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FAKTÖRLER

6 yaş ve üzeri

Bireysel risk faktörleri: Gelişimsel riskler
Çevresel risk faktörleri: Büyümeyi ve gelişmeyi tehdit eden etraftaki 
canlılar

Cesaret, sebatkârlık ve azim, yaşam coşkusu, sevgi, iç kontrol odağı, 
yardımseverlik, iş birliği, şükran, kendini kabul, öz düzenleme

1. Yaşamdaki zorlukların gelişim ve büyüme için bir fırsat olduğunu fark eder.
2. Yardımlaşmanın ve iş birliğinin önemini açıklar. 

Bireysel koruyucu faktörler: Olumlu veya kolay mizaç
Çevresel koruyucu faktörler: Sosyal çevredeki destekleyici bir yetişkinle 
olumlu ilişkiler, akran / arkadaş desteği



Apartmanın bahçesinde kocaman bir kiraz ağacı vardı. 
O kadar büyük dalları, o kadar kalın bir gövdesi vardı ki 
herkes onun gölgesinde rahatlıkla oturabilirdi. Bahar gelince 
bütün dalları bembeyaz çiçek açar, yazın da o çiçekler iri iri 
kirazlara dönüşürdü. 

İşte yine bir yaz günü Fahri Dede, torunları Efe ve Asya ile 
bu kiraz ağacının altına oturmuş, onlarla sohbet ediyordu. 
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Efe, annesinin verdiği bir tabak kirazı dikkatlice 
getirdi ve masaya koydu. 

Masanın başındaki çocuklar bir yandan 
dedelerinin yaptığı şakalara gülmeye, bir yandan 
da kirazları afiyetle yemeye başladılar.  
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Tabaktaki kirazlar bitince Fahri Dede, eline bir kiraz 
çekirdeği aldı ve önerisini paylaştı: 

- Çocuklar, bu çekirdeği toprağa ekelim mi? 
Asya: 
- Ekelim ama... Neden ekiyoruz ki dedeciğim?
Efe hemen söze girdi: 
- E, kiraz ağacı çıksın diye... 
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Asya şaşkın şaşkın sordu: 
- Çekirdeği ekince ağaç mı çıkar? 
Fahri Dede gülümseyerek konuştu: 
- Çıkar çıkmasına ama... İşler o kadar kolay olmuyor. 
Efe: 
- Kolay oluyor dedeciğim! Ekiyoruz, sonra da çekirdeğin olduğu 

yeri suluyoruz. Kendiliğinden çıkıyor. 
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Dede gülümseyerek konuştu:
- Bence bu çekirdeğin size bazı şeyleri anlatması gerekiyor. Haydi 

gelin onu dinleyelim. 
Asya ve Efe güldü: 
- Hiç çekirdek konuşur mu?
Fahri Dede: 
- Konuşur ya! Dinlerseniz her şey konuşur. 
Gözlerinizi kapatın ve hayal edin bakalım... 
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İki çocuk gözlerini kapatıp hayal etmeye başladılar. 
Sahiden birdenbire çekirdeğin bacakları, kolları çıkıvermesin 

mi? Ağzı, gözleri, burnu... 
Çekirdek, bir çizgi film kahramanı gibi masada öylece 

duruyordu. 
Fahri Dede çekirdeği avucuna aldı ve onu konuşturmaya 

başladı: 
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- Merhaba benim adım çekirdek. Ama siz bana “Güçlü” de 
diyebilirsiniz. İsmimi sonradan kendim koydum. 

Asya: 
- Aaa, neden adını Güçlü koydun?
Çekirdek: 
- Çok güçlüyüm de ondan. Bakın size anlatayım. Yıllar yıllar 

önceydi. O zamanlar bir çekirdek değil kırmızı, iri bir kirazdım.  
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Bir çocuk beni ağzına atıp afiyetle yedi. 
Sonra da çekirdek hâlimi toprağın altına koydu. İlk başlarda 

oldukça korktum. Önümü bile göremiyordum. “Bana yardım 
eder misiniz?” diye seslensem de sesimi duyuramadım. 

