Sevgili İş Arkadaşlarım,
Kuşkusuz insan hayatının en güzel günleri çocukluk zamanıdır.
Her şeyi unutsak da çocuklukta aklımıza kazınmış hatıralar en
güzel haliyle hep aklımızda kalır. İçinden geçtiğimiz süreç biz
yetişkinler için bile psikolojik açıdan zorlayıcıyken, çocuklarımızın
bu süreçten etkilenmemesi kuşkusuz hepimizin hem en anlamlı
hem de en önemli görevidir.
Geçtiğimiz haftalarda çocuklarımız için hazırladığımız mini kitaba ek siz çalışanlarımızın ebeveyn olarak sorumluluklarına küçük
bir destekte bulunmak istedik.
Gökten Üç Elma Düştü masal kitabımız ile çocuklarımıza keyif
dolu dakikalar diliyoruz.
Sağlıkla kalın…

Yalçın YEŞİLOVA

Tarla Faresiyle Kent Faresi
Bir tarla faresi bir ev faresiyle ahbap olmuş, bir gün tarla faresi ev faresini yemeğe çağırmış.. Ev faresi gelmiş, ama bakmış ki otla buğdaydan başka bir yiyecek yok.
Hoşlanmamış. Tarla faresine: “A dostum! Bu senin yaşamana karınca gibi yaşamak
derler. Bense, önümdeki önümde, ardımdaki ardımda, bolluk içinde yaşarım. Sen
benimle gel, bizim evdekileri paylaşır, ikimiz de mis gibi geçiniriz” demiş. İkisi de
hemen kalkıp yola düşmüşler.
Ev faresi arkadaşına sebzeler çıkarmış, buğday çıkarmış, incir, peynir, bal, yemiş çıkarmış. Tarla faresinin ağzı kulaklarına varmış: “Ben ne diye bugüne kadar tarlalarda
kaldım!” diyerek dövünmüş. Tam yemeğe oturacakları sırada bir adam
gelmiş, kapıyı açmış. İki fare, gürültüden korkup her biri bir
deliğe girmiş.
Gürültü dinince çıkmışlar, incirden tadacaklarmış, bu kez de
başka biri odadan bir şey almaya gelmiş.
Bunun üzerine tarla faresi karnının açlığını unutup arkadaşına:
“Dostum, bana izin! Sen doyasıya yiyip içiyorsun, can besliyorsun, ama türlü türlü tehlikeler, türlü türlü korkular geçiriyorsun. Ben gene gidip buğdayımla arpamı yiyeyim: yoksul
yemeğidir ama ne de olsa gönül rahatıyla yenir” demiş.

Park Yiyen Robot
Bir mahallede, apartmanların arasında, üzerine ev yapılamayacak kadar küçük bir
arsa varmış. Çevrede oturanlar, çöplerini hep bu arsaya dökermiş. Gerçi herkes
başkalarının burayı çöplük olarak kullanmasını kızıp eleştirir, ama akşamları kendileri de gizlice gelip çöplerini bu arsaya boşaltmaktan geri kalmazmış. Arsada böylece büyük bir çöp yığını birikmeye başlamış.

Her taraf pis, her taraf mikropluymuş. Gün geçtikçe çöpler şişmanlayıp büyüyor,
arsanın her yanını kaplıyormuş. O mahallenin küçük çocukları, bu çöplerin üzerinden atlayarak kovalamaca oynar, çöplerin arasına saklanır, bazen de çöpleri
karıştırarak kendilerine oyun oynayacak bir şeyler ararmış. Bir gün çocuklar, pislik
içindeki teneke kutuları toplayıp üst üste dizerek bir robota benzetmişler. Robotun
kol ve bacaklarını plastik su şişelerinden yapmışlar. El ve ayaklarını ise teneke kola
kutularından… Ya kafası? Kafası, paslı bir yağ tenekesiymiş. Çocuklar akşama kadar
bu robotla oynamış, akşam olunca evlerine dönmüşler.

