


Galaksiler Arası Yardım Çağrısı
1. Baskı: Eylül 2021

ISBN: 978-975-11-5803-1
Genel Yayın No: 7675 
Tanıtıcı Yayınlar Dizi Numarası: 196

Yayın Yönetmeni: Mehmet Nezir GÜL

Editör: Dr. Murat AĞAR • Ebubekir AYDIN

Danışman: Prof. Dr. Tahsin İLHAN

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berna SARI ARASIL

Yayına Hazırlayan: Uzm. Psk. Dan. İsmail YILDIRIM • Uzm. Psk. Dan. Yalçın ÇINAR 
Serap ERDEĞER • Murat TANRIKOLOĞLU

Tashih: Erdoğan MURATOĞLU

Resimleyen:  Sevil KELEŞ

Baskı: 
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası 
Adres: Emniyet Mahallesi, Abant 1 Caddesi, No:12, Yenimahalle/ANKARA
Tel:0312 212 62 18

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.



HİKÂYENİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ
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KAZANIMI YA DA 
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HIKÂYENIN ILIŞKILI 
OLDUĞU KORUYUCU 

FAKTÖRLER

8 yaş ve üzeri

Bireysel risk faktörleri: Olumsuz yaşam olayları, kayıp-yas

Etkili problem çözme, olumlu başa çıkma becerisi, iç kontrol odağı, sosyal 
desek, yardımseverlik, yaşamda anlam, empati, sosyal zeka, umut, öz 
yeterlik, bilişsel esneklik, planlama

1. Olumsuzluklarla başa çıkmada iş birliğinin önemini açıklar.
2. Başkalarına yardım etmenin önemini açıklar.
3. Yardımseverliğin kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

Bireysel koruyucu faktörler: Yardımseverlik, hayvan sevgisi, iletişim 
becerisi, merak, yaratıcılık

Ailesel koruyucu faktörler: Destekleyici anne-baba ya da bir aile üyesiyle 
olumlu ilişkiler 

Çevresel koruyucu faktörler: Akran/arkadaş desteği, etkili toplumsal 
kaynaklar



Güzel bir ilkbahar sabahı çocuklar okul bahçesinde 
toplanmıştı. Bugün yardımlaşma projesi ödülleri 
dağıtılacaktı. Projeye katılan çocuklar heyecanlıydı. 
Itır da yazın sokak hayvanlarına su verme konulu bir 
proje yazmıştı. Sular geri dönüştürülebilir kaplara konulacak ve ortalıkta yok 
edilemeyen çöp yığınları oluşmayacaktı. Ayrıca birer tane de buz küpü koymayı 
önermişti Itır su kaplarına. Böylece yazın çok sıcak günlerde sular hemen 
buharlaşıp yok olmayacaktı. Onun yaşadığı şehir yazın çok sıcak oluyordu. 

2



3

Itır hayvanları çok seviyor, onlara yardımcı olabilmeyi 
iple çekiyordu. Ancak proje ödülünü de alsa hiç 

fena olmazdı. Ödülden verilen bütçe ile hayvanlara 
su kabı, hatta biraz mama bile alabilirdi. Sonunda 

Müdür Bey kürsüye çıktı, mikrofonu açtı. Her zamanki 
gibi içtenlikle gülümsedi onlara.
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             - Günaydın çocuklar!
       Önce okula dair genel duyuruları yaptı ardından da  konuşmasının en 

merak edilen kısmına başladı: 
- Hepinizin heyecanla beklediği yardımlaşma projesi ödüllerine geldi 

sıra. Öncelikle belirtmek isterim ki katılan bütün öğrencilerimle gurur duydum. 
Okulumuz öğretmenleri olarak güzel fikirlerinizi elimizden geldiğince 
destekleyeceğiz. Ancak bildiğiniz gibi projenin bir de birincisi var. 2-A 
sınıfından Itır Şeker sokak hayvanlarına yardım projesi ile birinciliğe layık 
görüldü. Alkışlıyoruz Itır’ı.
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Itır kendi ismini duyar duymaz havalara uçtu. Çok sevindi. Onun için zaman durdu sanki. 
Bir dakika... Zaman gerçekten de durmuştu. Herkes öylece kalakalmış, kimse kıpırdamıyor, 
ses çıkarmıyordu. Itır şaşkınlıkla neler olup bittiğini anlamaya çalışırken kendi boylarında 
yeşil, parlak, sardunya çiçeğine benzeyen bir canlı belirdi önünde. Itır şaşkınlıktan küçük 
dilini yutacaktı. Sardunya konuşmaya başladı:

