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“Benim Kahramanım Sensin 2021: COVID-19 ile umut eden çocuklar!“ ın Yapım Süreci
Bu kitap, Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu’nun (IASC MHPSS RG) 
geliştirdiği Benim Kahramanım Sensin serisinin ikinci kitabıdır. Proje, Dünya’nın her yerinden ebeveynler, bakım verenler, öğretmenler ve 
çocukların yanı sıra IASC MHPSS RG Üye Ajansları’nın küresel, bölgesel ve ülke bazlı uzmanları tarafından desteklenmiştir.

COVID-19 pandemisinin başlangıcında, 104 ülkeden 1700’den fazla çocuk, Dünya çapında yüz binlerce çocuğa ulaşan COVID-19 hakkında 
bir çocuk kitabının yazılmasına yardımcı oldu. Kitap, 140’tan fazla çeviri ve geniş bir multimedya uyarlama listesiyle, çocuklara çok başarılı 
bir şekilde ulaşan küresel bir öyküye dönüştü. Bugün, birçok çocuk, pandemi nedeniyle hala günlük rutinlerinde bazı değişimler yaşıyor ve 
ruh sağlıklarını etkileyen sorunlarla mücadele ediyor. Bu sorunların pek çoğu, pandeminin başlangıcındakilerle aynı değil.

Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nun eş başkanlığındaki IASC MHPSS RG, 
“Benim Kahramanım Sensin 2021: COVID-19 ile umut eden çocuklar!”ı yarattı.

Bu kitabın çocukların pandeminin mevcut aşamasındaki umutlarına ve endişelerine hitab ettiğinden emin olmak için çocuklardan, 
ebeveynlerinden, bakım verenlerinden ve öğretmenlerinden hayatlarının nasıl değiştiğine dair düşüncelerini, korkularını ve deneyimlerini 
paylaşmalarını istedik. Uzayan COVID-19 salgını sırasında çocukların ruh sağlığı ve psikososyal ihtiyaçlarını değerlendirmek için Arapça, 
Çince, İngilizce, Fransızca, Hintçe, İtalyanca, Rusça, Portekizce ve İspanyolca anketler dağıtıldı. Öyküde ele alınacak konuların çerçevesi 
anket sonuçlarından faydalanılarak geliştirildi. Dünya’nın pek çok yerinden çocuk, hikayenin birden fazla versiyonunu okuyup düzelttiler 
ve onların geri bildirimleri kitabı şu anda sahip olduğunuz versiyonuna güncellemek için kullanıldı.

Dünya’nın dört bir yanından yaklaşık 5000 çocuk, ebeveyn, bakım veren ve öğretmen, süregiden pandemi ile nasıl başa çıktıklarını bizimle 
paylaşmak için zaman ayırdılar. Bu hikayenin bir parçası oldukları için bu çocuklara, onların ailelerine, bakım verenlerine ve öğretmenlerine 
en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ario ve küresel ekibimiz sizlere minnettardır.

Benim Kahramanım Sensin serisi, Dünya’nın dört bir yanındaki çocuklar için ve çocuklar tarafından geliştirilmiştir.

IASC MHPSS RG, Helen Patuck’a hikaye taslağını yazdığı ve bu kitabı resimlendirdiği için teşekkür etmektedir. ©IASC, 2021.

Bu yayın Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) altında yayınlanmıştır. Bu lisansın şartları doğrultusunda çalışma koşuluyla bu eseri ticari olmayan amaçlarla 
çoğaltabilir, tercüme edebilir ve uyarlayabilirsiniz, bu esere uygun şekilde atıfta bulunabilirsiniz.



Giriş
“Benim Kahramanım Sensin 2021: COVID-19 ile umut eden çocuklar!” COVID-19 pandemisinden etkilenen Dünya’daki tüm çocuklar için yazılmış bir kitaptır 
ve 2020’de yayınlanan “Benim Kahramanım sensin: COVID-19 ile Savaşan Çocuklar!” hikaye kitabının devamı niteliğindedir. Her iki kitap da bağımsız hikayeler 
olarak okunabilir. “Benim Kahramanım Sensin 2021: COVID-19 ile umut eden çocuklar!” bir ebeveyn, bakım veren veya öğretmen tarafından, tek veya küçük 
bir grup çocukla birlikte okunmalıdır. Çocukların bu kitabı bir ebeveyn, bakım veren veya öğretmen desteği olmadan bağımsız olarak okumaları önerilmez.

