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Yapışkan Virüs nefes nefese Virüs Saldırı Karargâhı’na girdi. 

Telaşla anlatmaya koyuldu:

— Efendim! Aramızdan bazıları konaklayacak beden bulama-

dıklarından ne yazık ki yok oluyor. Varlığımız tehlikede, acilen 

bu duruma bir çözüm bulmalıyız...

Komutan Virüs, Yapışkan Virüs’ün sözünü bitirmesine fırsat 

vermeden çıkıştı:

— Nasıl bulamazlar? Daha önceki virüslerden o kadar ders 

aldırdık. Nasıl olur da hâlâ başarısız olurlar?

— İnsanlar da önceki virüslerden ders alıyor efendim. Nasıl 

mücadele edeceklerini çok iyi biliyorlar, diye karşılık verdi Ya-

pışkan Virüs.

— Hemen birini gönder, konaklayacak beden bulunamama-

sının sebeplerini araştırsın, diye emir verdi Komutan Virüs.

— Başüstüne efendim, diyerek çıktı Yapışkan Virüs.
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Yapışkan Virüs’ün araştırma yapması için görevlendirdiği Ajan 

Virüs, kısa bir müddet sonra Virüs Saldırı Karargâhı’na döndü. 

Yapışkan Virüs’le birlikte Komutan Virüs’ün yanına gidip öğren-

diklerini endişeyle anlattı:

— Efendim! Konaklayacak beden bulunamamasının sebebi 

insanların sıkı tedbirler alması. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmı-

yorlar. Çıkmak zorunda kaldıklarında maske takıyorlar ve ellerini 

dezenfekte etmek için yanlarında dezenfektan ya da kolonya 

taşıyorlar. Aralarına da bir buçuk metre mesafe koyuyorlar. Sa-

rılmıyor, öpüşmüyorlar. Ellerini sık sık, en az yirmi saniye sabunla 

yıkıyorlar.

— Ne yani bu kadar mı, diye çıkıştı Komutan Virüs.

— Bir de beslenmelerine dikkat ederek bağışıklık sistemlerini 

güçlendiriyorlar, diye ilave etti Ajan Virüs.

6 7



Komutan Virüs düşünüyordu. Kendi kendine söylendi:

— Önceki tecrübelerinden bizden daha iyi ders aldıkları orta-

da. Fakat bizim neslimizin de devam etmesi lazım. Konaklayacak 

beden bulmak için bir yol bulmalıyız.

Komutan bunları sesli söylediğinin farkında değildi.

— Bir şey mi dediniz efendim, diye sordu Ajan Virüs.

— Diyorum ki konaklayacak beden bulmanın bir yolu olmalı, 

dedi Komutan Virüs düşünceli bir hâlde.

— Bir yolu var efendim, diye sırıttı Ajan Virüs.

— Nedir o yol, diye umutla baktı Komutan Virüs, Ajan Virüs’e.

— Çocukları kullanmak, diye cevap verdi Ajan Virüs.
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Cevap karşısında Komutan Virüs hayal kırıklığına uğradı.

— Önerin bu mu? Çocukları hasta edemediğimizi bilmiyor 

musun, dedi kızgın bir şekilde.

— Bilmez olur muyum efendim. Zaten onun için onları kul-

lanalım diyorum ya. Onları bizleri taşımaları için ikna edebiliriz.

— Çocuklar çok akıllı. Nasıl olacak bu?

— Akıllılar ama aynı zamanda saflar. Temiz kalpliler, kötü dü-

şünmezler. Onlara kendimizi acındırabiliriz. Hem şu anda evde 

olduklarından sıkılıyorlar. Onların bu zaaflarını kullanabiliriz.

— Başarılı olabilir miyiz sence, diye sordu Komutan Virüs.

