


Buz ve Çiçek Diyarı
1. Baskı: Şubat 2021

ISBN: 978-975-11-5555-9

Genel Yayın No: 7484

Yardımcı Kaynak Dizi Yayın No: 1533

Yayın Yönetmeni: Mehmet Nezir GÜL

Editör: Dr. Murat AĞAR • Ahmet KAYA

Danışman: Prof. Dr. Cem Ali GİZİR

Yazar: N. Burcu TAKIL

Tashih: Erdoğan MURATOĞLU

Yayına Hazırlayan: Murat TANRIKOLOĞLU • Serap ERDEGER • İsmail YILDIRIM

Yalçın ÇINAR

Resimleyen: Ümmiye MAZLUM

Grafik-Dizgi-Tasarım: AFS MEDYA GRUBU • 21. Cad. 1424. Sk. No:8/2 Ostim O.S.B. 

Yenimahalle / ANKARA • Tel: +90 312 472 96 66 

info@afsmedya.com • www.afsmedya.com

Baskı: AFS MEDYA GRUBU • 21. Cad. 1424. Sk. No:8/2 Ostim O.S.B. 

Yenimahalle / ANKARA • Tel: +90 312 472 96 66

Bu yayın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile  hazırlanmıştır. 
Yayında beyan edilen görüşler kişilerin kendi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde 

Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in görüş ve politikalarını yansıtmamaktadır.





Silta doğduğunda iki diyar arasında bir köprü kurulmuştu. 
Bu yüzden ona bazı dillerde “köprü“ anlamına gelen 

Silta ismini koymuştu annesiyle babası. 
Silta’nın babası “Buz Diyarı“nda doğmuş, büyümüştü. 

Orası çok soğuk bir yerdi. 
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Annesi ise “Çiçek Diyarı“ndan geliyordu. 
Sıcacık güneşin her an parladığı bir yerdi burası. 

Annesinin adı aynı zamanda güzel kokulu 
bir çiçek olan Yasemin’di. Babasının adı ise Kristal’di. 

Tıpkı kar kristali gibi. 
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Yasemin ve Kristal, birbirlerini ilk görüşte çok 
sevdiler.  Diyarlar toplantısında tesadüfen 

yan yana gelmişler, konuşmaya başlamışlardı. 
Birbirlerini tanıdıkça daha çok sevdiler ve 

evlenmeye karar verdiler. 
Yasemin ve Kristal, nerede yaşayacaklarını uzun 
süre düşündükten sonra ikisinin de diyarına eşit 

uzaklıkta bir yer buldular. 
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Burası ne çok soğuk ne de çok sıcaktı.
İkisi için de “idare edebilecekleri” bir yerdeydi. 

Çünkü Kristal soğuk ve buzlu yerlerde 
yaşamaya alışmıştı. Sıcak havada kendini 

hasta hissediyordu. Yasemin için ise durum tam 
tersiydi. O da sıcacık bir diyarda yaşamalıydı. 
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Günler günleri kovaladı. Yasemin 
ve Kristal’in nur topu gibi bir kızları 

dünyaya geldi. Adını birçok dilde köprü 
anlamına gelen “Silta” koydular. 

Silta hem Buz Diyarı’nın hem de Çiçek 
Diyarı’nın güçlerine sahipti. 

Zarif ve renkli görüntüsünün yanında 
çok güçlüydü. 

Soğukta üşümüyor, güneşin altında ise 
kendini iyi hissediyordu. Pek çok kişiye 
göre Silta, iki diyarın birleştiricisiydi. 
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Silta beş altı yaşlarına gelene kadar herkes çok 
mutluydu. Ara sıra kulübede sorunlar yaşanıyordu 

ama üstesinden gelinmeyecek şeyler değildi. 
Mesela Kristal’in anne ve babasıyla özel gün 

kutlamalarında kendi diyarına gitmesi gerekiyordu. 
Yasemin onunla gelemezdi. Buz Diyarı’na girdiği 
an hastalanıp kötüleşebilirdi. Bu yüzden o evde 

kalıyordu.  Kristal kızını da alıp kendi diyarına uzun 
süren yolculuklar yapıyordu. Bazen de Silta ve annesi 
Çiçek Diyarı’na gidiyor, babası onları evde beklemek 

zorunda kalıyordu. 