“Kahramanlar için Etkinlikler” ek kılavuzu, COVID-19 ile ilgili konuların ele alınmasının ve çocukların duygularını yönetmelerine yardımcı olmasının 
yanı sıra çocukların kitaplara dayalı olarak yapacakları ek etkinlikler için kaynak oluşturur. 

Ek kılavuza buradan ulaşabilirsiniz:  https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

Benim Kahramanım Sensin serisinin ilk kitabını okumak için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: 
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

 
Çeviriler
IASC Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu (IASC MHPSS RG) Arapça, Bengalce, Çince, Fransızca, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve 
Svahili dillerine olan çevirileri koordine edecektir. Diğer dillerdeki ve formatlardaki çevirilerin koordinasyonu için Referans Grubu (mhpss.refgroup@
gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz. Tamamlanan tüm çeviriler IASC MHPSS RG web sitesinde yayınlanacaktır.

Bu çalışmanın bir çevirisini veya uyarlamasını geliştirirseniz, lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:
• Geliştirdiğiniz ürüne kendi logonuzu (veya bir fon kuruluşunun logosunu) eklemenize izin verilmemektedir.
• Çeşitli uyarlamalar yapılırsa (yani metin veya resimlerde değişiklikler), IASC logosunun kullanımına izin verilmemektedir. Bu çalışmanın hiçbir kullanımında, IASC’nin, bir özel 
organizasyonu, ürünü veya hizmeti desteklediğine dair hiçbir söylemde bulunulmamalıdır.
• Çevirinizi veya uyarlamanızı aynı veya eşdeğer Creative Commons lisansı altında lisanslandırmalısınız; CC BY-NC-SA 4.0 veya 3.0 önerilir. Uyumlu lisansların listesi için:   
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
• Çeviriye aşağıdaki sorumluluk reddi beyanını eklemelisiniz: “Bu çeviri/uyarlama, Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC) tarafından oluşturulmamıştır. IASC, bu çevirinin içeriğinden 
veya doğruluğundan sorumlu değildir. Orijinal İngilizce baskı, Kurumlar Arası Daimi Komite, ‘My Hero is You: How kids hope with COVID-19!’ Lisans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 
bağlayıcı ve özgün baskı olacaktır.”

“Benim Kahramanım Sensin 2021: COVID-19 ile umut eden çocuklar!”ın tamamlanmış tüm çevirilerine ve biçimlerine genel bir bakış için lütfen şu adresi ziyaret edin:  
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you-2021

Bu çeviri Ayşe Kaplan tarafından yapıldı, Oya Erbaş, Ece Beyazıt ve Osman Kaplan tarafından düzenlendi.

Bu çeviri/uyarlama, Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC) tarafından oluşturulmamıştır. IASC, bu çevirinin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. Orijinal İngilizce 
baskı, Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC), ‘My Hero is You: How kids can hope with COVID-19!’ Lisansı: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, bağlayıcı ve gerçek baskıdır.
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Ario, çocukların kalbinden gelen sihirli bir varlık 
olduğu için, çocukları rüya görürken, oyun 
oynarken ve hiç kimsenin onları dinlemediğini 
düşünürken bile duyabilirdi. 

Ario ve arkadaşlarının Dünya’yı gezerek çocuklara 
COVID-19’dan kendilerini nasıl koruyacaklarını 
anlatmalarının üzerinden bir yıl geçmişti.

Pek çok yeni şey öğrenmişler, arkadaşları ve 
aileleriyle görüşmenin ve oyunlar oynamanın yeni 
yollarını bulmuşlardı. Ama bazı endişeleri artmış 
ve bazı korkuları güçlenmişti. Hepsinin korktuğu 
virüs, durmadan değişiyordu. 

Ario, Dünya’nın üzerinde uçarken, uyduların da 
her yerden çocukların endişelerini, öfkelerini ve 
üzüntülerini kaydettiğini duyuyordu. 

Çocuklar Ario’nun kalplerinde olduğunu 
unutmuşlardı, bu yüzden Ario, Dünya’dan birinin 
onu çağırmasını bekleyerek gökyüzünde kaldı. 
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Ario, arkadaşları Sara, Sasha, Salem, Leila ve 
Kim’i çok özlemişti. En çok da, her zaman onun 
kahramanı olarak kalacak olan Sara’yı özlemişti.

Fakat bu kez çağrı Kaplan isminde küçük, tüylü bir 
arkadaştan geldi. 

Ario, bir gece vakti kanat çırparak yere indi ve 
Kaplan’ın penceresinin dışında belirdi.

