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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

6 yaş ve üzeri

Bireysel risk faktörleri:  Olumsuz yaşam olayları, kaza-yaralanma

Yardımseverlik, cesaret, umut, olumlu başa çıkma becerileri, öz düzenleme, 
iç kontrol odağı, azim, iş birliği, sosyal destek

1. Geçmişte yaşanan olumsuz olayların yeni başlangıçlara engel 
olmayacağını fark eder.      
2. Korkularının üstüne cesaretle gitmenin önemini fark eder.    
3. Riskli ve tedbirli davranışlara örnekler verir.

Bireysel Koruyucu Faktörler: Akademik başarı, öz yeterlik, yardımseverlik

Ailesel Koruyucu Faktörler: Destekleyici anne-baba ya da bir aile üyesiyle 
olumlu ilişkiler 

Çevresel Koruyucu Faktörler: Akran-arkadaş desteği



Aklı hep yeni yerler keşfedip gezmekte olan meraklı Çelebi, 
en sonunda annesi ve babasının gönlünü etmiş ve onlara 
kendisi için yepyeni, sarı renkli bir bisiklet aldırmıştı. Çelebi’nin 
ilk bisikleti değildi bu, çocukluğunda hep bisiklet üstünde 
geçmişti tatilleri. Bisikletini kendisi tamir ediyor, ışıklarını takıyor, 
tekerleklerini binbir çeşit renkli süsle donatıyordu. 

Yeni aldığı sarı bisikletini o kadar sevmişti ki tüm gün onunla 
dolaşmak için sabırsızlanıyordu. 
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Ama bu kadar hevesle aldığı bisiklete binmek için ne 
zaman garaj kapısına doğru yönelse ayakları geri geri 
gidiyordu. Bir türlü bisiklete binmeye cesaret edemiyordu. 
Elbette bunun bir nedeni vardı. Çelebi’nin bisiklete binme 
macerası yeni değildi. 

Çelebi, yeni alınan sarı bisikletine binmeye çalışsın, biz 
bakalım onun hikâyesi nasılmış...
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Çelebi ilkokulun ikinci yaz tatilinde 
ailesinin aldığı altı vitesli minik bisikleti 
ile evden okula, okuldan eve, bakkala, 
arkadaşlarına gitmeye bayılıyordu. 
Neredeyse tüm oyun zamanlarını 
bisikletinin üstünde geçiriyordu.
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Bir gün arkadaşları ile evlerine çok uzakta olmayan ninesini 
ziyaret etmeye karar verdiler. Sabah erkenden arkadaşları ile 
evlerinin önünde buluştular ve yola koyuldular. 
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Çelebi, bisikleti ile 
arkadaşlarının hep önünde 
gidiyor, giderken de ona eşlik 
eden kuşlarla şarkı söylüyordu.
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Bir ara çok yorulduklarında bir çeşmenin yanında mola 
verdiler. Çelebi, annesinin yaptığı kek ve börekleri çıkardı, 
diğer çocuklar da getirdikleri yiyecekleri ortaya koydular ve 
hep birlikte yemeye başladılar. Az önce Çelebi’yle birlikte uçan 
kuşlar bu sefer yiyeceklerden bir parça koparmak için onların 