Zaman geçtikçe Yasemin daha çok güneş ışığına, Kristal 
ise daha çok soğuğa, buza ihtiyaç duymaya başladı. İkisinin 

de vücudunda ağrılar oluşmaya başladı. İkisi de kendini 
kötü hissediyordu. Kendi diyarlarındaki arkadaşlarıyla vakit 

geçirmeyi, akrabalarıyla buluşmayı istiyorlardı. 
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Ama öyle olduğunda da karı koca ayrılmak zorunda 
kalıyordu. İkisi aynı sıcaklığa ya da aynı soğuğa 
dayanamadıkları için bir arada vakit geçirmeleri 

gittikçe zorlaşmaya başladı. 
Bir gün Silta bahçede saatlerce oynadıktan sonra 
eve geldi. Annesi ve babası oldukça solgun ve 

üzgün görünüyordu. Babasının buza, Buz Diyarı’ndaki 
yiyeceklere, vitaminlere ihtiyacı vardı. 
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Annesinin ise Çiçek Diyarı’ndaki güneşi hissetmesi, 
güneşin tatlandırdığı yemişlerden yemesi gerekiyordu. 

Annesi Silta’ya şöyle seslendi: 

-Ah kızım, canım Silta. Buz ve Çiçek Diyarı’nın güzel 
çiçeği Silta. Seni çok seviyoruz biliyorsun, değil mi? 
-Evet tabii. Ben de sizi çok seviyorum anneciğim. 

-Sana bir şey söylemek zorundayız. 

Silta yutkundu. 
Uzun süredir tahmin ettiği şey olabilir miydi? 

Bir keresinde anne ve babası tartışırlarken yaşadıkları 
kulübeyi satmaktan söz etmişlerdi. 

Silta burayı çok seviyordu. Satılmasını istemiyordu. 
Başka bir yere taşınmak da istemiyordu. 
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Silta tüm gücünü topladı ve sordu: 
-Nedir?

Babası şöyle cevapladı: 
-Annen ve ben hem seni hem de birbirimizi çok 
seviyoruz. Biz bir aileyiz. İki diyarın bir araya 
gelmesiyle oluşan oldukça güzel bir aileyiz. 

Ama artık yaşlanıyoruz ve kendi 
topraklarımızdan uzak olmak bizi güçsüz 

bırakıyor. Benim kar kristallerine ihtiyacım var. 
Anneninse güneş ışığına ihtiyacı var.
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Burası iki diyarın da orta noktası. Yani ne 
soğuk ne de sıcak. Ama uzun süre yaşamamıza 

elverişli değil. 
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Benim diyarımda annen hayatta kalamaz, annenle 
gidersem de ben yaşayamam. Birbirimizi çok 

sevsek de burada yaşamak bize zarar veriyor. 
Artık ayrı yaşamak zorundayız.
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Silta’nın gözlerinden yaşlar 
akmaya başladı. Bir gözünden 

kar kristali gibi göz yaşları 
akarken diğer gözünden güneş 

ışığı kadar parlak yaşlar 
süzülüyordu. Silta anne ve 

babasının ayrı yaşamasının daha 
iyi olacağını biliyordu ama içten 

içe de üzülüyordu. 
“Şimdi ben yalnız mı kalacağım?” 

diye endişelenmeye başladı. 
Anne ve babasıyla ayrı ayrı 
vakit geçirmek nasıl olacaktı? 
Silta bu durumdan biraz da 
korkuyordu. Bu durum, hiç 

hoşuna gitmemişti. 
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Babası sözlerine devam etti:
-Ben Buz Diyarı’na gitmeliyim. Annen ise Çiçek 

Diyarı’na. Sen her iki diyardan da parçalar taşıdığın 
için annenle ya da benimle birlikte gelebilirsin. Ama şu 

an hangi diyarda yaşamak istediğini düşünmelisin. 
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-Ben seçim yapmak istemiyorum, 
diye bağırdı Silta ağlayarak. 
Annesi şu açıklamayı yaptı: 
-Hayır kızım. Bu seçim değil. 

