
 

 

İNANMAK BAŞARMAKTIR 

 Öğretmen Ek-1’deki etkinliği okur ve aralarda durarak öğrencilere tahmin 

etmeleri için fırsat verir. Hikâyenin sonunda ünlü şahsiyetimizin Beethoven 

olduğunu söyler. 

 Öğrencileriyle özgüven üzerine bir konuşma yapar. Özgüven sahibi insanların 

neler yapabileceğini anlatır. Öğrencilerden olumsuzluklara karşı kendine 

güvenen ve başarılı olan diğer önemli şahsiyetlerden örnek vermelerini ister. 

 Dersin sonunda öğrencilere drama etkinliği hazırlamaları için bir hafta süre 

verir.   

 Öğretmen öğrencilerden yukarıdaki örneğe uygun bilim adamları, sanatçıları ve 

ünlü şahsiyetleri araştırmalarını ve araştırmalarının sonucunda öğrencilerin bu 

şahsiyetleri sınıfta canlandırmalarını ister. 

 Öğrenciler şahsiyetleri canlandırırken istedikleri kostüm ve aksesuarları 

kullanabilirler. Öğrenciler sınıfta canlandırdıkları kişi gibi davranırlar. 

Öğrencilerin ifadeleri dramasını yapacakları kişilerin ifadeleri gibi olur. 

Örneğin; bir öğrenci Fatih Sultan Mehmet’i canlandırıyorsa sınıfta bir padişah 

gibi davranır. “ Ben Sultan Mehmet Han’ım.  Osmanlı İmparatorluğunun 7. 

padişahıyım.” gibi ifadeler kullanır.  

 Dramada önemli olan yaşadığı zorluklar karşısında kendine güvenen 

şahsiyetlerin canlandırılmasıdır. 

 Canlandırma sırasında öğretmen aralarda sorular sorarak konunun odak 

noktasına dikkati çekmelidir. 

 Öğrenciler ünlü şahsiyetlerimize soru sorabilirler. Öğretmen drama sonunda 

canlandırılan şahsiyetlerin yaşadığı zorlukları, başarılarını engelleyecek olayları 

kendilerine inandıkları için üstesinden gelebildiklerini söyler.  

 Drama sonlandırılır. 

  



 

 

“Dünyanın en ünlü kompozitörlerinden olan şahsiyet 1770 Almanya doğumludur.

  

Ve 1827 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde vefat etmiştir. 

 

Annesini genç yaşta kaybettiği için büyük bir sevgi eksikliğinde büyümüştür. 

Babası alkolikti ve sürekli şiddet görmüştür. 

 

Bütün bunlara birde hastalığının ciddiyeti eklenmişti. Kulakları duymamaya başlamıştı. 

Kulaklarına ancak metal bir huni koyarak az biraz duyabiliyordu. 

 

İnsanlarla iletişim kurabilmek için yanında kâğıt kalem taşımaya başlamıştı. 

Fakat insanların ne dudak okuyacak ne de yazı okuyacak sabrı yoktu.  

Bir gün çok acılı günlerinden birini yaşıyordu. 

Kendisi için adeta bir baba olan alman prensinin ölümüyle adeta yıkılmıştı. 

 

Hiç kimsenin kendini anlamadığının farkına varmıştı. 

Bütün bunlar onu insanlardan uzak yaşamaya itti. 

Gitgide içine kapandı ama içindeki gücün farkındaydı. Duymuyordu ama müziği 

hissedebiliyordu. 

 

Bir gün aynı mütevazi pansiyonda yaşayan, gözleri görmeyen bir kızın kendisine adeta 

bağıcıcasına:  

“Ayın ışıldadığı bir geceyi görebilmek için her şeyimi verirdim.” demesi üzerine 

gözleri yaşaran bu kişi görebildiği için kendini şanslı hissetmişti. İşte o zaman 

duymamasının müziğine engel olamayacağını anladı. 

 

Ayın ışıldadığı bir gecede gökyüzüne bakarak çok sevdiği gözleri görmeyen kızı 

düşünerek kendisini derin bir meditasyon içinde bulur. 

 

Yaşama arzusuna yeniden kavuşturan insanlık aleminin en güzel parçalarından olan ay 

ışığı sonatını besteledi.  

 

Beste tema olarak koruyucu prensin naaşını, mezarlığa taşıyan kimselerin (muhtemelen 

kendiside) yavaş adımlarını canlandırmaktadır. 

 

Acılarının üstesinden geldikten yıllarca sonra ,tamamen sağır olduğu dönemde ise  



 

 

 

9.senfoni ve yaşam sevinci bestelerini yapmıştır ve eserinde tema olarak Allah’a 

şükretmiştir.” 

 

 Evet hüzünlü bir hikaye değil mi? Sizce bu kişi kim olabilir? 

Bir insan duymadığı halde dünyanın en ünlü bestelerini nasıl besteleyebilir? 

Yaşadığı bunca olumsuz şeylere karşı vazgeçmemesini sağlayan nedir? 

Siz Beethoven’in yerinde olsaydınız ne yapardınız? 

 