Onlar gidince robot canlanmış. Çevrede dolaşmaya başlamış. Çevredeki parkların
temiz olduğunu görmüş, ama kendisi çöplükte yaşadığı için en güzel yerin çöplük
olduğunu düşünmüş ve bu temiz parkları bir bir kirletmeye, evlerin önündeki çöp
torbalarını parka boşaltmaya, salıncakları kırmaya ve parktaki yeşillikleri yok etmeye başlamış.
Zamanla kentteki tüm parklar çöplüğe dönüşmüş. Kala kala bir tek park kalmış.
O parkın çocukları parkın çevresinde nöbet tutarak parklarını çöplüğe dönüştüren düşmanı beklemeye başlamışlar. Derken park yiyen robotu görmüşler. Robot
onlara, kendilerinin çöplükte oynamaktan hoşlandıklarını düşündüğü için, onlara
yardımcı olmak amacıyla parkları çöplüğe dönüştürdüğünü söylemiş. Çocuklar kendilerinin çöpleri değil, ağaçları, çiçekleri, kelebekleri, kuşları sevdiklerini söyleyerek
robotu yeşil yapraklı bir ağaca dönüştürmüşler.

Kaynak: Aytül Akay

O günden sonra doğayı severek hep birlikte mutlu yaşamışlar.

Cadı Burunlu Fabrika
Bir derenin kenarında yeşil, mavi ve sarı boyalı üç ev ve bu evlerde yaşayan çocuklar varmış. Bu çocuklar her gün dere kenarında oyunlar oynarmış. Evlerin hemen yakınında ise peri masallarındaki cadının burnu gibi kocaman bir bacası, kötü
sihirbazın kazanı gibi fokur fokur kaynayan boruları olan bir fabrika varmış. Fabrikanın bacasından gökyüzüne kapkara dumanlar fışkırır, zehirli atıkları da borularla
küçük dereye boşaltılırmış. Çocuklar derede oyuncaklarını yüzdürür, bazen de kendileri yüzermiş. Zamanla dere pis sularla kararmaya başlamış. Çevresindeki çiçekler
boyunlarını bükmeye, çimenler sararmaya, ağaçlar meyve vermemeye başlamış.
Dere buna çok üzülmüş. Bir gün cadı burunlu bacadan çıkan kara dumana “Hey,
kara duman. Sen ne şanslısın. Benim suyuma karışan fabrika atıkları yüzünden
bütün canlılar zarar görüyor. Ama sen, ne güzel gökyüzüne karışıp kaybolabiliyorsun” demiş. Kara duman öksüre öksüre: “Aslında ben de çok dertliyim. Dumanlar
gökyüzünde kaybolmaz ki! Nereye dağılırlarsa dağılsınlar, aslında yine gökyüzünde
kalırlar. Bu pis havayı da yalnız çiçekler, ağaçlar değil, çocuklar ve bütün insanlar
soluyor” diye yanıt vermiş.
Bir gün bir de bakmışlar, artık mavi evin mavisi, yeşil evin yeşili, sarı evin sarısı
da kirlenmeye, renkleri görünmez olmaya başlamış. Eğer bu duruma bir çare bu-

