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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

9 yaş ve üzeri 

Bireysel Risk Faktörleri: Kronik hastalıklar, zorlu yaşam olayları

Olumlu başa çıkma becerileri, duygu yönetimi, sorumluluk, öz düzenleme, 
öz yeterlik, benlik saygısı, sebatkarlık, cesaret, sevgi, mizah, işbirliği, umut, 
yardımseverlik

1. Umutlu olmanın zorlukla mücadele etmedeki işlevini açıklar. 
2. Zorlu durumlarla baş ederken iş birliğinin önemini fark eder. 
3. İhtiyaç duyduğunda sosyal destek kaynaklarına başvurur. 

Bireysel koruyucu faktörler: Kişisel farkındalık ve kabul, benlik saygısı, öz 
yeterlik,  gelecek için olumlu beklentiler, etkili problem çözme becerileri, 
mizah duygusu
Ailesel koruyucu faktörler: Destekleyici anne-baba ya da bir aile üyesiyle 
olumlu ilişkiler 
Çevresel koruyucu faktörler: Sosyal çevredeki destekleyici bir yetişkinle 
olumlu ilişkiler, akran / arkadaş desteği



Mavi, elinde parlayan madalyona son kez baktı ve 
onu hızlıca cebine koydu. Koşarken düşmemesi için de 
parmaklarıyla cebinin derinliklerine doğru iyice ittirdi. 
En yakın arkadaşı Can, saçlarını düzeltti ve şöyle dedi: 

- İşte orada! Tam karşımızda duruyor. Hazır mısın? 
Mavi kendinden emin bir ses tonuyla cevapladı: 
- Hazırım. 
Ardından ekledi: 
- Tek bir sorun var. 
Can telaşla sordu:
- Nedir? 
- Ellerim titriyor. 
Can gülümseyerek ekledi:
- Şaka yapıyor olmalısın. Ellerin titrerken 

siyah kulenin tepesindeki yere madalyonu nasıl 
yerleştireceksin?
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Mavi konuşmaya devam etti:
- Bunun cevabını sen verirsin. Hatta belki de 

madalyonu sen yerleştirmelisin Can, al...
Can gözlerini kocaman açarak konuştu: 
- Daha neler... Ben nasıl yerleştireyim Mavi? Sen 

yapmalısın. Hepimizden yükseğe zıplıyor ve hepimizden 
hızlı tırmanıyorsun. İki yıldır bu anı bekliyoruz. İki yıl 
boyunca her gün bu an için çalıştın, talim yaptın. 
Biliyorsun, bütün ormanın kurtuluşu senin elinde. Karanlık 
güçler o şatoyu kurduğu andan beri hiçbir bitki 
yetişmiyor, sular temiz akmıyor. Ormandaki ağaçların 
hepsi siyaha dönmek üzere. Şatonun tepesindeki kâseye 
madalyonu koyduğun an hepsi bitecek. Şato yıkılacak. 
Sen de hızla kaçıp hem kendini hem de bütün ormanı 
kurtarmış olacaksın. 

-Bunları biliyorum Can. Hepsini biliyorum. Sadece 
bu sorumluluk çok fazla... Ya yapamazsam? Benimle 
birlikte seni de yakalarlar... Korkuyorum!

Can arkadaşının gözlerine bakarak konuştu: 
- O zaman sana bir sır vereyim Mavi. 
- Nedir? 
- Ben de korkuyorum. Hem de çok!
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İkisi birbirine bakıp gülmeye başladılar. 
Mavi gülmeye devam ederek şöyle dedi: 
- Yıllar sonra kitapların bizim cesaretimizi yazmayacakları kesin. 
Can ekledi: 
- Ama korkup kaçtılar, diye de yazmayacaklar. Ben de seninle 

şatoya giriyorum. Ne olacaksa olsun. Ellerin titriyorsa ben ellerinden 
tutarım. Birlikte koyarız madalyonu. Ne dersin, dedi yol boyunca düşüp 
kalkmaktan kirlenen ellerini arkadaşına uzatarak. 
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Mavi arkadaşının ellerine baktı ve gülerek şöyle dedi:  
- Senin de ellerinin korkudan titremesi dışında her şey yolunda gibi 

görünüyor. 
İkisi de korkuyordu. İkisi de bu görevin ne kadar büyük bir sorumluluk 

olduğunun farkındaydı. Ancak vazgeçip dönmek gibi bir niyetleri de 
kesinlikle yoktu.  

