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HİKÂYENİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

HEDEF KITLE

HIKÂYENIN ILIŞKILI 
OLDUĞU RISK FAKTÖRLERI

HIKÂYEDE GEÇEN 
PSIKOLOJIK SAĞLAMLIK 

ÖZELLIKLERI

HIKÂYENIN TEMEL 
KAZANIMI YA DA 

KAZANIMLARI

HIKÂYENIN ILIŞKILI 
OLDUĞU KORUYUCU 

FAKTÖRLER

8 yaş ve üzeri 

Bireysel risk faktörleri: Kronik rahatsızlık, olumsuz beden imajı
Çevresel risk faktörleri: Zorbalık, sosyal dışlanma

Yaratıcılık, öğrenme sevgisi, yaşam coşkusu, sevgi, yardımseverlik, 
alçakgönüllülük, öz denetim, iç kontrol odağı, umut, azim, olumlu başa 
çıkma becerileri, kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul etme, empati, 
sosyal zeka 

1. Zorluklar karşısında pes etmek yerine mücadele etmenin olumlu 
sonuçlarını fark eder.
2. Başkalarını olduğu gibi kabul etmenin önemini fark eder.
3. Farklılıkların eksiklik değil zenginlik olduğunu açıklar. 

Bireysel koruyucu faktörler: Öz yeterlik, ilgi ve hobiler, zekâ, olumlu ve 
kolay mizaç
Ailesel koruyucu faktörler: Destekleyici anne-baba ya da bir aile üyesiyle 
olumlu ilişkiler, çocuğa yönelik yüksek ve gerçekçi beklentiler 
Çevresel koruyucu faktörler: Sosyal çevredeki destekleyici bir yetişkinle 
olumlu ilişkiler, Etkili toplumsal kaynaklar (kaliteli okullar, gençlik 
merkezleri, gençlik organizasyonları vb.)
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Karlı bir gündü. Ormanın içindeki evler bembeyazdı. Köyün ortasından geçen 
ırmak donmuş, üzeri buzla kaplanmıştı. O bembeyaz günde köşedeki evde 
bir bebek doğdu. Bebeğin adını Burak koydular. Tıpkı dışarısı gibi Burak da 
bembeyazdı. Saçları, kirpikleri, teni tamamen beyazdı. Burak’ı gören herkes şaşıp 
kalıyordu. Köyün en yaşlısı çıkıp da “Bu bebeğin dedesinin dedesi de böyle beyazdı. 
Hatta sanırım bu olayın bir adı da vardı; ama şimdi hatırlamıyorum.” dedi. 
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Burak büyüyünce kendi köyünde okul 
olmadığı için yakın bir ilçedeki okula başladı.  
Okula başlayınca da bembeyaz görünümünün 
sebebini öğrendi. Buna “Albino” diyorlardı. 
Tedavisi yoktu.
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Burak sınıfa girdiğinde sınıftaki tüm çocuklar onu incelemeye başladı. Hepsi 
farklı yerlerden geldikleri için daha önce Burak’ı gören olmamıştı. Hatta Burak 
kadar beyaz bir çocukla daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Altı yaşında olup 
da bembeyaz saçları olan birini ilk kez görüyorlardı. Üstelik gözlerinin rengi de 
çok farklıydı. Burak albino yüzünden güneş ışığından rahatsız oluyor, gözlerini 
sürekli kısmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden doktor ona camları renkli bir gözlük 
vermişti. Bunu ömür boyu takmalıydı.
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Gözlüklü ve kar yağmış gibi bembeyaz görünen 
Burak’ı teneffüste kimse oynamaya çağırmamıştı. 
Eve üzgün üzgün giden Burak, annesine olan 
biteni anlatmıştı. 