- Merhaba Itır. Ben galaksiler arası yardım koordinatörü Aklı ama arkadaşlarım 
“Meraklı” der bana. Yeni yerlere gitmeyi, yeni insanlarla tanışmayı sevdiğim için sanırım. 
Öncelikle yardımlaşma projesi konusundaki başarını tebrik ederim.
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Itır ağzını açıp bir şeyler demek istedi ancak karşısında hevesle konuşan bir 
Sardunya çiçeği vardı ve etraftaki herkes donakalmıştı. Her şey çok tuhaftı! Ne 
diyebilirdi ki... Neyse ki Aklı ismindeki Sardunya benzeri canlı konuşmaya devam 
ediyor, bir şeyler açıklamaya çalışıyordu.
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- Görevim zor durumda olan uzay canlılarına yardım götürmek. Senin de 
bu konuda oldukça iyi olduğunu duydum az önce. Bize yardım etmen için seni 
götürmeye karar verdim. Tabi kabul edip, öğretmenin ve ailenden izin alabilirsen... 
Etmezsen bizi de sana getirebilirim. Ancak ortalık biraz karışabilir. Uzaylılar dünya 
kurallarını pek bilmiyor. Yani... 

Öyle umut ederim ki yardım etmeyi kabul edip bizimle gelirsin. Merak etme, 
sen gelene kadar zaman burada böyle kalacak. İşimiz bittiğinde zamanı yeniden 
açacağım. Kaldığın yerden devam edebilirsin hayatına. Ne diyorsun?

- Eee, konu ne acaba, diye sorabildi Itır kısık ve çekingen bir sesle. Duydukları 
çok akla yatkın şeyler değildi. Ancak hevesli bir sardunyayı kim kırmak isterdi ki? 
Üstelik çok arkadaş canlısı gözüküyordu.



8

- Kabul etmene çok sevindim Itır. Haydi gemi şurada. Gemide açıklayayım sana 
durumu. Itır yardım etmeyi ne ara kabul ettiğini anlayamadı. Yardım isteyen birini 
geri çevirmek istemezdi zaten ama şu anda olaylar oldukça enteresan ilerliyordu. 
Daha neler olduğunu anlayamadan Aklı ile havada süzülürken buldu kendini. Başını 
kaldırdığında bir uzay gemisi vardı. 
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Gerçekten de uzaylıydı Aklı ve bir uzay gemisi vardı. Heyecanlandı Itır. Biraz 
çekiniyordu açıkçası bu içinde olduğu durumdan. Gemiye yaklaşınca bir kapakçık 
açıldı. Itır ve Aklı kapakçıktan aşağı sarkan merdivenle gemiye çıktılar. Geminin içi, 
dışından daha büyüktü. Tıpkı Itır’ın çok sevdiği bilim kurgu filmlerinde ve kitaplarında 
anlatıldığı gibi. “Acaba onlar da mı bir uzaylı ile tanışıp hazırladılar o filmleri, 
kitapları?” diye düşündü Itır. Çok geçmeden Aklı konuşmaya başladı. Köşede 
oturan bir uzaylıyı işaret ederek “Itır, bu Vömi.” dedi. 
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Vömi, mavi-mor renklerde lastik gibi bir canlıydı. Biraz kilolu gibiydi. Lastiğe 
benzeyen mavi-mor renkteki uzaylılar için ideal kilo aralığını bilemiyordu Itır tabii. 
Ancak gördüğü kadarıyla biraz iriydi Vömi. Oldukça da somurtkan...

