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Aşağıdaki parçayı önce okuyun, sonra sınıfta seslendirin. 
 

 

FARKLI   TATİL 
 
Sabahın 7’sinde uyanan Doğaç kardeşini uyandırmamaya dikkat ederek 
sessizce giyinir ve odadan çıkmak üzereyken Sarp yarı uykulu yarı uyanık 

seslenir: 
 

Sarp: Doğaç nereye gidiyorsun? 
Doğaç: Sen uyumana devam et dönünce konuşuruz. 

Sarp: Hayır, şimdi söyle lütfen. 

Doğaç: O zaman kalk ve benimle gel.. Fazla vaktim yok. 
Sarp: Tamam giyiniyorum, sen anlatmaya başla. 

Doğaç: Arkadaşlarla dün bir karar aldık. Yaz tatilimiz boyunca, hem 
kendimize hem de çevremize faydalı çalışmalar yapacağız. 

Sarp: Nasıl yani? 
Doğaç: Önce işe bahçelerimizi ve sokağımızı temizlemekle başlayacağız. 

Sarp: Belediye bu işi yapmıyor mu ki? 
Doğaç: Onun görevi farklı. Biz ev çöplerini değil yaprak kağıt ve gelişi 

güzel atılmış taşları toplayarak sokağımıza bir düzen vereceğiz. 
Sarp: Ya sonra ne yapacağız? 

Doğaç: Semtimizdeki çocuk yuvasına gidip oradaki kimsesiz çocuklarla 
kahvaltı edeceğiz. 

Sarp: Ne yiyeceğiz orada? 
Doğaç: Herkesin annesi birşeyler hazırlayacaktı. Annem de dün poaça ve 

kek yaptı bak elimde. 
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Sarp: Yuvada başka ne yaparız ? Oynar mıyız? 
Doğaç: Belki biraz sen oynayabilirsin. Biz büyükler dersleri zayıf olan 

çocuklara yardım edeceğiz. Tatilde eksiklerini kapatmaları iyi 
olur. Hem bizim için de bir tekrar olur. 

Sarp: Ben çalışmak istemiyorum ama ! 
Doğaç: Senin için zaten erken. Eğer istersen oradaki yaşıtlarınla futbol 

oyna. Onlarla konuşman, onlara ilgi ve sevgi göstermen çok 

önemli. Bu seni de mutlu edecektir. 
Sarp: Sonra ne yapacağız? 

Doğaç: Öğle yemeği için eve geleceğiz. Sen dinlenirken ben Kemal 
amcalara çıkacağım. 

Sarp: Ne için? 
Doğaç: Arkadaşlarla beraber her hafta bir yaşlı ile ilgilenme saati 

belirledik. Yakın tanıdığı olmayanlar huzur evini ziyaret 
edecekler. Ben Kemal amcanın zorlandığı işlerde yardımcı 

olacağım.  
Sarp: Neymiş onlar? 

Doğaç: Biraz alışverişi oluyor ve yerleştirmesi. Uzun zamandır 
kütüphanesini düzenlemekten bahsediyordu. Pek güçlü olmadığı 

için yapamıyor sanırım. Bu işi ben zevkle yaparım. 
Sarp: Ben de Kemal amca ile oyun oynar onun değişik vakit 

geçirmesine yardımcı olurum. 

Doğaç: Bu sanırım senin için değişiklik olur! Onu pek yormak yok ama.  
Sarp: Tamam anlaştık. Hepsi bu kadar mı? 

Doğaç: Bugünlük evet ama tatil programımız oldukça geniş. 
Arkadaşlardan birinin annesi bizi bir gün aşevine götürecek. 

Sarp: Aşevi de ne demek? 
Doğaç: Fakir insanlar için ücretsiz yemek dağıtan bir lokanta gibi 

düşünebilirsin. İhtiyacı olan acıkmış insanlar yemeklerini oradan 
alıyorlar. 

Sarp: Peki yemekleri kim yapıyor? 
Doğaç: Yardımsever insanlar gıda maddelerini oraya getiriyorlar. Orada 

yine gönüllülerce yemek pişiyor ve dağıtılıyor. Biz de giderken 
erzak götürüp orada pişirilmesine yardım edeceğiz. 

Sarp: Ben bütün bunlara ne isim verildiğini biliyorum galiba. Babamdan 
duymuştum.  

Doğaç: Neymiş bakalım ufaklık? 

Sarp: Babam bunlara topluma hizmet etmek diyor. Böyle davranırsak 
daha mutlu ve gelişmiş bir toplum oluruz diyor. Daima 

birbirimize yardım etmeliyiz, desteklemeliyiz diyor. 
Doğaç: diyor, diyor, diyor….Arkadaşlar da bize ıslık çalıyor. Hadi geç 

kaldık, fırla. 


