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Sevgili Yetişkinler,

Değişimler bazen bizi zorlayabilir ve biz yetişkinler onlara alışmak için 
düşünmeye ihtiyaç duyarız. Çocuklar ise yeni şeylere alışırken oyunlardan, 
şarkılardan, kitaplardan ve hayallerden sık sık yararlanırlar. 

Umarım bu kitap çocuklar ile aranızda köprü görevi görerek oyunlarına, 
şarkılarına eşlik etmenizi sağlar ve birlikte yeni sürece alışmanızı 
kolaylaştırır.

Uzman Klinik Psikolog Medya Ayşe Güner
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Medya Ayşe Güner 

(1991, İstanbul) Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Bilim 
Üniversitesi’nde aldıktan sonra, Esenyurt Üniversitesi Klinik 
Psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Mesleğe başladıktan 
bu yana çeşitli kolej, hastane ve danışmanlık merkezlerinde 
görev yaptı. Alanda birçok araştırma, eğitim ve seminerlerde 
görev almayı sürdürüyor. 2017 Ocak ayından beri Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı’nda (KAÇUV) Klinik Psikolog ve eğitmen 
olarak görev yapmaktadır. Eş zamanlı olarak, bağlı olduğu 
danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin bireylerle 
klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

Özge Tığlı Taşlı 

(1984, İzmir) ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı üniversitenin Medya ve Kültürel Çalışmalar 
Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve araştırma görevlisi olarak 
çalıştı. 2012 yılında Amsterdam’da yaşamaya başladı ve dijital 
hikaye anlatıcılığı ajansı, Bumbuku Creatives’i kurdu. İnsan 
hakları ve çocuk hakları alanında çalışan, uluslararası sivil 
toplum kuruluşlarına bu alanda hizmet vermekte. Kestane 
ağaçlarını, salyangozları ve masalları sever.



Maskeli kahraman olan bütün çocuklara…

Medya





Merhaba ben Umut. 11 yaşındayım. 
Hayal kurmayı, bisiklete binmeyi 
ve resim yapmayı severim. Annem, 
babam ve kardeşim Mutlu’yla birlikte 
vakit geçirmek de çok hoşuma gider. 
Mutlu’yla yastık savaşı yapmaya 
bayılırız.



Bir süre önce hastalandım. Hastalıkla birlikte yaşamım biraz 
değişti. Hastalık bana çok şey öğretti. Neler öğrendiğimi 
seninle paylaşacağım. Maskeyle tanışmamı sana anlatmadan 
önce seni biraz tanımak isterim.



Adım:

Yaşım:

Birlikte yaşadığım kişiler:

En sevdiğim oyun:

En sevdiğim hayvan:

Büyüyünce ……………............…….. olacağım.

(Eğer henüz okuma yazma bilmiyorsan bir yetişkinden yardım alabilir, 
boşlukları senin için doldurmasını isteyebilirsin.)

Haydi bana kendinden bahset.



Kardeşim Mutlu her sabah gözlerini açar 
açmaz bana yastığını fırlatır. Erken 
uyanıp okul hazırlıklarına başlamışsam 
uyandığında beni odaya çağırır, o yastığı 
bana atmadan güne başlamaz. 



Bir sabah uyandığımda çok halsizdim. Fırlattığı 
yastığa tepki veremeyince Mutlu şaşırdı. Kendimi 
iyi hissetmediğim için biraz daha uyumak istedim. 
Anneme okula gitmek istemediğimi söyledim. Okula 
gitmeyi çok sevdiğim için annem de bu duruma biraz 
şaşırmıştı. İsteksizliğim ve yorgunluğum birkaç gün 
daha devam edince ailem beni doktora götürmeye 
karar verdi.



Hastaneye giderken …….........……….. 
hissediyordum. Yol boyunca etrafıma 
bakındım; ağaçları, arabaları, 
……………..………..……………..  izledim.



……………............................... hastanesinin acil bölümüne 
geldik. Hastanenin duvarları ………................…… renkti. 
Hastaneye girdiğimizde ............................... ilgimi çekti. 
Bizi bir doktor karşıladı.