— Denemekten başka çaremiz yok, diye cevap verdi Ajan 

Virüs.
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Yapışkan Virüs, bir süredir Ajan Virüs’le Komutan Virüs’ün 

konuşmalarını dinliyordu. Komutan Virüs’ün gözüne girebilmek 

için görevi üstlenmeye can atıyordu: 

— Komutan’ım, dedesine virüs bulaşmış bir çocuğu kullana-

biliriz, dedi Yapışkan Virüs. O çocuk, diğer çocuklara ulaşmamız 

için yardımcı olabilir.

— Görev senindir Yapışkan Virüs, dedi ve onu yüreklendirmek 

için ilave etti: Görevi başaracağına inanıyorum.

Yapışkan Virüs araştırdı. Arkadaşlarından yardım aldı. Yaşlı 

bir adamın iyileşip evine gittiğini, onun vücudunda yok olan vi-

rüsün akrabalarından öğrendi. Yaşlı adamın torununa ulaşmanın 

yolunu da buldu.
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— Merhaba, dedi küçük kıza.

— Kim konuşuyor, diye sordu Esra şaşkınlıkla ve biraz da 

korkarak.

— Beni göremezsin ama duyabilirsin, dedi Yapışkan Virüs.

— Nesin sen? Neden seni göremiyorum?

— Dedeni iyileştiren virüsüm ben.

— Virüs mü? Annem virüslerin hasta ettiğini söyledi. Nasıl 

iyileştirmiş olabilirsin?

“Ne kadar akıllıca sorular soruyor bu çocuk!” diye içinden 

geçirdi Yapışkan Virüs. Kendini toparlayıp cevap verdi:

— Dedeni hasta ettiğim doğru ama onun daha güçlü olması 

için bunu yaptım. Yani vücudu daha güçlü olsun diye... Spor 

yapmak gibi düşünebilirsin. Spor yaparken yorulursun, terlersin 

ama vücudun güçlenir, kas bile yaparsın.

— Hıııımm, hiç böyle düşünmemiştim, dedi Esra.
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— Yetişkinler bizi anlamıyor. Ama sen temiz kalpli bir çocuk-

sun. Bizi ancak sen anlarsın diye sana geldim. Biz virüsler insan-

ları güçlendirmek istiyoruz, onlar ise vücutlarına girmemize izin 

vermiyorlar. Bir sürü önlem alıyorlar. Bu önlemleri aşıp onlara 

ulaşamıyoruz.

— Ama sizler insanların ölümüne sebep oluyorsunuz, dedi 

Esra.

Yapışkan Virüs çetin ceviz bir çocuk seçtiği için kendine kız-

dı. Küçük kızı kandırması zor olacak gibi görünüyordu. Yine de 

denemeliydi. Virüsler tehlikedeydi ve o da virüsleri kurtararak 

kahraman olmak istiyordu.

Yapışkan Virüs bir an durdu, düşündü. Şöyle cevap verdi:

— İnsanların ölümüne sebep olan biz değiliz. Biz, insanlar 

hastalıklarla daha iyi mücadele edebilsin diye bağışıklık sistem-

lerini güçlendirmek istiyoruz.
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Esra, Yapışkan Virüs’e inanmaya başlamıştı. Çünkü dedesinin 

iyileşmesine çok sevinmişti. Dedesi hastayken anne ve babası 

çok endişelenmişti. Esra’yı dedesiyle görüştürmemişlerdi. Hatta 

anne ve babası bile görememişti dedesini.

Yapışkan Virüs, Esra’nın bakışlarından onu inandırmaya baş-

ladığını anladı. Biraz daha üstelemeliydi.

— Kaç gündür evdesin? Artık sen de sıkılmadın mı? Biz ne 

kadar çok insanın vücuduna girersek okullar o kadar erken açı-

lır. Sokaklarda rahatça dolaşıp oyun oynayabilirsin, dedeni de 

istediğin zaman ziyaret edebilirsin. Bütün yasaklar kalkar.