Bir de bakmışlar, pis sular kırmızı bir kaydıraktan doğruca kocaman bir makineye akıyor, kara dumanlar
ise, salıncakla tavana yükselip oradaki makineye
giriyormuş. Uzaylı çocuk “Bu makineler bütün
pislikleri temizler. Biz fabrikayı kurmadan önce,
ilk iş olarak bu temizleme makinelerini yaparız.
Yoksa ülkemiz kirlenir, bütün güzellikler renklerini, canlılığını kaybeder, insanlarımız gülmeyi unutur”
diyerek konunun çözümünü anlatmış. Dere buharı ve
kara duman, uzaylı çocuğa teşekkür edip öğrendiklerini herkese anlatmak için sabırsızlanarak ülkelerine
dönmüşler.
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lamazlarsa, yeryüzünde her şey kararmaya
başlayacakmış. Güneşli bir günde derenin suyu buharlaşmış ve kara dumana
bu duruma bir çare bulma düşüncesini
söylemiş. Birlikte çözüm bulmak için yola
çıkmışlar. Derenin buharı ile kara duman
gökyüzünde yükselmiş, bulutlara ulaşmışlar. Gökyüzünde bir uçan daire ve
içinde onlara dostça el sallayan bir
uzaylı çocuk görmüşler. Dere buharı
ve kara duman dertlerini uzaylı çocuğa anlatmışlar. Çocuk onları ülkesine
götürerek çevredeki fabrikaları göstermiş. Çevrede bir sürü fabrika varmış
ama her taraf temiz, sessiz, sular pırıl pırıl, insanlar sağlıklı ve güler yüzlüymüş. Dere
buharı ile kara duman şaşkınlık içinde “Nasıl olur?
Bu fabrikaların hiç pis suları, zehirli atıkları yok mu?”
diye sormuşlar Uzaylı çocuk “Olmaz olur mu? Bütün fabrikaların atıkları olur. Ama
biz onları nasıl yok edeceğimizi biliyoruz. Gelin göstereyim” demiş. Birlikte geniş
bir odaya girmişler.

Bücür Zürafa Hikayesi
Anne, baba ve iki yavru zürafadan oluşan mini zürafa ailesi hayvanat bahçesinde kimsenin
olmamasını fırsat bilerek muhabbet ediyorlarmış. Minik yavrulardan birisi “Baba, biz buraya
nasıl geldik, bize söylesene hikayemizi.” demiş. Baba zürafa yavrusunun bu isteğini gülümseyerek karşılamış ve başlamış anlatmaya.
Bizim buraya gelmemizin nedeni dedeniz yani benim babamdır yavrularım. Biz zürafalar
uzun boynumuz ve uzun boyumuz ile biliniriz değil mi? Ama dedeniz bizlerden çok farklıydı.
Kısa bir boynu ve uzamayan bir boyu vardı. Bunun için cüce zürafa derlerdi ona. Çocukluğundan beri sürekli büyük sirklerde gösteriler yapmak hayali olan cüce zürafa, bir gün herkesin
onu hayranlıkla izlemesini sağlayacağını söylermiş. Bu sözlerine gülen etrafındakiler, daha
boyunun bile kısa olduğunu ve bu şekilde hiçbir özelliğinin olmadığını söylermiş. Bu kötü ve
kırıcı sözler cüce zürafayı daha da hırslandırmış ve gizli gizli sanki gösteriye çıkacakmış gibi
çalışmalar yapmasına neden olmuş. Bu çalışmalar sonunda bir gösteri hazırlamış ve ormandaki tüm hayvanları davet etmiş. Dalga geçme amaçlı neredeyse tüm hayvanlar oradaymış
ve merakla bu cüce zürafanın neler yapmaya çalışacağını beklemeye başlamış. Cüce zürafa,
sanki çok büyük bir kalabalığın karşısına çıkıyormuş gibi saygı ile selamını verip gösterisine
başlamış. İlk başta sadece alay etmek için gelen diğer hayvanlar, cüce zürafanın gösterisini izledikçe hayran kalmışlar. Cüce zürafa gösterisinin beğenilmesine çok sevinmiş ve her
fırsatta yeni gösteriler yapmaya başlamış.
Bir gün yine özel gösterilerinden birini sergilerken hayvanat bahçesi avcıları çıkagelmiş.
Zürafanın gösterilerini izleyip zürafayı hayvanat bahçesine götürmek istemişler. Cüce zürafa

