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BİR DİLEK TUT
...Gökyüzünde milyonlarca yıldızdan 

biriymiş Çiçekyıldız.

Gerçekten de yeni açmış bir çiçek gibi 
sarı, kırmızı, yeşil renkte ışıklar açıyormuş 

çevresine...
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BİR DİLEK TUT

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Gökçe Süvari

Masal / 48 sayfa

8+ YAŞ / 2 ve 3. SINIFLAR

Temalar  
Aile bağları, Doğa sevgisi, Hayvan 
sevgisi, Hayal gücü, Dayanışma

Ana Temalar 
Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum, 
Hayal Gücü

Her akşam gökyüzüne bakmayı alışkanlık edinen çocuğa bir gece 
yıldızlardan biri göz kırpar. Bu yıldızın adı Çiçekyıldız’dır. Çiçekyıldız diğer 
yıldız arkadaşlarının bütün olumsuz eleştirilerine rağmen bu çocukla 
arkadaş olur; çünkü diğer çocuklar her akşam ya televizyonun ya da 
bilgisayarın karşısında vakit geçirir, gökyüzüne hiç bakmazlar. Her akşam 
içten diyaloglarla geliştirdikleri arkadaşlıklarını çocuğun ablası da fark 
eder; çünkü küçükken onun da yıldız bir arkadaşı olmuştur.

Çocuk bir gün, dalları balkona kadar ulaşan, uzun zamandan beri 
çiçeksiz olan kayısı ağacını gözlemler. Ağaç çiçek vermemeye devam 
ederse kesilecektir. Çiçek vermesi için bir yıldızın yardımına ihtiyacı vardır. 
Çocuk Çiçekyıldız’a ulaşmaya ve ondan yardım istemeye çalışır. Çünkü 
kara bulutlar günlerdir gökyüzünde dolaşmaktadır. “Dostlar birbirleri 
için her şeyi yaparlar mı?” sorusuna anne ve babasından aldığı farklı 
cevaplar da çocuğu düşündürür. Ama o, dostluğunun gücüne inanarak 
Çiçekyıldız’a ulaşır ve ağacın kesilmemesini diler.

KİTABIN ÖZETİ

Çocuk edebiyatının usta kalemi
Miyase Sertbarut’tan gökyüzüne, 
yıldızlara uzanan sevgi dolu bir masal…

1963 yılında Ceyhan’da doğdu. 
Keloğlan, Jules Verne, Orhan Kemal ve 
Karabaşlarıyla büyüdü. Okula giderken 
hep karnı ağrıyordu. Yani o öyle 
zannediyordu... Gazi Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi, yine 
karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı, 
karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya 
radyo tiyatroları ile başladı. Öykü, roman, 
masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının 
ağrısı geçti. Kitapların bütün ağrılara iyi 
geldiğini düşünüyor.

MİYASE 
SERTBARUT

Ödüller

► 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    Birincilik Ödülü

► 2004 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    İkincilik Ödülü

► 2006 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    Birincilik Ödülü
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ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini 

ifade eder.

Benim Eşsiz Yuvam, B.3.32. 

Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel 

olarak çaba harcaması gerektiğini 

kabul eder ve karşılaşabileceği 

eleştirilere açık olur.

Benim Eşsiz Yuvam, B.3.33. Kaybetme 

veya başarısız olma olasılığını göze 

alarak, yenilikleri deneme cesareti 

gösterir ve bundan zevk alır.

Dün, Bugün, Yarın, C.3.23. Aile 

büyüklerinin küçükken oynadığı 

oyunları araştırır, bu oyunlarla 

kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı 

oyunları karşılaştırarak değişimi ve 

sürekliliği fark eder.

3. SINIF-TÜRKÇE
Konuşma, 2.14. Duygu, düşünce ve 

hayallerini sözlü olarak ifade eder.

Konuşma, 3.6. Deneyim ve anılarını 

anlatır.

Konuşma, 3.8. İkna edici konuşur.

Okuma, 2.11. Okuduklarında sebep-

sonuç ilişkileri kurar.

Okuma, 2.21. Okuduklarından 

çıkarımlar yapar.

2. SINIF-HAYAT BİLGİSİ
Ben ve Okulum, 2.1.2. Bireysel 

farklılıklara saygı duyar.

Ben ve Okulum, 2.1.1. Kendini farklı 

özellikleriyle tanıtır.

2. SINIF-TÜRKÇE
Okuma

T2.2.1. Okuduklarının konusunu 

belirler.

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne 

zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına 

cevap arar.

T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla 

anlatır.

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve 

işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği 

kelimeleri belirler ve bu kelimelerin 

anlamlarını sözlük vb. kaynakları 

kullanarak öğrenir.

3. SINIF-HAYAT BİLGİSİ
Okul Heyecanım, A.3.2. Öğrenciler 

arasındaki benzerliklerin ve 

farklılıkların doğal olduğunu kabul 

eder.

Okul Heyecanım, A.3.6. Başkalarının 

duyarlılıklarına saygı göstererek kendi 

“Gerçek dostluk nedir?” sorusunu 
arkadaşınıza, kendinize ve 
büyüklerinize sorun; aldığınız 
cevapları karşılaştırarak farklı 
görüşleri belirleyin.

Ay ve yıldızları neden gündüz 
göremeyiz? Konu ile bir kütüphane 
araştırması yapın.

Çiçekyıldız’ı diğer yıldızlardan farklı 
kılan özellikler nelerdir?

Gökyüzünde kendinize bir nokta 
belirleyin ve aynı noktanın 
yağmurlu, rüzgârlı, güneşli 
havalarda fotoğrafını çekin. 
Fotoğrafları sınıf arkadaşlarınız 
ile paylaşarak aradaki farklılıkları 
anlatan yazılı bir ödev hazırlayın.

Romanda yer alan Çiçekyıldız 
karakterini ve arkadaşlarını bir 
tiyatro oyunu şeklinde canlandırın.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf 
ETKİNLİKLERİ

“Sertbarut’un, bu masal 
aracılığıyla televizyon ve 
bilgisayarla günlerini tüketen 
çocuklara söyleyecekleri var...”  
Ece Arar Emener,  
RAdİKAl KİTAP

Miyase Sertbarut ile
“Tartışma Atölyesi” etkinliği
Tudem Yayın Grubu Etkinlik 
Rehberi’nde.

Bir Dilek Tut (masal)
Akvaryumdaki Denizkızı (masal)
Tuna’nın Büyülü, Gemisi (öykü)
Kırmızı Kartal (öykü)
Altın Avcıları Plajda (öykü)
Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk (öykü)
İkizler İz Peşinde (öykü)
Sarı Maymun (roman)
Kaçak Köpek Biber (roman)
Yalancı Portakal (roman)
Sisin Sakladıkları (roman)
Kapiland’ın Kobayları (roman)
Kapiland’ın Karanlık Yüzü (roman)
Yılankale (roman)

Kimsin Sen? (roman)
Çöp Plaza (roman)
Sil Baştan Aşk (roman)
Buz Bebekler (roman)
Ara Âlem 1 – Tarlakoz’un Tuzağı (roman)
Ara Âlem 2 – Yasak Oyun (roman)
Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar (roman)
Saat Canavarı (öykü)

Yazarın Delidolu Yayınlarından
çıkan kitapları:
Çocukluğumun Tanrısı Piper Pa-25 
(roman)

Yazarın Tudem Yayınlarından çıkan diğer kitapları:


