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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, olumsuz beden imajı
Çevresel risk faktörleri: Akran zorbalığı

Çatışma çözme, kişisel farkındalık-kendini kabul, empati, sosyal zeka, duygu 
yönetimi, problem çözme, yardımseverlik, iş birliği, takım çalışması, öz 
yeterlik, olumlu başa çıkma becerileri, affedicilik

1. Farklılıkların bir eksiklik değil bir zenginlik olduğunu fark eder.
2. Zorbalığa maruz kaldığında kimlerden nasıl başa çıkacağına örnek verir. 
3. Problem çözmede ekip çalışması ve işbirliğinin önemini fark eder.

Bireysel koruyucu faktörler: Zeka, sağlık, yaş 

Çevresel koruyucu faktörler: Akran-arkadaş desteği, sosyal çevredeki 
destekleyici bir yetişkinle olumlu ilişkiler 



“Bilir misiniz? Mantarlar çeşit çeşit olur...  
Tıpkı insanlar gibi huyları da dış görünüşleri de 
birbirlerine benzemez. Ama hepsi aynı ailedendir ve 
çoğu bir arada yaşar.” dedi bugün öğretmenimiz 
derste. Merakla sordum: 
- Yani birbirinden bu kadar farklı görünen tüm 
mantarlar aynı aileden mi? 
- Evet öyle. 
- Peki nasıl anlaşıyorlar, hiç kavga etmiyorlar mı? 
Hepsi de cesur ve güçlü mü? 
Ben böyle sorunca öğretmenim gülümsedi ve şöyle 
dedi: 
- Haydi o zaman size mantar ormanından bir hikâye 
anlatayım da nasıl yaşadıklarını anlayın.   
Ben ve arkadaşlarım, tüm dikkatimizle öğretmenimizi 
dinlemek için etrafını sardığımızda anlatmaya başladı:
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Mantar ormanında gün, 
yağmurdan sonra başlar. Yağmur 
yağdıktan sonra güneş açar 
açmaz mantarların hepsi başlarını 
çıkarıverir topraktan. Sonra da 
macera başlar. Gerinerek nefes 
alırlar. Gözlerine kaçan güneşi 
kaçırmak için bulutlardan yardım 
isterler. Üzerlerine yapışan kuru 
yaprakları düşürmek için başlarını 
aşağı yukarı sallarlar. 
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Saplarının altına yuva yapan 
sümüklüböceklerle laflarlar. 
Hemen hemen hepsi de 
bunları yapar ama elbette 
mantarların hepsi aynı 
huylara sahip değildir.  
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Örneğin üzerlerinde beyaz benekleri 
olan kırmızı mantarlar, biraz 
öfkeli olabilir. Ama öfkeleri tıpkı 
saman alevi gibi birden parlar, 
çabucak söner.  Sarı saçaklı uzun 
saçları olanlarsa biraz havalı olur. 
Sarı saçlarını rüzgârda sallar ve 
kendilerini çok beğenirler.  İnce 
bacaklı mavi mantarlar vardır bir 
de. Onlar da ince bacaklarından 
hep şikâyet ederler. Bir de dev 
kahverengi mantarlar vardır ki 
sormayın...  
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Diğerlerinden daha iri 
oldukları için hepsine söz 
geçirmek isterler. Ormanın 
en kuytu köşelerinde 
de kuzu göbeği denen 
tombik mantarlar yaşar. 
Ama onlar da bir türlü 
kendilerinden memnun 
değildir. Fotoğraf çektirirken 
göbeklerini içeri çekip zayıf 
görünmek isterler. Bütün bu 
farklılıklara rağmen hepsi 
de aynı ormanda oldukları 
için bir arada yaşarlar.
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Genç mantarlar, her sabah orman okulunun 
yolunu tutarlar. Okula geldiklerinde 
rengârenk, çeşit çeşit görünürler. Okulda 
onlara ormanda yaşamanın yollarını anlatan 
beyaz, bilge bir mantar vardır. Hepsiyle tek 
tek ilgilenir, şakalaşır, sohbet eder.
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Okuldaki bazı mantarlar diğer mantarlara her 
zaman nazik davranmaz. Başlarlar ona buna  
laf atmaya. 
 “Çöp bacaklı mavi kafa nasılmış bakalım bugün?” 
der dev kahverengi mantar, ince bacaklı mavi 
mantara. Onunla da yetinmez arkadaşlarıyla 
fotoğraf çektiren kuzu göbeğine sataşır. 
Kahkahalarla gülerek kuzu göbeği mantarını işaret 
eder.  
Herkes ona bakarken de kırmızı  
benekli mantara şöyle der: 
- Çek göbeğini içine daha çok çek ki şişkoluğun 
görünmesin! 
Rüzgâr sarı saçlarındaki tokayı uçurunca kafası 
paraşüte benzeyen sarı saçaklı mantarla da “Paraşüt 
kafa, paraşüt kafa!” diyerek dalga geçer.
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Kendisiyle dalga geçilen ince bacaklı 
mavi mantar, saçaklı sarı mantar 
ve kuzu göbeği mantar bu duruma 