Esra, Yapışkan Virüs’ün söylediklerini düşündü. Okula gitme-

yeli uzun zaman olmuştu. Arkadaşlarını, onlarla oyun oynamayı, 

öğretmenini özlemişti. Bir an önce bunlara kavuşacaksa elinden 

geleni yapmalıydı.

— Ne yapmamı istiyorsun, diye sordu Esra hevesle.
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Yapışkan Virüs içinden “Ooooooh!” çekti ve devam etti:

— Biliyorsun yetişkinler küçüklerin sözlerini pek dinlemez. 

Onun için her şeyi kendin yapman gerekiyor. Böylece bir süper 

kahraman bile olabilirsin.

— Süper kahraman olmak mı, diye sordu Esra heyecanla.

Yapışkan Virüs, çocukların süper kahramanlara olan zaafını 

biliyordu. Esra’yı kandırdığına artık emindi.

— Elbette! Hem insanların güçlü olmasına yardımcı olacaksın 

hem de bizim yaşamamızı sağlayacaksın. İnsan vücuduna gir-

mezsek ölürüz. Sana söylediklerimi önce sen yapacaksın sonra 

da etrafındaki çocukların yapmalarını sağlayacaksın. Ne kadar 

çok çocuğun yapmasını sağlarsan o kadar ünlü bir süper kah-

raman olursun, dedi Yapışkan Virüs.
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Esra, kendini şimdiden bir süper kahraman gibi hissediyordu.

— Mesela senden ellerini en az yirmi saniye sabunla yıkamanı 

istiyorlar, dedi Yapışkan Virüs.

— Evet, ailecek öyle yapıyoruz, diye heyecanla atıldı Esra.

— İyi de sen daha çocuksun. O kadar yıkarsan ellerin yıpran-

maz mı? Hem o kadar su akıtman israf olmaz mı, diye Esra’nın 

heyecanını küçümser bir tavırla karşılık verdi Yapışkan Virüs.

— İsraf olmuyor ki. Sabunu elimize alıyoruz, elimizi ıslattıktan 

sonra musluğu kapatıyoruz. Köpüklüyoruz sonra da durulamak 

için tekrar açıyoruz, diye yine Yapışkan Virüs’ü sinir edecek bil-

giçlikle cevap verdi Esra.

“Amma akıllı bu çocuk.” diye düşündü Yapışkan Virüs, bunu 

sesli söylediğini fark etmeden.

— Öyleyimdir, dedi Esra gururla.
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Yapışkan Virüs o zaman anladı düşündüğünü sesli dile 

getirdiğini.

— Elbette çok akıllısın. İsraf etmemen çok iyi. Sen yine 

de ellerini bu kadar yıkama, daha küçüksün. Büyüyene 

kadar ellerin buruş buruş olur. Yaşlıların ellerini düşünse-

ne, ellerini çok yıkadıklarından buruş buruş. Onlara neden 

“yaşlı” denildiğini sanıyorsun? Çünkü sürekli ıslaklar, dedi 

Yapışkan Virüs.

Esra ellerine baktı. Dedesinin ellerini düşündü. Elbette 

öyle elleri olmasını istemezdi. Hem yaşlı kelimesinin ıslak 

olmakla bir ilgisini olabileceğini hiç düşünmemişti.
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— Gidip annene, babana, özellikle dedene sarıla-

bilirsin. Sevgi sarılmadıkça gösterilmiş olmaz, sana 

hep böyle öğrettiler. Şimdi de sarılmanı istemiyorlar. 

Sarıl ki güçlü olmaları için senden onlara da geçe-

bileyim. Onlardan da daha fazla insan vücuduna 

girebilelim, diye devam etti Yapışkan Virüs.

— Tamam yapacağım, dedi Esra göreve hazır bir 

kararlılıkla.

— Bir şey daha var, dedi Yapışkan Virüs sesini 

alçaltarak. Gizemli bir hâl takınmıştı.