Bir süre benimle bir süre de babanla 
yaşayabilirsin. Kristaller güneş ışığıyla 
kavuştuğu zaman seni babanın yanına 
getiririm. Onunla da doya doya vakit 
geçirirsin. Sonra ne zaman istersen 
baban, seni tekrar bana getirir.   
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Silta biraz düşününce içinde bulunduğu durumun 
zor olsa da aslında düşündüğü kadar kötü 

olmadığını anladı. 
Buz Diyarı’nda pek çok arkadaşı vardı. 

Kartopu, Buzçocuk, Kayakçı... 
Hepsiyle buz üzerinde kayıyor, donmuş göllerin 

üzerinde paten yapıp eğleniyorlardı. 
Hele buz meydanının oradaki fırından çıkan 

orman meyveli çöreğin kokusu... 
Mmm harikaydı. 
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Çiçek Diyarı da muhteşemdi. Güneşin onu tatlı tatlı ısıtması, 
rengarenk çiçeklerin kokusu... 

Arkadaşları Kirazçiçeği, Marmelat ve Şelale ile sabahtan 
akşama kadar oyunlar oynuyor, ılık suyun içinde saatlerce 

yüzüyorlardı. Akşam olup da eve girmeden önce ağaçlardan 
türlü türlü meyveler topluyorlardı. 

Her iki diyar da Silta için muhteşemdi. 
-Peki birini özlediğimde hemen istediğim diyara gidebilir miyim? 

-Tabii, dedi annesiyle babası aynı anda. 
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Silta bir yandan üzülse de diğer yandan mutlu 
olmuştu. Annesi ve babasının her gün solmasını 

izlemek onu zaten üzüyordu. Şimdi en azından annesi 
ve babası daha sağlıklı ve güçlü olacaktı. 

Silta da istediği an diğer diyara geçip sevdikleriyle 
doya doya vakit geçirebilecekti. 

Silta anne ve babasına şöyle seslendi: 
-Öyleyse şimdilik annemle Çiçek Diyarı’na gideyim 
babacığım. Seni de çok özlerim ama orada biraz 
kaldıktan sonra annem beni sana getirir ya da sen 

gelip beni alırsın. Değil mi? 
-Tabii yavrum, dedi Baba Kristal, Silta’ya sarılırken...
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O günden sonra Silta daha da güçlendi. 
Anne ve babasının sağlıklı olması onu mutlu 

ediyordu. Hem annesinin hem de babasının yanında 
kendini güvende ve mutlu hissediyordu. Güneşi ve 

buzu doya doya yaşamak da çok güzeldi. 
Silta, başlarda yalnız kalmaktan korksa da hiç 
de öyle olmamıştı. Anne ve babası her ihtiyacı 

olduğunda Silta’nın yanında oluyorlardı. 
Onu asla yalnız bırakmıyorlardı.  

Üstelik Silta arkadaşlarıyla da daha çok 
görüşmeye başlamıştı. Çünkü daha önce kulübeye 

gelen arkadaşı olmamıştı. 



Ama şimdi Çiçek Diyarı’ndayken oradaki arkadaşları geliyor evde 
saatlerce oyun oynayıp eğleniyorlardı. Buz Diyarında da durum aynıydı. 

Silta her seferinde Çiçek Diyarı’ndan farklı meyveleri, hediyeleri; 
Kristal Diyarı’ndaki arkadaşlarına getiriyor, oradakileri de 

Çiçek Diyarı’ndakilere götürüyordu. 
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Böylece Silta, gerçekten de her iki diyarın 
köprüsü olmuştu. Rengarenk çiçeklerin, mucizevi 
kar kristallerinin ve sonsuz mutluluğun dolaşıp 

durduğu bir köprü...



Bu hikâye kitabı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile
Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP) kapsamında hazırlanmıştır.

Bu hikâye kitabı Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
Para ile satılmaz.