Devasa poposunun üzerine oturdu ve “Beni sen 
mi çağırdın?” dedi. 

Tüyleri binlerce el gibi havaya fırlayarak “Miyaaav!” 
diye bir çığlık attı Kaplan. Sonra yerde dikkatlice 
sürünerek Ario’ya doğru yaklaştı ve onu kokladı. 

Ario’nun duvarda asılı duran, şirin göbekli, kısa 
ve turuncu çizimine bakarak “Bu gerçekten sen 
misin?” diye sordu. 
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“Başka birini mi bekliyordun?” 
diyerek gülümsedi Ario.

“Bilmiyorum… Yeni insanlarla pek 
tanışmıyorum artık. Utanıyorum.” 
dedi Kaplan.

“Yeni arkadaşlar olalım o zaman” 
dedi Ario. “Sana, arkadaşlarım 
utandığında ya da üzüldüğünde 
sorduğum soruyu soracağım. Şu 
anda neye ihtiyacın var?” 

Kaplan bir top gibi kıvrılıp, “Of 
hayır!” dedi. “Benim büyük bir şeye 
ihtiyacım var…” Ario, “Arkadaşlıktan 
da mı büyük?” diye sordu.

Kaplan bir anlığına gülümsese 
de yeniden kuyruğunun arkasına 
saklandı. 

Kısık bir sesle, “Çok daha büyük bir 
şey.” dedi. 

“Ben çok büyüğüm!” diye kahkaha 
attı Ario. “Benden daha büyük bir 
şeye mi ihtiyacın var?”

3
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Kaplan, kuyruğunun arkasından “Benim 
umuda ihtiyacım var.” dedi. “COVID-19’dan, 
uzun ve yalnız günlerden sonra, gelecek için 
umuda ihtiyacım var.”

“Hmm, pek de büyük değilmiş.” dedi Ario. 
“Umudun ilk başta çok küçük olabilir. Ama 
eğer ona tutunursan büyür, büyür ve büyür. 
Umut her yanımızdadır. Başlangıçta sadece 
ufacık bir parçasını bulman yeter.”

Ario gözlüğünü taktı, önce duvardaki aile 
ve yaşam dolu resimlere sonra da yatağında 
uyuyan küçük oğlan çocuğuna yakından baktı. 

“Bunları kim çizdi?” diye sordu Ario. 

Kaplan, “Babası çocuğumla resimler çizer.” 
dedi. “Birlikte yemek yapıyor, geceleri 
hikayeler okuyorlar. Eskisinden bile çok. 
Babası çocuğum okula gidemediğinde ona 
evde ders bile çalıştırıyor.” 

Ario, Kaplan’a “Bu sana umut veriyor mu?” 
diye sordu.  

“Şey, bazen evet, çünkü yakın olmaları hoşuma 
gidiyor.” dedi Kaplan. “Ama burda her zaman 
COVID-19 var ve ne zaman gideceğini 
kimse bilmiyor.”
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“Afedersiniz” diye seslendi pencerenin dışından 
yumuşak bir ses. Ario ve Kaplan şaşkınlıkla 
zıplayarak çiçekli dallarıyla onlara selam veren bir 
ağacın göründüğü pencereye doğru döndüler. 

“Konuştuğunuzu duydum ve size bana neyin umut 
verdiğini anlatmak isterim.” dedi ağaç.

Ario, Kaplan’ı sırtına aldı ve dallarının birinden 
dikkatlice aşağıya inerek ağacın altında oturdular. 
Ağaç o kadar mutluydu ki çiçekleri havada 
uçuşuyordu.

“Senede bir kez çiçek açarım ve çiçeklerimi bu 
sokakla paylaşırım.” dedi ağaç. “Çok uzun bir süre 
beni kimse farketmedi, ama geçtiğimiz bir kaç 
yıldır insanlar beni görmeye geliyorlar. Çiçeklerimi 
kokluyor, kuşlarımı besliyorlar! Farkedildiğimi ve 
sevildiğimi hissediyorum.” 

“Seviliyorsun” dedi Ario. “Her şey değişirken sen 
hep aynı kaldın. Bunun için çok teşekkürler.” 
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“Yapraklarım her sene değişir.” dedi ağaç. 
“Mevsimler değişir, gökyüzü değişir ve ben 
büyürüm. Değişim bazen korkutucu olabilir ama 
değişim aynı zamanda meyveler ve çiçekler de 
getirir.”

Yukarıdan yüksek bir homurtu geldi ve yukarı 
baktıklarında ağaçta esneyen, parlak siyah bir kuş 
gördüler.