Aklı devam etti:
- Vömi galaksiler arası barış elçisi olarak çalışır. Değil mi Vömi?
- Vövövö, diye bir şeyler geveledi ağzında Vömi. Ne dediği anlaşılamıyordu.
- Her neyse... Vömi bir süredir... Nasıl desem... Çok mutsuz? Az yiyor, az içiyor, 

neredeyse hep uyumak istiyor. Neşelenmiyor, çalışamıyor. Ona yardım edebilir 
misin?
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Itır yardıma ihtiyacı olan bir canlı görünce durumun ne kadar sıra dışı olduğunu 
unuttu. Ona yardım etmek istedi. Ancak mutsuz bir uzaylıya nasıl yardım 
edebilirdi ki?

- Ben ne yapabilirim ki?
- Bilemiyorum Itır. Sen yardımlaşma ödülü sahibisin. Bul bir şeyler haydi. 
Vömi’ye de yardım et.
- Vövövövö, Vömi bir köşede başını önüne eğmiş, ağlar gibi sesler çıkarıyordu. 

İçi cız etti Itır’ın onu öyle üzgün görünce. Aklı devam etti:
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- Hem Vömi’ye bütün galaksinin ihtiyacı var. Dediğim gibi, o bir barış elçisi. 
Gezegenler arası sıkıntıların çözülmesine yardım ediyor. Daha geçen ay cüce bir 
gezegenin gezegenlikten çıkarılmaması konusunda açıklamalarda bulundu. Cüce 
gezegen sakinleri çok üzülmüşlerdi gezegenlikten çıkartılacaklarına. Neyse, sonra 
Vömi çıktı ve onlara yardımcı oldu. Yani Vömi’ye yardım edersen ve o işine geri 
dönebilirse bütün galaksiye yardım etmiş olacaksın.

Itır bunun önemli bir iş olduğunu düşündü. Şartları unuttu bir anda. Uzaylılar, 
uzay gemisi, cüce gezegen... Hepsi bir yana, Vömi’ye yardım edebilmek için neler 
yapabileceğine odaklandı. Aklına ilk olarak arkadaşları geldi.
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- Ben mutsuz olduğumda arkadaşlarımın yanına giderim. Belki arkadaşlarıyla 
birlikte olmak ona iyi gelir.

- Güzel bir fikir Itır. Haydi Vömi’nin gezegenine gidelim öyleyse. Orada 
arkadaşları olmalı. Değil mi Vömi?

- Vövövö...
Aklı, heyecanla uzay gemisinin rotasını Vömi’nin gezegenine çevirdi. Itır hızla 

giden uzay gemisinin penceresinden bir görünüp bir kaybolan yıldızlara bakıyordu. 
Bu olanları hâlâ aklı almıyordu. Ancak sorgulamıyordu artık. Vömi’ye yardım 
etmeye odaklanmıştı.
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- İşte geldik, dedi bir süre sonra Aklı. Uzay gemisinin alt kapağını açtı. Bir 
merdiven sarkıttı aşağı. Önde Vömi ve Aklı, arkada Itır aşağı indiler.

Itır gözlerine inanamadı. Yemyeşil, güzel bir gezegendi burası ve herkes Vömi’ye 
benziyordu. Ancak farklı renklerdeydiler. Renkli renkli lastik adamlar vardı her 
yerde. Gülümsüyor, yürüyor, dondurma yiyorlardı... Hemen hemen hepsi Vömi ile 
aynı büyüklükteydi. Diğerlerini görünce Vömi’nin kendi cinsi için ideal kiloda olduğunu 
düşündü Itır. O sırada bir sarı bir de mavi uzaylı, Vömi’ye el salladı. O ise aynı 
somurtkanlıkla yanıt verdi arkadaşlarına.
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- Arkadaşlarını bulduk galiba. Haydi Vömi, yanlarına git dedi Aklı. 
Vömi ağır ağır arkadaşlarının yanına gitti. Aklı ve Itır, uzay gemisinin 

merdivenlerine oturmuş, onu izliyorlardı. Vömi’nin arkadaşları oyunlar oynuyor, 
gülüyor, eğleniyordu. Vömi’ye de ara sıra bir şeyler söylüyorlardı. Ancak Vömi bir 
taşın üstüne oturmuş, hiçbir şeye karışmıyordu.

