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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: Fiziksel yetersizlik
Çevresel risk faktörleri: Fiziksel/sosyal çevrede değişimler, rekabet ortamı, 
zorbalık

Problem çözme, olumlu başa çıkma becerileri, duygu yönetimi, iletişim 
becerileri, kendini kabul, umut, öz yeterlik, sosyal destek, sebatkârlık, 
prososyal beceriler, empati, yardımseverlik, umut, yaşamda anlam, iç 
kontrol odağı, yaratıcılık

1. İletişim kurarak sorunların üstesinden gelinebileceğini fark eder.
2. Problemlerden kaçmak yerine üzerine giderek nasıl çözülebileceğini 
açıklar.                                
3. İlk bakışta olumsuz görünen bazı özelliklerin avantaja dönebileceğine 
dair örnek verir. 

Bireysel koruyucu faktörler:  Deneyim, zekâ
Çevresel koruyucu faktörler: Olumlu sosyal ilişkiler, etkili toplumsal 
kaynaklar



Yüz yıldır köyün hemen yakınındaki tepede duran yel 
değirmeni, güneşli ve hafif rüzgârlı bir güne kollarını 
döndürerek başladı. Gün boyu değirmende öğütülecek 
buğdayları bekledi. Yel değirmeni yıllar içinde bazen 
eskimiş bazen de yorulmuştu. Ama her seferinde tamir 
edilmiş ve çalışmaya devam etmişti.
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Etraftaki birkaç köyün un ihtiyacını tek başına 
karşılıyordu. O gün, kendi öğüttüğü undan yapılan tandır 
ekmeklerinin kokusu burnuna geldiğindeyse keyfi iyice 
yerine geldi. Buğdayı daha ince öğütmek için kolları, var 
gücüyle rüzgârı yakaladı.
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En iyi arkadaşları ise 
oyun zamanlarında 

onun etrafında 
toplanan Ayşe ile 
Selim’di. Yaptıkları 
kâğıttan uçakları, 
onun kollarından 
çıkan rüzgâra 

doğru uçurmayı pek 
severlerdi.
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Günlerden bir gün köyün daha yüksek tepelerine, 
boyları neredeyse gökyüzüne kadar uzanan rüzgâr 
gülleri yapıldı. Yel değirmeni önce bu durumu 
anlayamadı. “Acaba ne işe yarıyor bunlar?” diye 
düşünmeye başladı.
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Zaman geçtikçe rüzgâr güllerinin sayısı arttı. Etraftaki tüm 
tepelere rüzgâr gülleri yapılmıştı. Yel değirmeni onlarca 
rüzgâr gülünün arasında tek başına kalmıştı. Birkaç tane 
rüzgâr gülü varken sorun yoktu. Ama rüzgâr güllerinin sayısı 
arttıkça yel değirmeninin canı sıkılmaya başladı. Bütün rüzgârı, 
bu uzun rüzgâr gülleri yakalıyordu artık. Yel değirmenine 
çok az rüzgâr kaldığı için eskisi gibi un öğütemiyordu. Kolları 
eskiye göre çok yavaş dönüyordu.
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Günler geçtikçe yel değirmenini bir hüzün kapladı. Uzun 
bacaklı ve uzun kollu rüzgâr gülleri tüm rüzgârı hemen 
yakalıyordu. Artık günde belki birkaç kişi, un öğütmek için yel 
değirmenini ziyaret ediyordu. 
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“Acaba unutuluyor muyum, artık işe yaramıyor muyum?” 
diye düşünerek günlerini geçiriyordu. Rüzgâr gülleri de ona 
bakarak “Kısacık yel değirmenine bakın! Ne kadar da eski 
ve yavaş, yakında zaten yok olur...” diye dalga geçiyorlardı. 
Bunları duyan yel değirmeni artık iyice neşesini kaybetmişti. 
Kollarını rüzgâra açmayı bırakmak üzereydi.
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Yel değirmeninin umutsuz hâlini gören Ayşe ve Selim ise çok 
üzülmüştü. Yel değirmenine tekrar işe yaradığını hissettirecek 
bir fikir bulmuşlardı. Yel değirmeninin kollarını ışıklandırarak 
akşam rüzgârında rengarenk bir görüntüyle dönmesini 
sağlayacaklardı. 

