ÇOCUĞUMA MASALLAR - 6

TERLİKLERİ
KİM
GİYECEK?
Aytül Akal
Hülya Delibaş Ceylan

TERLİKLERİ KİM GİYECEK?
© 1998, Tudem Yayın Grubu
1476/1 Sok. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR
YA Z A R :

Aytül Akal
Hülya Delibaş Ceylan

RESİMLEYEN:

B A S K I V E C İ L T : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent OSB 22. Cadde No:6 Malıköy/Ankara
Tel: 0 312 284 18 14

[Bu masal ilk kez 1991 yılında Yeni Günaydın gazetesi Saklambaç ekinde,
1995 yılında Mavibulut Yayınları ve 1997 yılında Uçanbalık Yayınları
tarafından ‘Sabahı Boyayan Çocuk’ adlı kitapta yayımlanmıştır.]
B i r i n c i B a s k ı : Ağustos 1998
A l t ı n c ı B a s k ı : Nisan 2017 (2000 adet)
(İlk beş baskı toplam 11.000 adet)

ISBN: 9 7 8 - 9 7 5 - 5 8 7 - 0 1 2 - 0
Yayınevi sertifika no: 1 1 9 4 5
Matbaa sertifika no: 1 6 0 3 1
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin
önceden yazılı izni olmaksızın tekrar üretilemez, bir erişim sisteminde
tutulamaz, herhangi bir biçimde elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt
ya da diğer yollarla iletilemez.
UÇANBALIK, Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’nin tescilli markasıdır.

w w w.uca nba l i k .com .tr
Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin
5. maddesinin değişik g bendi çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

TERLİKLERİ KİM GİYECEK?
Bir varmış bir yokmuş. Mini mini bir
çocuğun, mini mini terlikleri varmış. Bu
terlikler tam bu küçük çocuğun ayağına
göreymiş ama, küçük çocuk onları bir
türlü giymez, hep yerlere basarmış.
Annesi her zaman, “Yine mi yerlere
basıyorsun? Nerede bakayım senin
terliğin?” diye söylenip dururmuş. Küçük
çocuğa sorarsanız, doğrusu onun bu işte
hiç suçu yokmuş. Çünkü bu terlikler sihirli
terliklermiş. Durmadan evin içinde oraya
buraya saklanırmış. Çocuk giymek için
onları aradığında bir türlü bulamazmış.
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Sihirli terlikler ise çocuğun onu
yeterince aramadığını düşünüyormuş.
Yatak altında, kapı arkasında ya da
oyuncak sepetinde beklemekten çok ama
çok sıkılıyormuş.
Bir gün, çocuk yine evde yalın ayak
dolaşırken, sihirli terlikler gizlice sokak
kapısından süzülmüş, kendisini her zaman
kullanacak birini aramaya çıkmış.
Yolda top oynayan çocuklar görmüş.
Bu çocuklardan birinin terliği olmak ister
miymiş acaba? Neden olmasın? Kendisini
çocuklara şöyle bir göstermiş. Bakalım
hangisi bu sihirli terliklere sahip olmak
isteyecekmiş?
Çocuklar terlikleri görünce, “Aaa,
şunlara bakın,” diye bağırmışlar. Sonra
da, oynamakta oldukları eski püskü
renksiz topu bırakıp terlikleri top gibi
birbirlerine atmaya başlamışlar.
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