“Arkadaşım Zoozie beni her yıl ziyaret eder.” dedi 
ağaç. “O bir sığırcık ve buraya çok uzaklardan 
geldi.”

Zoozie uyumaya çalışan, huysuz bir sığırcıktı. Ağaç 
onu nazikçe sallarken tüylerini kabarttı.

Gerinerek “Çocuklar okula pek gitmedikleri için 
artık burası çok daha sessiz.” dedi Zoozie. “Ama 
onların parkta oynarkenki neşeli seslerini özlüyorum. 
Güneyden kuzeye her gelişimde insanların değişen 
davranışlarını görüyorum. Bazı insanlar maske 
takıyor, bazıları takmıyor. Bazı çocuklar okula gidiyor, 
buradaki gibi bazı çocuklarsa okula gitmiyor”

“Okula giden çocuklar!” diye bağırdı Kaplan. “Bu 
bana ve çocuğuma gelecek için umut verebilir. 
Çocuğum okulunu çok özlüyor!” 
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“Gidip gelecek için umut arayalım 
mı?” diye sordu Ario. “Uçarak 
gidebiliriz!” 

Sığırcık kanatlarını gererek “Eh, 
uyandım artık.” dedi. “Hadi 
gidelim!”

Ario, Kaplan ve Zoozie’yi aynı anda 
kaldırdı ve hep birlikte gökyüzüne 
doğru süzüldüler. Ağaç, dallarını 
sallayarak onlara maceralarında 
mutluluklar diledi.
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Dünya’nın üzerinde yükseklere doğru uçarlarken “Kaplan bu kadar küçük biri için alışılmadık bir isim.” dedi Zoozie. 

“Bu ismi geçen sene çocuğumun babası koydu.” dedi Kaplan. “Çünkü çocuğuma sıcacık sarılıyorum ve ona kaplan gibi cesur olmayı 
hatırlatıyorum da ondan. Ama ben pek de cesur hissetmiyorum çünkü çok uzun zamandır evimizdeyiz.”

“Uzun süre aynı yerde kalmak çok cesaret ister” dedi Ario. “Özellikle de bu diğer insanları güvende tutuyorsa.” 

Kaplan bunu duyunca çok mutlu oldu ve Ario’nun sıcacık kürküne doğru sokuldu. 
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Ancak, bulutlara ulaştıklarında, hava kararıp, 
her yanı bir sis kapladığında Kaplan korkup 
titremeye başladığını hissetti. 

Ario, “Neyin var Kaplan?” diye sordu.

“Karanlık beni üzüyor.” dedi Kaplan. 
“Büyükbaba hasta olduğunda da böyle 
karanlıktı ve sonra onu kaybettik. Sanki 
elektrikler kesilmişti de bir daha geri 
gelmeyecekti.”

Ario “Böyle hissettiğin zaman, sana ne daha 
iyi gelir?” diye sordu.

“Çocuğumun bana kocaman sarılması!” 
dedi Kaplan.

“Bana uyumak iyi gelir.” dedi Zoozie. 
“Üzgün olduğumda çok yorulurum.” 

“Uyku çok önemlidir… İyi bir uyku olmadan 
umutlu olmak çok zordur.”

“Evet, hepimiz birbirimizden çok farklıyız.” 
dedi Ario. “Eğer kimse bana sarılmazsa 
ve uyuyamazsam, derin bir nefes alırım ve 
sonra bazen de geriye ateş üflerim!” 

Ario karanlığa küçük bir ışık parçası üfleyerek 
bir an için hepsini ısıttı.
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“Ben bir de tüm sığırcık arkadaşlarımı düşünürüm.” dedi Zoozie. “Bakın! İşte oradalar!”

Bir anda, bulutların içinde, birlikte uçan ve rüzgarda dans eden bir sığırcık sürüsü belirdi. 

“Bakın! Aralarında en az bir metre mesafe ile uçuyorlar!” dedi Ario. “Gördünüz mü?”

Ario Kaplan’ı kollarında döndürerek sürünün altından geçti. 

Zoozie, “Kanatlarımı gerdiğim ve arkadaşlarımla dans ettiğim zaman kendimi çok daha iyi hissederim, Kaplan” dedi. 

Sessizce uçtular, çünkü bazen yalnızca birlikte olmak, kelimelerden daha güzeldir. Zoozie ve Ario, Kaplan’a değer veriyordu ve 
Kaplan da bunu biliyordu. 
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Günler gibi gelen bir süre 
boyunca, pofuduk beyaz 
bulutların içinde keyif yapan, 
cana yakın bir dağ zirvesiyle 
karşılaşana kadar uçtular.

