
Haz›rl›klar

Bu oyunu kuklalar ya da farkl› giysiler
giyerek kendiniz oynayabilirsiniz. Kuklalar›
ya da giysileri kendiniz tasarlay›n. Bunu
yaparken at›k malzemeler kullanmaya özen
gösterin. Ard›ndan rolleri paylafl›p
oynayaca¤›n›z kahramanlar›n konuflmalar›n›
ezberleyin. Birkaç provadan sonra çok
güzel bir oyun sergileyece¤inize eminiz.

Birinci Y›ll›k Gezegenler
Toplant›s›

SSaahhnnee:: Gezegenler ve cüce gezegen
toplant› salonunda yerini alm›fl, toplant›y›
yönetecek olan Günefl’i beklemektedir.

GGüünneeflfl:: (Sahneye girer ve herkesin
toplanmas›n› söyler.)

Gezegenler ve cüce gezegen! Birinci
Y›l›k Gezegenler Toplant›s›’n› aç›yorum.
(Sessizlik) Bu toplant›m›z›n amac›
diplomatik iliflkilerimizi gelifltirmek. Bir
süredir birak›m sorunlar›m›z var. Bu
sorunlar› çözmenin zaman› art›k geldi. ‹fle
kendimizi tan›tarak bafllayal›m. Çünkü
baz›lar›m›z birbirinden çok uzakta yafl›yor.

Ben Günefl’im! (Herkes alk›fllar.) Evet,
flimdi s›ra sizlerde! Ancak ilk olarak bana
en yak›n olandan bafllayal›m ve o s›rada
devam edelim.

MMeerrkküürr:: Ben Merkür’üm! Ad›m›
Roma mitolojisindeki kanatl› haberci
tanr›dan al›r›m. 

VVeennüüss:: Benim ad›m Venüs! Ad›m›
Roma mitolojisindeki aflk tanr›ças›ndan
al›r›m. (Herkese zarifçe gülümser.) (Herkes
heyecanla alk›fllar.)

DDüünnyyaa:: Bugün ev sahibiniz benim;
evet ben Dünya’y›m!

(Herkes uzun süre alk›fllar; hatta
birkaç gezegen ayakta alk›fllar.)

MMaarrss:: Benim kim oldu¤um kimseyi
ilgilendirmez!

GGüünneeflfl:: Lütfen Mars! Bu flekilde
davranma art›k! Evet Bayanlar, Baylar; Size
Mars’› tan›flt›ray›m. Ad›n› Roma
mitolojisindeki savafl tanr›s›ndan al›yor.
Bazen al›nganl›k eder kendisi ve...

MMeerrkküürr:: Zaten bizim de konuflmak
istedi¤imiz konu bu! Ben, ...

Gezegenlerle Mini
Tiyatro Oyunu
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GGüünneeflfl:: Lütfen izin verin;
di¤er gezegenler de kendilerini

tan›ts›nlar. Jüpiter; s›ra sende
san›r›m. (Merkür yerine oturur ve
somurtur.)

JJüüppiitteerr:: Merhaba! Ben
Jüpiter’im! Ad›m› Roma

mitolojisindeki bafl tanr›dan al›r›m.
(Herkes alk›fllar.)

SSaattüürrnn:: Benim ad›m Satürn! Ad›m›
Roma mitolojisindeki tar›m tanr›s›ndan
al›r›m. (Herkes alk›fllar.)

UUrraannüüss:: Ben Uranüs’üm! Ad›m›
Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanr›s›ndan
al›r›m. (Herkes alk›fllar.)

NNeeppttüünn:: Ben Neptün’üm! Ad›m›
Roma mitolojisindeki deniz tanr›s›ndan
al›r›m. (Herkes alk›fllar.)

MMeerrkküürr:: Veee! Bu da Plüton! Ad›n›
Yunan mitolojisindeki yer alt› tanr›s›ndan
al›r. Bence Mars’la yaflad›¤›m›z bu sorunun
arkas›nda kesinlikle Plüton var.

PPllüüttoonn:: Hey, sen kar›flma çelimsiz
küçük gezegen!

MMeerrkküürr:: Çelimsiz mi? Senin bir
gezegen olmad›¤›n art›k bilinoyr. Sen
yaln›zca bir cüce gezegensin; flu
söyledi¤ine bak! Benden daha büyük
de¤ilsin ki!

GGüünneeflfl:: Tamam art›k bu kadar› yeter!
Burada bir sorun oldu¤u ortada ve bu
sorun da Mars’la ilgili gibi görünüyor.

Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter,
Satürn, Uranüs, Neptün: (Hepsi
onaylayarak bafllar›n› sallar.) Evet!