Çaresiz hissediyordum kendimi. Ah bilseniz, çaresizlik 
hiç güzel bir his değildir. Ama umudumu da kaybetmedim. 
Zamanla güneş, toprağı ısıtmaya başladı. 
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O iyi kalpli çocuk su verdi bana.  Ben de suyu içtikçe mutlu 
olmaya başladım. Sanki eskisi kadar çaresiz değildim... 

Fahri Dede elindeki çekirdeği konuştursa da çocuklar 
gerçekten de çekirdek konuşuyor gibi hayretle dedelerini 
dinliyorlardı. Onların gözünde konuşan çekirdekti çünkü. 
Çekirdek sözlerine devam etti: 

- O karanlık ve dar yerde beklemeye alışmıştım. Bu durum 
hiç hoşuma gitmiyordu ama her şeyin o an olduğundan çok 
daha iyi olacağına inanıyordum. 
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Yine sıradan bir günde, serin ve ışıksız, toprak altında 
titreyerek uyandım. Bir böcek beni toprağın altında ittiriyor, 
kancalarıyla ısırmaya çalışıyordu. Ama ben direndim. Isırmasın 
diye o beni ittirdikçe ben daha güçlü durdum. Ta ki böcek 
sıkılıp benden vazgeçene kadar tüm gücümle direndim.  En 
sonunda böcek gitmiş, o tatlı çocuk yine benim olduğum yere su 
dökmüş, beni serinletmişti. 



13

Böcek cılız köklerimden -evet artık kök salıyordum- azıcık 
da olsa ısırmayı başarmıştı. Yaralarım acıyordu ama zamanla 
o da geçti. Ben büyüyordum ama kendimdeki değişimleri 
göremiyordum.

Efe: 
-Aaa, gerçekten öyle! Bir yıl önceki kıyafetlerimiz hep 

küçülüyor mesela. Ne zaman küçülüyorlar, ben de göremiyorum. 
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Çekirdek: 
- Kıyafetler aynı kalıyor aslında, siz büyüyorsunuz sadece. 
Ardından sözlerine devam etti: 
- Bir sabah yine uykumdan uyanmıştım ki o da ne?
Efe ve Asya: 
- Neymiş, neymiş?
Çekirdek: 
- Gün ışığı... Gözlerime inanamadım. O kadar uzun süre 
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toprağın altında çekirdek olarak kaldım ki yemyeşil bir 
filiz olup topraktan başımı çıkardığımı fark etmemişim bile. 
Gözlerime güneş gelince ilk başta rahatsız oldum. Yeni bir 
şeye alışmak yorucu olabiliyor, yine de kısa sürede alıştım. 
Gün geçtikçe boyum uzuyor, güneşe yaklaşıyordum. Mis gibi 
havayı içime çekiyordum. Bu arada her ne kadar göremesem 
de köklerimin toprağın altında genişlediğini, uzadığını 
hissediyordum. 
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Bazen birkaç solucan gelip beni gıdıklıyor, bazen de kancalı 
böcekler köklerimden birer parça koparıp gidiyordu. Yine 
de yılmıyordum. Suyumu, güneşimi severek alıyor; heyecanla 
uzamaya ve büyümeye devam ediyordum. Çünkü köklerimden 
kopan minik parçalara üzülüp ağlasaydım, dert edinseydim 
hemen yorulurdum. O zaman da hızla uzamaya devam edecek 
gücüm kalmazdı. Bu yüzden yaralarımı çok dert etmedim. 
Güneşe baktım. Umutla büyümeye devam ettim. 
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Bir gün gözlerimi açtığımda rengârenk bir şeyin burnumun 
ucunda durduğunu gördüm. Ahhhh... Arkadaşım Tülkanat. O, 
mavi ve beyaz renkleriyle harika bir kelebek,  muhteşem bir 
dosttur.

Efe: 
- Eeee, sonra ne oldu? Kelebek seninle mi yaşamaya başladı?
Çekirdek: 
- Hayır, o beni ziyarete gelirdi arada sırada. Bana gördüğü 

çiçekleri, diyarları anlatırdı. Saatlerce sohbet ederdik. 
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Sanmayın ki sadece dostlarım gelirdi. Bazen beni ısırmak 
isteyen böcekler, üzerime basan canlılar da oldu. Hatta bir 
gün ne oldu biliyor musunuz?