Ario, Kaplan ve Zoozie yumuşak 
karlara indiler ve dağ zirvesinin 
duymakta olduğu şeyleri 
dinlediler. 

“Şey, ben burada genellikle 
sadece sessizliği duyarım.” 
dedi dağ. “Ama çok rüzgarlı 
zamanlarda çocukların aileleri 
ve arkadaşlarıyla konuştuklarını, 
bazen de endişelerini duyarım. 
COVID-19 geldiğinden beri 
endişelerinin sesi çok yükseldi. 
Ben sadece dinliyorum, çünkü 
bazen insanlar endişelerini 
sadece paylaştıklarında bile 
daha iyi hissetmeye başlıyorlar.”

“Senin endişelendiğin bir şey var 
mı?” diye sordu Ario. 

Dağ, üzgün gözlerle yamaçlarına 
bakarak, “Karlarım çok hızlı 
eridiği için endişeliyim.” dedi. 

“Tek başına, bu kadar 
yüksekte nasıl gelecek için 
umutlu kalabiliyorsun?” 
diye sordu Kaplan. 
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“Gelecek için endişelenmemeye 
çalışıyorum.” dedi dağ. “Her 
gün gelen kuşlar, kar taneleri ve 
arkadaşlar için minnettarım. Burada 
olmadıklarında onları karlara çiziyor, 
kardan hatıralar yapıyorum.” 

Karda oynayan Kaplan, küçük kardan 
bir Ario çizdi ve “Benim çocuğum 
da öyle yapıyor!” diye güldü.

Kar resimlerine bakarak “Bir 
dakika… Bu da kim?” diye sordu 
Ario. Küçük bir çizimde güzel siyah 
saç örgüleri olan bir kız görülüyordu. 
“Yoksa bu…?”

“Sara’yı mı soruyorsun?” dedi dağ. 

“Ama buraya nasıl geldi?” diye 
sordu Ario. Şaşırmıştı ve arkadaşını 
bir anda çok özlemişti. 

Karlarıyla yakındaki dik bir yamacı 
işaret eden dağ, “O ve arkadaşı 
Sasha işte oradan, bir lamanın 
üzerinde maske taşıyarak geldiler.” 
dedi. 
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“Umudu nerede bulabileceğimizi kesinlikle biliyorum,” 
dedi Ario ve ayağa o kadar hızlı fırladı ki, dağ sallandı!

Ario, bir koluyla Kaplan’ı diğeriyle de Zoozie’yi kaldırırken 
“Hoşçakal sevgili dağ!” diye seslendi. Ario’nun karnının 
üzerinde dağdan aşağı kayarak hızlandılar. Kar artık 
bitene kadar her tarafa kar sıçrattılar ve sonra Ario sıcak 
havaya doğru süzüldü. 

Ario tam olarak nereye uçtuğunu biliyordu, evi görür 
görmez Zoozie ve Kaplan’ı nazikçe yere bıraktı ve güm 
diye toprağa indi. 

Sara, Ario ve arkadaşlarının üzerinde uçup geldiği 
okyanuslar kadar geniş bir gülümsemeyle evin dış 
kapısından çıktı. 

Ario’ya sarılıp sarılamayacağını sordu ve Ario da ona 
kocaman açılmış kollarıyla cevap verdi. 

Ario neşeyle gülümsedi. 

Bu iki arkadaş uzun zaman sonra ilk kez sarıldıkları için, 
sarılmaları biraz uzun sürdü. Görüşmeyeli çok uzun 
zaman olmuştu. 

Sara, “Sana sarılmayı çok özlemişim.” diye fısıldadı.
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Sara’nın annesi, Sasha’nın tekerlekli 
sandalyesini iterek dışarı çıktı. 

“Annecim!” dedi Sara. “Bak kim geldi!”  

Sara’nın annesi gülümseyerek, “Sen 
Ario olmalısın!” dedi. 

“Ve sen de dünyadaki en iyi bilim insanı 
olmalısın.” dedi Ario. Sara’nın annesi 
güldü. 

“Her zaman öyle değilim.” 

“Artık küçük kahramanımla geçirecek 
daha çok vaktim var.” dedi Sara’nın 
annesi. 