(Gezegenler kendi aralar›nda
konuflmaya bafllarlar. Ard›ndan Satürn
ba¤›r›r...)

SSaattüürrnn:: Mars’›n flu k›rm›z› rengine
bak›n! Ne kadar k›zg›n bir gezegen
oldu¤unu anlamak için bu kadar› bile yeter!

UUrraannüüss:: Dikkat çekmek için rengini
kullan›yor. Hepimiz sar›, turuncu, yeflil,
mavi gibi daha sade renklere sahibiz. O, ne
yap›yor? O, her f›rsatta kendini
göstermeye çal›fl›yor.

JJüüppiitteerr:: Mars’› Günefl Sistemimizden
atmal›y›z bence! Bizimle olmay› hak
etmiyor. O kendi bafl›na bile “süper”!

(Hepsi bunu onaylarlar ve alk›fllarlar.)

NNeeppttüünn:: Haydi oylama yapal›m.
Herkes kabul ediyor mu?

(Herkes ellerini kald›r›r ve oylama
yap›l›r.)

GGüünneeflfl:: Durun bir dakika! Sessiz olun
lütfen! (Sessizlik) Siz ne yapt›¤›n›z›n
fark›nda m›s›n›z? Günefl Sistemimiz için
kütleçekim kuvvetleri çok önemli! E¤er
Mars giderse kütleçekim kuvvetleri de¤iflir.
Bu da yörüngelerimizde, s›cakl›klar›m›zda
ve atmosferlerimizde büyük de¤iflikliklere
neden olur. Dünya! Bu, özellikle senin için
önemli! Bu de¤ifliklikler olursa bir daha
yeterince s›cak olamazs›n ya da
atmosferinde yeterli oksijen bulunmaz.

MMaarrss:: (Ba¤›r›r.) Dünya’y› görmüyor
musunuz? (Herkes Mars’a bakar.)
Dünya’n›n her fleyi var: s›cakl›¤› çok iyi ve
ona arkadafll›k eden insanlar var. Benim
hiçbir fleyim yok. Benim ortalama yüzey
s›cakl›¤›m -23 Co. Ben onu çok
k›skan›yorum. Onun gibi olmak istiyorum.
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PPllüüttoonn:: Benim de benzer bir
durumum var. S›cakl›¤›m çok düflük ve hiç
›fl›k alam›yorum. Yüzey s›cakl›¤›m -230 Co.
O kadar so¤uk ve karanl›¤›m ki üzerimde
yaflam geliflmiyor. Çevremde hiçbir canl›,
ne bir bitki ne de bir hayvan yok ve bende
çok yaln›z›m.

Neptün, Uranüs, Jüpiter, Satürn:
(Hepsi bu düflünceye kat›l›r.) Evet, çok
do¤ru! Hepimiz çok so¤uk ve yaln›z›z!

MMeerrkküürr:: (Yak›nan gezegenlere
bakarak.) Benim ›fl›¤›m›n ve s›cakl›¤›m›n
biraz›n› alabilirsiniz. Günefl’i görüyorsunuz.
Bana o kadar çok s›cakl›k ve ›fl›k veriyor ki!
Üzerimde canl› olsa hepsi pifler.

VVeennüüss:: Ben de Merkür’le ayn› sorunu
yafl›yorum.

Dünya d›fl›nda tüm gezegenler ve
Plüton:  Peki o zaman söyle bize Günefl!
Biz flimdi ne yapal›m? Biz de Dünya gibi
üzerimizde yaflam olsun istiyoruz.

(Dünya utanarak gülümser. Di¤erleri
yumruklar›n› masaya, ayaklar›n› yere
vurmaya bafllarlar.)

GGüünneeflfl:: Sessizlik lütfen! fiimdi her
birinizin neler hisetti¤ini anl›yorum ve
hiçbirinizi tümüyle suçlam›yorum.

Dünya d›fl›nda tüm gezegenler ve
Plüton: (fiaflk›n) Kim suçlu peki?

GGüünneeflfl:: Hepiniz k›smen suçlusunuz.

Dünya d›fl›nda tüm gezegenler ve
Plüton:  (Her biri birbirine ve Günefl’e farkl›
fleyler söylemektedir.) Nas›l olur? Sen ne
diyorsun? Akl›n› m› kaç›rd›n?

GGüünneeflfl:: Merkür ve Venüs; sizler bana
çok yak›n dolan›yorsunuz. Bu yüzden de
çok fazla ›s› ve ›fl›k al›yorsunuz. Ve sizler;
Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton ve Satürn;
sizler de bana çok uzak dolan›yorsunuz.
Benim s›cakl›¤›m ve ›fl›¤›m bu kadar uza¤a
ulaflam›yor. Yaln›zca Dünya ve Mars en
uygun uzakl›kta dolan›yorlar. Bu nedenle
onlar›n yüzeyinde yaflam olma olas›l›¤› var.

