 

:(Sakin) Şimdi biz her sabah toplantı yapıp, yapılacak 

işleri, ekonomik durumumuzu değerlendirmiyoruz? 

:Biz mi? Nasıl yani? 

:Bana bak bir daha nasıl yani diye cevap verirsen, ağzına 

karabiberli çamaşır suyu döker, bundan sonraki yaşamını 

bir çiftlikte, yeni horoz arkadaşlarınla birlikte,  güneş 

doğarken ulumak yerine ölmekle geçirirsin. Şimdi anladın 

mı? 

:Nasıl yani? (Durumunu anlar ve düzeltmeye çalışır.) Nasıl 

fani...Evet evet. Nasıl fani bir dünyada yaşıyoruz. Bir 

elimizde muz, bir elimizde tuz... 

:(Sinirli)  Devam  edecek misin  yoksa  çamaşır  suyuna 

karabiber sosunu ortaya söyleyeyim mi? 

:Ha. Ben mi? Nasıl yan...Yan...yan tarafınızda bir sinek 

var efendim, izin verirseniz onu alayım da öyle devam 

edelim. (Sinek Oyununu yapar.) Evet nerde kalmıştık, bu 

koyunlar huzursuzluk çıkarıyor. 

:Peki bu ay aslanlara rüşvet verdiniz mi? 

:Verdik efendim. 

:Peki ne verdiniz? 

:4 adet çift kişilik yatak verdik efendim. 



JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

:Çift kişilik yatak mı? Yatağı ne yapacaklarmış? 

:Yattıkları yerden belli olmak istiyorlarmış efendim. 

:Doğru ya aslan yattığı yerden belli olur.  Ucuzlardan 

verseydiniz bari. 
:En ucuz ve kullanılmış olanlardan verdik efendim. 
rAferin size. O zaman korkulacak bir şey yok demektir. 

Biz işimize bakabiliriz. 
:Nasıl yan..(Yön kurt bön kurdun ağzını kapatır. Ve onu 

geri çeker.) 

:Evet sıradaki.(Bön kurt hiç üzerine alınmaz.) Evet sıradaki 
dedim.(Yön kurt bön kurdu öne iter) Evet sıradaki yeni 

raporlarınız bay bön kurt. (Bön kurt anlamsız bakar.) Yeni 
raporlarınız dedim bay bön kurt. 

lEfendim bana henüz yeni bir görev vermediniz. 
:Sana yeni görev vermemiş miyiz? Doğru ya. Sen bön bön 

bakmaktan başka bir işe yaramazsın ki. 
:Neden bana hiç önemli görev vermiyorsunuz efendim? 

:Demek önemli bir görev istiyorsun öyle mi? 

:Evet efendim. 
:A1 sana önemli bir görev. Şu havada uçan kuşu takip et 
bakalım. 
(Bön kurt tek bir noktaya kilitlenir kalır. Diğerleri kafaları 
ile abartılı bir şekilde kuşu takip ederler.) Takip edebildiniz 

mi bay bön kurt? 

:Bir kuş görebilirsem takip edeceğim efendim. 



10 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

:(Sakin) O kuş şu anda antartika kıyılarına varmıştır 

herhalde. Sen hiç onu göreceğim diye uğraşma. Oldu mu 

..Bir tanem. Canım benim.(yavaş yavaş sinirlenir ve bön 

kurdu hırpalamaya başlar.) Canımın içi, kurtlar güzeli, 

akıllı kurt,(dozu daha yükseltir.) Kocaman kurt, güzel kurt, 

seni yerim kurt. Anladın mı? Seni yerim kurt. ( Bağırır.) 

Bırakın beni. Tutmayın. Parçalayacağım onu. Bırakımın... 

:Sakin olun efendim, durun yapmayın. Bırakın efendim ne 

olur. O garip bir kurttur. Annesi, babası avcılar tarafından 

yakalanmış. Yazık... 

:Banane..Bananeee...Avcıları bile delirtmiştir bu. 

Adamcağızlar onun için yakalamamışlardır. 

BırakınbenLEırakııınn.. (ÇIKARLAR.) 

(CIBIL KURT GİRER) 

TÜYSÜZ TÜYSÜZ CIBIL KURDUM 

YAŞIYORUM BÜYÜYORUM 

KOŞUYORUM YÜRÜYORUM YOK 

MU BANA BİR AV 

SABAH SABAH ÇIKTIM YOLA PATİKA 
YOLDA VERDİM MOLA 
KAZANACAĞIM ARTIK ÇOK PARA 
YOK MU BANA BİR AV 



AMCAM ÇAĞIRTMIŞ BENİ 

OLACAKMIŞ ÇÜNKÜ BİR EMEKLİ 

VERDİ BANA BAŞKAN GÖREVİ 

YOK MU BANA BİR AV 

DAĞLAR TAŞLAR KARLI KIŞLAR 
DUYSUN BENİ TÜM CANLILAR 

l 

TAŞSIN ÇUVALLARDAN PARALAR 

YOK MU BANA BİR AV 

RÜŞVET VERGİ ALINACAK AĞAÇ 
KESİLİP OT SATILACAK ORMAN 
BENDEN HEP KORKACAK YOK MU 
BANA BİR AV 

BAŞKAN OLACAĞIM BEN BAŞKAN 

GEÇECEĞİM HEP SINAVLARDAN 

DÖNMEM ARTIK BU YOLDAN YOK 

MU BANA BİR AV 

(JÖN KURT İÇERİ GİRER.) 