“Benim çocuğumun babası gibi!” dedi 
Kaplan. “Artık evde daha çok zaman 
geçiriyor. Ama bazen sinirleniyor ya da 
üzgün görünüyor…”

“Bunlar bana da oluyor.”dedi Sara’nın 
annesi. “Özellikle de yapmam gereken 
çok şey olduğunda. Hepimiz çok zor 
zamanlardan geçiyoruz. Kendimize 
iyi bakmalı, birbirimize değer 
verdiğimizi ve birbirimizi sevdiğimizi 
hissettirmeliyiz.” 

Ario, kanatlarını açıp Sasha’ya kocaman 
sarılmadan önce “Bunlar benim 
arkadaşlarım Kaplan ve Zoozie” dedi.
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Kaplan onlara “Biz hepimiz gelecek için umut bulmaya 
çalışıyoruz.” diye anlattı. 
“Umut çok önemli bir şey.” dedi Sara. “Ario ve 
arkadaşlarım geçen seneki maceralarımızda bana umut 
verdiler! Herkese ellerimizi yıkayarak, aramızda en az 
bir metre mesafe bırakarak ve maske takarak kendimizi 
güvende tutmamız gerektiğini anlattık. Annem de aşının 
geliştirilmesine yardımcı oluyordu!”

Annesi, kızına bir öpücük kondururken, “Sara da çok 
önemli bir iş yapıyor.” dedi. “Bir aşı geliştirmek önemli 
ama aynı zamanda hiç kimsenin yalnız hissetmediğinden 
emin olmak da çok önemli.”

“Sen gerçekten dünyadaki en iyi bilim insanı mısın?” 
diye sordu Kaplan. 

Sara’nın annesi gülümseyerek, “En iyi bilim insanı 
diye biri yoktur.” dedi. “Biz hep birlikte çalışıyoruz ve 
insanların yeniden iyi olmasını sağlayan da bu. Aşıyı 
paketleyen, hastaneye götüren ya da aşı yapan herkes 
aynı şekilde önemlidir. Hep birlikte, en güçlü dağları 
oluşturan küçük kayalar gibiyiz.” 

“Peki...” dedi birdenbire utangaç hisseden Kaplan. 
“Dünyadaki en iyi bilim insanı olarak, geleceğe umutla 
bakmayı nasıl başarıyorsunuz?” 

Sara’nın annesi gülümseyerek, “Bu çok kolay.” dedi: 
“Sadace Sara’ya bakmam yetiyor!”

Sara, Ario’ya bakıyordu.

“Ario, bana kalbimden geldiğini 
söylemiştin.” dedi Sara. “Sonra sen 
gittiğinde kalbimden senden başka 
bir şey geldi. İnsanlara geçen seneki 
yolculuğumuzu anlattığımda, herkes 
benimle pek çok farklı dilde ve pek çok 
farklı şekilde bunu konuşmak istedi.”

“Ne demek istiyorsun?” diye sordu Ario.
“Sana göstereyim!” dedi Sara.

Ario’nun elinden tutarak onu ses çıkaran 
küçük bir bilgisayarın olduğu evine 
götürdü. Ekranda, bazılarını Ario’nun 
tanıdığı bir sürü çocuk yüzü vardı.

“Biz Ario Takımı’nın üyeleriyiz.” 
dedi Sara gururla. “Arkadaşlarımız 
kalplerimizde, bilgisayarlarımızda, hatta 
mektuplarımızda. Dünya’nın her yerinden 
insanlarla nasıl güvende ve iletişimde 
kalacakları hakkında konuşuyoruz. 
Bazı insanlar herkesin COVID-19’a 
yakalanmayacağını düşünüyor. Ama 
herkes yakalanabilir, değil mi Ario?” 

Ario üzüntüyle “Herkes COVID-19’a 
yakalanabilir.” dedi. “Ten renginin ya da 
nerede yaşadığının bir önemi yok.” 
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Sara, Ario’ya bakıyordu.
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“Yürüyor ya da tekerlekli sandalye kullanıyor olmanın 
da.” dedi, kucağında yüksek sesle mırlayıp duran 
Kaplan’la odaya giren Sasha.

“Yalnız hissettiğimde, internette arkadaşlarımla 
konuşmaktan hoşlanırım.” dedi. “Bizi güldüren 
şeylerden, sevdiğimiz oyunlardan falan bahsederiz.” 

Yeni bilgisayar arkadaşı olan Juan, “Yeni şarkılar 
yapmaya ve onları arkadaşlarım için çalmaya bayılırım!” 
diye bağırdı. 