(Boşlukları doldururken son sayfaya bakıp oradaki duygu 
ifadelerinden yararlanabilirsin.)



Doktor karnımı, sırtımı ve kalbimi dinledi. Hemşire kan 
değerlerime bakmak için benden kan aldı. Doktor sonuçlara 
baktıktan sonra hastanede bir süre kalmam gerektiğini söyledi.



Eve gitmeyi ve kardeşim Mutlu’yla oynamayı hayal ederken 
duyduklarım hiç hoşuma gitmemişti.

“Hadi eve gidelim!” dedim anneme.

Annem hastanede 
kalmamız gerektiğini 
söylediğinde canım sıkıldı.



Somurttuğumu görünce, “İstersen en 
sevdiğin oyuncak ……..............………’yı 
buraya getirebiliriz” dedi. Madem bir 
süre eve gidemeyecektim, o zaman 
oyuncaklarımın buraya gelmesi iyi 
olurdu. Sıkıntım biraz olsun hafiflemişti. 



Haydi sen de en sevdiğin oyuncağı çiz.

Annem, hastanede başka çocukların da kaldığını, 
burada yeni arkadaşlar edineceğimi söyleyince 
biraz daha rahatladım.



Diğer çocukların bulunduğu kata çıktık. Bu katta 
dolaşan herkesin yüzünde maske vardı. 

 “Acaba ben de mi maske takacağım?” diye 
düşünürken annemin elini sıkmışım. Çünkü 
………………................ hissediyordum. 
Maske takmak istemiyordum.  
Daha şimdiden evimizi 
özlemiştim. Koridorda 
attığımız her adımda 
annemin elini biraz 
daha sıktım. 



Korkmuştum. 
Űzülmüştüm. Odamı, 
oyuncaklarımı, hatta 
Mutlu’nun yastığını 
bile özlemiştim. Ahh 
Mutlu yarın sabah ne 
yapacaktı, yastığını 
kime fırlatacaktı? 
Acaba Mutlu buradaki 
maskeli çocukları 
görse korkar mıydı? 
Ben bile korkmuştum...





Anneme, “Bulaşıcı bir hastalıkları mı var? 
Neden maske takıyor bu çocuklar?” diye 
sordum. Annem, maskeyi korunmak için 
taktıklarını söyledi. 

Kafam karışmıştı. Neden 
korunmaları gerekiyordu ki? 
Merak içinde anneme baktım.



Tedavi sırasında insanın vücudunda iyi ve kötü 
hücreler savaşıyormuş. Bu durum kan değerlerinin 
düşmesine sebep olabilirmiş. 



Maske, koruyucu bir kalkan gibi duruyor, 
mikropların geçmesine izin vermiyormuş. 



Annemi dinlerken kalacağımız odaya geldiğimizi 
fark etmemişim.

Annem, “Sen kahramanları seversin” dediğinde 
ona gülümsedim. Kahraman resimleri yapmaya 
bayılırım. Özellikle onları koruyacak ve güçlü 
kılacak giysilerin özelliklerini günlerce 
düşünürüm. Maskelerin kalkan 
görevi üstlenmesine 
sevinmiştim.



Hadi çizebildigin kadar çok 

kahraman aksesuarı çiz.



Odamıza yerleştikten sonra annem:

“Haydi gel birlikte bir oyun oynayalım, hatta bir 
kalkan tasarlayalım” deyince çok sevindim. Bunun için 
öncelikle bizi mikroplardan koruyan şeyleri düşündük. 
Haydi sen de bize katıl, birlikte düşünelim ve 
bulduklarımızı bu kalkanın üzerine yazalım.



İşte bizi koruyan, kalkanımızı 
güçlendiren maddelerden birkaçı:

1. Doktorun söylediği süre 
boyunca hastanede kalmak.

2. Yasaklı yiyecekler tüketmemek.

3.  …................................................

4. ….................................................

5. ….................................................