üzülseler bile ses edemezler.  
Günden güne okula gitmek istemez, 
çok sevdikleri yağmur dansını 
yapmaz olurlar. İnce bacaklı mavi 
mantarın bacakları daha da incelir.  
Kuzu göbeğinin göbeği ise ikiye 
katlanır. Hele saçaklı olan, artık 
saçlarını bile taramaz olur.  
Öyle ki saçlarının arasına kuşlar 
yuva yapmaya başlar. Artık hiçbiri 
kendinden memnun değildir.  
Günden güne renkli mantar 
ormanının neşeli sesi kaybolur.  
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Sonunda ince bacaklı mavi mantar ormandaki bu sessizliğe 
dayanamaz ve beyaz bilge mantara durumu anlatmaya 
karar verir. Ertesi gün öğle tatilinde beyaz bilge mantarın 
odasına gider. Bilge mantarın odası her zamanki gibidir. 
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Onu gülerek şefkatli sesiyle 
karşılar. İnce bacaklı mavi mantar, 
büyük ve yumuşak koltuklardan 
birine oturur.  
Bilge mantar ona en sevdiği çilekli 
yağmur suyu şurubundan ikram 
eder. 
İnce bacaklı mavi mantar elindeki 
kocaman deniz kabuğundan 
yapılmış şurup bardağını sehpanın 
üzerine  
koyar ve ona şu soruyu sorar: 
- Sizce benim ince bacaklarım  
çok mu çirkin? 
Bilge mantar kafasındaki kocaman 
şapkayı çıkarır, şapkanın altından  
pırıl pırıl saçsız bir kafa görünür. 
İnce bacaklı mavi mantara dönüp 
sorar: 
- Sence benim kafam saçsız 
olduğu  
için üzülmeli miyim? 
İkisi birden gülmeye başlar.  
İnce bacaklı mantar rahatlamıştır.  
Olanı biteni tüm ayrıntısıyla anlatır  
beyaz bilge mantara. Bilge mantar 
ona, herkesin farklı özelliklerinin 
aslında zamanı geldiğinde en 
güçlü yanları olduğunu ve bunu 
herkesin kendine sık sık hatırlatması 
gerektiğini söyler.  
Hatta ona “Farklarının rengini ve 
yerini fark etme.” oyununu öğretir. 
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İnce bacaklı mavi mantar bu oyunu arkadaşlarına da 
öğretmek ister bir an önce. Oradan ayrılırken tüy kadar 
hafif hisseder kendini.  
Hatta “Farklılıklar bize renk katar, farklılıklar bizi biz yapar.” 
diye şarkı mırıldanır. Ertesi gün, bu oyunu arkadaşlarıyla 
oynamaya başlamışlardır bile.
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İnce bacaklı mavi mantar odasından ayrılınca bilge mantar 
düşünmeye başlar. Gece boyunca düşünür taşınır, biraz da 
kaşınır ve bizim afacan mantarların hep birlikte çalışmaları 
gereken bir proje hazırlamaya karar verir. Bunun için gereken; 
karanlık ormanı birlikte geçip ormanın derinliklerindeki püf 
çiçeklerinin, papatyaların ve nergislerin yaşadığı yerler ve 
yaşam biçimleri hakkında araştırma yapmaktır. Beyaz bilge 
mantar bu fikri söylediğinde önce hiçbiri, birlikte gitmeye 
yanaşmaz. Kolay olmaz hepsini ikna etmek.
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“Dev kahverengi mantar geliyorsa ben 
gelmem.” der ince bacaklı mavi mantar. 
Saçaklı sarı mantar da  
“Kırmızı benekliyle asla yan yana gelmem.” 
der. Hele kuzu göbeğinin hiç niyeti yoktur. 
Ama sonunda bilge beyaz mantar, onları ikna 
eder. 
Ertesi gün hepsi birden sırtlarında 
çantalarıyla ormanın derinliklerine doğru 
yola çıkarlar. Az giderler, uz giderler bir de 
bakarlar ki bir arpa boyu yol gidebilmişler. 
Bu duruma tüm mantarlar şaşırır. “Nasıl 
oldu bu iş şimdi?” diye düşünürler ama işin 
sırrını çözemezler. Yolda mümkün olduğunca 
birbirlerinden uzak durmaya çalışırlar. 
Yan yana geldiklerinde her zamanki gibi 
sataşmaya başlarlar birbirlerine. Hatta dev 
mantar, kocaman gövdesiyle ince bacaklı 
mavi mantarın önünü keserek onu düşürmeye 
bile çalışır. İnce bacaklı mavi mantarsa bu 
defa o kadar da üzülmez dev mantarın bu 
davranışına. 
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Hemen “farklılıklarının rengini 
ve yerini fark etme” oyununu 
hatırlar. Derin bir nefes alır ve 
farklı bacaklarını en sevdiği renge 
boyadığını hayal eder. O an, 
bacaklarının rengini de sevmeye 
başlar. Hatta bacaklarına bir 
kuvvet gelir ve ince olduğu için 
daha hızlı yürüyüp önüne bile geçer 
dev mantarın. Epeyce yürüdükten 
sonra yol üzerinde birbirlerine çok 
yakın, kocaman iki kayaya denk 
gelirler. Bu kayaların arasından 