- Çok iyi gitmiyor sanki, dedi Itır.
- Öyle gözüküyor, diye onayladı Aklı.
- Aklıma başka bir şey geldi. Ben bazen de çok mutsuz olduğumda yalnız 

kalmayı, tek başıma sevdiğim, eğlenceli şeyler yapmayı isterim.
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- Harika bir fikir! Belki Vömi de yalnız kalmak istiyordur. Dur onu çağırayım. 
Gemide ona kendi başına kalabileceği bir köşe ayarlarız. Vömi, Vömiii...

Vömi arkadaşları ile vedalaşıp Itır ile Aklı’nın yanına geldi. Gemiye geri 
döndüler. Aklı gemideki kocaman gri bir dolabın kapaklarını açtı. İçinde kırlentler, 
minderler vardı. Bu minder ve kırlentler ile Vömi için sakin bir köşe hazırladı. Itır’ın 
ağabeyiyle oynarken koltuk minderlerinden yaptığı oyuncak kalelere benziyordu 
bu köşe. İşi bitirince Itır’a döndü Aklı:
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- Peki Vömi bu köşede ne yapacak? Eğlenceli bir şeyler demiştin.
- Evet. Mesela... Hah! Ben kitap okumayı çok severim. Keşke evde olsaydım. 

Masamın üzerinde çok güzel bir hayvanlar kitabı vardı.
- Merak etme Itır. Şu kitap mı?
Aklı uzay gemisinin ekranını açmıştı. Itır’ın masası gözüküyordu ekranda.
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- Evet, o kitap. Nasıl buldun?
- Gemide ileri teknoloji var. Tahmin bile edemeyeceğin pek çok 

şeyi yapabiliriz. 
Ben şimdi kitabı buraya ışınlarım. Birkaç saniye sonra kitap 

ellerindeydi. Aklı ve Itır, Vömi’yi tek başına kalıp kitap okuyarak 
eğlenebilsin diye hazırladıkları sakin köşeye götürdüler. Uzaktan 
izlemeye başladılar. 
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. Bu sefer gerçekten de işe yaramasını umuyordu Itır bu planın. Evini, okulunu 
özlemişti. Artık geri dönmek istiyordu. Tabii Vömi’nin de iyi hissetmesini hissediyordu 
dönmeden önce. Ancak Vömi kitabın kapağına boş ve somurtan gözlerle bakmaya 
devam etti.

- Olmuyor, dedi Itır.
- Neden dersin?
- Çünkü mutlu olmak istemeyen birini  

zorla mutlu edemezsin. Kendisinin istemesi  
gerekir.
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Aklı hiç böyle düşünmemişti. Eğer öyleyse Vömi için yapabilecekleri hiçbir 
şey yok muydu? Umudu kırılmaya başlamıştı. Birden hıçkırık sesleri duymaya 
başladılar. Vömi kitabın sayfalarından birini açmış, ağlıyordu.

- Ne oldu, diye sordular telaşla.
Vömi kitapta bir zürafa resmine bakıyor ve ağlıyordu. Bir yandan da bir 

şeyler anlatmaya başladı. Parmağıyla zürafayı gösteriyordu arada. Ancak Itır 
onun dilinden anlamıyordu. Vömi anlatacaklarını bitirdikten sonra Aklı’ya döndü 
merakla:
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- Ne olmuş?
- Ah Itır... Vömi’nin tıpkı buradaki gibi bir evcil hayvanı varmış. 
- Vömi’nin zürafası mı varmış? 
Itır şaşırmıştı. Vömi çok küçük bir canlı sayılmazdı. Ancak zürafalar çok büyüktü. 

Onu bir zürafa ile hayal edemedi.
- Hayır, Vömi’nin bir Zürisi varmış. Züri bir uzay canlısı. Sizin gezegeninizdeki 
zürafalara benziyor ancak boyu birkaç parmak uzunluğunda.



22

Itır, Aklı’nın parmak derken neyi kast ettiğini merak etti. Zira Aklı’nın parmakları 
yoktu. Yaprağa benzeyen bir sürü eli vardı. Ancak şu an bunu düşünmek için çok 
da uygun bir vakit değildi. Zavallı Vömi ağlıyordu ve çok üzgündü.