JÖN KURT rOoooo..Sevgili yeğenim cıbıl kurt hoş geldin. 
CIBIL KURT        :hoş bulduk amcacığım. 
JÖN KURT :Ne zamandır seni bekliyordum sonunda gelebildin. Cıbıl 

kurt seni çok iyi bir hayat bekliyor. Par, pul, mal, mülk, 
arazi, terazi,..Şey, terazi yok tabii. CIBIL KURT        

:Bana    güvenebilirsiniz    amcacığım,    yüzünüzü    kara 

çıkarmayacağım. 

11 
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JÖN KURT :Bundan eminim. Gel seni yardımcılarımla tanıştırayım. 

Tabii artık bundan sonra senin yardımcıların olacak, îşte 

yardımcılarım. (Yön ve 

Bön kurt içeri girip sıraya girerler.) 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

KURTLAR 

JÖN KURT 

CIBIL KURT 

KURTLAR 

:İşte adamlarım. Merhaba kurt. 

ıSağol.. 

ıNasılsınız? 

:Sağol... 

: S izlerde sağolun.. 

:Sağol... 

:İşte gördün.. 

:Sağol... 

:Nasıl beğendin.. 

:Sağol... 

:Tamam bu kad.. 

:SağoL 

:Bakın tadım kaçır.. 

:Sağol... 
:(Sinirlenir)         Tamaaaaaammm...Evet,         şey .Nerede 

kalmıştık? Ha işte bunlar yardımcılarım. Cıbıl kurt, yön 

kurt, cıbıl kurt, bön kurt, cıbıl kurt, yön kurt, cıbıl kurt, bön 

kurt, cıbıl kurt, bön kurt, yön kurt, jön kurt...amaaannn 

neyse. Birbirinizi tanıdınız işte... 
:Memnun oldum. 
:Bizde memnun olduk. 
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JÖN KURT 

CIBIL KURT 
JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

:Güzel. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sana vereceğim 

görevlerden söz edelim. Eğer bu görevleri başarı ile yerine 

getirirsen bu çetenin başına geçebilirsin. 

:Neymiş bu görevler? 

:Acele etme.Acele etme. Hepsini sana anlatacağım. Şimdi 
birinci görev. Bizleri yıllardan beri masallarda öykülerde 

küçük düşüren, rezil eden yerin dibine sokan kırmızı 

şapkalı kızdan kurtulma zamanı geldi. 
:Aaa, Ben o masalı biliyorum. Çok güzel  bir masal. 

Kırmızı şapkalı kız kurda çok iyi bir ders veriyor. 
:Ne dedin sen ne dedin? 

:Şey dedim..Yani ben demek istiyorum ki. Kırmızı şapkalı 
kızın... 

:Eeee? 

:Kurt masalmdaki.. 
:Eeeee? 

:Ortaya koyduğu.. 
:Eeeeee.. 

:Oyunculuk yanlıştır. 

(Herkes sahnede donup kalır.) 

JÖN KURT 

CIBIL KURT 
JÖN KURT 

CIBIL KURT 

:Mmmm..İlginç  bir  yaklaşım.  Neyse.   İşte   bu  kırmızı 
şapkalı kızın anneannesini yakalayıp buraya getireceksin. 
:Neden kırmızı şapkalı kız değil de anneannesi? :Çünkü, 
ne zamandan beri bir hizmetçiye ihtiyacım vardı. Onu 
burada çalıştıracağım. :Peki ikinci görev ne? 
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JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 
JÖN KURT 
BÖN KURT 
JÖN KURT 

CIBIL KURT 

JÖN KURT 

CIBIL KURT 
JÖN KURT 

CIBIL KURT 

JÖN KURT 

CIBIL KURT 
JÖN KURT 
CIBIL KURT 
JÖN KURT 

:Acele etme anlatacağım. Gene bize karşı yazılmış olan, 

kurtla kuzu masalım biliyorsun değil mi? 

:Aaa, ben o masalı biliyorum. 

:(Sinirlenir)Sakın   bana   kuzulann   kurda   nasıl    ders 

verdiklerini anlatma. 

:Yok ben onu söylemeyecektim zaten. 

:(Sinirli)Ne söyleyecektin peki? 

:Kurdun kuzulardan nasıl ders aldığını söyleyecektim. 

:(Ağlamaklı)    Sinirlenmemem    lazım.    Sinirlenmemem 

lazım. Sen beni anlıyorsun değil mi cıbıl kurt? 

