
ALÇAKGÖNÜLLÜ DOST 

 

 Hikâye yıldızlı yere kadar sınıfa okunur. 

 Daha sonra sınıf iki kısma ayrılır.  

 Birinci kısım devam olarak olay 1’i okur ve canlandırır. 

 İkinci kısım ise olay 2’yi okur ve canlandırır. 

 Canlandırma esnasında öğretmen öğrencilere rehberlikte bulunur. 

 Olay canlandırılmaları bittikten sonra birinci grup ikinci grubun canlandırması üzerine tartışır. 

Daha sonra aynı şey birinci grup için yapılır. 

 Öğretmen dersin sonunda Yunus’un yapması gereken davranış üzerine konuşarak etkinliği 

sonlandırabilir.  

ALÇAKGÖNÜLLÜ DOST 

Mehmet ve Yunus çocuklukları beraber geçmiş çok iyi iki arkadaştır. Hayat Yunus ve Mehmet’i farklı 

yerlere getirmiştir. Yunus, önemli bir firmanın müdürü olmuşken Mehmet, iş bulma bakımından arkadaşı 

Yunus kadar şanslı olamamıştır. Maddi imkânsızlıklar içindeki Mehmet arkadaşı Yunus’tan yardım 

istemeye karar verir. Ve Yunus’un çalışmakta olduğu yere gider.* 

Olay 1:  

Mehmet heyecanla Yunus’un çalışmakta olduğu binaya girer ve sekretere Yunus’un kendisinin çocukluk 

arkadaşı olduğunu onu görmek istediğini söyler. Sekreter Yunus Bey’e haber verir. Mehmet, Yunus’un 

odasına girer. Yunus, sandalyesinden kalkarak arkadaşına doğru gider ve ona sarılır. 

- Canım kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Geç otur şöyle ne içersin? 

- Hoş bulduk teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın. Bu arada bir şey içmeyeceğim fazla vaktini almak 

istemiyorum. 

- Ya Mehmet olur mu öyle şey sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, dostumsun her zaman başımın 

üstünde yerin var. 

- Teşekkür ederim mahcup ediyorsun beni. Senden bir ricada bulunacaktım. 

- Tabi buyur ne ricası. Emret. 

- Biliyorsun bu aralar durumum pek iyi değil senden biraz borç para almak ve durumumu düzeltmek 

istiyorum daha sonra sana öderim. 

-   Tabi ki ne demek. Elimden geldiği kadar sana yardımcı olurum. Biz senle çocukluk arkadaşıyız. 

Böyle bir durumda bana gelmen beni mutlu etti. 

Mehmet, Yunus’tan aldığı parayla durumunu düzeltir ve Yunus’a olan borcunu öder. Bu iki eski 

arkadaş ölene kadar hep birlikte olurlar ve birbirlerini her konuda desteklerler. 

 

 



 

Olay 2: 

Mehmet heyecanla Yunus’un çalışmakta olduğu binaya girer ve sekretere Yunus’un kendisinin çocukluk 

arkadaşı olduğunu onu görmek istediğini söyler. Sekreter Yunus Bey’e haber verir. Mehmet, Yunus’un 

odasına girer. Yunus bulunduğu makamın verdiği üstünlüğü hemen Mehmet’e hissettirir. 

- Gel bakalım Mehmet hoş geldin. 

- Hoş bulduk nasılsın. 

- İyiyim gördüğün gibi yoğun bir şekilde çalışıyorum. Burası önemli bir firma ve bende önemli bir 

yere sahibim. 

- Evet ne güzel senin adına sevindim. 

Bu arada odaya sekreter girer ve Yunus Bey’e kendisiyle görüşmek isteyen birisinin olduğunu 

söyler. Yunus, Mehmet’i öylece orada bırakıp gider.  

Üzgün bir şekilde orada kalan Mehmet hayal kırıklığına uğrar çocukluk arkadaşı Yunus kendisine bir 

nasılsın bile demeden gitmişti. Mehmet borç istemekten vazgeçer ve çıkıp gider. 

 

  

 