avcıları fark etmiş ancak amaçlarını tam anlamadan karşılarına çıkmamış. Gizli gizli onları
dinlemiş ve amaçlarının kendisini yakalayıp hayvanat bahçesine götürmek olduğunu anlamış.
Oysa hayvanat bahçesinde insanlara da gösterilerini yapabilir ve daha fazla kişinin kendisinden haberdar olmasını sağlayabilirdi cüce zürafa. Bunun için hemen avcıların önüne çıkmış
ve tüm hünerlerini sergilemiş. Avcılar buna çok şaşırmışlar ve cüce zürafayı alarak hayvanat
bahçesine götürmüşler. Cüce zürafa burada kendi türünü görüp çok sevinmiş, her gün gelen
ziyaretçilere türlü türlü gösteriler yapmış. Onu hayranlıkla izleyenler sadece insanlar değilmiş.
Aynı kafesi paylaştığı annem de onu hayranlıkla izliyormuş. Gel zaman git zaman annem
ile cüce zürafa yani babam evlenmiş. O sıralar hayvanat bahçesine her yıl belli zamanlarda
dünyaca ünlü bir sirk gelirmiş. Cüce zürafa bu sirkte çalıştığını hayal edermiş hep.
Bir gün gösteri yaparken cüce zürafa sirk yetkilileri tarafından görülmüş ve çok ilgilerini
çekmiş. Hayvanat bahçesi çalışanları ile görüşen sirk çalışanları, cüce zürafayı da yanlarına
alarak dünyanın dört bir köşesini dolaşmaya başlamış. O günden sonra babamı yani sizin
dedenizi sadece yılın belli zamanlarında sirk geldiğinde görebildik. Bizden uzakta ama çok
mutluydu. İşte bizim burada olma hikayemiz bu.”

Babalarını can kulağı ile dinleyen iki zürafa, cüce zürafanın hikayesinden çok etkilenmiş.
Artık kafeslerinde dar bir alanda olsalar da çok fazla canları sıkılmamış. Her seferinde dedelerinin azmi ve hayali için mücadelesi gelmiş akıllarına ve hallerinden çok memnun şekilde
yaşamaya başlamışlar.

Akılsız Aslan
Masalı
Bir zamanlar büyük bir ormanda güçlü bir aslan yaşardı.
Aslan artık yaşlanmıştı ve hızlı koşamıyordu. Gün geçtikçe
avlanmakta zorlanıyordu. Bir gün ormanda yiyecek bulmak için dolaşırken bir mağaraya rastladı etrafı gözetledi ve mağaranın içindeki havayı kokladı. “Bazı hayvanlar burada
kalıyor galiba” diye kendi kendine konuştu, mağaraya girdi “Hayvanın geri dönmesini bekleyeceğim” dedi.

Mağara bir çakalın eviydi. Çakal her gün yiyecek aramaya gider ve akşamları dinlenmek için
mağaraya dönerdi. O akşam yemek yedikten sonra eve doğru yürümeye başladı ancak ters
giden bir şeyler olduğunu fark etti. Çevresindeki her şey çok sessizdi, “Yanlış giden bir şeyler
var, kuşlar ve böcekler neden bu kadar sessiz?” dedi çakal.

Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde mağarasına doğru yürüdü. Etrafına baktı, herhangi bir tehlike işareti görmedi. Mağaranın ağzına yaklaştığında, bir an kendini kötü hissetti “Her şeyin
yolunda olduğundan emin olmalıyım” diye düşündü çakal. Birdenbire bir plan düşündü.
Zeki çakal mağaraya seslendi. “Merhaba güzel evim, bugün sana ne oldu? Neden bu kadar
sessizsin?”
Çakalın sesi mağarada derinlerde yankılandı. Artık açlığını kontrol edemeyen aslan kendi
kendine şöyle düşündü: “Sanırım burada olduğum için mağara sessiz. Çakal durumu fark
etmeden önce bir şeyler yapmalıyım” diye düşündü.
Çakal: “Anlaşmamızı unuttun mu?” Aslan sesini çukurlaştırmaya çalıştı ve mağaranın içinden
ses çıkardı, “Evine hoş geldin arkadaşım.”