:Sakin ol amca. Sakin ol. Sen onlara bakma haydi devam 

et. 
:Bu kuzulann babası ve annesi biziz hakkımızda dedikodu 

yapıyorlarmış. 

:Ne gibi? 

:Yok efendim neden vergi veriyormuşuz da, aslanlarla 

görüşeceklermiş de, bu orman herkesinmiş de. Senden bu 

kuzulardan bir tanesini buraya getirmeni istiyorum. 

:İyi de küçücük bir kuzuya biz burada ne yapacağız? 

:Onları burada rehin tutacağız. Böylece annesi ve babası 

orda burada konuşmayı kesecek ve bize boyun eğecek. 
Bizde istediğimiz her şeyi bütün sürüye yaptıracağız. Her 

şey anlaşıldı mı* 

:Evet anlaşıldı amcacığım. 

:Ne kadar zeki bir amcan var öyle değil mi cıbıl kurt? 

:Evet amca gerçekten çok zekisiniz. 
:Çabuk ormanın haritasını cıbıl kurda verin. 
(Yön kurt cebinden küçük bir kağıt çıkanr. Jön kurt çeşitli 
açılardan küçük haritaya bakar ve hiç bir şey anlamaz.) 
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JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 
CIBIL KURT 
JÖN KURT 

KURTLAR 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 
JÖN KURT 

:Bu haritayı hanginiz çizdi acaba? 

(Bön kurt Yön kutru işaret eder.) 

Evet bay yön kurt. Haritayı bize açıklayabilir misiniz? 

rEfendim, şimdi..şuradan giderseniz, buradan çıkarsınız. 
buradan giderseniz,  oradan gidersiniz.  Şurada gidilirse 

buradan gidilir, şuradan çıkılırsa oradan girilir ve buradan 

gidilirse şuradan gidilir.... 
:Çok güzel, çok güzel.Her şey anlaşıldı mı? 

:Şey. Bilmem ki..Yani.. 
:Tamam o zaman haydi görev başına. Bizde gidip depodaki 
malları sayalım. Evet önce hangi depoya gidiyoruz? 

:(Hepsi ayn yönü gösterir.)Şu taraftaki... 
:İsterseniz şu taraftakine gidelim. İsterseniz siz şu tarafa 

gidin biz burada kalalım, isterseniz siz kalın biz bu tarafa 

gidelim.  İsterseniz  siz gitmeyin  yada  isterseniz  şöyle 

yapalım.. 

:Yeeeteeerr..Hiç bir şey istemiyorum sizden. Şu taraftaki 
depoya gidiyoruz. 
:Ama orada hiç depo yok ki... 
:Tamam peki..herkes istediği depoya gitsin..anlaşıldı mı? 

(DİĞER KURTLAR JÖN KURDUN PEŞİNDEN ÇIKARLAR.) 
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KUZULARIN ŞARKISI 

ATLA ZIPLA HOPLA OYNA 

BİRAZ UYU BİRAZ OTLA 

GECELERİ UYURKEN BİLE ZIP 

ZIP ZIP HAVAYA ZIPLA 

ZIP ZIP ZIP KUZULARIZ BİZ 

ATLAR ZIPLAR HEP GEZERİZ 

KARDEŞ KARDEŞ YAŞAR 

BİRBİRİMİZİ SEVERİZ 

ZIP ZIP ZIP HAVAYA ZIPLA ZIP ZIP 

ZIP EN YUKARI ZIPLA GECELERİ 

UYURKEN BİLE ZIP ZIP ZIP 

GÖKYÜZÜNE ZIPLA 

(KUZU     BİR     KAYA     PARÇASININ     ÜZERİNDE 

UYUKLAR. CIBIL KURT GİRER.) 

CIBIL KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 

:Bana verilen görevi yerine getirme zamanı geldi.Haydi 
bakalım cıbıl kurt göster kendini. Yakala ve teslim et 
amcana kuzuyu.(Kuzuyu fark eder.)Oooo! İşte bir kuzu. 
Ne kadarda şirin,üstelik uykulu. Neyse görevimize 
başlayabiliriz. (Ses tonunu ayarlar.) Heeeyy kuzu..Heeeyy 
kuzuuuu... 

:Biri bana mı seslendi. Biri bana mı seslendi?(Cıbıl kurdu 
fark eder.) Siz mi çağırdınız beni? Beni siz mi çağırdınız? 
:Evet ben çağırdım. 
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KUZU 

CIBIL KURT 

KUZU CIBIL 

KURT 

KUZU CIBIL 
KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 

KUZU CIBIL 

KURT 

KUZU CIBIL 
KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 
(Kırmızı şapkalı 
KIR ŞAP KIZ 
KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

:Siz kimsiniz? Kimsiniz siz? :Benim adım cıbıl kurt. 
Kurtlar çetesinin başkanıyım. :Kurt mu? Çete mi? Kurtlar 
.çetesi mi? :Evet   kurtlar   çetesi   mi?   Ben   mi?   
Şey..Ne   biçim konuşuyorsun öyle? Evet kurtlar çetesinin 
başkanıyım. :Annem kurtlardan uzak durmamı söylemişti. 
rKurtlar ne yaptı ki? 