Can sordu:
- Bir keresinde Bilge Han bize ne demişti, hatırlıyor musun?
- Çok şey! Hangisinden bahsediyorsun?
- Korkmak da mutlu olmak gibi normal bir duygudur. Tıpkı diğer tüm 

duygular gibi, onlar da insanı sıklıkla ziyaret ederler. 
Mavi gülümseyerek arkadaşına baktı: 
- Biz korkuyoruz ya hani, sence Siyah Kule de bizden korkuyor mudur 

dersin?
Can gülümseyerek şöyle dedi ve ekledi: 
- Kesinlikle korkuyordur. Haydi girelim artık şu şatoya. 
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İki arkadaş dev gibi yükselen şatonun önünde minicik duruyorlardı. 
Rüzgâr saçlarını geriye yatırıyor, yüzlerini sertçe okşuyordu. Rüzgâr, 
bir anda o kadar şiddetlendi ki ikisi de başını eğerek yürümek zorunda 
kaldı. Gözlerini rüzgârdan açamıyorlardı. 

Mavi gülmeye başladı: 
- Hayatta başarmamız gereken pek çok şey çıkıyor karşımıza. 

Tam güçlüyüm artık derken bir şey daha çıkıyor Can. Kolaylıkla 
girebileceğimizi sanmıyordum şatoya ama bu rüzgârı da beklemiyordum. 
Ne vardı arkamızdan esseydi... Bizi hızlandırsaydı... 

Can şöyle demişti:
- Bilge Han bizi uyarmıştı Mavi. Hayat hepimizin karşısına zorluklar 

çıkarır. Az ya da çok hepimiz mutlaka bir mücadeleye giriyoruz. 
Mücadele eninde sonunda bitecek ama mücadeleden nasıl çıktığınız sizin 
kim olduğunuzla ilgilidir. Sakın yılmayın, içinizdeki güce tutunun! Hatırla!
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Mavi bir an durdu. Başını iyice eğdi. Yandan arkadaşına bakmaya çalıştı. 
Can: 
- Ne oldu, neden durdun?
- Koşmak için bazen durmak gerekir. Rüzgâra karşı koymamız gerekir, ondan 

daha sert hareket etmeliyiz. 
Can: 
- Öyleyse üç deyince!
Mavi: 
- Bir, iki, üç! Koş!
İki arkadaş şatoya doğru koşmaya başladılar. Rüzgâr, şatoya yaklaştıklarında 

daha da hızlanmıştı. İçlerindeki cesaretten güç alıyorlardı.
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Şatonun kapısına geldiklerinde rüzgâr bir anda dindi. 
Can ve Mavi, sessiz olmaya çalışıyor, merakla etrafı inceliyorlardı. 
Mavi sessizce konuştu: 
- Bilge Han’ın bahsettiği timsah kayasını göremiyorum. Oradan zıplayarak 

tırmanacaktık. Sen timsaha benzer bir taş ya da kaya görebiliyor musun?
Can omuzlarını silkerek konuştu: 
- Belki de bir bulmaca falan vardır, çözmemiz gereken. 
“Daaaaaan!” İki arkadaş korkuyla yerinde zıpladı. Ses kulaklarını fazlasıyla 

rahatsız etmişti. 
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Birden sislerin arasından pelerinli biri çıktı. 
Yüzü tam görünmüyordu. Tam yanında ise 
bir kapı belirmişti. Kapının üzerinde ise timsah 
oyması vardı. 