Ne çok şey sıraladık! Kalkanımıza eklediğimiz her ayrıntı onu 
güçlendiriyor. Anneme, “Bu kalkan eve döndüğümüzde beni 
Mutlu’nun yastıklarından bile korur” dedim. Annem buna çok 
güldü. Mutlu’nun yastıkları uzaktayken bile bizi mutlu etmişti. 

Artık maskelerin beni koruduğunu biliyorum. Yüzümdeki 
maskeye alışmam zaman alacak. Kahramanların kalkan 
kullanmada ustalaşmaları için her gün egzersizler yaptığını 
okumuştum.

“Ben de her gün maske takarsam ona alışabilirim” diye 
düşündüm.

Ama bu öyle kolay bir iş değilmiş...





Maske takmanın ve maskeyle dolaşmanın bazı zorlukları 
var. Bu zorlukların birkaçını balonların içine yazdım. 
Balonlardaki maddeleri oku, seni zorlayan durumu seç ve 
onu boya. Balonun içinde yazan zorluğa alıştığın zaman o 
balonu patlatabilirsin. Bir kahramanın zorlukları aştıkça 
güçleneceğini unutma. 

Kötü 
kokuyor.

Midemi 
bulandırıyor.

Hasta 
hissettiriyor.

Zor nefes 
alıyorum.



Patlatacağın balonların yanına bir iğne resmi çizebilir ya da 
onların patladığını göstermek için balona ses ekleyebilirsin. 
Böylece sen güçlendikçe bu resim de her gün değişecek. 

İstersen bu balonların arasına yeni balonlar da ekleyebilir 
ve maske takmanın zorluklarını onların içine yazabilirsin. 
Sonra o zorluğu aştıkça ve maskeye alıştıkça onları da 
patlatabilirsin.

Başkaları 
bana 

bakıyor.

Kaşındırıyor.

Burnumdan 
kayıyor.

Alışkın 
değilim.

Unutuyorum. 



Uçan 
balonların 
gökyüzünde dans 
ettiklerini ve yavaş yavaş 
uzaklaştıklarını görmüşsündür. 
Balonlarını patlatmak istemezsen onları 
gökyüzüne de bırakabilirsin. Böylece balonlar 
yaşadığın zorlukları da yanlarına alıp uzaklaşırlar.



Haydi şimdi alıştığın bir zorluğu seç. 
Bu zorluğu anlatan balona bak. 
Şimdi gözlerini kapa, onu düşün. 
Güçlenmene yardım ettiği için o balona  
teşekkür et, artık ona ihtiyacın olmadığını söyle. 
Şimdi onu gökyüzüne gönder. 
Ona el salla. 
Gözlerini açabilirsin. 

Patlattığın ya da gökyüzüne gönderdiğin 
her balonda biraz daha güçleniyorsun. Bir 
kahramanın her gün kendini güçlendiren 
egzersizler yapması gerektiğini unutma.



Balonları gökyüzüne yolladıkça seviniyorum. Maskeyle ilgili 
her zorluğu aştığımda kendimi ödüllendirmeye karar verdim. 

Bisiklete binmeyi öğrenirken de böyle yapmıştım. “Haydi 
Umut! Yaza kadar bisiklet sürmeyi öğrenirsen yaz tatilinde 
arkadaşlarınla gezebilirsin.” demiştim. 

Her gün düşe kalka yol almış, yaz gelmeden bisiklete binmeyi 
öğrenmiştim. 



Hedef belirlemek ve bu 
hedefi düşünerek her gün  
bir şey yapmak işe yarıyor.



Maskeye alışmak 
için ilk hedefimin 
süresini bir hafta olarak 
belirledim. Yedi gün boyunca 
maskeyi belirli aralıkla takacağım. 
Bunu başardığımda çok istediğim 
bir şeyle kendimi ödüllendireceğim. 
Bunu kendime hatırlatmak için şu 
cümleyi yazıp duvara astım.

İs
te

rs
en

 öd
ülünü çizebilirsin de!



Sonraki hedefim iki hafta olacak. Üç haftayı bitirdiğimde 
kendime daha büyük bir ödül vereceğim.

Haydi sen de kendine bir süre ve bir ödül belirle.  
İşe yarıyor, göreceksin.