Kuşlar aslanın kükremesini duyunca hızla uçup gittiler. Çakal da çok korktu. Aslan ona sıçrayabilir ve onu yiyebilirdi. Çakal hızlı bir şekilde koştu oradan.
Çakalın mağaraya girmesi için uzun bir süre bekledi aslan. Ancak çakal gelmedi. Aslan kandırıldığını fark etti. Akılsızlığının bedelini aç kalarak ödedi.

Dora’nın Dileği

Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; ben diyeyim yıllar
sen de asırlar önce, uzak mı uzak diyarların birinde güzelliği dillere destan bir kız
varmış. Bu kızın adı Dora imiş. Dora, küçük ve güzel bir kasabada babası ile yaşar ve
babasına tüm işlerde yardımcı olurmuş. Baba-kız mutlu bir hayat sürerlermiş.
Dora güzelliği ile olduğu kadar marifetli elleri ile de bilinirmiş. O ve babası kasabanın en güzel pastalarını birlikte yaparlarmış. Kimin bir doğum günü olsa, kimin
bir kutlaması olsa soluğu Dora ve babasının yanında alırmış. Dora kısa zamanda
hem lezzeti hem de görüntüsü harika pastalar yapmayı başarırmış. Dora’nın en
büyük hayali içerisinde birbirinden güzel pastalar yapabileceği büyük bir pastane açmak ve babası ile bu pastanede
birbirinden güzel pastalar yapmakmış.
Bir gece Dora uyumadan önce pencerenin yanına yaklaşarak
gökyüzüne doğru bakmış. Yıldızlar tüm parlaklığı ile gökyüzünde adeta ona göz kırpıyormuş. Dora o sırada parlaklığı
ve büyüklüğü ile kendisini belli eden Akşam Yıldızı’nı görmüş. Babasının ona anlattığı masala göre kim Akşam Yıldızı’nı görür ve ondan dilek dilerse diledikleri şeyler gerçek
olurmuş. Dora heyecanla ellerini açmış ve Akşam Yıldızı’na
bakarak;
Dora: ‘Sevgili Akşam Yıldızı! Lütfen beni duy ve dileğimi
gerçek yap. Ben içerisinde güzel pastalar yapabileceğim bir
pastanem olsun istiyorum’ demiş.

O gece Dora heyecandan bir sağa bir sola dönmüş yatağında. Bir türlü uyku
tutmamış. Acaba dileği gerçek olacak mıymış?
Dora dileğini diledikten sonra her sabah uyandığında dileğinin gerçek olmasını
beklemiş. Ama dileği bir türlü gerçek olmuyormuş. İyice ümidi kırılan Dora’nın
morali de bozulmaya başlamış. Kızındaki bu durumu fark eden babası ise bir
sabah kahvaltı masasında Dora’ya dönerek; ‘Güzeller güzeli kızım senin neyin
var? Son zamanlarda yüzün hep asık, hep mutsuzsun. Canını sıkan bir şey mi
oldu?’ demiş.
Dora babasına her şeyi anlatmaya karar vermiş. Hem belki o dileğinin neden
gerçek olmadığını bilebilirmiş.
Dora: ‘Babacığım ben bundan bir hafta önce odamın penceresinden gece yıldızları seyrederken senin bana masalını anlattığın Akşam Yıldızı’nı gördüm. Sen
bana masalda demiştin ya Akşam Yıldızı’nı gören ve dilek dileyen herkesin dileği kabul olur diye. Ben de hemen bir pastanem olsun diye dilek diledim. Ama
bir hafta geçmesine rağmen dileğim gerçek olmadı. Sence Akşam Yıldızı beni
duymamış olabilir mi babacığım?’ demiş.
Babası kızının neden üzgün olduğunu şimdi anlamış. Kızına dönerek minik yüzünü iki elinin arasına almış: ‘Güzel kızım, Akşam Yıldızı’ndan sadece dilek dileyerek istediğin şeylerin olmasını beklemek olmaz. Senin bu dilediğin şey için çaba
göstermen ve çok çalışman lazım. Akşam Yıldızı ancak o zaman senin
dileklerini gerçekleştirir’ demiş.
Dora anlayamamış: ‘Nasıl yani, sadece istemem yetmiyor mu?’ demiş.
Babası gülümseyerek: ‘O zaman hiçbirimiz çalışmayalım ve sadece isteyelim.
Evde oturarak tüm isteklerimizin gerçek olmasını bekleyelim.
Sence bu doğru olur mu?’ demiş.