MMaarrss:: Peki neden benim üzerimde
yaflam yok?

GGüünneeflfl:: Bunu Atmosfer’le konuflman
gerekiyor.

(Mars, Atmosfer’i ça¤›r›r.)

AAttmmoossffeerr:: (‹çeri girer ve çevresine
bak›n›r. Gerinerek esner.) Siz tart›fl›rken
biraz uyuyabilirim sanm›flt›m. Beni kim
ça¤›rd›?

MMaarrss:: Ben!

AAttmmoossffeerr:: Evet, Mars! Senin için ne
yapabilirm?

MMaarrss:: Bir sorunum var, Atmosfer.
Yüzeyimde o kadar incesin ki üzerimde
yaflam geliflemiyor. ‹nsanlar bana gelseler,
hiç soluk alamayacaklar.

VVeennüüss:: Atmosfer, benim sorunum da
tam tersi. Benim yüzeyimde de o kadar
kal›ns›n ki üzerime birisi gelse bu
kocaman, parlak Günefl’i göremeyecekler.

JJüüppiitteerr:: Evet, benim sorunum da
ayn›.

Satürn, Neptün, Uranüs: Evet,
bizimde ayn›.
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MMeerrkküürr:: Halinize flükredin. Benim
atmosferim bile yok. (Burnunu çeker.)

AAttmmoossffeerr:: Senin bulundu¤un yer çok
s›cak, Merkür. O koflullar alt›nda ben var
olamam.

PPllüüttoonn:: Atmosfer, bana da gelmiyor.
(A¤lamaya bafllar.)

AAttmmoossffeerr:: Bütün m›zm›zlar hep bir
araya toplanm›fls›n›z. Plüton sen Günefl’ten
çok uzaks›n. Oralar çok so¤uk sana
gelemem. O koflullarda da var olamam.
Hemen buza dönerim.

GGüünneeflfl:: Sessizlik lütfen! Ne kadar çok
gürültü yap›yorsunuz! Hepiniz halinizden
flikâyet ediyorsunuz; Dünya hariç!

Dünya d›fl›nda tüm gezegenler ve
Plüton:  Dünya flikâyet etmiyor; çünkü
onun üzerinde canl›lar var. O, nas›l yaln›z
olabilir ki?

DDüünnyyaa:: Hepinizi dinledim ve size
söyleyecek fleylerim var. Üzerimde
canl›lar›n var olmas› gerçekten de çok
güzel bir fley. Ancak bu, bir yandan
sorunlara da neden oluyor. ‹nsanlar, kirlili¤e
neden olarak, bitkileri, hayvanlar› yok
ederek sorun ç›kar›yorlar. Ama bir yandan
da bu sorunu çözmeye çal›fl›yorlar. Onlarla
birlikte olmaktan mutluyum. Sizin fark
etmedi¤iniz fley, insanlar›n sizinle ne kadar
çok ilgilendi¤i. Bazen insanlar›n benden
çok sizinle ilgilendiklerini düflünüyorum.
Sizleri ziyaret etmek için haz›rlad›klar›
uydulara ve uzay araçlar›na milyonlarca
para harc›yorlar. Sizi incelemek,
foto¤raflar›n›z› çekmek için teleskoplar
al›yorlar. Bir daha kendinizi yaln›z
hissetti¤inizde lütfen Dünya’daki insanlar›n
size bakt›¤›n› unutmay›n.

VVeennüüss:: Hey, belki de bir film y›ld›z›
olurum. Hem de o duygusal filmlerden
birinde oynar›m belki.

(Hepsi güler.)

Dünya d›fl›nda tüm gezegenler ve
Plüton:  (Hepsi gülümser ve heycanlan›r.
Baz› gezegenler baz› cümleleri söylerler.)
Bize bakan insanlar varken art›k yaln›z
say›lmay›z. Düflündü¤ümüzden çok
seviliyormufluz me¤er. Belki bir gün biz de
dünya’daki insanlara yard›m etmek için bir
fleyler yapar›z . Bizi dinledi¤iniz için
teflekkürler Günefl, teflekkürler Dünya! Ve
teflekkürler sevgili izleyiciler! (Hepsi
izleyicileri selamlar.)

Susan V. Bosak’›n “Science is...” adl›
kitab›nda yer alan “Planetary Play” bafll›kl›
ders plan›ndan uyarlanm›flt›r.
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