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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

5 yaş ve üzeri  

Bireysel risk faktörleri: Olumsuz yaşam olayları

Etkili problem çözme, duygu yönetimi, öz düzenleme, benlik saygısı, 
kendini kabul, iç kontrol, olumlu bakış açısı, iş birliği, umut, yaratıcılık.

1. Krizlerin fırsatlara dönüştürülebileceğini fark eder.
2. Yetersizlik gibi görünen durumlarla nasıl başa çıkabileceğini açıklar.

Bireysel koruyucu faktörler: Zekâ, yaratıcılık
Çevresel koruyucu faktörler: Destekleyici sosyal çevre, olumlu akran 
ilişkileri
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Hemen hemen herkesin bir kalem kutusu vardır. 
İçinde de kalem, kalemtıraş ve silgi olur. 
Kimileri içine ataş, makas ya da cetvel de koyar. 
Benim de kalem kutum var.
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İçinde silgim, kurşun kalemim ve kalemtıraşım var. 
Kurşun kalemim rengârenk yıldızlarla kaplı.
Silgimin üzerinde gülen bir güneş, kalemtıraşımda 

da mor bir fil var. Onu bana ninem hediye etti. 
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Kalem kutum onların evi.  Silgi temizlikten sorumlu. Kurşun 
kalem yanlış yazdığında hemen temizliğe başlıyor.  Kalemtıraş, 
kalemin ucu tükendiğinde onu sivriltiyor. 
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Doğrusu silgi ve kalemtıraşın, birlikte lak lak 
etmekten başka bir şey yaptıklarını görmedim.
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Kurşun kalemim biraz muzip.
Yazdığı harfler dans ediyor, yuvarlanıyor hatta 

zaman zaman zıplıyor. 
Arkadaşım, biz arkamızı döndüğümüzde şarkı 

söylediklerini duymuş. Ben duymadım.
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Ama ben, geceleri kalem kutusundakilerin 
birbirleriyle sohbet ettiklerini duydum. 
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Çoğu zaman sabahlara kadar 
birbirlerine masal anlatırlar. 
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Geçen gece öyle bir şey oldu ki duyduğunuzda kulaklarınıza 
inanamayacaksınız.

O güzel kalemim o gün okulda kırılmıştı. Çok üzülmüştüm 
ve ne yapacağımı bilemiyordum. Artık onu kullanamayacağımı 
düşünüyordum. Eve gelince onu odamdaki çöp kovasına attım. 
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Oflaya puflaya yatağıma girdim. 
Az sonra bir ağlama sesi duydum. 

Ağlayan, kurşun kalemimdi.
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İnce sesiyle şöyle diyordu:
- Artık beni kimse sevmeyecek. O parlak 

yıldızlarım kimseye güzel görünmeyecek. 
Baksanıza tam ortadan kırıldım.



Silgi, kalem kutusundan çıkıp onun 
yanına gitti ve kaleme sarıldı. 
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- Üzülme bence sen her hâlinle güzelsin. 
Hem bak biz senin yanındayız.

17



Kalemtıraş da yanlarına gelip başıyla onayladı. 
Kurşun kalemin kırılan parçasını ona yaklaştırdı. 
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Kurşun kalem bir süre daha ağladı. Hatta 
arkadaşlarına kendisini yalnız bırakmalarını 
söyledi. Sonra ağlamaktan vazgeçti. 
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Gözüne çöp kutusunda duran kâğıt parçaları çarptı. İçinden 
“Acaba hâlâ şarkı söyleyen, dans eden harfler yazabilir 
miyim?” diye geçirdi. Eline kırılan parçasını aldı ve gözlerini 
kapayıp düşünmeye başladı.
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 Evet içinde hâlâ şarkı söyleyen harfler vardı. 
Gülümsedi. Karnına bir balon kaçmış kadar kocaman 
derin bir nefes aldı. “Puff!” diye nefesini geri bıraktı. 
Sonra yine derin bir nefes aldı. Bu sefer gözünün önüne 
sevgili arkadaşı kalemtıraş geldi. 
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 Bu sefer nefesini “Ohhhhh!” diyerek verdi. Sonra 
gözlerini kocaman açtı ve sevinçle şöyle dedi: 

- Buldummmm! Bulduuuum!
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Kırık parçasını eline aldı ve kalemtıraşın yanına gitti. 
Ondan kırık parçasının ucunu da açmasını istedi. Kalemtıraş 

hemen kabul etti. Kurşun kalem kırık parçasını kalemtıraşın içine 
yerleştirdi. Dans ederek onu döndürmeye başladı.
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Sonuç mükemmeldi. Kalem kutusu 
kardeşliğine bir üye daha katılmıştı.  
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Kırık parça da yepyeni, harika bir kaleme dönüşmüştü. 
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Kurşun kalem sevincinden tıkır tıkır yazmaya 
başladı. Ona yeni parçası da katıldı.
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Yazdığı harfler dans edip şarkı söylüyordu. Üstelik artık takla 
atarak da yazı yazabiliyordu. İki ucunu da kullanabiliyordu. 
Onları gören silgi ve kalemtıraş da dansa katıldılar.
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İnanmazsınız ama o gece sabaha kadar eğlendiler. 
Bense sevdiğim şeylerden kolayca vazgeçmemem 

gerektiğini düşünerek uykuya dalıverdim.





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.