Esra da sesini alçaltıp,

— Nedir o, diye sordu.

— Konuştuklarımızdan yetişkinlere bahsetme-

melisin. Aramızda sır olarak kalmalı, dedi Yapışkan 

Virüs.

— Anlaşıldı, dedi Esra kendinden emin bir tavırla.

Yapışkan Virüs’ün içi rahatlamıştı.
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Esra nereden başlayacağını düşündü. Önce ellerini daha az 

yıkamakla başladı. Bunu fark eden Fatma Hanım sordu:

— Kızım, ellerini neden sık sık yıkamıyorsun?

— Buruşmasınlar diye, cevap verdi Esra.

Esra’nın cevabına şaşıran Fatma Hanım:

— Olur mu kızım, eller sık sık yıkanınca buruşmaz ki, dedi.

— Yaşlıların elleri neden buruş buruş o zaman? Hem onlara 

neden yaşlı deniyor? Demek ki sürekli ıslaklar, dedi bilgisinden 

emin bir şekilde.

— Ellerini çok yıkadıklarından değil, dedi Fatma Hanım gü-

lümseyerek.

— Anne, dedem hasta olmuştu ya, artık daha güçlü değil mi?

— Evet kızım iyileşti, şimdi daha iyi.

— O zaman demek ki hastalık onu güçlü yaptı. Virüsler o 

kadar da kötü olmamalı, öyle değil mi?

— Kötü olmaz olur mu kızım? Az kalsın dedeni kaybedecektik.
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— Virüs herkese bulaşırsa tüm insanlar güçlü olmaz mı? Hepi-

miz güçlü olursak okullar tekrar açılır. Biz yine gezmeye gideriz. 

Dedem bize gelir, biz ona gideriz.

— Virüs bulaşırsa herkes hasta olur kızım, güçlü olmaz. O 

günler de gelecek ama biraz daha tedbirli olmalıyız.

— Anne, virüsleri de düşünmemiz gerekmez mi? Onlar güç-

lendirecek bir beden bulamazlarsa ölür.

— Sağlık görevlileri virüsleri öldürmek, insanları iyileştirmek 

için bu kadar uğraşırken senin böyle düşünmen çok garip, dedi 

Fatma Hanım şaşkınlıkla.

Esra, annesinin söylediklerini düşündü. Haberlerde; ölenler-

den, iyileşen hastalardan bahsediliyordu. Yapışkan Virüs doğru 

söylüyorsa bu kadar insan neden ölüyordu?

Esra, Yapışkan Virüs’le olan konuşmasını annesine anlatıp 

anlatmamak konusunda kararsız kaldı. Fatma Hanım kızının 

kararsızlığını anlamıştı.

— Bir şey söylemek ister gibisin Esra. Benimle her şeyi konu-

şabileceğini unutma, diyerek Esra’yı cesaretlendirmeye çalıştı.

Esra biraz daha düşündü. Annesi onu hep dinlerdi, ona gü-

venirdi. Eğer süper kahraman olacaksa annesinin yardımıyla 

olabilirdi. Sonunda Esra, annesine Yapışkan Virüs’ün söyledik-

lerini anlattı.

Fatma Hanım, Esra’nın anlayacağı şekilde anlattı.
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Annesinin anlattıkları Esra’yı hem şaşırttı hem üzdü. Çünkü 

annesinin söylediğine göre Yapışkan Virüs, Esra’yı kandır-

maya çalışmıştı.

Esra, Yapışkan Virüs’e süper kahramanın nasıl olunacağını 

göstermeye karar verdi. Annesinin yardımıyla sosyal med-

yayı kullandı. Bütün arkadaşlarını hem virüs hakkında hem 

de virüsle mücadelede neler yapılması gerektiği konusunda 

bilgilendirdi:

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıyız. Çıkacağımız zaman 
yetişkinler gibi maske takmalı ve insanlarla aramıza en az bir 
buçuk metre mesafe koymalıyız.

