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HERKESİN YAPAMAYACAĞI İŞLER 
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Birgün, görünmez bir canavar insanlara korku salmaya başladı. 

Önce bir şehre, sonra bir ülkeye ve sonra tüm dünyaya  hızla yayıldı. 
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Canavar görünmezdi, damlacıklara saklanır, kalabalıklara bayılır, 

umulmadık yerlerde çoğalırdı. 
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Korkusu her yeri öyle sardı ki, 

tokalaşmaları, kucaklaşmaları, ve öpücükleri bile korkuttu. 
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İnsanlar çareyi saklanmakta buldu. 

Sokaklar boşaldı, şehirler sessizleşti. 
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Canavarın gücü azalıncaya; 

 bilim onu yenmenin yollarını buluncaya dek,  

herkes evlerine kapandı. 
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Bununla baş edebilirdik!!! 

 

Hayat devam etmeli, insanlık gücünü korumalıydı. 

Bazı görevler ertelenemezdi ve sadece özel kişiler yerine getirebilirdi. 
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Hastalar iyileştirilmeli; 
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                               … 

ve ertelenemeyen ihtiyaçlar karşılanmalıydı. 
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İnsanlar bilgilendirilmeliydi. 
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Kucaklaşmaların özgür kalması için bu özel kahramanlara çok iş 

düşüyordu. 
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Benim kahramanımın gitmesi gerektiğinde, 

ben de ona izin verdim. 
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Giderken ona çok özel taktikler 

verdim. 
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Tatlı sözlerimle cesaret verdim. 

 

Sıcacık kucaklayıp, yumuşacık 

öpücükler veremeyeceksem; 

 

tatlı gülücükler, şen kahkahalar 

verdim. 
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İşler, olağanüstü zamanlarda normalden daha uzun sürebilir. 
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Çok çalışmak yorabilir. Sabrettim ve ona zaman verdim. 
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Canavarı yendiğimizde, 

kahramanıma üstün hizmet 

madalyasını ben takacağım. 
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Ama o güne kadar tüm kurallara uyacağım. 

Beklemem gerektiğinde sabredeceğim. 
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Uzak durmak gerektiğinde unutmayacağım: 

Bu uzun sürmeyecek…Gülüşümü soldurmayacağım… 
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Bir kahramanla yaşamak sıradan bir şey değildir. Bazen bu oldukça 

havalı görünebilir.  Sanırım bununla da baş edebilirim. 
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Bu kitabın 

özellikle sen boya diye 

renklendirilmediğini 

biliyor muydun? 
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ÜSTÜN HİZMET MADALYASI 

 

 

 

Madalyanı istediğin gibi renklendirip kestikten sonra Kahramanını 

ödüllendirebilirsin.Dilersen bir ip geçirip boynuna takabilir, dilersen 

yakasına iliştirebilirsin. 
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Buraya dilersen hayalindeki virüsü çizebilirsin. Virüsü görebilsen ona ne 

söylerdin? Neler yapardın? Çizdiğin bu resimle bunları yapabilirsin. 
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Kitap Hakkında: 

 

Bu kitap, Tüm dünyayı etkisine alan,Covid-19 salgını sürecine şahit olan, en çok da bu süreçte ebeveynlerinden ayrı kalmak zorunda kalan çocuklar için yazılmış ve 

resimlenmiştir. 

2020 yılı sonuna kadar, kişisel kullanım için ücretsiz olarak basılabilir. 

Ticari olarak çoğaltılamaz, satılamaz. 

 Her türlü iletişim için  herkesinyapamayacagiisler@gmail.com e-posta adresinden ve “Herkesin yapamayacağı işler” Instagram hesabından iletişme geçilebilir. 

 

Yazan & Resimleyen Hakkında: 

 

Bu kitabın yazarı, ikisi de vardiyalı çalışan ve çok yorulan ebeveynlere sahipti. 

Çocukluğunun bir dönemini bir kütüphanede anne babasının işten dönmesini beklerken kitaplar arasında geçirdi. 

Büyüdü, ve dünya tatlısı iki kızı oldu. 

Kızlarına kitaplar okuyabilmek için 10 yıldır evden çalışıyor.  

Yine de bazen,işi gereği o da kızlarından ayrı kalmak zorunda kalıyor.  

Hala çocuk kitaplarının büyüsüne ve güzel günler için sabretmenin değerine inanıyor. 

 

10/05/2020 ISTANBUL 
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