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ANLATICI – 
(İZLEYENLERE DOĞRU BAKARAK ANLATIR.) 
Çok uzak diyarlarda, uçsuz bucaksız denizlerde yaşayan 
TULİ adında bir denizatı varmış. (DENİZ ATI PERDEYE 
GELİR.) TULİ halinden çok memnun bir denizatıymış. 
Şarkı söylemek ve kıvrım kıvrım dans etmek çok hoşuna 
gidermiş. (İÇİNDEN BİR ŞARKI söYLERmİŞ.)

TULİ – 
(ŞARKI) Ben bir denizatıyım,
               Kıvrıla kıvrıla dans ederim,
          Hem yüzerim kıvrım kıvrım,
          Hem dururum hiç kıpırtısız,
          Bazen coşarım kıpır kıpır,
          Bazen susarım kımıltısız.

ANLATICI – 
TULİ’nin en yakın arkadaşları denizyıldızı ve yunusmuş. 
Hep beraber saklambaç oynamayı çok severlermiş. 

TULİ – 
(KAYANIN ÜZERİNDE UZANmIŞ EBE OLARAK 
sAYNAKTADIR.) Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 
sekiz, dokuz, on! sağım solum sobe, saklanmayan ebe. 
Aaaaaçtıııım! (sAĞA sOLA YÜZEREK ARANmAYA 
BAŞLAR.) Nerdesiniz? sizi bulamıyorum. Yunuuus, 
Denizyıldızıııı, şimdi sizi bulacağım… (sAHNENİN 
sAĞINA YAKLAŞTIĞINDA YUNUsU GöRÜR VE 
HIZLA KAYANIN YANINA YÜZER VE KAYAYA 
DOKUNARAK YUNUsU sOBELER.) sobe! Yunus çık 
ortaya, seni sobeledim…
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YUNUS – 
(sAHNENİN sAĞINDAN İÇERİ GİRER.) Beni buldun, 
bakalım Denizyıldızını bulabilecek misin?

TULİ – 
Şimdi onu da bulurum…  (DENİZ YILDIZINI ARARKEN 
TEKERLEmE söYLER.) Yıldız seni ararım
saklansan da bulurum
Yosunlarda, kayalarda
Bulamazsam çık ortaya…  

ANLATICI – 
Denizyıdızı yavaş hareket etmesine rağmen bu oyunu çok 
severmiş. Ne zaman biri saymayı bitirse hemen kumun 
altına gömülür ve çıkmazmış. TULİ ve yunus saatlerce onu 
arar dururmuş.

TULİ –  
Her zamanki gibi yine kumun altına saklandı!

YUNUS – 
Böyle yapmaya devam ederse ben bir daha oynamam!
(KUmUN ALTINDAN sEs GELİR.)

DENİz YILDIzI – 
Tamam tamam! siz kazandınız. Bu sefer ben sayacağım. 
(DENİZ YILDIZI KAYALARIN ORAYA GELİP 
sAYmAYA BAŞLAR.) Biiiir, ikiiii, üüüüç…

ANLATICI – 
TULİ saklanacak bir köşe aramaya başlamış, yunus hızlıca 
yüzerek uzaklaşmış. (YUNUs VE TULİ sAHNENİN 
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DIŞINA ÇIKAR.) Denizyıldızı uzata uzata sayarak sonunda 
saymasını bitirmiş.

YILDIz – 
… sağım solum sobe, saklanmayan ebe… 

ANLATICI –  
Denizyıldızı aranmaya başlamış, yavaş yavaş kayalardan 
uzaklaşmış 

TULİ –  
(sEsİ sAHNE DIŞINDAN GELİR.) Şu yosunların arasına mı 
saklansam? Yok, yok şuradaki küçük oyuk nasıl? Olmaz, orada 
ihtiyar yengeç yaşıyor. Evine girmemden rahatsız olur. 

ANLATICI – 
Gözüne daha önce hiç görmediği bir mercan yığını takılmış.

TULİ – 
İlginç! Burada her gün oynuyoruz ancak bu mercanları ilk 
defa görüyorum. Oraya saklanabilirim! Hem renkleri de 
benim rengime benziyor. Beni asla bulamazlar!