Ellerimizi, yavaş yavaş yirmiye kadar sayarak sabunla yı-
kamalıyız. Gün içinde bunu sık sık tekrar etmeliyiz. Merak 
etmeyin, ellerimiz yıkanmakla buruşmaz. J

Beslenmemize dikkat etmeliyiz. “Annemiz ne pişiriyorsa 
yemeliyiz.” demek daha doğru olur. J

Virüsün vücuda girmemesi için temizlik çok önemli. Ümitli 
olmak ve iyi düşünmek de... 

O zaman sloganımız şu:
“BİZ VİRÜSTEN GÜÇLÜYÜZ”
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Esra sosyal medyada, evde ailecek oynanabilecek oyunları 

da paylaştı.

Sevginin sadece kucaklamak ya da öpüşmekle gösterilme-

yeceğini, kelimelerin ve davranışların da sevgi dili olabileceğini 

anlattı. Ayrıca güzel bir resim çizip pencereden yalnız yaşayan 

komşu teyzeye gösterdi. Komşu teyze ona balkondan öpücük 

gönderdi. Teyzeye yalnız olmadığını göstermek için yaptığı resim 

bir müddet balkonda kalacak sonra onu hediye edecekti. Yan 

balkondaki arkadaşıyla balkondan balkona isim şehir hayvan 

oynadı. Bu oyunda uzmanlaşmıştı.

Dedesiyle hemen her gün görüntülü olarak konuşuyordu. 

Bazen dedesi ona masal anlatıyordu, bazen de birlikte oyun 

oynuyorlardı. Daha önce dedesiyle hiç evcilik oynamamıştı. 

Bu oyunu genelde yaşıtlarıyla oynardı. Artık dedesiyle evcilik 

oynuyor, oynarken de dedesinin hâline çok gülüyordu. Çünkü 

dedesi evcilik oynarken gerçek mutfak aletlerini kullanıyordu, 

böyle oynamanın daha zevkli olduğunu söylüyordu.
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Esra, dedesine sanal olarak misafir olduğunda dedesi ger-

çekten çay demliyor, ekrandan bir bardak çayı Esra’ya uzatıyor 

sonra da kendisi bir güzel içiyordu. Kahkahalarla gülüyorlardı. 

Dedesi Esra’ya misafir olduğundaysa Esra çayı oyuncak çay 

takımıyla yapıyordu. Bazen de Fatma Hanım çay demliyordu. 

O zaman Esra; annesi, babasıyla ekranın bu tarafında, dedesi 

diğer tarafında karşılıklı çay içiyorlardı.

Ayna oyunu da oynadıkları oyunlar arasındaydı. Bir dedesi 

ayna oluyordu bir kendisi... Ayna olanın yaptığı hareketleri, karşı-

sındaki aynen yapmak zorundaydı. Bu oyunda dedesi çok iyiydi. 

Ayna dedesi olduğunda o kadar komik hareketler yapıyordu ki 

Esra onları yapayım derken gülmekten karnına ağrılar giriyordu.

Esra, dedesinden birçok oyun ve masal öğrendi; dedesi de 

Esra’dan... Virüsün söylediğinin aksine, aralarındaki sevgi çok 

daha güçlenmişti.
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EBEVEYNLERE NOT
Covid-19 salgınında evde karantinada kalan çocuklarımızın ruhsal den-

gelerini korumak adına anne babalara hatta büyükanne büyükbabalara 

da çok iş düşüyor.

İnsanoğlu kontrol edebildiği, öngörülebildiği bir hayatta daha az kay-

gı yaşar. Öngörülemez, bilinemez olan tehlike, kaygıyı artırır. Bu durum 

çocuklar için de geçerlidir. Bu nedenle evde bildikleri, güvenilir rutinleri 

oluşturmak çocukları rahatlatacaktır. Oyun en güzel, en bilinir rahatlama 

yöntemidir onlar için. Bu dönemde daha fazla oyun ve hareket iyi gele-

cektir.