Çocuklar aynı anda sordu: 
- Ne oldu? Ne oldu?
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- Büyük bir gürültü koptu, “Bızzzzzzzzzzzz!” diye. Kocaman 
iğnesiyle, gürültücü bünyesiyle dev bir arı! 

Üzerime konmaya, oramı buramı çekiştirmeye başladı. 
Ne olduğunu anlamadım tabii, ta ki Tülkanat bana durumu 
anlatana kadar. 
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Tülkanat yanıma geldi ve şöyle dedi: 
- Sakin ol Çekirdek! Bu bir arı. Polen toplamak için geldi. 
Ben konuştum: 
- Ama polenler çiçekte olur. Benim çiçeğim yok ki... Ben 

basit bir çekirdeğim.
Tülkanat kahkaha atarak ekledi: 
- Sen uzun zamandır bir çekirdek değilsin. Sen harika bir 

kiraz fidesisin ve bu bahar ilk çiçeğini açtın bile! 
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Ben şaşkınlıkla sordum: 
- Ama çiçeğimin olması demek benim rahatsız olacağım 

anlamına mı geliyor? “Bızzz bızzz!” sesi çok fena, üstelik oramı 
buramı çekiştirmesi hoşuma gitmiyor. 

O an arı sinirle durdu, ağzındaki polenleri bir kenara bıraktı 
ve konuştu: 

- Sana iyilik ediyorum, doğa için çalışırım ben. Çiçeklerinin 
açması için üzerindeki sarı minik tozlara ihtiyacın var. O tozları, 
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çiçeklerinin arasında ben dolaştırırım. 
Böylece sen daha çok çiçek açar, daha çok meyve verirsin. 

Bana teşekkür etmen gerekir, kızman değil! 
Arı, böyle açıklayınca biraz mahcup olmuştum açıkçası. 
Büyümenin sancılı ve zor olduğunu öğrenmiştim o gün. Güçlü 

olmayı da o zaman daha iyi anlamıştım. 
Güçlü olmak, zor olan şeylerin üstesinden gelebilmekti. 

Başımıza gelen olumsuz şeylerden ders almak ve ilerlemeye 
devam etmek demekti.
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Asya: 
- Peki ya, sonra ne oldu Çekirdek?
Çekirdek kaldığı yerden anlatmaya devam etti: 
- Arıların beni çekiştirmesine, “bıız bıııız!” seslerine de 

alışmıştım. Bu rahatsız edici hareketlerin beni hızla büyüttüğünü 
ve daha güçlü biri yaptığını anlamaya başladım. Aradan aylar 
geçmişti ve ben çokça büyümüştüm. Gövdemin kalınlaştığını, 
dallarımın uzadığını hissedebiliyordum. 
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Artık bir fide değil, bir ağaç sayılırdım. Ama ne kadar 
güçlensek de karşımıza hep zorluklar çıkabiliyor. Bir gece 
vakti büyük bir gürültü koptu. Üstelik arı seslerinden çok daha 
fazlasıydı bu kez. Köklerimin toprakla olan bağı azalmıştı sanki. 
O kadar çok su olmuştu ki etrafım... Hâlâ o korkuyu hissederim 
hatırladıkça. Bir fırtına koptuğunu anlamıştım. 
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Dallarım rüzgâr karşısında bir o yana bir bu yana 
yatıyordu. Çiçeklerimin çoğu kopup rüzgâra karışmıştı. 
Tohumlarım, yemyeşil filizlerim... 