ANLATICI – 
Tam mercanların en köşesine girmeye 
çalışırken bir de ne olmuş! TULİ’nin küçücük kuyruğu mercana 
takılmış. Kolayca çıkacağını düşünen TULİ panik yapmamış 
ancak bir süre sonra endişelenmeye başlamış. Arkadaşları ortalıkta 
yokmuş. Beklemiş, beklemiş ve su kararmaya başlamış. TULİ’nin 
kuyruğu sürekli mercanların arasından çekmeye çalıştığı için 
acımaya başlamış. Bir süre sonra dayanamamış ve ağlamaya 
başlamış.
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YILDIz – 
TULİ?

TULİ – 
(AĞLAmAKLI BİR sEsLE.)  Yunus? Deniz yıldızı?

YUNUS –  
saatlerce seni aradık! Demek buradaydın! Neden çıkmadın? Oyun 
için artık geç oldu.

TULİ – 
Çünkü... çünkü... çünkü sıkıştım! ..Ve kuyruğum çok acıyor!

YILDIz – 
Gerçekten de kötü sıkıştırmışsın kuyruğunu. Gel Yunus, 
çıkmasına yardım edelim!

ANLATICI –  
Yunus ve denizyıldızı elinden geleni yapmaya çalışmışlar bir türlü 
TULİ’yi oradan çıkartamamışlar. Deniz Yıldızı ve Yunus yardım 
bulmaya gitmişler ve Yunus, kısa süre sonra deniz erkeği Tom’u 
bulup getirmiş.
(DENİZ ERKEĞİ TOm VE YUNUs GİRERLER.) 

YUNUS – 
mercanlarda kuyruğu sıkışmış, bir türlü çıkartamıyoruz.

TOM – 
Bir de ben yardım edeyim. Hiç çırpınma Denizatı, ben şimdi sana 
yardım edeceğim. Şu mercanları birbirinden uzaklaştırdığımda 
sen hemen oradan uzaklaş… Hadi başlıyoruz. Ben üç dediğimde 
çık oradan.

4



TULİ – 
Ben hazırım…

TOM – 
Biiir, ikiii, ve üç!

TULİ – 
(mERCANLARDAN KURTULUR.) Kurtuldum… Çok 
teşekkür ederim, artık özgürüm.

TOM – 
Bir şey değil, bir dahaki sefere dikkatli ol. 
(DöNER VE sAHNEDEN ÇIKAR.)

YUNUS – 
Hadi eve gidelim.

YILDIz – 
TULİ? Neden duruyorsun, eve gitmeyecek misin?

TULİ – 
Ben... sanırım aşık oldum!

YUNUS ve YILDIz – 
Nasıl yani?

TULİ – 
Ben aşık oldum!

YILDIz – 
Ama sen bir deniz atısın, ve o bir deniz erkeği.
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TULİ – 
O zaman ben de bir deniz kızı olmalıyım!

YILDIz – 
Bu imkansız!

YENGEÇ – 
(sAHNEYE GİRER.) Aslında değil. Burdan çok uzaklarda, 
güneşin batmadığı ve kumların simsiyah olduğu bir diyarda 
Bilge Ahtapot yaşıyor. Kimse tam olarak nerede olduğunu 
ve ne zaman oradan geçtiğini bilmiyor ancak eğer onu 
bulabilirseniz, o size yardımcı olabilir.

TULİ – 
Ben onu arayacağım, benimle gelmek isterseniz gelin, ya da 
tek başıma gideceğim!

YUNUS – 
Ben seninle gelirim! Ya sen denizyıldızı?

YILDIz – 
Ben de geliyorum!
(ÜÇÜ DE sAHNEDEN ÇIKARLAR.)

ANLATICI –  
Böylece TULİ, Yunus ve Denizyıldızı yola koyulmuşlar.
Uzun günler ve geceler yolculuk yapmışlar. 
Kaybolduklarında, yollarını kaplumbağaya sormuşlar.

kAPLUMBAĞA – 
Demek Bilge Ahtapot’u arıyorsunuz. Onu bulması hiç kolay 
değildir! O yılda sadece 4 kere bu kıyıya uğrar. sonrasında 
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nerelere gittiği bilinmez. Bazıları keşfedilmemiş diyarlarda 
dolaştığını hatta karada bile hayatta kalabildiğini söyler.

YUNUS – 
Bence duyduğun her şeye inanmamalısın. Kimse karada 
yaşayamaz. Bunu söyleyenler fazladan yosun yemiş olmalılar! 

TULİ –
Ben yine de aramaya devam edeceğim, isterseniz benimle 
gelirsiniz.

YUNUS – 
Tamam canım, seninle geliyorum.  (ÇIKARLAR.)