Bilgisayar ekranındaki Kim “Bazı insanlar, güvenli 
olmadığı için, hala evlerinin dışında hiçbir şey 
yapamıyorlar.” dedi. 

“Sorumlu davranarak kendilerini ve diğerlerini 
koruyorlar.” dedi Leila bilgisayardan. “Onlarla 
kendimizce, bize neyin yardım ettiği hakkında 
konuşmaya çalışıyoruz.” 

“COVID-19 ile yaşamak herkes için farklıdır.” dedi 
Salem. “Bazen Leila için endişeleniyorum, çünkü o bir 
kampta yaşıyor.”
 
Leila “Bazen çok zor oluyor.” dedi. “Ama şarkı söylemek, 
yeni şeyler öğrenmek ve arkadaşlarımla oynamak 
yardımcı oluyor.”

“Burası daha farklı.” diye ekledi Kim. “Annem 
hala pazarda meyve satmak zorunda ve onun 
hastalanmasından çok endişe ediyorum.” 

Ario “Nerede ya da nasıl yaşadığınızın bir önemi yok 
küçük kahramanlar” dedi. “Bazen herkes korkar.” 
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Kaplan, “Kaplanlar bile mi?” diye 
sordu.

Kaplan’ın tüylerini okşayarak 
“Kaplanlar bile!” dedi Sasha. 
“Umudumu kaybettiğimde, onu 
güvenli yerimde yeniden buluyorum.”

Sara, Ario’nun kanatlarına yaslanıp 
“Güvenli yerime gittiğimde sen hep 
benimle oluyorsun.” dedi.

Kaplan “Güvenli yer nedir?” diye 
sordu. 

“Zihninde, sadece senin 
gidebileceğin ve seninle gelmesini 
istediğin herkesi davet edebileceğin 
bir yer.” dedi Sasha. 

Kaplan kuyruğunu kafasının etrafına 
sararken “Gelecekle ilgili umudum 
olmadığında da oraya gidebilir 
miyim?” diye sordu.

“Oraya istediğin her zaman 
gidebilirsin.” dedi Ario. “Denemek 
ister misin?”
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Ve böylece Ario kendilerini 
rahat hissetmelerini, gözlerini 
kapatmalarını ve derin derin nefes 
almalarını söyleyerek, çocukların 
güvenli yerlerine gitmelerine 
yardımcı oldu. Ekrandaki çocuklar 
da onlara katıldı.

“Kendinizi güvende hissettiğiniz bir 
anıyı ya da bir zamanı düşünün.” 
dedi Ario. 

Daha sonra onlara güvenli yerlerinde 
ne gördüklerini, ne hissettiklerini 
ve ne kokladıklarını sordu. Güvenli 
yerlerine davet etmek istedikleri özel 
biri olup olmadığını ve bu kişiyle ne 
konuşabileceklerini sordu.
 
“Korkutuğunuz ya da üzgün 
hissettiğiniz her zaman güvenli 
yerinize gidebilirsiniz.” dedi 
Ario. “Bu sizin süper gücünüz, 
bunu arkadaşlarınız ve ailenizle 
paylaşabilirsiniz. Ayrıca, benim ve 
pek çok insanın size değer verdiğini 
unutmayın. Bunu bilmek de yardımcı 
olabilir.”
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Gözlerini açarlarken, Kaplan güvenli yerinin 
çocuğuyla birlikte olduğu evleri olduğunu 
çoktan anlamıştı.

Ario’nun kucağına tırmandı ve eve gidip 
gidemeyeceklerini sordu. 

Ario “Ama gelecek için umudu bulduk mu?” 
diye sordu. 

Kaplan alçak bir sesle “Sanırım, biraz 
bulduk.” dedi.

“Sana evde söylediklerimi hatırla.” dedi 
Ario. “Umut her yanımızdadır. Sadece ufacık 
bir parçasına tutunman yeter ve sonra umut 
büyür.” 

Ario usulca, özenle ve sevgiyle ellerini 
kalbinin üzerine koydu ve uzun, derin bir 
nefes aldı.

Bir uğultu sesiyle her şey değişti!
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Hikayelerindeki tüm arkadaşlarıyla birlikte, yıldızların ve Ay’ın onlara gülümsediği gökyüzünde süzülen bir uyduya taşındılar. 

“Canım arkadaşlarım!” dedi Sara, Leila, Kim ve Salem’e sarılarak. 

