
 

 

SULTAN KİM 

 

 Sınıf 4 gruba ayrılır. Her gruba ekteki  hikayenin kâğıtlara yazılıp bolünmüş parçaları 

dağıtılır. 

 Grupların hepsinde  aynı hikaye vardır ve  her gruptan dağıtılan hikayenin olay 

sıralamasına göre dizilmesi istenir.  

 Bunun için  gruplardaki her öğrenciye hikayenin belli parçaları verilir. 

 Bu etkinlikte amaç  öğrencilerin hikayeyi oluş sıralamasına göre sıralarken  ortaya 

çıkan farklı görüşleri nasıl bertaraf ettiği , hoşgörüyle karşılayıp karşılayamadığıdır.  

 Her gruba verilen süre tamamlandıktan sonra hikayeyi nasıl dizdikleri , ortaya çıkan 

görüşleri nasıl düzene soktukları sorulur. 

 Ardından  hikayenin doğru biçimi okunarak etkinlik tamamlanır. 

 

  



 

 

SULTAN  KİM 

Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde bilge bir sultan yaşardı. 

Her hükümdar gibi onun da etrafı onlarca yağcıyla doluydu. Sarayında hangi odaya girse iltifatların, 

övgülerin bini bir paraydı. 

“Siz gelmiş geçmiş en kudretli sultansınız efendim! “ , “Kimsenin , hiçbir şeyin gücü sizinkiyle boy 

ölçüşemez Sultanım!” , “Kimse size itaatsizlik etmeye cesaret edemez!” 

Ama sultan aklı başında biriydi ve bu tür aptalca sözleri duymaktan bıkmış usanmıştı. 

Bir gün deniz kenarında yürürken her zamanki gibi kendisine övgüler yağdıran saray ahalisine bir ders 

vermek istedi. 

“Benim bu dünyadaki en büyük insan olduğumu söylüyorsunuz  , her şeyin bana itaat edeceğini 

düşünüyorsunuz öyle mi ?  “ diye sordu adamlarına. 

Bütün ahali hep bir ağızdan” kesinlikle efendimiz” diye cevap verdi. ”Dünya sizin önünüzde eğilir”. 

Bunun üzerine sultan tahtını denizin kenarına getirmelerini istedi ve tahtına oturdu. 

Biraz sonra adamlarına sordu : “ Bir  dalganın gelmekte olduğunu görüyorum Sizce ona emir versem 

durur mu?” 

Sultanın adamları ne diyeceklerini bilemediler ancak hayır demekten korktukları için “siz emredin 

dalga size itaat edecektir sultanım “ dediler. 

“Pekala” dedi sultan.” Ey dalga sana emrediyorum dur! Deniz sana emrediyorum dalgalanmayı 

bırak!” 

Daha sonra sessizce bekledi sultan sırada bir dalga sahile vurdu sultanın ayaklarını ıslattı. 

“Bu ne cüret !” diye bağırdı sultan. ”Ey deniz derhal geri dön!” 

O daha bunu söylerken bu defa daha büyük bir dalga geldi ve sultanı sırılsıklam etti. 

Ardından “Evet dostlarım” dedi sultan adamlarına dönüp. ”Öyle görünüyor ki sizin inandığınız kadar 

kudretli biri değilim ben , bakın şu küçücük dalgalara bile sözüm geçmiyor…” 

“Bu size ders olsun .Bundan böyle tek bir sultan olduğunu , sadece Onun kudretinin her şeye 

yeteceğini , denize Onun hükmettiğini  hatırlarsınız umarım. Sultan da olsam ben aciz bir kulum. 

Dolayısıyla bana yönelttiğiniz  iltifatların gerçek adres i ancak O olabilir” 