Efe gözlerini kocaman açtı ve hüzünlü bir sesle sordu: 
- Sonra ne oldu peki?
Çekirdek: 
- Sonra yeni bir şey öğrendim çocuklar. 
Asya: 
- Güçlü olmayı mı?
Çekirdek: 
- Hayır. Daha önemli bir şeyi... 
Efe: 



27

- Güçlü olmaktan daha önemli olan nedir ki?
Çekirdek: 
- Yardım istemek... 
Çocuklar merakla dinlemeye devam ettiler. 
Çekirdek: 
- Bu dünyada her canlının birbirine ihtiyacı vardır. Solucanlar 

benim köklerimin arasında dolaşıp köklerime yer açarlar. 
Toprağımı havalandırırlar. Arılar, böcekler benim polenlerimi 
çiçeklerim arasında gezdirir. Çiçeklerimin artmasını sağlar. 
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Rüzgâr da dallarımı kıracak kadar çok esmez de hafifçe 
eserse yine aynı yardımı sağlar bana. Bulutlar yağmur verince 
ben serinlerim. Güneş sayesinde ışık alır, oksijen dağıtırım 
havaya. İnsanlar, hayvanlar bu oksijen sayesinde nefes alır. 
İnsanlar kırılan dallarımı onarır. Yani hepimiz birbirimize yardım 
ederiz. İyilikle, şefkatle sararız yaralarımızı. Sanmayın ki 
yaptığınız iyilik sadece karşınızdakine iyi gelir. Size de iyi gelir 
çocuklar. İyilik etmenin kalbinizi mutlu ettiğini biliyor muydunuz? 

Çocuklar “Aaaa, bilmiyorduk!” dediler.
Çekirdek devam etti: 
- Fırtına geçince bazı dallarımın yere düştüğünü gördüm. 

Canım acıyordu. Ama sizin gibi birkaç çocuk yanıma gelip 
dallarımı sardı. Bana bakım yaptılar. O yıl meyve veremedim. 
Meyveye dönüşecek bütün çiçeklerim fırtınada kopmuştu 
çünkü. Ama yeşil yapraklarımla oksijen vermeye devam 
ettim. Etrafımı, havayı sahip olduklarımla güzelleştirdim.  Bir 
yıl sonrasında ben daha güçlü bir ağaçtım artık. Gövdem 
kocaman olmuştu, dallarımdaki çiçekler bembeyazdı. Fırtına 
çıksa da eskisi kadar etkilemiyordu beni. 

Bir defa bir olumsuzlukla mücadele edince 
onunla nasıl başa çıkabileceğimi de öğrenmiş 
oluyordum ve yaşadığım her olumsuzluk beni 
daha da güçlendiriyordu. 

Rüzgâr dallarımı kırmasaydı, böcekler beni 
ısırmasaydı, arılar beni sarmasaydı ben hâlâ bir 
çekirdek olurdum. 

Şimdiki gibi güçlü bir kiraz olamazdım. 
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Asya çekirdeğe baktı ve konuştu: 
- İyi de sen çekirdeksin! Ağaç değilsin ki...
 Fahri Dede kahkaha attı. Avucundaki çekirdeği çocuklara 

yaklaştırdı ve sordu: 
- Emin misiniz? Sizce bu kiraz çekirdeği biraz evvel hangi 

ağaçtan toplandı dersiniz?
Çocuklar hayretle başlarını kaldırdılar. Gölgesinde 

oturdukları kiraz ağacının dallarını hayranlıkla, uzun uzun 
incelediler. 

Efe: 
- O çekirdek bu ağaca mı dönüştü yani dede?
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Dedesi açıkladı: 
- Evet ya! Bu kocaman kiraz ağacının gerçek adı “Güçlü”. 

İsterseniz sizi dallarına çıkarayım da bir fotoğrafınızı çekeyim. 
Güçlü’nün güçlü dalları sizi rahatça taşır nasılsa! dedi. 

Asya: 
- Ama öncesinde yediğimiz kirazların çekirdeklerini toprağa 

gömelim. 
Fahri Dede:  
- Bu harika bir fikir! 
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Dede ve torunları beş tane kiraz çekirdeğini ekip onlara 
hayat suyu verdiler. Ardından Fahri Dede torunlarını alçak bir 
dalın üzerine yan yana koydu. Her yer kıpkırmızı kiraz ve yeşil 
yaprakla doluydu. 



Bu sırada içeriden çocukların annesi  geldi ve Güçlü’nün 
dallarındaki çocuklarla yanlarında duran Fahri Dede’nin 
fotoğrafını çekti. 

Yıllar sonra o fotoğrafın çekildiği yerde beş kiraz ağacı 
daha olacaktı.



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.