- Ne olmuş peki Züri’ye, diye sordu Itır.
- Vömi’nin en yakın arkadaşıymış. Doğduğundan beri birlikteymiş Züri ve Vömi.

Sonra... Sonra... 
- Sonra?
- Sonra onu kaybetmiş...
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Itır’ın da gözleri doldu bunu duyunca. Vömi’ye sarılmak istedi ancak ona nasıl 
sarılabileceğini bilemediği için elini uzatmakla yetindi. Vömi de Itır’ın elini tuttu. 
Birlikte ağlamaya başladılar. Aklı da üzülmüştü ancak Itır’ın bu kadar üzülmesine 
de şaşırmadan edemedi.

- Çok üzüldün sanırım Itır?
- Evet, Vömi’nin neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Birkaç ay önce ben de 
papağanımı kaybettim.
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Bunları söylerken o gün, gözünün önünde canlanmaya başladı. Birkaç ay 
önceydi. Itır papağanının su kabını doldurmak için salona gittiğinde papağanın 
üstünde vakit geçirmeyi sevdiği tüneğin boş olduğunu görmüştü. 

Her yerde onu aramış fakat bulamamıştı. Telaşla annesine haber verdi. Annesi 
üzgün bir ifadeyle papağanın artık aralarında olmadığını söyledi. Itır’ın gözleri 
doldu, olanlara bir anlam veremedi. Papağanı neden aralarından ayrılmalıydı ki? 
Itır kendini bildiğinden beri birlikteydiler ve çok mutluydular. Annesi papağanın 
mutlu bir hayat sürdüğünü ancak artık çok yaşlandığı için bu dünyadan ayrıldığını 
söyledi. Fakat bunu duyduktan sonra Itır’ın üzüntüsü bir türlü geçmemişti. Bu, onun 
başına geldiği için önce çok öfkelendi. Sonra öfke, yerini üzüntüye bıraktı.
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Papağanı nereye gitti bilemiyordu ancak belki geri gelebilir diye pencereden 
dışarı baktı bütün gün. Ağabeyi de yanına geldi. Itır’ı üzgün görmek onu da 
üzüyordu. Zaman zaman atışsalar da birbirlerini çok severlerdi. Itır ağabeyine 
sarıldı. Elindeki boş su kabına bakarak “Acaba ne yiyor ne içiyordur şimdi?” diye 
sordu. Ağabeyinin de aklına bir fikir geldi. Belki Itır’ı biraz neşelendirir diye bir kap 
mama ve su alıp pencerenin önüne koydu. “Acıkırsa 
gelip bunlardan yiyebilir.” dedi. Bu, Itır’ın hoşuna gitmişti. 
Papağanı acıkıp gelir mi mama yemeye, diye merakla 
pencereden izlemeye başladı.  
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Itır izlerken önce yavru bir kedi gelip biraz su içti. Sonra güvercinler 
mamalardan yedi. Sonra da küçük bir sincap su içmeye geldi. Papağanı geri 
gelmedi ama bütün bu sevimli hayvanların karınlarını doyurup, susuzluklarını 
gidermesine yardımcı olmak Itır’a kendini iyi hissettirmişti. Proje fikri de işte böyle 
gelmişti aklına. Itır bunları düşünürken Aklı üzgün bir ses tonuyla şöyle dedi:

- Sanırım onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Haydi seni geri okula bırakalım. 
Geminin rotasını okul bahçesine çevirdi. Bir süre sonra okul bahçesi göründü. 
Gemi yavaşça bahçeye yanaştı. Her şey bıraktığı gibi kıpırtısız duruyordu. Aklı 
söz verdiği gibi zamanı durdurmuştu.
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- Geldik, inebilirsin, dedi Aklı.
Tam inecekti ki Itır’ın gözleri ışıl ışıl parladı. Belki Vömi için yapılabilecek bir şeyler 

olabilirdi. Hayvanlara yardım etmek Itır’a çok iyi gelmişti. Evet, papağanı geri gelmemişti. 
Onu hâlâ özlüyordu. Ancak başka hayvanlara yardım etmek çok güzel bir duyguydu. 
“Vömi de böyle hisseder mi acaba?” diye düşündü Itır ve heyecanla şöyle dedi: 

- Bir dakika! Belki Vömi için yapabileceğimiz bir şeyler olabilir. 
Gemideki yüksek teknoloji başka neler yapabilir, mesela istediğimiz şeyleri üretir 

mi?
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- Evet, yani tarif edersen 
üç boyutlu yazıcımız ile 
yüzlercesini birkaç dakikada 
üretebiliriz.

