
 

 

 

 

DAVALI ÇOCUK 

 Oyunda oynayacak öğrenciler bir hafta önceden seçilir. 

 

 Çalışmaları için Ek-1’deki oyun öğrencilere verilir ve aileleri ile kendi 

rollerine çalışmaları istenir. 

 

 Öğrenciler repliklerini çalıştıktan sonra öğretmen belirlediği ders saatinde 

sınıf arkadaşlarının önünde oyunu sergilemek için hazırlanırlar. 

 

 Tahtanın önüne bir hâkim kürsüsü kurulur. Sağ tarafına bir sıra çekilir 

davalı için yer ayarlanır. Sol tarafa da bir sıra çekilir, davacılar için yer 

ayarlanır.  

 

 Gereken ortam hazırlandıktan sonra oyuna başlanır. 

 

 Öğretmen izleyicilerin sessiz olmasına dikkat eder. 

 

 Oyun sonunda ise Öğretmen eşyalarımızı özenli kullanmamız gerektiği 

hakkında kısa bir konuşma yapar ve etkinliği sonlandırır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAVALI ÇOCUK 

(Hâkim Bey sınıfın içine girer, mahkeme masasına oturur.) 

Hâkim: Mahkeme Başlasın!  

              Davalı çocuğu çağırın! 

(Davalı Çocuk içeri girer, yerine geçer.)  

Davalı Çocuk: Suçsuzum ben Hâkim Bey! 

Hâkim: Sen sus, davacılar önce konuşsun.  

              Davacılar tek tek içeri girsin. 

Davalı Çocuk: Onlar da kimmiş siz bana inanın Hâkim Bey!  

(Davacı Silgi içeri girer.) 

Hâkim Bey: Anlat bakalım ne oldu? 

Davacı Silgi: Hâkim Bey, bu çocuk beni çok hor kullandı. Gereksiz yere yerden yere attı, 

boş yerleri silerek beni iki günde küçücük yaptı. Bu da yetmedi sıraların altında beni hep 

kaybetti. Davacıyım ben Hâkim Bey! 

Hâkim Bey: Doğru mu bunlar davalı çocuk? 

Davalı Çocuk:  Yanlış Hâkim Bey! Hem o alt tarafı bir silgi bana mı inanacaksınız ona 

mı? Sıradaki gelsin onu dinleyin siz. 

Hâkim: Sıradaki içeri girsin!  

              Davacı Kalem! Sen anlat bakalım… 

Davacı Kalem: Hâkim Bey! Bu çocuktan davacıyım. Beni bir işe yaramadan hemen 

eskitti. Kalemtıraşla durmadan açtı küçücük etti. Durup dururken ısırdı, paramparça etti. 

Hâkim Bey: Doğru mu bunlar davalı çocuk? 

Davalı Çocuk:  Yanlış Hâkim Bey! Hoşlanmaz bu benden siz diğerini çağırın Hâkim Bey. 

Hâkim Bey:  Davalı Defter! 

(Davalı Defter içeri girer.) 

Davalı Defter: Hâkim Bey, bu çocuk benim sayfalarımı hep karaladı o da yetmedi tek tek 

kopardı, uçak yaptı, çöpe attı. Güzel bilgileri göremeden eskidim gittim… 

(Davalı Çocuk ağlamaya başladı.) 

Hâkim Bey: Bunlar da mı yanlış söylüyor? İtiraf et cezan artmasın tutumsuz çocuk! 

Davalı Çocuk: Ah benim akılsız kafam ah! Ben anladım Hâkim Bey bu davacılar hiç 

bitmeyecek. Ben yanlış yapmışım, eşyalarıma özen göstermemişim. Ağızları yok ki 

konuşsun demişim. Daha fazla uzatmadan ben kabul ediyorum suçumu. Cezamı 

vermeden bana bir şans verin. Görün bakın tutumlu davranacağım, eşyalarıma zarar 

vermeyeceğim, söz veriyorum Hâkim Bey. 

(Hâkim Bey Davacılar döner.) 

Hâkim Bey: Ne dersiniz davacılar, bir şans daha verelim mi bu çocuğa? 

Davacılar: Affetmek büyüklüktür, biz affediyoruz ama bir daha olursa affetmeyeceğiz 

onu bunu böyle bilsin Hâkim Bey. 

Hâkim Bey: Duydun bunu tutumsuz çocuk. Bundan sonra dikkatli olmazsan sana daha 

kötü bir ceza vereceğim sen de ona göre davran kimseye zarar vermeden, israf etmeden 

yaşa… Hadi şimdi serbestsin gidebilirsin. Dava Bitmiştir. 