:Bütün     hayvanları     korkutarak     vergi     alıyorlarmış. 
Hepimizin olan bu ormanda yeşil otları bize satıyorlarmış. 
Burada yaşayan dost hayvanların aralarını bozuyorlarmış. 
:Benim amcam asla böyle bir şey yapmaz. :Senin amcan 
mı? Asla mı? Yapmaz mı? rYapar mı? Benim amcam 
mı? Bilmem ki.. Bak doğru dürüst konuş beni de 
şaşırtıyorsun. :Ben mi? Doğru dürüst mü? Konuşayım mı? 
:Evet mi? Şey evet. Haydi bakalım. Düş önüme. Seni bir 
an önce amcama götürmeliyim. :Beni mi? Amcana mı? 
Niye ki? :Bilmem ki. Şey..Biliyorum tabii ki. ÇürüdLEee.. 
:Çünkü.Evet çünkü. Evet evet çünkü. rÇünkü.... 

kız elinde sepetle girer.) 
:Heey..Merhaba zıp zıp kuzu. 
:Aaa Kırmızı şapkalı kız gelmiş. Hem de taze taze otlarla 
gelmiş. 

rNasılsın bakalım? :Ben mi? Çok iyiyi. Hem 
de çok iyiyim. 
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KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 
CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 
KUZU CIBIL 
KURT 

KIR ŞAP KIZ: 

KUZU CIBIL 
KURT 

:İyi olmana çok sevindim. Bunları senin için gelirken 
topladım. 
: Yaşasın maydonoz, marul. Mrnmm, Lahana yaprağı... 
:Yavaş ol bakalım. Misafirine de biraz kek ikram edelim. 
:Misafır mi? Kek mi? İkram mı? :Merhaba benim adım 
kırmızı şapkalı kız. :Merhaba. (Şaşkınlaşır. Hayran 
olmuştur.) Benim adım kırmızı şapkalı kurt, şey elma 
kurdu, aman Cıbıl kurt. (Birden seyirciye yönelir.) 
Kendine  gel  cıbıl.  Çetenin başkanı    olmak    için   
görevinin   peşine    takıl.(Tekrar döner.)Şeyyy!   Sizin   
isminizi   daha   önce   duymuştum. Sanırım sizin bir de 
anneanneniz var değil mi? :Evet. Bu orman da yaşıyor. 
Biraz kek alır mısınız? :(Şaşırmıştır.)Yoo. Teşekkür ederim 
almayayım. :O beni götürmeye gelmiş. Amcasına teslim 
edecekmiş. Kurtlar çetesinin başkanıymış. :Ya demek öyle. 
:Evet. Aslında yalnızca kuzuyu değil  anneannenizi  de 
amcama götürmeliyim. :Peki neden böyle bir şey 
yapmalısın? :Evet neden? 

:Çünkü, anneannenizi ve bu kuzuyu amcama götürürsem, 
kurtlar çetesinin başkanı olacağım. Bu orman ve hayvanlar 
sayesinde zengin olacağım. 

Bakın bu orman hepimizin. Burada birlik içinde ve kardeşçe 
yaşıyoruz.    Aynı    şey    sana,    senin    yavrularına    ve 
arkadaşlarına yapılsa sen ne yaparsın? :Evet. Ne yaparsın? 
:Ben şeyy..Bilemiyorum.. 



19 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

CIBIL KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 
KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 
KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 
KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

:Herhalde sende, diğer hayvanlar gibi mutsuz ve huzursuz 

olursun. 

rMutsuz ve huzursuz. 
:Burada    herkes    özgür    yaşıyor.    Evini,    yiyeceğini, 
dostluğunu    paylaşıyor.     Bu    yaşantı     sonsuza    dek 

sürdürürsek, bu ormandan daha iyi bir yer olabilir mi? 

:Bu ormandan, daha iyi bir yer. Olabilir mi? 
f 

: Ama kurt amcam bana demişti ki... 
:Amcan mı? Sana mı? N e dedi ki? 

:Zengin ve mutlu olabilmek için, böyle şeyler yapmalıyız. 
:Demek   bu   görevi   yerine   getirmeyi   gerçekten   çok 

istiyorsun öyle mi? 

:Evet aynen öyle... 
:Madem öyle, biz de sana yardım edelim. Zıp zıp kuzucuk 

ne dersin bu işe? 

:Ona mı? Yardım mı? 

:Bana mı? Yardım mı? 

:Evet neden şaşırdm ? Başkan olup zengin olmak istemiyor 

musun? 

:Evet. İstiyorum. 
:Biz de sana yardım edelim. Anneannemin adresini sana 

verelim. 
:Kurtlar bana bir harita çizmişlerdi. İşte burada. 
:Bırak şimdi haritayı. İyi dinle aç kulaklarını. Şu yolun 

sonunda, anneannemin evi çıkacaktır karşına. 
:Anneannenizi amcama götüreceğim için çok üzgünüm 

:Üzülmeyin!   Madem   başkan   olup   zengin   olacaksın, 
anneannemi götürebilirsin. 
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CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP Klf 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

(ÇIKARLAR.) 