ANLATICI –  
Yolculuğa devam etmişler ve sonunda kumların siyaha dönüştüğü 
sulara gelmişler. Ancak buradaki sular pek onların sularına 
benzemiyormuş. Daha karanlık ve soğukmuş.

YILDIz – 
Ben çok korkuyorum! Burası çok karanlık

YUNUS – 
Be-be-ben hiç kor-kor- korkmuyorum!

TULİ – 
(TİTREYEREK VE sEsİ TİTREYEREK.) Tir-tir 
titriyorsun! Bence korkmuş gibisin!

YUNUS – 
Yok canııım, neden korkacak mışım?
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TULİ – 
Ben korkuyorum sanırım…

AHTAPOT – 
(sAHNE DIŞINDAN.GÜLER.) Hah-hah-HAH – haaaa… 

YUNUS – 
O da ne!?

AHTAPOT – 
(sAHNEYE GİRER) Ne o, sizi korkuttum mu yoksa? 

TULİ – 
se-se-se- sen Bilge Ahtapot musun?

AHTAPOT – 
Evet, benim. Anlaşılan beni arıyorsunuz. Çok şanslısınız. 
Bugün bu koydaki son günümdü. Tam gitmek üzereydim.

TULİ – 
Diyorlar ki, sen herkesin dileğini gerçekleştirirmişsin.

AHTAPOT – 
sadece hak ettiğini inandıklarımın. sen ne dilemiştin.

TULİ – 
Ben birini seviyorum. Ancak o ve ben bu haldeyken asla beraber 
olamayız . İki farklı türleriz. Beni Denizkızına çevirmeni istiyorum.

ANLATICI –  
Bilge Ahtapot hiç bir şey söylemeden bir süre beklemiş. 
Nasıl olup da bu kadar küçük bir canlının bu kadar çok 

8



cesareti var diye düşünmüş? sonra TULİ’yi kollarıyla 
sarmış, dolaştırmış, dolaştırmış ve o sırada küçük bir ışık 
parlamış ve kaybolmuş. Işık kaybolduğunda, Ahtapot da 
kaybolmuş.

TULİ – 
Bilge Ahtapot nereye kayboldu? Dileğimi 
gerçekleştirmeden gitti. Yine aynıyım, değil mi?

YILDIz – 
Hala sarı bir denizatısın.

ANLATICI –  
TULİ hayal kırıklığına uğramış. O kadar yolu boşuna geldiklerini 
düşünmüş. Hem arkadaşlarını hem de kendini gerçekleşmeyecek 
bir dilek için tehlikeye atmış. Artık eve dönmenin vakti gelmiş. 
Evin yakınlarına döndüklerinde, su güneşin parlamasıyla 
aydınlanmış. Denizyıldızı Denizatı’nın etrafında kristaller 
oluştuğunu fark etmiş. Biraz sonra o kristaller büyümüş büyümüş 
ve karşılarına birden bire Denizkızı çıkıvermiş.
(DENİZKIZI TULİ sAHNEYE YÜZEREK GİRER ETRAFTA 
DOLAŞIR, ARKAsINDAN YUNUs VE DENİZYILDIZI 
GİRER.)

YUNUS – 
TULİ, bu sen misin?

TULİ – 
Bana ne oldu?

YILDIz – 
sen... sen bir denizkızı olmuşsun!
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TULİ – 
Ama Bilge Ahtapot’un dileğimi gerçekleştirmediğini 
düşünüyordum!

YENGEÇ –  
Bilge Ahtapot’un sihri hemen etki etmez. önce dilek 
dileyen kişiyi sınava sokar, sonra ödüllendirir.

TOM –  
(GİRER VE DENİZKIZI’NI GöRÜNCE ŞAŞIRIR.) 
merhaba, siz buralarda yeni olmalısınız. Ben Tom, 
Tanıştığımıza memnun oldum.

TULİ – 
Ben de TULİ. Ben de memnun oldum.

ANLATICI –  
TULİ ile Tom tanıştıktan sonra birlikte yüzmeye 
başlamışlar. TULİ’nin arkadaşları onları yalnız bırakmış. 
Bir süre sonra Tom da TULİ’ye aşık olmuş ve sonra çok 
mutlu olmuşlar. Onların bu mutluluğuna Yunus, Deniz 
Yıldızı ve Yengeç de eşlik etmişler. Daha sonra hep birlikte 
eski günlerdeki gibi saklambaç oynamaya devam etmişler.

- BİTTİ -
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