- Harika, dedi Itır ve 
Vömi’ye döndü:

- Zürini kaybetmek çok 
zor olmalı. Anlıyorum. 
Üzgünüm ki onun için bir şey 
yapamayız sanırım. Ancak 
dünyada milyonlarca hayvan 
yaşıyor. Belki onlar için bir 
şeyler yapabiliriz.

- Vövö?
- Haydi, şimdi bu yazıcı ile 

bir sürü mama, su ve onları 
koyacak kaplar üretelim!
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Itır çok heyecanlı gözüküyordu. Aklı gülümsedi. Üçü birden işe koyuldu. Itır 
onlara mamanın, suyun, kapların nasıl şeyler olduğunu anlattı. Takıldıkları yerlerde 
kitaplara baktılar. Sonunda yüzbinlerce kap mama ve su ile dolmuştu içerisi. Uzay 
gemisi yardımı ile bunları dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarına dağıttılar. 

Kediler, köpekler, sincaplar, kuşlar, hatta maymunlar neşe içinde dağıttıkları 
mamaları yiyor, suları içiyordu. Onları öyle görmek çok hoşlarına gitmişti. Yavru 
bir köpeğin sevinçle su içtiğini gördüğünde Vömi de gülümsemeye başlamıştı. Itır’a 

olduğu gibi Vömi’ye de iyi gelmişti yardımlaşmak. İşleri 
bittiğinde yorulmuşlardı. Yüksek teknoloji ile olsa da zor 

bir iş başarmışlardı. 
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Yeniden okul bahçesine geldiler. Itır, Vömi’ye baktı. Artık hiç somurtmuyordu.  
Küçük siyah gözleri neşe içinde parlıyordu. Itır’ın elini tutup ona bir şeyler söyledi. 
Dili anlaşılmasa da mutlu olduğu anlaşılıyordu. Itır neşe içinde indi gemiden. 
Kıpırtısızca bahçedeki yerini aldı, uzay gemisine el sallamaya başladı. Gemi birden 
kayboldu, bahçe hareketlendi.

- Itır? Ne yapıyorsun? Müdür Bey seni çağırıyor, dedi arkadaşı gülerek. Itır 
gökyüzüne baktığında parlayan güneşten başka bir şey göremedi. Boş gökyüzüne 
el sallıyordu.



31

- Ah, dalmışım bir an, dedi. “Nasıl da daldım gerçekten... Birkaç saniyede 
neler neler kurdum kafamda. Gerçekten de geniş bir hayal gücüm olmalı. 
Okuduğum kitaplardan etkilenmiş olmalıyım...” diye düşündü. Yaşadıklarına başka 
bir açıklama getiremiyordu. Müdür Bey’in elindeki proje birinciliği ödülü ile ona 
baktığını görünce nerede kaldığını hatırladı. Kaldığı yerden sevinçle ödülünü 
almak için yürümeye başladı. Ödülünü Müdür Bey’den alıp sevinçle arkadaşlarına 
gösterdi. Hayaller kurmuştu kurmasına ama sahi neden yorgun hissediyordu 
kendini acaba?
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Itır erkenden yattı o akşam. Rüyasında parlak yıldızlar, 
mutlu kediler, renkli papağanlar, minik zürafalar gördü. Sabah 
erkenden uyandı. Güneşli bir sabahtı. Yüzünü yıkayıp dişlerini 
fırçalamak için banyoya giderken gözüne masasının üstündeki 
hayvanlar kitabı takıldı. Kitabın üstünde bir not kâğıdı vardı. 
Gözlerine inanamadı. Heyecanla ve merakla kâğıdın üzerinde 
ne yazdığına baktı. Kâğıtta değişik bir el yazısı ile “Teşekkürler!” 
yazıyordu. Itır şaşkınlıkla gülümsedi. Ne güzel bir sabahtı.
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