:Yardımınız   için    çok    teşekkür    ederim,    hiç    vakit 

kaybetmeden görevimi yerine getirmeliyim. Hoşça kalın! 

(Çıkar.) 

:Güle güle! 

:Sen ne yaptın kırmızı şapkalı kız. Kurt anneanneye zarar 

verirse ne yaparız? 

:Sen hiç merak etme. Zarar veremeyecek anneanneme. 
Güzel bir planım var. 
:Plan mı? Ne planı? 

:Cıbıl kurda güzel bir oyun oynayacağız. 
:Oyun mu? Ne oyunu? 

:Hepsini   sana   yolda   anlatırım.   Ama      kurttan   önce 

anneannemin evine ulaşmalıyım. 
:Önce mi? Ulaşmak mı? 

:Tamam zıp zıp kuzu, hadi gidelim ama!... 

(CIB. KURT GİRER) 

CIBIL KURT :Evet bana verilen görevi en iyi şekilde yerine 
getirmeliyim. Çünkü ileride bu çetenin başına ben 
geçeceğim. Aslına sorarsanız anneanne İle küçük kuzuyu 
amcama götürme fikri hiç hoşuma gitmedi. Ama neyse 
görev görevdir. Kırmazı başlıklı kızın söylediğine göre 
anneannenin evi biraz ileride olmalı. Hadi bakalım cıbıl 
kurt tarihi görev başlıyor. 



CIBIL KURDUN ŞARKISI 

ANNEANNE ANNEANNE ANNEANNE 

GELİYORUM YANINA ANNEANNE 

ANNEANNE ANNEANNE ANNEANNE 

KORK BENDEN ANNEANNE 

BİZLE NASIL DALGA GEÇERSİN 

HERYERDE BİZİ REZİL EDERSİN 

ARKAMIZDAN BAKIP GÜLERSİN KORK 

BENDEN ANNEANNE 

ANNEANNE ANNEANNE ANNEANNE 

GELİYORUM YANINA ANNEANNE 

ANNEANNE ANNEANNE ANNEANNE 

KAÇ BENDEN ANNEANNE 

CIBIL KURT :Evet güzel bir plan yapmalıyım. Eğer kırmızı şapkalı kızın 

yerine geçersem anneanneyi kandırıp yakalayabilirim. 

Bakalım bu heybenin 

İçinde neler var.(Çeşitli kostümler giyer) Artık anneanneyi 
yakalayabilirim. Yaşlı bir kadı koskoca bir çetenin 
başkanına ne yapabilir ki. 

(BU ARADA KIR. ŞAP. KIZ. ANNEANNENİN YERİNE 
GEÇMİŞTİR.CIBIL KURT ANNEANNENİN KAPISINI 
ÇALAR.) 
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:Kim o? 

:(Sesini    değiştirir)Benim    anneanne.Torunun    kırmızı 

şapkalı kız. 

:Kızım senin sesine ne oldu? 

:Hiç    anneanne    biraz    üşütmüşümde    ondan    öyle 

çıkıyor.Kapıyı açar mısın. 

:(Elinde süpürge gözünde gözlüğü ile sahneye gelir.)Kızım 

senin kulakların neden öyle büyümüş? 

:Kulaklarım   mı?Şey...seni   daha   iyi   duyabilmek   için 

anneanne., 
:Öyle mi?Peki tırnakların niye öyle uzamış? :(Seyirciye) Hay 
aksi.Masalda buna nasıl cevap veriliyordu acaba? Şey ...Eeee... 

Moda bu moda anneanne. (Her soru cevapta Cıbıl Kurt hamle yapar fakat 
anneanne tesadüfen kurtulur.) 

ANNEANNE        :Peki ellerinde neden siyah tüyler çıkmış? 

CIBIL KURT        :Tüy mü?Tüy... Çünkü şeyden dolayı.. .Eee... sabahleyin 

kömür çıkardımda.Hani...sobada yakmak için ondan siyah 

olmuş ellerim. 
:Bu sıcak havada sobamı yakılır kızım? 

:Sobamı...Soba     bu     sıcakta     yakılmaz     tabii...Şey 

için...Şimdiden toplayayım da kışın rahat ederiz diye 

anneanne. 
:Aferin    sana    kızım.Ne    kadarda    çalışkansın.    Senin 

boynunda çok uzamış 

Neden acaba? 

:Hayda..Anneanne ben hep basketbol oynardım ya ondan 

uzamış olacak. (Cıbıl Kurdun her atağında başına 
bir iş gelir.İyice hırpalanmıştır.) 

ANNEANNE 

CIBIL KURT 

ANNEANNE 
CIBIL KURT 

ANNEANNE 

CIBIL KURT 

ANNEANNE 
CIBIL KURT 

ANNEANNE 
CIBIL KURT 

ANNEANNE 

CIBIL KURT 
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ANNEANNE 

CIBIL KURT 

ANNEANNE 

:Peki burnun neden büyümüş senin? 