yanına gelmişti. Çelebi, annesinin böreklerinden 
kopararak kuşlarla paylaştı. Çelebi, kuşlara baktı 
ve gülümseyerek “Benim bisikletimin kanatları olsa 
çok daha hızlı giderdim.” dedi.
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Çeşme başındaki mola artık sona ermişti, 
karınlarını bir güzel doyuran Çelebi ve 
arkadaşları yola kaldıkları yerden devam 
ettiler. Bir süre sonra bisikletleri ile aşmaları 
gereken o tepe karşılarına çıktı. Çelebi’nin 
ninesinin evi de hemen o tepenin ardındaydı.
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Tepeyi çıkmaya çalışan Çelebi ve arkadaşları ara sıra 
duraklıyor ve yorgunluklarını atmaya çalışıyorlardı. Bir yandan 
büyük çam ağaçları arasında görünen derin vadi manzarası, 
diğer yandan vadinin yakınlarından geçen nehir ve rüzgârın 
ağaçlara değmesiyle gelen sesler onlara eşlik ediyordu.
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Dinlene dinlene nihayet en tepeye varmışlardı ve 
biraz soluklanmak biraz da manzarayı izlemek için 
durmuşlardı. Çelebi, arkadaşlarına dönerek “Aşağıya ilk 
kim inecek?” diyerek onları yarışa davet etti. Arkadaşları 
da heyecanlanmıştı, hepsi birden “Haydi yarışalım! Haydi 
yarışalım!” diyerek katıldılar. 
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Çelebi ve arkadaşları 
hızlıca tepeden aşağıya 
inen kıvrımlı yoldan 
bisikletlerini sürmeye 
başladılar. Çelebi 
bisikleti ile en önde 
gidiyor, rüzgâr saçlarına 
değdikçe çok mutlu 
oluyordu. 
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Tepeden aşağı inerken âdeta kuş gibi 
süzülmeye başlamışlardı, kanatları yoktu 
ama nerdeyse uçacak gibi gidiyorlar, 
birbirlerini geçtiklerinde de sevinçle 
sesleniyorlardı. Tepenin sonlarına doğru 
Çelebi’nin bisikleti iyice hızlandı. Çelebi 
de gözlerini uzaktaki ninesinin köyüne 
doğru süzerek artık varışa yaklaştığını 
düşünüyordu.
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Yolun sonuna doğru bisikletini durdurmak istedi ama frenleri 
eskidiği için yavaşlamakta zorlanıyordu. O esnada bisikletinin 
ön tekeri, yoldaki küçük bir çukura takıldı ve Çelebi birdenbire 
önce bisikletinden ayrılarak gökyüzüne doğru yükseldi ve 
ardından yere düştü. 
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Sonrasında birkaç hafta 
süren kırık tedavisi görmek 
zorunda kaldı. Çelebi, maalesef 
dikkatsizliğinin cezasını kolunun 
kırılmasıyla ödemişti. Allah’tan 
kolu çabuk iyileşti de okuldan 
geri kalmadı. Ama kendini 
uzun bir süre “Ya 
tekrar düşersem...” 
düşüncesinden 
alıkoyamadığı 
için bisikletine 
veda etmek 
zorunda 
kalmıştı.
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İşte Çelebi yepyeni sarı bisikletine heyecanla binecekken 
aklına sürekli bu hikâyesi geliyordu ve tekrar bisiklete binmeye 
çekiniyordu. Ya bisikleti ile yine düşerse, kendine ve yeni aldığı 
bisikletine bir şey olursa, diye endişeleniyordu. Arkadaşları 
Ahmet ve Zeynep de Çelebi’nin yeni bisikletini çok merak 
ediyorlardı. O gün Ahmet ve Zeynep sabah erkenden 
Çelebi’nin yanına geldiler: 
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- Haydi Çelebi ne zaman bineceksin bisikletine, çok 
merak ediyoruz hem belki bizi de bindirirsin. 

Çelebi düşünceli bir yüz ifadesi ile cevap verdi:
- Binmek için ben de çok heyecanlıyım ama yıllar önce 

o yokuştan aşağı giderken düşüşüm aklımdan çıkmıyor, 
ya yine düşersem...
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Ahmet ve Zeynep, arkadaşlarının bu durumuna çok üzülmüştü 
ve hemen kendilerinin de başına aynı şeylerin geldiğini 
hatırladırlar. Zeynep “Çelebi ben de düşmüştüm bisikletten, 
hatta iyileşmem günlerce sürmüştü ama iyileşir iyileşmez hemen 
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bisikletime tekrar bindim.” dedi. Ahmet de “Ben de küçükken 
kaykayımdan düşmüştüm ama babam yeni bir kaykay alıp tekrar 
binmemi istemişti.” dedi. Çelebi arkadaşlarından bunları duyunca 
biraz daha rahatladı ve kendi kendine “Şimdi değilse ne zaman? 
Bu korkumu bugün yeneceğim, başka yolu yok, artık bundan 
kaçmayacağım.” dedi. 
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Derin bir nefes aldı ve garajın kapısını açıp sarı bisikletini 
dışarı çıkardı. O esnada Çelebi’nin babası geldi ve 
“Bisiklete binmeden önce mutlaka lastiklerin havasını ve 
frenlerini kontrol etmelisin. Ayrıca yokuş aşağı giderken 
ön freni çok dikkatli kullanmalısın. Ha bir de kaskını ve 
dizliklerini unutma!” diye Çelebi’yi uyardı.
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Babasının tüm uyarılarını dikkate alan Çelebi, kaskını ve 
dizliklerini taktıktan sonra bisikletine bindi. Ahmet bisikletin bir 
tarafından, Zeynep de diğer tarafından tuttu. Çelebi alışana 
kadar ona destek olmak istemişti arkadaşları. Bu şekilde 
birkaç deneme sonunda Zeynep ve Ahmet bisikleti tutmayı 
bıraktılar. Çelebi artık eskisi gibi dengeli bir şekilde bisikletine 
binebiliyordu. Tüm endişeleri yok olup gitmişti ve korkusunun 
üzerine cesaretle gitmenin faydasını bir kez daha görmüştü.  

Çelebi, sokağın sonunda 
bekleyen Ahmet ve 

Zeynep’e doğru bisikletini 
sürüyor, sonra tekrar bir tur 
atıyor, bir daha turluyordu. 

Zeynep ve Ahmet de 
birkaç kez bindiler bisiklete. 
Çelebi, ilerleyen günlerde 
yine eskisi gibi tüm oyun 

vaktini bisikletiyle ve 
arkadaşlarıyla neşe içinde 

geçirmeye devam etti.



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.