- Demek madalyonu getirdiniz...
Can ve Mavi bir adım geri attı:
- Sen de kimsin, diye sordular aynı anda. 
Pelerinli ekledi: 
- Ben, kulenin ve karanlığın koruyucusuyum. 

Adım Gölge. Buraya beni ve kuleyi yok etmeye 
geldiğinizi görüyorum. Ama size kızmıyorum. 
Hatta size bir teklifim bile var. 

Can ve Mavi tereddütle Gölge’ye baktılar. 
Gölge devam etti: 

- Mavi, madalyonu şatonun tepesine 
çıkarmana izin vereceğim ama Can yanıma 
gelecek. O da benimle bu kulede çalışmaya 
başlayacak. Karanlığa katılacak... 

Can da şöyle dedi: 
- Ben iyi taraftayım kusura bakmayın, hiç 

kendimi bozamam!
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Gölge: 
- Öyleyse ikinizi de yok etmek zorunda kalırım. Kule de sonsuza kadar 

burada kalır. 
Mavi: 
- Arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun değil mi? İyi 

arkadaşlar, aile gibidir. Keşke sen de bu hissi bilseydin. 
Gölge: 
- Karanlıkta kimse kimseyle arkadaş olmaz. Sevgi, bu kulede var olan 

bir duygu değildir, dedi. 
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Can ve Mavi ne olursa olsun birbirlerini yarı yolda bırakmayacaklardı. 
Mavi arkadaşına doğru fısıldadı: 

- Üç deyince! Bir... iki... üç!
İki arkadaş timsahlı kapıya doğru koşmaya başladılar. Tam kapıya ve 

Gölge’ye yaklaşmışlardı ki sert bir rüzgâr ikisini de geri fırlattı. 
İkisi de havalanıp yere düştü. Mavi’nin kolu incinmişti. Can’ın da ayağı 

acıyordu. 
Mavi: 
- İyice düşünüp hareket etmeliydik, özür dilerim. Benim fikrimdi. 
Can şöyle dedi: 
- Mavi bu yolculuk ikimiz için de zorlu olacaktı. Bunu biliyorduk. Sorun yok. 

Kalkıp devam etmeliyiz. İyi bir plan yapalım ama. 
Bu sırada Gölge de kapı da ortadan kaybolmuştu. 
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Can ve Mavi biraz düşünüp tartıştıktan sonra tekrar kuleye yaklaştılar. Can ve Mavi biraz düşünüp tartıştıktan sonra tekrar kuleye yaklaştılar. 
Aynı rahatsız edici sesle Gölge ve kapı yeniden belirdi. Aynı rahatsız edici sesle Gölge ve kapı yeniden belirdi. 

Can: Can: 
- Gölge seninle konuşmak istiyorum. - Gölge seninle konuşmak istiyorum. 
Gölge: Gölge: 
- Teklifimi mi düşündünüz yoksa?- Teklifimi mi düşündünüz yoksa?
Can ekledi: Can ekledi: 
- Benim de sana bir teklifim var. Sen bize katıl, çok eğleniriz. Aydınlık ve - Benim de sana bir teklifim var. Sen bize katıl, çok eğleniriz. Aydınlık ve 

iyilik ruha iyi gelir. Bunu bir düşün. iyilik ruha iyi gelir. Bunu bir düşün. 
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Gölge kahkahayla gülmeye başladı: 
- Ben de ciddi bir şey söyleyeceksiniz sandım. Ben Gölge’yim, 

karanlıkla beslenirim. Siz iki çocuk beni nasıl... 
Gölge o sırada karşısında sadece tek bir kişi olduğunu fark etti. Can 

Gölge’yi oyalarken Mavi kulenin arkasından dolanmış, Gölge’nin arka 
kısmından kapıya yanaşmıştı. Gölge şiddetle kapıya doğru baktı ama 
Mavi kapıyı çoktan aralamıştı. Gölge bağırarak Mavi’nin arkasından 
kapıdan girdi ve ikisi de ortadan kayboldu. 
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Can, kulenin önünde tek başına kalmıştı. Ortada Gölge, kapı ya 
da Mavi yoktu. 