:(Sinirlenir) Eee...Yeter be...Seni yakalayıp götürmek için 

anladın   mı?    Ben    bu    ormandaki    kurtlar    çetesinin 

başkanıyım.Eğer bana  karşı  koyarsan  zararlı  çıkarsın. 

Şimdi teslim ol ve ellerini kaldır. Seni götüreceğim. 

:(Anneanne bir süre durduktan sonra tekvando hareketleri 

yapmaya başlar. Cıbıl kurt şaşırmıştır.)Ya demek öyle kurt 

kurusu.Haydi helde teslim al bakalım. 

(Anneanne Cıbıl kurdu yerden yere vurmaya başlar.) 

  

CIBIL KURT 

ANNEANNE 

CIBIL KURT 

ANNEANNE 

:(korkar)Anneanne.Dur ayıp oluyor ama... 
rDemek ayıp ha!Al sana al sana..Beni kandıracağını mı 

zannettin ha... 

:Ama teyze...Bi Dakka....ne oluyor ya... 
:Demek teyze ha...Seni gidi kurtlu lahana seni..Senden 

değil vahşi kurt, elma kurdu bile olamaz. Çete başkanı öyle 

mi? Senden olsa olsa peçete başkanı olur. Al sana al 

sana...(cıbıl kurt bayılır) 

(Kuzu Girer) 

  

KUZU 

ANNEANNE 

KUZU 

ANNEANNE 

CIBIL KURT 

KUZU 

:Çok zekisin Kırmızı Şapkalı Kız.Bu halde kimseye zarar 

veremez. 
:Bu ders onun aklını başına getirir. 
:Peki şimdi ne yapacağız? 

:Ayılınca bu yaptıklarının yanlış olduğunu anlatacağız. 
:Ayyy.. .Off...Başım.. .Her yerim ağrıyor. 
: Ay ılıyor galiba! 
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CIBIL KURT 

KUZU 

CIBIL KURT 
KUZU KIR. 
ŞAP. KIZ. 

CIBIL KURT 
KIR. ŞAP. KIZ. 

CIBIL KURT 

KUZU 

KIR BAŞ KIZ 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 
KIR ŞAP KIZ 

KUZU CIBIL 
KURT 

KIR BAŞ KIZ 
CIBIL KURT 

:Bu işin bu kadar zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. 

Şimdi amcama ne söyleyeceğim. Anneanne neden bu kadar 

sinirlendi anlayamadım. Sadece kolundan tutup amcama 

götürecektim. 

:Götürmek mi? Amcana mı? 

:(Önce şaşırır sonra korkar) Kuzu.. .Anneanne... 
:Anneanne mi?(Kır.Şap.Kız.'la beraber gülerler.) 

:(Kostümlerini çıkartarak) Hala beni tanımadın mı?Ben 

Kırmızı Başlıklı Kızım. 
:Demek kandırıldım. 
:Hayır  kandırılmadın.   Sadece  sana  orman   sakinlerinin 

yalnız olmadığını gösterdik. 
:Peki anneanne?Görevim? 

:Görev mi? Gene mi? 

:Anneannem   bu   evde   oturuyor.   Adres   doğru.   Ama 

yapacaklarına izin veremezdim. Senden önce eve gelip 

anneannemin yerine geçtim. 
:Evet ama neden? 

:Hala anlamıyor musun, bütün bu yaptıkların ormandaki 
mutluluğa engel oluyor. 
:Ama ben hem mutlu hem de zengin olabilirim. 
.•Hırsızlık    yaparak,    başkalarını    soyarak,    hayvanları 
korkutarak mı? 

.'Soyarak, hırsızlık yaparak, korkutarak. 
:Şey..Ben      bunları       hiç      düşünmemiştim.      Doğru 

söylüyorsunuz galiba. 
:Anlaşılan amcan seni kandırmış. 
:Peki ben şimdi ne yapacağım? Amcamın yanına dönemem 

ki.. 
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KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

CIBIL KURT 
HEPSİ CIBIL 
KURT 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU CIBIL 

KURT 

KUZU 

KIR BAŞ KIZ 

HEPSİ 

:Biz de o zaman hep birlikte o meşhur amcanın yanına 

gideriz. 

:Hep birlikte, meşhur amcanın yanma gideriz. 

:Hayır bu olamaz. 

:Neden? 

:Çünkü amcam size zarar verebilir. Onun yardımcıları var. 

Sonra bütün hayvanlar onlardan korkuyor. 
f :Aklımızı kullanırsak ve birlikte 

hareket edersek hiçbir şey 

olmaz. 
:Aklımızı kullanırsak, birlikte hareket edersek, hiçbir şey 

olmaz. 
: S izlerin sayesinde yaptığım işin ne kadar kötü bir iş 

olduğunu anladım. Hepinizden özür diliyorum. Bundan 

sonra sadece barış ve kardeşlik için çalışacağım. 
: Yaşasın. Barış ve kardeşlik için. 
:Güzel. Korkun bizden kurtlar çetesi. Geliyoruz. 
rGeliyoruz. 