Annesi şöyle dedi ona: 
- İnsanlar farklılıklara zamanla alışırlar. Seni 

tanıdıklarında çok seveceklerine eminim. 
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Birinci sınıf ikinci dönemin başına kadar gerekmedikçe sınıftaki hiçbir arkadaşı 
onunla konuşmuyordu. Onu oyuna davet eden biri de olmamıştı. Burak ise okulda 
derslerini dinliyor, ödevlerini yapıyordu. Yalnız olmaya da alışmıştı aslında. 
Teneffüslerde arkadaşları top oynarken o da renkli boyalarıyla resim yapıyordu. 
Bir keresinde annesi “En iyi arkadaş, bazen kitap bazen kalem bazen de yazılacak 
boş bir kâğıttır.” demişti. Burak zamanla bunun ne anlama geldiğini de çözmüştü. 
Kimse onunla oynamıyor diye bir kenarda üzgünce beklemiyordu. Mutlaka kendini 
geliştirecek ve rahatlatacak uğraşlar ediniyordu.
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Hatta iki haftalık yarı yıl tatilinde annesiyle ekmek yapmayı, kek pişirmeyi bile 
öğrenmişti. İki hafta boyunca otuz farklı kek tarifi denemişti annesiyle birlikte. 
Kekleri köydeki komşulara dağıtıyor, paylaşmanın ve üretmenin mutluluğunu 
yaşıyordu Burak. İyi bir dinleyici de olmuştu. Dinleyecek arkadaşları olmasa da 
kendi kendini dinlemeyi öğrenmişti Burak. Ne hissettiğini, yüreğinin nelere kırıldığını, 
nelerden mutlu olduğunu çok iyi biliyordu. 
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Köydeki Semiha Teyze “Bir insan önce kendini çok iyi tanımalı. Ancak o zaman 
başkalarını tanımaya sıra gelir.” demişti. Burak da arkadaşlarını tanımayı çok 
istiyordu çünkü kendi kendini dinlemeyi çoktan öğrenmişti. Köydeki herkes Burak’ı 
çok severdi. Burak da yardımsever bir çocuktu. Okuluna da alışmıştı aslında ama 
okuldaki çocukların Burak’a alışması, oldukça zaman alacak gibi görünüyordu. 
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Bir defasında arkadaşları onu teneffüste oynamaya 
çağırmayınca kırıldığını hissetmişti. Aslında alışıktı bu duyguya ama 
yine de kırılmıştı işte. O gün hava da kapalıydı. Belki de ondandı 
bu üzüntüsü. Burak o gün çantasındaki on iki farklı boya kalemiyle 
neler hissettiğini çizmek istemişti. Dakikalarca çizim yaptı, öyle ki 
öğretmenin derse girdiğini bile fark etmemişti. Burak arkadaşlarıyla 
oynayamasa da kendi yeteneklerini keşfetmek için fazlasıyla 
zamanı olmuştu. “İyi bir aşçı, iyi bir ressam, belki de iyi bir futbolcu 
olurum büyüyünce.” diyordu kendi kendine. Arkadaşları onunla 
oynasa çok da iyi bir arkadaş olacaktı ama henüz arkadaşlarının 
bunu keşfetmesi için yeterli şartlar oluşmamıştı.
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Bir pazartesi günü resim dersine ünlü bir ressam geldi. Bir yarışma 
düzenlendiğini, kazanan öğrenciyle okulun duvarlarını boyayacaklarını söyledi. 
Üstelik bu ekipte seçilen öğrenci de bulunacaktı. Herkes çok heyecanlandı. En çok 
da Burak heyecanlanmıştı. Verilen süre içinde tüm öğrenciler en güzel resimleri 
yapmaya çalıştı. Yarışamaya giren resimlerin hepsi oldukça iyiydi. Birkaç gün 
sonra yarışmanın sonuçları açıklandı. Burak’ın resmi birinci seçilmişti. 
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Ünlü ressam, Burak ile bir konuşma yaptı ve ardından onunla birlikte 
okulun duvarını boyamaya başladılar. Bir hafta sonra duvardaki resim 
tamamlandı. Ancak henüz kimse duvardaki resmi görmemişti. 
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Duvarda resmin üzerini kapatan bir örtü vardı. Sabahki törende hem 
Burak’a ödül verilecek hem de duvardaki resmin açılışı yapılacaktı.

Sabah olduğunda başta Burak olmak üzere herkes çok heyecanlıydı: 
Okul müdürü, öğretmenler, ressam ve veliler... Herkes heyecanla resmi 
görmeyi bekliyordu. 

Burak örtünün bir ucundan, ressam diğer ucundan tuttu ve işte! 
Resim oradaydı.  Herkes şaşkın şaşkın birbirine bakmaya başladı. 
Kimse duvardaki resme bakmıyordu. Şaşkınlıktan küçük dilini yutan 
öğrencilerden sesler yükselmeye başladı: 

- O da ne?
- E burada bir şey yok ki?

