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Çocukları korunmuş ve el üstünde tutulmuş 
hissettiren dünyanın her yerindeki yetişkinlere, 
onların sevdikleri bütün çocuklara ve çok çok 

sevdiğimiz oğlumuz Raiden’a.

Bu hikayenin Arapça ve Türkçe versiyonları, mülteci çocukları 
ve ailelerini desteklemek için geliştirilmiştir. Yazarın babası,savaş 

nedeniyle sekiz yaşındayken mülteci olarak ailesiyle birlikte evinden ve 
ülkesinden ayrılmıştır. Yaşadığınız her şey için çok üzgünüz, ve geleceğin 
sizlere güvenlik ve iyileşme getireceğini ümit ediyoruz. Kalbimizdesiniz...



Telif 2016@  Chandra Ghosh Ippen ve Erich Ippen, Jr.

Hakları Saklıdır.

Bu PDF hiçbir şekilde çoğaltılamaz. İndirilebilir ve kişisel 
kullanım için çoğaltılabilir, reklam amacı gütmeden kullanılabilir, ücret 

talebi olmaksızın çalıştığınız aileler için çoğaltılabilir. Diğer web 
sitelerinden kitaba ulaşıma izin verilmektedir ve tavsiye edilmektedir. 

Hikayenin bağlantısının kaynağı referans verilerek elektronik Hikayenin bağlantısının kaynağı referans verilerek elektronik 
versiyonu, eğitimlerde ve sunumlarda kullanılabilir. Hikayenin 
tamamına çalışma sayfalarında yer verilemez, kaydedilemez 

yada eğitimin bir parçası olarak sunulamaz.

Eleştirel incelemeler ya da makalelerde yer verilmiş kısmi 
alıntılar haricinde, bu kitabın hiçbir bölümü; herhangi bir materyalde 

basılı ya da bağlantı olarak dahil edilemez. Bu PDF versiyonu; 
Chandra Ghosh Ippen’dan yazılı izin alınmaksızın, dağıtım amaçlı Chandra Ghosh Ippen’dan yazılı izin alınmaksızın, dağıtım amaçlı 

çoğaltılamaz. Özel kullanım talebi için Piplo Yayın ile 
iletişime geçiniz (piplo@ piploproductions.com).

"

Yayıncı, yazar, resimleyenin; bu materyalin kullanımı ile ilgili 
hiçbir sorumluluğu yoktur. Lütfen gözden geçiriniz ve spesifik 
ihtiyaçlarınız için uygunluğuna karar veriniz. Bu kitap, ruh sağlığı 

hizmeti sunanlar için hiçbir tedavi amacı gütmez. 
Okuyucular; tanı ya da profesyonel dikkat gerektiren herhangi bir 

semptom için bir ruh sağlığı uzmanına danışmalıdır.

Özet: Bir keresinde çok çok korkmuştum’u belirten sincaptır.Özet: Bir keresinde çok çok korkmuştum’u belirten sincaptır.
Diğer hayvanlar da bir keresinde korktuklarını paylaşarak 
dahil olurlar. Hikaye boyunca, küçük hayvanları neyin 

korkuttuğunu, korktuklarında her birinin nasıl tepki verdiğini, onların 
sakinleşmelerine ve güvende hissetmelerine yardımcı şeyleri öğreniyoruz.

Bu kitap stresli ya da travmatik olaylar 
yaşayan küçük çocuklar için tasarlanmıştır.

Bu hikayenin gelişimi, kısmı olarak Madde Kullanımı ve Ruh Sağlığı Bu hikayenin gelişimi, kısmı olarak Madde Kullanımı ve Ruh Sağlığı 
Hizmetleri İdaresi, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından 

desteklenmiştir. Yazarlara ait görüş, politika ve fikirler; 
Madde Kullanımı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresini, ABD Sağlık 

ve İnsani Hizmetler Departmanını tam olarak temsil etmemektedir.

Geri bildirim ve destek sağlayan Çocuk Travması Araştırma 
Programı’ndaki ve Ulusal Çocuk Travmatik Stres 
Ağı’ndaki meslektaşlarımıza özel teşekkürlerimizle.Ağı’ndaki meslektaşlarımıza özel teşekkürlerimizle.

Bu kitap Maya Vakfı'nın katkılarıyla basılmıştır.

San Francisco, CA

Piploproductions.com



Eee...



Bir keresinde 
çok çok 
korkmuştum. Ben de...

Ben de...



Ben de...
Çok 
korkmuştum.



Vır..ra...Vırak.
Ben asla 
korkmam!



Bunu konuşmaktan 
hoşlanmıyorum.





Rüzgar...Çok 
gürültülüydü. 
Evimi bozdu. 
Oyuncaklarım 

kırıldı. Fındıklarım 
her yere dağıldı. 

Her yer 
sallanıyordu.sallanıyordu.

Ben incinmiş 
birini gördüm.

Vıra..rak...



Sevdiğim biri 
uzaklara gitti.

Birilerinin 
uzaklara 

gitmesinden 
hoşlanmıyorum.

Çok sık 
gidiyorlar. gidiyorlar. 

İnsanlar kavga 
ediyordu. Ben 
saklandım, ama kavga 
etmeye devam ettiler.
Uzun süre kavga 
ettiler.