BARIŞ ŞARKISI 

KİM DEMİŞ KURTLA KUZU DOST OLMAZ DİYE 
YETERKİ SEN CANDAN İSTE GÜZEL BİR 
YAŞAM İÇİN HAYDİ SENDE KATIL BİZE 

KİM DEMİŞ KURTLA KUZU DOST OLMAZ DİYE 
YETERKİ SEN GÖNÜLDEN İSTE GÜZEL BİR 
GELECEK İÇİN HAYDİ SENDE KATIL BİZE 
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HAYDİ SENDE KATIL BİZE KUL 

AK VER SESİMİZE TÜM YAŞAYAN 

CANLILAR İÇİN UZATIN 

ELLERİNİZİ BİZE 

(Çıkarlar. İçeri kurtlar girer.) 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

YÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

:Demek öyle ha. Bana ihanet ha. Siz kim oluyorsunuz da 
bana karşı savaş açıyorsunuz? Bunlar benim ne kadar 
güçlü bir kurt olduğumu bilmiyorlar herhalde? Yıllardır 
içimizde bir hain beslemişiz de haberimiz yokmuş. Şuraya 
bak bir de utanmadan mektup yollamışlar. Oku bakayım şu 
mektubu daha başka neler zırvalamışlar. :Hemen 
okuyayım efendim. Seni o gece kayalıkların üzerinde, ay 
ışığında ulurken gördüğümde, kuyruğumun nasıl 
titrediğini, kenelerimin bile senden etkilenip beni terk 
ettiğini, senin aşkından bitlerimin kaşıntısını bile 
unuttuğumu anlatmak istiyorum satırlarımda. Bir de şiir 
yazdım senin için. Benim adım jön kurt. Ye beni hart hurt. 
:(Sinirlenir.)Sersem. Rezil ettin. Mektupları karıştırmışsın. 
:Herhalde bu mektup olmalı efendim. Hemen okuyorum. 
Biz orman halkı olarak, barış içinde ve kardeşçe 
yaşadığımız bu yerden hemen gitmenizi istiyoruz. Eğer 
karşı koyacak olursanız başınıza geleceklerden biz sorumlu 
değiliz. İmza, Cıbıl kurt ve arkadaşları. :Şuraya bak. Cıbıl 
kurt ve arkadaşlarıymış. Ben sana gösteririm cıbıl. Onlar 
bizi bulmadan biz onları bulmalıyız. :Ya bütün hayvanlar 
bizim peşimize düşerse ne yapanz? 
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JÖN KURT 

YÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

:Ya öyle mi? Bakıyorum hiç konuşmayan bay bön kurt 

biraz korkunca bülbül gibi şakımaya başladı. Hiçbir yere 

gidemezsiniz. Hayatınız boyunca bana çalışacağınıza dair 

kağıt imzaladığınızı unutmayın. Hı..hı..hıaah... 

:Ama efendim benim imzaladığım kağıt, orman sevenler 

derneğine üyelik kağıdı değil miydi? 

:Ben de bir şey imzaladım ama ne olduğunu bilmiyorum. 

:Hah..hah..hah..Siz öyle samn.*Haydi bakalım. Bu kadar 

çene yeter. Düşün bakalım önüme. İleriii....(çıkarlar.) 

(SAHNEYE DİĞERLERİ GİRER.) 

CIBIL KURT 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU CIBIL 

KURT 

KIR ŞAP KIZ 

KUZU 

KIR BAŞ KURT 
(Kurtlar girer.) 
JÖN KURT 
YÖN KURT 

•.Buralarda bir yerde olmalılar. 
:Çok dikkatli  olmalıyız.  Bunlann ne zaman karşımıza 

çıkacağı hiç belli olmaz. 
:Çok dikkatli olmalıyız. 
:Bakın burada ayak izleri var. Demek ki buradan geçmiş 

olmalılar. 

:İz mi? Bur dan mı? 

:Eminim ki amcam benim peşime düştü. İsterseniz sizler 

geri dönün arkadaşlar. Size bir zarar gelmesini istemem. 
:Olur mu hiç öyle şey. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz 

için. Bu ormandan o kıl kurtlarını temizlemeliyiz. 
:Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için. 
:İleriiii....(Çıkarlar.) 

:Haydi. Daha hızlı, daha hızlı. 
:Sayın başkanım biraz dinlensek diyorum, çok yoruldum. 
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:Biz nereye gidiyoruz, ya... 

:Gevezelik etmeyi bırakın. Yürüyün diyorum size. Bana karşı 

gelmek ha... 
:(Önden gelir ve sahnenin bir kenarına oturur.) Yeter artık. 