Can kulenin etrafında koştu. İçeri girebilecek tek bir yer bile 
bulamadı. Aklı da arkadaşında kalmıştı. Bir yolunu bulup kuleye 
girmeliydi. Gölge ile karşılaştığı yere geldi, bekledi. Hiç hareket 
olmadı. Can sakin kalıp düşünmeye çalıştı. Kule, bir silindirdi. Oraya 
tırmanmak zor olacaktı. Tek tırmanma yeri kulenin içinden ortadaki 
pencereye çıktıktan sonra başlıyordu. 

Can ormana doğru hızla koştu. Yerdeki kuru çalıları topladı.  
Ağaçların altındaki beyaz taşları seçti. Hepsini kucağına alıp 
yeniden kuleye koştu. Bu kez rüzgâr yoktu.
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Can beyaz taşları hızla birbirine 
sürttü ve çıkan kıvılcımla çalıları 
tutuşturdu. Ateş büyüdükçe etraftaki 
yaprakları da ekledi. Gri bir duman, 
kulenin boyunu aşmıştı. Can, dumana 
baktı ve cebindeki minik yeşil şişeden 
bir damla döktü. Duman yemyeşil 
çıkıyordu artık.
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Can beklemeye başladı... 
Sabırla, ama her an her şeye hazırlıklı olarak bekledi. 
Gülümseyerek başını göğe kaldırdı. Masmavi gök... 
Bilge Han’ın sözlerini hatırladı: 
- Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Umut sizin en yakın arkadaşınız olsun. 

Onu kaybederseniz yola devam edemezsiniz. Bir an bile başarısız olacağınızı 
düşünmeyin. Siz orada mücadele verirken biz de burada karanlığın ilerlemesini 
durdurmaya çalışacağız. Yalnız değilsiniz çocuklar... Birbirimizi göremesek de aynı 
yolda yürüyoruz ve yolun sonunda güneş bizi bekliyor. Masmavi gökte ışıl ışıl...
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Can “Gökyüzünde güneş yok ama yakında çıkacak... 
Karanlık gidecek.” diye geçirdi içinden. 

Birden gökyüzünde bir ses duydu. Gökteki dev, beyaz 
kanatlar her çırpışta rüzgâr çıkarıyordu. 

Can mutlulukla konuştu: 
- Geleceğini biliyordum. Anneannemin verdiği umut 

damlaları işe yaradı. Umut Kuşu’sun sen... Hoş geldin! 
Kuş başını hafifçe eğdi. Can, kuşun yanında minicik 

kalıyordu. Sessizce kuşun kulağına fısıldadı: 
- Mavi’yi kurtarmamız gerekiyor. Kule’nin içinde ve 

yardımımıza ihtiyacı olabilir...
Kuş iyice yere eğildi. Can kuşun sırtına bindi. Tek bir 

kanat hareketiyle yükseldiler. Kulenin üzerine doğru 
uçarken Can şöyle dedi: 

- Senin gerçek olduğunu bile bilmiyordum; ama öyle çok 
inanmak istedim ki gerçek olduğuna. Sahiden geldin işte. 
Çok mutluyum...
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Can, Umut Kuşu’nun çok çaresiz durumlarda geldiğini o 
zamanlar bilmiyordu. Sonradan öğrendiğinde cebindeki yeşil nane 
yağına bakıp gülecekti... 

“İnanmak, başarmanın anahtarıdır.” demişti Bilge Han. Çok 
haklıydı...