Bir hafta boyunca 

maskemi takacağım ve 

ödül olarak kendime  

.......................
.................  

vereceğim!



Kahraman kostümü ve kalkanı 
tasarlamayı zaten seviyordum. 
Hastanede buna maske tasarımı 
yapmayı da ekledim. Kendime, 
anneme ve en sevdiğim oyuncağıma 
maske tasarladım. Şimdi de 
doktorum için bir maske yapacağım. 
Kullanacağım malzemeleri yazıp 
listeyi babama verdim.

Haydi m
aske

ler
i s

üs
ley

elim!



Maske malzemesi listesi

1-

2-

3-

Annemi maske asistanı olarak seçtim. 
Tasarladığım maskenin resmini çizip onu 
nasıl yapacağımızı anneme anlattım. Babam 
malzemeleri getirince hemen işe koyulduk.



Bu arada bir de maske şarkısı yazıp bestelemiştim. 
Annemle birlikte şarkıyı söyleyerek maske yapıyoruz.



  
Maskemi seviyorum 

  
Mikroplardan korunuyorum.  
Maskeli bir kahraman oluyorum.  
Maskemi takıp

  
Maskem olunca

  
Maskemi takınca 

  
Kalkanımla daha da güçleniyorum.

  
Gelmek istersen yanıma

  
Katılmak istersen kahramanlara 

  
Sen de maskeni takmalısın yüzüne.

  
Maskem olunca  
Maskemi takıp

  
Maskemi seviyorum 

  
Maskeli bir kahraman oluyorum.

  
Mikroplardan korunuyorum.

  
Maskemi takınca 

  
Kalkanımla daha da güçleniyorum.



Herkesin içinde bir kahraman vardır. Bazı 
kahramanlar sessizdir, kahramanlıkları içlerinde 
gizlenir, onların kahraman olduğunu herkes 
bilmeyebilir. Bazılarının da kahraman olduğu çok 
bellidir, onları herkes kolaylıkla fark edebilir.



Çevrendeki  
kahramanları düşün... 

Onları kahraman yapan 
özellikleri hatırla. 

Ailen, arkadaşların, 
oyuncakların, okuduğun 
kitaplardaki karakterler, 
hemşireler, doktorlar...  

... hatta tanışmadığın 
ama kahramanlıklarını 
bildiğin kişiler bile 
senin kahramanın 
olabilir.



Hadi sen de senin etrafındaki kahramanları çiz.





Bu kahramanlara destek olmak, onları daha da 
güçlendirmek istemez misin? Ben kardeşim için 
bir maske yapıyorum.

Haydi sen de bu kahramanlar için bir maske 
tasarla ve onlara hediye et. Her birinin 
özellikleri farklı, o yüzden maskelerini 
tasarlarken onların özelliklerini düşünmelisin.







Ertesi sabah pencereden odama dolan bir şarkı ile uyandım. 
Kardeşim Mutlu’nun sesine benziyordu. Uykulu gözlerle pencereye 
doğru gittim. Maskeli biri bana aşağıdan el sallıyordu. Mutlu’yu 
muzip gözlerinden tanıdım. Ona yaptığım maskeyi takmış, 
“Maskemi seviyorum, maskemi takıp maskeli bir kahraman 
oluyorum” diye bağıra bağıra maske şarkısını söylüyordu. Elinde 
rengarenk bir sürü balon vardı. 



Sonra birdenbire balonları salıverdi. Balonlar pencereme 
doğru yükseliyordu. Pencereyi açmaya çalıştım ama ben 
açana kadar balonlar çoktan üst kata ulaşmıştı bile. Başımı 
pencereye yapıştırıp bulutlara doğru yükselen balonlara 
bakarken kocaman bir şeyin pencereme çarpmasıyla 
yerimden sıçradım. Bir yastık! Mutlu’nun yastığı! Penceremde! 



Mutlu her sabah yaptığı gibi yine sevinç içinde zıplıyordu. 
“Maskemi takınca, kalkanımla daha da güçleniyorum” diye 
bağırarak şarkısını bitirdi ve eğilerek selam verdi. Ama 
daha doğrulamadan kendini yerde buldu. 