İnsanlar bağırmaya 
başladı. Kimse beni 
yanında istemedi.
Korktum ve koku 

saldım. Onlar 
bağırmaya devam 

ettikçe ben de koku ettikçe ben de koku 
salmaya devam ettim.

Ben ne olduğunu 
hatırlamıyorum; 
ama çok kötüydü.
Tekrar kötü 
şeylerin olacağından 
korkuyorum.



Birileri beni incitti; ama 
bir daha asla beni kimse 
incitemez. Isırırım ve hırlarım.

Hırrrr...



HAV!
 HAV!

HAV!

Kes şunu! 
Böyle 
yapmandan 
hoşlanmıyorum. HAV!

HAV!

HAV!

Çok gürültü 
çıkarıyor.

Beni 
korkutuyorsun.

Hrrr..Hrrr..



Hey, 
neden böyle 
yapıyorsun?

Lütfen 
gitme.

Kalbim öyle 
hızlı çarpıyor 
ki koşmak 
istiyorum.

Git; yoksa 
tekrar 
yaparım.



Hey! Kaplumbağa 
nerede?Koşmam lazım.

Eve gidip ailemi 
bulmam lazım.



Kaplumbağa 
lütfen gitme.

Beni yalnız bırak.
Karnım ağrıyor.

Tuvalete 
gitmem gerek.

Vı..Vıra ...

  Köpeğin havlayarak   
    yaptığı şeyden hiç     
       hoşlanmadım ve 
       hırlayarak ve 
      etrafta koşup 
     gürültü yaparak!
   Çok korkunçtu, hiç     Çok korkunçtu, hiç  
  hoşlanmadım. Kötü   
  şeylerin olmasından 
hoşlanmıyorum. Hem 
de hiç!



İyi misin? Hırrr...Rrrr?

Bu hoşuma 
  gitmiyor.





  Sen güzel 
kokuyorsun.



Sen çok gürültü 
yapıyorsun. Benim çok 
hassas kulaklarım var.



Ya da ısırmak...

Evet, ama 
  unutabilirim.



Korkmuş

Üzgün

Kızgın Siniri bozumuş

Çekingen

Utanmış



Annemin bana söylediği 
seyi hatırlıyorum.
Duygularımızı 
paylaşabileceğimizi 
ve bizi nelerin 
korkuttuğunu 
konuşabileceğimizi 
söylerdi.söylerdi.

 ...Ve bazen çok 
konuşuyorum.

. . . ve karnım ağrır.
Ben saklanırım . . .

Ah, bazen yerim.
  Fındıklar bana 
    kendimi iyi 
      hissettiriyor...

    Of, iyi 
     uyuyamıyorum...

Benim sesim çıkmıyor ve tek   
 söyleyebildiğim vırak vırak. Daha  
  fazlasını söylemek istiyorum. 
    Bağırmak ve ne kadar korktuğumu 
         söylemek istiyorum ama
              benden tek çıkan 
                 ses vırak.                 ses vırak.

  Ben zıplarım ve 
hızlı koşarım...

 ...ve bazen canım 
acır.



Ben gerçekten 
kötü kokar hale 
geliyorum.

Ben tutacak 
ve sarılacak 

birini bulurum. 
Bunu yapmamdan 

bazı insanlar 
hoşlanmaz. 

Burada yokmuşum gibi 
yaparım ve kısa süre 

sonra mış gibi yapmam.
Sanki gerçekten burada 

yokmuşum gibi 
hissederim, ve nerede 

olduğumu bilemem.



Bunu 
konuşmaktan 
hoşlanmıyorum.

  Hırlarım ve    
havlarım. 
     Bunu 

   yaptığımda 
insanlar beni  

 rahatsız etmez.



Neredeyse 
her zaman...

Hımmm...







Müzik beni 
sakinleştiriyor.

Ben hala 
koşmayı 
seviyorum; ama 
sakin olabileceğim 
ve sokulup sarılabileceğim 
güvenli bir yer buldum.

Annemle konuştum 
ve bana dedi ki 
“Birinin seni incitmiş 
olduğuna üzgünüm.

Seni güvende tutacağım 
ve hiç kimsenin 
seni bir daha 

incitmeyeceğinden 
emin olacağım”. 

Bu bana kendimi 
daha iyi 
hissettirdi.



 Ben arkadaşlarımla su topu oynuyorum ve 
bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor.

Babam kötü şeylerin sık sık 
olmadığını söyledi. Bu bana 
kendimi iyi hissettirdi.

Hıııı...Huuu...

  Ben nefes almayı öğrendim.
  Korktuğum zaman havanın içime 
    girişine ve çıkışına 
      odaklanıyorum, bu benim 
       sakinleşmeme yardımcı oluyor.



İnsanların bazen 
gitmelerine 
rağmen; her 
zaman geri 
gelen, sevdiğim 
insanların var 
olduğunu 
öğrendim.öğrendim.

Ben kötü kokulu değil; havalı bir 
kokarca olduğumu öğrendim. Ve 
beni önemseyen, beni etraflarında 

isteyen arkadaşlarım var.

Ben, bazı 
insanlara 
güvenebi-
leceğimi 
öğrendim.



Ve ben de 
   konuşmanın iyi bir şey olduğunu öğrendim... ...bazen.



İzlediğiniz için teşekkürler! 