Bıktım bu işlerle uğraşmaktan. Çekip gideceğim 
buralardan. Yıllardır kendimize doğru dürüst bir iş 
bulamadık. Jön kurt gibilerinin uşaklığını yapıyoruz. (Yön 
kurt bön kurdun önüne durur. Jön kurt tam arkasındadır. 
Farkında olmadan konuşmaya devam eder.)Kendini bir şey 
zannediyor. (Yön kaş göz işareti ile onu uyarmaktadır.) 
Ben senin gibilerini çok gördüm. Bakma, sesimiz çıkmıyor 
diye bütün ipleri eline aldın ama, sesim bir çıkarsa o zaman 
kaçacak delik ararsın. Jön kurtmuş. Pöh. Artist bozuntusu. 
Sen git de önce kırmızı şapkalı kızdan insanlık dersi öğren. 

Patlıcan burunlu kabak dolması...(Jön kurdu fark eder.) .Ne 
dedin sen ne dedin? 

.Şeyy..Ben sadece kabak dolması olsa da yesek diyordum 
efendim. 
:Peki akşama, mangalda bön kurt ızgara yesek nasıl olur acaba. 

Şimdiden kendini terbiyele istersen. Beni daha fazla sinirlendirmeyin yoksa 
çok kötü olur. Haydi düşün önüme. Yürüyün .(Ç ıkarlar.) (DİĞERLERİ 

GİRER.) 

KIR ŞAP KIZ 

CIBIL KURT 

:Çok yakında olduklarından eminim. Şimdi beni dikkatlice 
dinleyin. Onlara, bütün ormanda yaşayanların peşlerinde 
olduğunu hissettirmeliyiz. :İyi de diğer orman sakinlerine 
haber vermedik. 

BÖN KURT 

JÖN KURT 

BÖN KURT 

JÖN KURT 
BÖN KURT 

JÖN KURT 
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KUZU 

KIR ŞAP KIZ 

BÖN KURT 

YÖN KURT 

BÖN KURT 
JÖN KURT 

CIBIL KURT 

:Ne olacak şimdi? Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz 

şimdi? 

:Orman sakinleri yok ama", burada bize yardımcı olacak bir 

sürü tiyatro sakini var. Sevgili tiyatro sakinleri. Bize bu 

konuda yardımcı olur 

musunuz? Gördünüz mü?   Şimdi çeşitli hayvan taklitleri 

yaparak onlara çok kalabalık olduğumuzu hissettirmeliyiz. 
X 

Anlaştık mı? Kurtlar buraya gelir gelmez koltuk başlarına 

vuracağız.  Onlar,  hayvanların  ayak sesleri  sanacaklar. 
Sonra da şu taraf kuş sesi, orta taraf koyun sesi, bu taraf da 

aslan    sesi    çıkaracak.    Haydi    bir    kere    deneyelim 

isterseniz...Çok güzel. Şimdi herkes hazır olsun. Bizde 

hemen saklanalım. (Saklanırlar.) 

(İçeri Kurtlar Girer. Kır şap kız işaret veriri. Çocuklar ses 

çıkarmaya başlarlar.) 

:İşte ben  size  demedim  mi?  Bütün  hayvanlar buraya 

geliyorlar. 

•.Boncuğum kusura bakmayın ama ben burada daha fazla 

kalamam. 
:Hey dur beni de bekle. (Çıkarlar.) 

-.Durun   nereye    gidiyorsunuz?   Kaçmayın.    Ben   size 

gösteririm.  Elimde  imzalı  kağıtlarınız  var.   Korkaklar. 
Eyvah. Ben şimdi ne yapacağım? (Yüzüstü yere kapanır ve 

ağlamaya   başlar.   Diğerleri   etrafında   toplanır.)Tamam 

teslim oluyorum. Bütün servetim sizin olsun. Ne olur beni 
bırakın gideyim. Anneeeeeee!.. 
:Bütün servetin mi? Bu servet zaten burada yaşayanların. 



KIR ŞAP KIZ        :Ya burada bizim gibi kardeşçe yaşarsın, yada çekip 

gidersin. 

KUZU :Ya kardeşçe..Ya barış içinde..Yada çekip gidersin.. 

KIR BAŞ KIZ        :Bir    dakika.     Çekip     gitmeden     şunu     da    kafana 

yersin.(Süpürgeyi vurur.) 

(HEP   BİRLİKTE   GÜLÜŞEREK   FİNAL   ŞARKISINI 

SÖYLERLER.) 

f 
FİNAL ŞARKISI 

DEMİŞ KURTLA KUZU DOST OLMAZ DİYE 

YETERKİ SEN CANDAN İSTE GÜZEL BİR 

YAŞAM İÇİN HAYDİ SENDE KATIL BİZE 

KİM DEMİŞ KURTLA KUZU DOST OLMAZ DİYE 

YETERKİ SEN GÖNÜLDEN İSTE GÜZEL BİR 

GELECEK İÇİN HAYDİ SENDE KATIL BİZE 

HAYDİ SENDE KATIL BİZE 

KULAK VER SESİMİZE TÜM 

YAŞAYAN CANLILAR İÇİN 

UZATIN ELLERİNİZİ BİZE 
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