Oyuncaklarla canlandırmalar, resim yapmak, konu ile ilgili masallar, 

ev içi aktiviteler çocukları rahatlatacak, yeniden güvende olduğunu his-

settirecektir.

Bu dönemde öz bakım ile ilgili direnç gösterecek çocuklara bu kitabı 

rahatlıkla okuyabilirsiniz. Korkutmadan, kaygısını daha da artırmadan 

bilgilendirerek virüsü ve neden olabileceği şeyleri anlatmak, çocuğun 

durumu kabullenmesini ve önlem almasını kolaylaştıracaktır.

Ancak her zaman unutmamak gereken bir şey varsa o da yetişkinler 

olarak kendi kaygımızı kontrol altına alamazsak çocuğumuz bunu çok 

çabuk okuyacak, duygusal ve davranışsal tepkiler verecektir. Bu nedenle 

önce kendimizden başlamak ve ne hissettiğimizi fark ederek, buna dair 

önlemler almak çok daha sağlıklı olacaktır. Çocuklar en nihayetinde bizi 

aynalar.

Özlem Mumcuoğlu

Uzm. Psikolojik Danışman

BİZ VİRÜSTEN GÜÇLÜYÜZ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

Hayal Panosu: Çocuğunuza, rahat rahat dışarı çıkabileceği zaman neler 

yapmak istediğini tek tek hayal etmesini söyleyin. Önce siz yapmak iste-

diklerinizden bahsederek ona rehberlik edin. Hayal ettiklerini fon kartona 

çizerek resme dönüştürmesini ve pano olarak duvara asmasını isteyin. 

Maske Takma Yarışı: Çocuğunuza maske takma şeklini gösterin. İnsan-

ların maske kullanarak mikroplara karşı kendilerini koruduklarını söyleyin. 

Kullanımı biten maskelerin mutlaka bir poşete konularak çöpe atılması 

gerektiğini de belirtin. Daha eğlenceli bir duruma getirmek için aranızda 

yarış düzenleyin. Kimin önce maskesini takıp çıkaracağını görerek eğlenin.
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Sağlıklı besleniyorum: Çocuğunuzla birlik-

te patates salatası yapın. Haşlanmış patatesleri 

çocuğunuzun soyarken siz de diğer malzemeleri 

hazırlayın.

Hazırlık aşamasında sağlıklı beslenmenin önemini anlatın. Sağlıklı 

beslenme hakkında bilgiler verin.

Mikroplardan kurtuluyorum deneyi: Çocuğunu-

zun eline önce krem sürün sonra avucuna karabiber 

dökerek iyice ovuşturmasını isteyin. Karabiberleri 

mikrop olarak düşünebileceğini belirtin. Önce elle-

rini sadece suyla yıkamasını söyleyin. Mikropların 

tamamen çıkmadığını fark etmesini sağlayın. Sonra 

sabunla tekrar yıkamasını isteyin. Elinin tamamen temizlendiğini gören 

çocuğunuza su ve sabunun önemini vurgulayarak el temizliğini anlatın.

Doğru el yıkama resmi: Önce 

doğru el yıkama şeklini aşamala-

rı ile birlikte çocuğunuza anlatın. 

Sonra birlikte lavaboya giderek uy-

gulamalı bir şekilde gösterin. Elle-

rini önce ıslatıp sonra suyu kapamasını, sabunla yirmi saniye köpürtmesini 

ve tekrar suyu açarak iyice durulaması gerektiğini gösterin. Yemeklerden 

önce ve sonra tuvaletten çıkınca, dışarıdan eve gelince mutlaka ellerin 

yıkanması gerektiği üzerinde durun. Öğrendiklerinin resmini yapmasını 

isteyerek lavabonun yanına yapıştırın.
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