Dora babasının ne demek istediğini anlamış. Nasıl ki tarladan ürün toplamak için
tarlayı ekip biçmeleri ve toprağa iyi bakmaları kısaca çalışmaları gerekiyorsa hayatta tüm dileklerin gerçek olması için de çok çabalamak ve çalışmak gerekliymiş.
Dora o günden sonra daha güzel pastalar yapmak ve kendisini geliştirmek için
durmadan çalışmış. Başka kasabalardan gelen pastane sahipleri ile konuşarak
değişik pastalar yapmanın püf noktalarını öğrenmiş. Öğrendiği birçok şeye rağmen
durmayan Dora araştırarak yeni şeyler öğrenmeye ve böylece daha da güzel pastalar yapmaya başlamış.
Günlerden bir gün başka bir kasabadan gelen ve birçok pastanesi olan bir adam
Dora ve babasının evini ziyaret etmiş. Adam Dora’nın ne kadar güzel pastalar
yaptığını arkadaşlarından duymuş ve bu kızı tanımak istemiş. Pastane sahibi hem
Dora’nın hem de babasının çalışkanlığını görünce bu durumu çok takdir etmiş. Dora’nın pastasından yediğinde ise bu kızın nasıl bu kadar güzel pasta yapabildiğine
hayret etmiş. Sonunda evden çıkmadan Dora’ya kendi pastanesini açması için yardımcı olabileceğini söylemiş. Dora adamdan duyduğu bu haber karşısında o kadar
sevinmiş ki hemen babasına sarılmış. Adamın teklifini kabul eden Dora, babası ile
kasabanın en güzel ve en büyük pastanesinin sahibi olmuş.

Temiz Aileler
Bir zamanlar mutlu mu mutlu bir aile
yaşarmış. Bu aile ormanın derinliklerinde,
kimsenin bilmediği bir yerde yaşarmış.
Ailenin Aylin ve Efe adında tatlı mı tatlı
iki çocuğu varmış. Aylin ve Efe o kadar
yaramazmış ki, annelerinin az önce temizlediği evi iki dakika da bozarlarmış ama
anneleri onlara hiç sinirlenmezmiş. Efe bir
gün annesine neden şehirde yaşamadıklarını, kimsenin bilmediği bu ormanda yaşadıklarını sormuş:
– İnsanlar eskiden hayvanları severlerdi, kendisi gibi diğer
insanlara saygı duyarlardı. Ama her şeyden daha önemlisi
eskiden insanlar, ellerini sık, sık yıkar ve kişisel temizliklerini
asla aksatmazlardı. Diye cevap vermiş annesi.
Efe ve annesinin sohbetini duyan Aylin hemen sohbete dahil olmuş:
– Yaa anne peki şu an insanlar nasıl? Diye sormuş Aylin.
– Ah kızım dünya yaşanacak kadar güzel ama hayvanları, insanları sevenler için çok
güzel. Eğer başka insanlara değer vermek istiyorsan önce kendi kişisel temizliğini
yapmalısın, bunların en önemlisi elini yıkamaktır. Başkaları senin
yüzünden hasta olmalarını ister misin diye sorunca anneleri Efe
ve Aylin bir anda:
– Hayır… Diye cevap vermişler.
Efe ve Aylin neden insanlardan uzak yaşadıklarını şu
an daha iyi anlamış. Ve bu sohbetten sonra her aklına gelişinde ellerini yıkamışlar ki hemen bir an önce
şehre gidip okullarına yeniden başlasınlar diye.