Hemen küçük ışıklarla yel değirmeninin kollarını donattılar. 
Yel değirmenine “Artık dönemesen de ışıkların var.” diyerek 
moral verdiler. Ama yel değirmeni yine eskisi gibi hızlı dönmek 
istiyordu. 
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Bir gün rüzgârla konuşarak her zamankinden 
daha fazla esmesini istedi. Rüzgâr, yel değirmenine 
şöyle dedi: 
- Dikkatini topla, aslında rüzgâr gülleri ile birlikte 
sana eşit miktarda rüzgâr getiriyorum, sadece 
yakalamasını bilmelisin. 
Yel değirmeni şöyle söylendi: 
- Peki ama nasıl? Kendimi rüzgâr güllerinin yanında 
çok yavaş ve küçük hissediyorum.

Rüzgâr yel değirmeninin umutsuz hâlini görünce 
ona şu cevabı verdi: 
- Senin kolların ağaçtan yapıldığı için oldukça hafif 
ancak onlarınki demirden ve ağır, bunu fırsata 
çevirebilirsin.
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Yel değirmeni bunu hiç düşünmemişti. Kolları 
yüz yıl önce meşe ağacından yapılmıştı. Ara sıra 
tahta kurularının yuva yaptığı kollarını köylüler 

hep tamir etmişti. Yel değirmeni böylece 
kollarının güçsüz değil aslında hafif ve daha 

kolay dönebilir olduğunu fark etmişti. 



22

Akşam oldu. Ayşe, Selim ve yel değirmeni 
büyük bir heyecanla rüzgârın gelmesini beklediler. 
Nihayet rüzgâr geldiğinde yel değirmeni yeni 
ışıklı kolları ile rüzgârı yakalamaya başladı. 
Kollarının kuş kadar hafif olduğunu düşündükçe 
kendine güveni gelmişti. Hiç olmadığı kadar hızlı 
dönüyordu kolları. 
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Işıklı kolları hızlı hızlı 
döndükçe karanlık 

içinde rengârenk bir 
görüntü ortaya çıktı. 
Uzaktan bakınca ışıklı 
bir dönme dolap gibi 

görünüyordu.
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Bunu gören rüzgâr gülleri ise ona 
imrenerek bakmaya başladılar. Çünkü 
onların ışıkları ve bu kadar güzel 
dönen kolları yoktu. Daha önce hiç 
duyulmayan sesler de çıkarıyordu yel 
değirmeni. Kolları ile tuttuğu rüzgârın 
ve değirmen taşının çıkardığı ses çok 
uzaklardan, köyün diğer ucundan bile 
duyulmaya başlamıştı. 
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Bunu gören köylüler yel değirmeninin hızının tekrar arttığını 
anlamıştı. Yel değirmeni eskisi gibi un yapmak için tekrar çok cazip 
hâle gelmişti. Köylüler şaşkınlık içinde kalmışlardı. Buğdaylarını 
öğütmek için yeniden yel değirmenine getirmeye başladılar.
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Ayşe ve Selim kâğıt uçaklarını yeniden yel değirmenine 
atmaya başladılar. Yel değirmeni artık o kadar çok rüzgâr 
yakalayabiliyordu ki gündüzleri köylünün buğdayını öğütürken 
akşamlarıysa ışıklı kolları ile herkesin ilgisini çekiyordu.



29



30



31

Akşam olunca herkes onunla fotoğraf çektirmek için sıraya 
girmeye başlamıştı. İnternette en çok paylaşılan yel değirmeni 
fotoğrafı onunkiydi.

Yel değirmeni çok mutluydu, tekrar işe yaradığını hissediyordu. 
“Vazgeçmek yerine, yeni bir çözüm bulmakla çok iyi bir iş 
çıkardık!” diye seviniyordu. 
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Yel değirmeni o günden sonra hem köylünün 
hem çocukların hem de fotoğraf için 

duranların uğrak noktası olmuştu. Rüzgâr 
gülleri de artık onunla arkadaş olmuşlardı.

Yel değirmeni, her sabah gün ışıyınca kollarını 
güneşe doğru açıp rüzgârı yakalamaya 

devam etti. Sonraki yıllarda teknoloji gelişse 
de yel değirmenine olan ilgi hiç azalmadı. 

Çünkü onun kolları, rüzgâra kendini bırakmak 
için her zaman hazırdı. 



Bu hikâye kitabı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile 
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