Yastığı pencereme çarpıp tekrar yere doğru inişe geçmiş, 
Mutlu’nun kafasına konmuştu. Yerde yastığıyla yuvarlanan 
Mutlu’ya gülerken onun da kahkahalar attığını gözlerinden 
anladım. 



Derin bir nefes alıp kardeşime ve gökyüzüne yükselen 
balonlara baktım. Gün güzel başlamıştı. 



Yaşadığım zorlukların her biri her gün tıpkı bu 
balonlar gibi gökyüzüne ve kahkahalara karışacaktı.



Bu sözcüklerin ne anlama 
geldiğini biliyor musun?

Stetoskop: Doktorların vücut 

içindeki sesleri ve organları 

dinlemek için kullandıkları tıbbi bir 

cihazdır. Kemoterapi: Normalden 
daha hızlı büyüyen 
hücrelerin tedavisinde 
kullanılan çok güçlü bir 
ilaçtır. Kısaca kemo da 
denir. Bazen serumla 
damardan, bazen de hap 
olarak ağızdan verilir. 
İlaç kana karışarak 
vücuduna dağılır.Dezenfektan: Elimizde ve temas 

ettiğimiz yüzeylerde virüsler ve 
bakteriler bulunur. Dezenfektan 
mikroplardan korunmamızı 
sağlayan kimyasal bir sıvıdır. 



Damar yolu: Hastanedeyken hemşireler 
sana ilaç vermek veya senden kan 
almak istediklerinde sana her seferinde 
iğne yapmaları gerekir. Bu işlemi sürekli 
yaparak senin canını acıtmamak için 
koluna damar yolu denilen incecik ve 
yumuşacık bir plastik boru takarlar. 
Kelebeğe benzediği için buna kelebek 
adı da verilir. İlaç vermeleri gerektiği 
zamanlarda iğne yapmadan ilacı sana 
bu plastik borunun içinden verebilirler.

Kan değerinin düşmesi nedir?

Kanımızın içinde bizi koruyan 

kırmızı kan hücreleri, beyaz kan 

hücreleri, plazma ve trombositler 

diye adlandırılan bileşenler 

vardır. Bunların miktarını ölçmek 

için sayım yapılır ve bazen bu 

sayılar olması gerektiğinden 

düşük çıkabilir. Buna kan 

değerinin düşmesi denir.

Port: Port göğüs bölgesine 
yerleştirilen, yumuşak plastikten 
yapılan incecik bir borudur. 
Genelde bu işlem ameliyathanede, 
doktor tarafından lokal anestezi 
ile yapılır. Port takılmasının 
amacı, sana iğne yapmadan 
ve canını acıtmadan ilaç 
verebilmektir. Port haftalarca 
hatta aylarca kalabilir ve kimse 
orada olduğunu anlamaz. Tedavin 
bittiğinde yine lokal anestezi ile 
ameliyathanede çıkarılır. İşlem 
sırasında uykuda olacağın için 
canın hiç yanmaz.



Kalkanımızı Güçlendiren Maddelerden Birkaçı
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Çikolata yememek

Oyun oynamak
haydi her biri icin bir kalkan tasarla ve boya



Duyg
u l
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es
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2. Her çizdiğin balonla 

kitaptaki balon 

egzersizini yap.

Mutlu

Üzgün

Utanmış

Korkmuş



3. 
Ba

ka
lım

 ka
ç b

alo
n 

uç
ura

ca
ksı

n?

1. Bu duyguları her 

hissettiğinde, o kutucuğa 

minik bir balon çiz.

Kaygılı

Canı sıkılmış / 
keyifsiz

Şaşkın

Kızgın



Umut hastanede tedavi gören bir çocuk 
ve hastalık sürecinde daha önce bilmediği 
yeniliklerle tanışıyor. Özellikle maske 
takmakta biraz zorlanıyor.

Umut’un, kardeşi Mutlu ve diğer sevdikleriyle 
maskeye alışıp nasıl birer kahramana 
dönüştüğünü okumaya hazır mısın?