Umut Kuşu ve Can kulenin üstüne yükseldiler ve etrafında 
döndüler. Kulenin tepesinde madalyonu koyacakları yer 
görünüyordu ama ortada ne Mavi vardı ne de madalyon. 
Hiçbir şey görünmüyordu. Can, kuşa kulenin ortasındaki küçük 
pencereye gitmek istediğini söyledi. Göz açıp kapayıncaya kadar 
ordalardı işte. Can sakince kuşun sırtından inerek pencereden 
içeri girdi. Başını çevirdiğinde Umut Kuşu’nun gökyüzüne doğru 
süzüldüğünü gördü. 



23



24

Can arkadaşını aramaya başladı. 
Kulenin içi, dışarıdan göründüğünden 
daha büyüktü. Can’ın umudu ve 
cesareti gibi... Can “Kule değil de 
kocaman bir salon sanki burası...” 
diye mırıldandı. O sırada Mavi’nin 
sesi geldi. 

Can hızla sese doğru koştu. 
Mavi’nin üzerine doğru gelen siyah 
toplar vardı. Can: 

- Mavi! Ben geldim!
Mavi: 
- Can, sakın toplara değme. 
Can, o an üzerine doğru seke 

seke gelen toptan yana doğru 
kayarak sıyrıldı. Top geri döndü ve 
Can’ın üzerine yine gelmeye başladı. 

Can: 
- Mavi, bu toplar canlı gibi... 
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Mavi: Mavi: 
- Kapıya daha yakınsın. Sana madalyonu fırlatacağım. Taşa yerleştirmelisin. - Kapıya daha yakınsın. Sana madalyonu fırlatacağım. Taşa yerleştirmelisin. 
Can: Can: 
- Mavi, sen yapmalısın ama... - Mavi, sen yapmalısın ama... 
Tam o sırada Can’ın arkasından Gölge belirdi... Tam o sırada Can’ın arkasından Gölge belirdi... 
- Demek içeri girebildin! - Demek içeri girebildin! 
Can, Gölge’ye doğru baktı ve şöyle dedi: Can, Gölge’ye doğru baktı ve şöyle dedi: 
- Biliyor musun ne fark ettim?- Biliyor musun ne fark ettim?
Gölge: Gölge: 
- Nedir?- Nedir?
Can: Can: 
- Sen sadece bir gölgesin, dedi - Sen sadece bir gölgesin, dedi 

ve hızla Gölge’nin yanından geçti. ve hızla Gölge’nin yanından geçti. 
Gölge kendini kötü hissetmişti. Bir Gölge kendini kötü hissetmişti. Bir 
an duraksadı. Öyle olunca siyah an duraksadı. Öyle olunca siyah 
toplar da yavaşladı.  Mavi de toplar da yavaşladı.  Mavi de 
üzerine gelen yüzlerce topun üzerine gelen yüzlerce topun 
arasından atletik bir biçimde arasından atletik bir biçimde 
sıyrılarak arkadaşını takip etti. sıyrılarak arkadaşını takip etti. 
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Mavi ve Can kulenin merdivenlerinden hızla tırmandılar hiç durmadan. Mavi ve Can kulenin merdivenlerinden hızla tırmandılar hiç durmadan. 
Tepeye ulaştıklarında Mavi madalyonu cebinden çıkardı ve şöyle dedi: Tepeye ulaştıklarında Mavi madalyonu cebinden çıkardı ve şöyle dedi: 
- Gölge’yi gözümüzde çok büyütmüşüm. İnsan sorunları kafasında - Gölge’yi gözümüzde çok büyütmüşüm. İnsan sorunları kafasında 

büyütünce zaman kaybediyor. Neyse ki yanımdasın. İyi ki varsın Can! büyütünce zaman kaybediyor. Neyse ki yanımdasın. İyi ki varsın Can! 
Can: Can: 
- Sen de iyi ki varsın. Hazır mısın?- Sen de iyi ki varsın. Hazır mısın?
Mavi: Mavi: 
- Birlikte yapalım. - Birlikte yapalım. 
Tam madalyonu çanağa koyacakları sırada etraf karardı: Tam madalyonu çanağa koyacakları sırada etraf karardı: 
- Durun!- Durun!
Can ve Mavi kalakaldılar: Can ve Mavi kalakaldılar: 
- Bu ses de ne?- Bu ses de ne?
- Ben karanlığın kendisiyim. Madalyonu atarsanız bu kuleyle birlikte ikiniz - Ben karanlığın kendisiyim. Madalyonu atarsanız bu kuleyle birlikte ikiniz 