“Sıkı tutunun küçük kahramanlar!” diye seslendi Ario. “Size umut veren şeyleri yazmanızı ve Dünya’nın geri kalanıyla paylaşmanızı istiyorum. 
Biraz kağıt alın ve kalbinizden geçeni yazın.”
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Böylece çocuklar, Dünya ayaklarının 
altında dönerken, onlara neyin 
umut verdiğini yazarak ya da çizerek 
anlattılar. 

Sara “Annemin aşı geliştirmesi.” 
dedi. 

“Okulumuzun açılması!” diye 
bağırdı Juan. 

“Arkadaşım ağacın dallarında 
büyüyen çiçekler.” dedi Zoozie.  

“Cesur olduğumu farketmem.” dedi 
Kaplan.

“Şarkı söylemek.” dedi Sasha.

“Büyükbabamın bana öykü 
anlatması.” dedi Salem. 

“Yeni arkadaşlarımızın hepsi!” diye 
bağırdı Kim.

Ario “Bu doğru.” diye güldü. “Şimdi 
kağıtlarınızdan bir uçak, kuş, yıldız ya 
da ne istiyorsanız onu yapın! Ve onu 
uydumuzdan gönderin. Güneş’ten, 
yıldızlardan ve Ay’dan bize yardım 
etmelerini isteyeceğiz. Bakın, bizi 
izliyorlar!” 
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İşte böylece çocuklar mesajlarını gönderdiler ve 
onlar gökten evlerine doğru inerken, mesajları 
yağmur damlalarına, kar tanelerine, yeni açan 
çiçeklere, ağaçtan düşen hindistan cevizlerine 
ve sahillerin üzerinde uzanan gökkuşaklarına 
dönüştü.

Ario onlara Dünya’nın pek çok farklı ülkesinde 
okullarına dönen çocukları gösterdi ve Kaplan 
hepsini merakla izledi. 

“Görüyor musun, Kaplan?” dedi Ario. “Bazen 
umudu bulmak için sadece arkadaşlarımızdan 
yardım istememiz yeter. Benim gibi, onlar da 
her zaman yanında!” 

Ario eski arkadaşlarına doğru döndü. 

“Artık hoşçakal deme vakti geldi ama ben her 
zaman sizi dinliyor olacağım.” dedi Ario. 

Sara, “Sen benim için çok önemlisin.” dedi.

“Benim için de hepiniz çok önemlisiniz.” dedi 
Ario. “Bunu birbirimize hep söylemeliyiz.”

Ario, Kaplan ve Zoozie’yi kollarında kaldırarak 
gökyüzüne doğru havalandı. 

Kaplan, “Artık eve, çocuğumun yanına gidebilir 
miyiz?” diye sordu.

Ario “İşte bu kulağa tam bir macera gibi 
geliyor.” diyerek gülümsedi ve hep birlikte 
yola çıktılar- içleri dostluk ve umut doluydu. 



Hikayeyi nasıl bulduğunuzu ve kitabı nasıl kullandığınızı öğrenmekten memnuniyet duyarız; lütfen bize aşağıdaki yollarla ulaşın:  
mhpss.refgroup@gmail.com adresine mail göndererek veya sosyal medyada #benimkahramanımsensin hashtagini kullanarak 

Ek materyal bağlantıları
143’ten fazla dilde “Benim Kahramanım Sensin: COVID-19 ile Savaşan Çocuklar!”
https://interagencystandingcommittee.org/my-hero-is-you

“Benim Kahramanım Sensin: COVID-19 ile Savaşan Çocuklar!”ın multimedya uyarlamaları ve ülke düzeyindeki girişimleri
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations-my-hero-is-you

“Kahramanlar için Etkinlikler: Benim Kahramanım Sensin, COVID-19 ile Savaşan Çocuklar! kitabının çocuklarla okunmasına eşlik 
edecek, kalpten kalbe sohbetler için bir rehber!“
https://interagencystandingcommittee.org/actions-for-heroes

“Arkadaşlarıma Destek Oluyorum: Çocuklara ve ergenlere yönelik zor durumdaki bir arkadaşa nasıl destek olunacağı konusunda bir eğitim”
https://www.unicef.org/documents/i-support-my-friends

Bu ülkedeki tüm resmi 
dilleri kapsamakta

Bu ülkedeki resmi dilleri 
kısmen kapsamakta

Hiçbiri

Ario’yu kimler okuyor?
Bu harita, “Benim Kahramanım Sensin: COVID-19 ile 
Savaşan Çocuklar!“ın şu anda hangi ülkelerin resmi 
dillerinde mevcut olduğunu gösteriyor. 