geçmeleri gerekir. İnce bacaklı 
mavi mantar, hemencecik bu 
iki kayanın arasından geçiverir. 
Ardından kuzu göbeği ve saçaklı 
mantar da iki tane çöp bulur ve 
onları bacaklarına bağlayarak 
kayaların arasından kolayca 
geçiverirler. 
E haydi derler, kahverengi dev 
mantara, sen de yap aynısını! 
Kahverengi mantar şaşırır ama 
mecburen bacaklarına ince çöpler 
bağlayıp oflaya puflaya kayaların 
arasından geçer.
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Kayaların ardında onları harika bir vadi 
karşılar. Vadide çeşit çeşit çiçekler, kuşlar ve 
ağaçlar vardır. Hepsi de birbirinden farklı 
görünmesine rağmen muhteşemdiler. 
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Tam o sırada bir uçurumun kenarına geldiklerini 
fark ederler. Yola devam edebilmeleri için karşıya 
geçmeleri şarttır. Görünürde bir köprü de yoktur. 
“Keşke bir ip olsaydı hemen bir köprü yapardık 
karşıya geçmek için.” diye düşünür kırmızı benekli 
mantar. Tam o sırada sarı saçlı saçaklı mantar 
kendine “farklılıklarının yerini ve rengini fark et.” der 
ve sürekli dağınık duran kıvırcık saçlarını en sevdiği 
renge boyadığını hayal eder. Birdenbire saçları artık 
daha güzel görünür gözüne. Hemen saçlarından 
bir köprü örer ve karşıya fırlatıverir. Karşı kıyıdaki 
ağacın dalına tutturduğu saçlarını köprü gibi kullanıp 
hep birlikte diğer tarafa geçerler. 
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Dev mantar yine şaşırıp kalır. Ama ekip neşeyle yola 
devam eder. Giderek kahverengi ve kırmızı benekli 
mantarla çekinerek de olsa konuşmaya başlar. 
Birbirlerine buldukları nergisleri gösterirler, püf 
çiçeklerinin evini ziyarete giderler. Ormana akşam 
sessizliği çöktüğünde nergis çiçeklerinin köyüne yakın 
bir yerde kamp kurarlar. Kamp alanında sırtlarındaki 
çantaları indirip yerleşirler. Çadırlarını kurarlar. Dev 
mantar, ince bacaklıya çadırın iplerini bağlarken 
yardım eder. Kırmızı benekli mantarsa güzel bir 
yemek pişirir. Sonra güzelce karınlarını doyururlar. 
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Ardından kuzu göbeği mantar, muhteşem sesiyle 
şarkı söyler. Hatta göbeğine vurarak ritim de tutar. 
“Meğer ne de güzel bir sesi varmış!” diye düşünür 
kırmızı benekli olan. Diğerleri de kuzu göbeğine 
eşlik ederler. Kiminin sesi kalın, kimininki ince çıkar. 
Ama her biri de kendi sesini sevmeye başlamıştır. 
Hepsi birlikte harika bir maceradadırlar. 
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Gece olduğunda ateş yakıp 
etrafında otururlar. Kampın 
yakınındaki nergis köyünden 
büyükler de ateşin etrafına 
gelir. O büyüklerden biri; onlara 
herkesin kendini sevdiği, birlikte 
barış içinde yaşayan farklı 
bitki ve hayvanların olduğu 
ormanların masallarını anlatır. 
Her birinin farklı ve biricik 
olduğunu, kendilerini oldukları 
gibi kabul ettiklerinde daha 
güçlü olacaklarını ve zamanı 
geldiğinde nasıl da birbirlerine 
ihtiyaçları olabildiğini gösterir. 
Ateşin gölgesindeki yansımada 
bir sinema filmi izliyormuş gibi 
dinlerler anlattıklarını.
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Güneş tekrar yükselmeden az 
önce yağmur başlar. Yağmurun 
kokusu hepsine kendi evlerini 
hatırlatır. Birlikte tekrar yola 
koyulurlar. Az giderler uz 
giderler, zaman nasıl geçti 
anlamadan bir de bakarlar ki 
orman okulunun kapısına varmışlar. 
Hepsi el ele tutuşup dans etmeye 
başlar. Kiminin bacağı ince, kiminin 
göbeği kocaman, kiminin saçları 
dağınık, kiminin de kocaman 
kafası vardır. Ama artık hepsi de 
kendinden memnundur ve uyumla 
dans ederler.  
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Öğretmen hikâyeyi bitirdiğinde dersin sonunu hatırlatan zil 
çalmıştı ama bizler hâlâ ormanda gibiydik. Önce kendimize, 
sonra da birbirimize baktık. Biz de tıpkı renkli mantarlar 
gibi birbirimizden farklı ama biriciktik. Bizi biz yapan şey de, 
bizi rengârenk yapan da işte o farklılıklarımızdı. Artık bunu 
biliyorduk. Yarından tezi yok biz de artık “farklılıkların rengi ve 
yerini fark etme” oyunu oynayacaktık.
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