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Aşağıdaki parçayı okuduktan sonra arkadaşlarınızla beraber canlandırın, daha 

sonra konu ile ilgili kendi düşüncelerinizi belirtin.  

 

ARKADAŞ  KAZANMAK 
 

Cemil 3. sınıfa giden, oldukça akıllı, başarılı, arkadaşları ile iyi geçinen, ailesine ve 

çevresine saygılı, uyumlu bir çocuktur. Bunun yanısıra oldukça da heyecanlı bir 

yapıya sahiptir. Bu heyecanı konuşmasına da etki ederek sık sık kekelemesine yol 

açar. Sınıflarına yeni gelen Evren diğerlerinden farklı davranmakta, sürekli Cemil'in 

konuşması ile alay etmektedir. 

 

Evren: Bak, bak yine kekeledin oğlum. Sen doğru dürüst konuşamıyor 

musun ? 
 

(Cemil oralı olmaz görünür, Evren'in yanından uzaklaşır ancak içten içe kızgınlığı 

artmaktadır.) 
 

Sevil: Evren, ne istiyorsun Cemil'den ? Yeter artık, rahat bıraksana 

çocuğu. Görmüyor musun sen üstüne gittikçe o senden 

uzaklaşıyor. 

Evren: Başka ne yapabilirim ki, bana cevap veremiyor tabii. Düzgün 

konuşamıyor ki. 

Ayça: O bir tek sana cevap vermiyor. Gördüğün gibi hepimizle 

konuşuyor, derse de katılıyor ve çok başarılı. 

Evren: Evet evet canım, çok komik, beni de eğlendiriyor. 

Sevil: Çok saygısız ve acımasızsın. Onun senden ve bizden hiç farkı 

yok, üstelik sınıfın en çalışkanı ve çok iyi bir arkadaş. 

Evren: Bir tek kekeme değil mi ? (Gülerek Cemil'e doğru yönelir) 

Kekeme, kekeme (diye alayla seslenir) 

Ali: O sadece heyecanlandığı zaman konuşurken takılıyor, bunun da 

önüne geçmek için çaba sarfediyor. 

Ayça: Üstelik bu bir suç değil, hata değil, önemli bir şey değil, alay 

edilecek hiçbir şey değil. Böyle davranarak onu üzdüğünün 

farkında değil misin ? 
 

(Cemil onların yanına doğru ilerler, yüzünde deminki kızgınlık yoktur) 
 

Cemil: Beni korumanıza gerek yok arkadaşlar. (Yavaş yavaş, tane tane, 

çok sakin bir şekilde konuşmaktadır. Nefesini kontrol ettiği her 

halinden bellidir) Ben kendi adıma konuşabilirim. Evren, ben 

sana korktuğum ya da çekindiğim ya da konuşamadığım için 

cevap verrmiyor değilim. Sadece cevapları senin bulacağını 

bekledim. 

Evren: Ne cevabıymış bunlar ?  

Cemil: Kekemeliğin ne olduğunu bir büyüğünden sorar öğrenirsin, 

böyle durumlarda olan arkadaşlarına nasıl davranman gerektiğini 
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kendi kendine bulursun diye bekledim. Ama sen bunları 

yapmadın. Alay etmeye devam ettin. Arkadaşlarımın da dediği 

gibi, zaman zaman heyecanlanınca bazı çocuklar nefeslerini 

kontrol edemezler ve bu sesin çıkarken kesilmesine sebep olur. 

Yani kelimeler kesik kesik çıkar. Ve o sırada bunun farkına 

varamazsın çünkü nasıl konuştuğun değil, ne anlatmak istediğin 

önemlidir. Kendini kontrol ederek ve bir takım nefes, ses 

çalışmaları yaparak bunu düzeltebilirsin. Ben de gördüğün gibi 

bunu yapıyorum. Ama zaman zaman heyecanıma yenik 

düşüyorum. Bunun da komik olduğunu zannetmiyorum. 
 

(Evren o kadar şaşırmıştı ki ne diyeceğini, ne cevap vereceğini bilemiyordu. Adeta  

donup kalmıştı. Çok utandığı her halinden belliydi) 
 

Ali: Hem, hepimizin zaman zaman yetersiz kaldığımız, baş 

edemediğimiz korkularımız ve davranışlarımız olmuyor mu? 

Bunları, dışardan belli olmuyor diye yok sayamayız ki.  

Sevil: Evet, ben hala karanlıktan korkuyorum. Bunu bilseydin benimle 

de mi alay edecektin ? 

Ayça: Benim ki sanırım daha da zor. Evde yalnız başıma kalamıyorum.   

Ali: Gördüğün gibi zaman zaman hepimizin sorunları olabiliyor. 

Önemli olan bunlarla başa çıkmak için çabalamak. Evde, 

ailelerimiz bize nasıl yardımcı oluyorlarsa, okulda da bizler 

birbirimize yardımcı olacağız. 

Ayça: Birbirimizle alay etmeyeceğiz, birbirimizi kırmayacağız. Tam 

aksine, birbirimize cesaret vereceğiz, destekleyeceğiz. Bu 

şekilde davranırsak sorunlarımızdan kısa sürede kurtuluruz. Biz 

çocuğuz ama her şeyi başaracak irademiz ve gücümüz var. Yeter 

ki birbirimize yardımcı olalım. 
 

(Bir an sessizlik olur. Evren kimsenin sözünü kesmeden, dikkatlice arkadaşlarını  

dinlemiştir. Şimdi ise diğerleri, adeta, ondan birşeyler bekler gibi bakmaktadırlar  

yüzüne .) 
 

Evren: Şey… galiba özür dilemem gerekiyor. Çok şaşırdım. Ne 

yaptığımı şimdi anlıyorum. Benimkisi çok büyük aptallıktı. Çok 

özür dilerim Cemil. Bir daha kesinlikle olmayacak. Sizden de 

özür dilerim arkadaşlar, bana bazı şeyleri hatırlattınız. Sizin 

arkadaşınız olmak istiyorum. Ve size söz veriyorum yepyeni bir 

Evren göreceksiniz artık.  Yeter ki beni bağışlayın. 

Cemil: Ben de arkadaşlar da seni seviyoruz. Sen iyi bir arkadaşsın. 

Aramızda geçenleri çoktan unuttuk değil mi çocuklar ? 

 

(Hepsi bir arada seslenirler.)   Elbette, ne olmuştu ki ?!… 
(Gülerek sıralarına doğru dağılırlar.) 