de yok olursunuz. de yok olursunuz. 
Mavi gülümsedi: Mavi gülümsedi: 
- Sence bu zamana kadar bunu düşünmedik mi?- Sence bu zamana kadar bunu düşünmedik mi?
Can: Can: 
- Son anda vazgeçeceğimizi mi sandın?- Son anda vazgeçeceğimizi mi sandın?



27



28



29

Mavi bir eliyle madalyonu tutarken gözü annesinin bilekliğine takıldı. Annesi 
elleriyle yapıp takmıştı onu.  “Sakın korkma, gözlerini kapat ve beni düşün. O 
zaman yanında olacağım. Sana güç vereceğim.” demişti takarken de. Mavi 
gözlerini kapattı ve Can’a sessizce söyledi: 

- Bu kez iyice düşündüm. Üç deyince...
Can: 
- Bir... İki... Üç!
Madalyonun çanağa değdiği an çok büyük bir ses duyuldu. Her yer toz duman 

oldu. Mavi ve Can kendilerine geldiklerinde Umut Kuşu’nun sırtında olduklarını 
fark ettiler. Bembeyaz kanatların üzerinde, ışıl ışıl parlayan güneşin altında 
süzülüyorlardı...



30

İki arkadaş birbirlerine bakıp “Başardık.” dediler. 
İkisi de yorgun görünüyordu. 
Mavi: 
- Toplardan biri alnıma geldi. Canım acımıştı. Nasıl 

görünüyor bir bakar mısın?
Can: 
- Çok iyi görünüyorsun, sadece saçın biraz bozulmuş 

deyince ikisi de kahkaha ile gülmeye başladı. 
Eve döndüklerinde ırmakların daha temiz, ağaçların 

daha yeşil olduğunu gördüler. Aileleri onlara sarıldı. Bilge 
Han mutluluktan ağladı, “Gözüme toz kaçtı.” dese de onun 
ne kadar duygusal olduğunu herkes bilirdi. Artık karanlık 
değil, mutluluk hüküm sürüyordu topraklarda.
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Can ve Mavi ise hayatın onlara başka mücadeleler getireceğini çok iyi 
biliyorlardı. Ama yanlarında gülebildikleri bir arkadaş, yüreklerinde cesaret ve 
ceplerinde umut varken onları kimsenin durduramayacağını da öğrenmişlerdi.
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Can gözlerini açtığında her şeyin bir rüya olduğunu anladı.  Hastane 
koridorundan annesinin sesi geliyordu. Doktorlarla bir şeyler konuşuyordu. Can 
yatağından hafifçe doğruldu. Merakla kapıya baktı. Annesi içeri girdi. Yanında 
masmavi gözleriyle doktoru duruyordu. Can’a doğru baktı ve şunları söyledi: 

- Can harika mücadele ettin. Hastalığı yendin. İki yılın sonunda sen artık 
yenilmezsin! Bugün taburcu oluyorsun.

Can: 
- Biliyordum iyileştiğimi. Rüyamda gördüm. Biliyor musunuz? Rüyamda sizinle 

madalyonu çanağa koyduk.  Karanlığı yok ettik. Siyah kule yıkıldı. Artık çok güçlü 
hissediyorum kendimi. Gelecekteki mücadeleler için de hazırım.  Çünkü kendimi ve 
hayatı çok seviyorum. 



Annesi şöyle dedi ve Can’a sarıldı.
- Ben de seni çok seviyorum!
Can ayakkabılarını giydi ve hastaneden çıktı. Hastane koridorlarına da bir daha 

uzun süre girmedi. Ta ki tıp okuyup doktor olana kadar...



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.