- Bembeyaz duvar... Hani resim nerede?
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Ressam kürsüye geldi ve konuşmaya başladı: 
- Görüyorum ki resmi incelemeyi bıraktınız. Günlerce, saatlerce uğraştığımız 

bu resim bizim için çok anlamlı aslında. Resmi yaparken Burak’tan ilham aldık. 
Ona da bakınca ilk önce beyaz rengi görüyoruz. Ancak Burak bir renkten çok 
daha fazlası. Burak umut, Burak bir evlat, bir arkadaş, yetenekli bir öğrenci, 
bir ressam... Üstelik çok da iyi bir futbol oyuncusu... Biz de dün akşamki maçta 
öğrendik. Bizim takıma üç gol atınca onun spordaki yeteneğine de ikna olduk.  
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Öğrenciler ve dinleyiciler gözlerini Burak’a çevirdi. Gerçekten de onu tanımak 
için çaba sarf eden pek kimse çıkmamıştı. Herkesten daha beyaz olduğu için 
“farklı” olarak algılanmış ve yeteneklerini gören kimse olmamıştı. Ne kadar 
arkadaş canlısı olduğunu, ne kadar güzel resim yaptığını hatta çok iyi üzümlü kek 
yapabildiğini de bilen yoktu...
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Ressam eline bir bez aldı ve resme şunları söyledi: 
- Şimdi Burak’ın sınıf arkadaşlarını buraya davet ediyorum. Kazanan 

arkadaşımızın sınıfı da resme katkı sağlamalı, diye düşündük. Her öğrenci eline bu 
bezlerden alsın ve beyaz duvarı hafifçe silmeye başlasın. 

Öğrenciler sırayla bez alıp duvarı silmeye başladılar. Onlar beyaz duvarı 
sildikçe ortaya renkler çıkmaya başladı. Mavi, kırmızı, pembe, yeşil... Bütün renkler 
beyazın arkasında saklanmıştı. 

Çocuklar sildikçe daha da meraklanıyor, “Acaba ne çıkacak?” diye hızlı hızlı 
silmeye devam ediyorlardı. En son ortaya muhteşem renklerde ve bütünlükte 
harika bir resim çıktı.  Herkes hayran hayran resme baktı. 

Bunun üzerine kürsüdeki ressam açıklama yaptı: 
- Resim ödülünün kazananı Burak oldu. Kendisini, ödülünü almak üzere kürsüye 

davet ediyorum.
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Burak gülümseyerek kürsüye yaklaştı. 
Ressam ödülü verirken şöyle dedi:
- Burak ile birlikte yaptığımız duvar resminde beyazın altındaki renkler çok 

göz alıcı, çok güzel. Umarım herkes o renkleri görür, o renkleri anlar, seni tebrik 
ediyoruz Burak!
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Burak gülümseyerek ödülünü aldı. Bu sırada sınıf arkadaşları da Burak’ın yanına 
gelerek onu tebrik ettiler. 

Onlar da Burak’ın beyaz görünümünün altında harika renkler ve keşfetmedikleri 
güzel huyları bulunduğunu anlamışlardı. Hatta bu zamana kadar çaba gösterip 
Burak’ı tanımadıkları için de pişmanlık duymuşlardı.
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Ödül töreninden sonraki gün Burak ve sınıf arkadaşları okuldaki renkli 
duvarın önünde piknik yaptılar. Burak, piknik için üzümlü kek pişirmişti. 
Arkadaşları hayatlarında yedikleri en iyi kekin bu olduğunu söylediklerinde 
Burak gülümsedi ve şöyle dedi: 

- O zaman bir de fındıklı kurabiyemi denemelisiniz. 
Burak’a hayranlıkla bakan arkadaşı söz aldı: 
- Burak, sen gerçekten çok renkli birisin. İyi ki bizim sınıf arkadaşımızsın! 

dedi.
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O gün çektirdikleri hatıra fotoğrafının üzerinden 50 yıl geçti. Burak gibi 
arkadaşlarının da saçları bembeyaz oldu. Ama görüntünün önemli olmadığını, 
asıl önemli olanın kişinin davranışları ve karakteri olduğunu herkes çoktan 
öğrenmişti. Burak ve arkadaşları zaman içinde değişseler de içlerindeki renkleri 
hiç kaybetmediler.



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.


