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DİLEKLER 
 
Güzel bir bahar günü Seren ve arkadaşları bahçede oturmuş oradan buradan 

konuşuyorlarmış. 

Seren: Arkadaşlar haydi bir oyun oynayalım. Eğer hemen olacağını bilseydiniz nasıl 

bir dilekte bulunurdunuz. Ben örneğin masmavi gözlerim olsun isterdim. Bir 

görenin bir daha dönüp bakacağı kadar güzel gözler.. 

Alev: Ben sadece gözlerimin değil, vücudumun da çok güzel olmasını dilerdim. 

Uzun bir boy, yeşil gözler, gür saçlar...Beni gören herkesi etkilemek, 

güzelliğimle büyülemek isterdim. 

Olga: Ben çok akıllı olmayı dilerdim. Bir okuduğumu asla unutmamak, tüm 

bilinmeyenleri çözmek gibi... 

Meral: Zengin olmak, dünyalar kadar param olsun isterim. Nasılsa diğerlerini elde 

ederim. 

Fügen: Ben sağlıklı olmayı ama bunun sürekli olmasını dilerdim. Asla hasta 

olmayacağım, bu bana yeter. 

Eda: Ünlü olmak benim hayalim. Dünyanın bir numaralı balerini olmayı 

diliyorum.  

Seren: Beril, sanırım sana bir şey bırakmadık. Hem sen zaten hayatından hep 

memnunsundur. (Kızlar gülüşmeye başlarlar) 

Beril: Doğru ama yine de bir dilekte bulunacağım. Güzellik, ün, şöhret, zenginlik 

ve hatta başkasına faydası dokunmayan akıl bile beni ilgilendirmiyor. 

Güzellik ve şöhret geçici. Elbet bir gün hepimiz yaşlanacağız. Zenginliğini 

dağıtmadıktan sonra dostluğu nasıl bulacaksın. Hiç hastalanmamak ise hasta 

olanları anlamamak olur. 

Fügen: İyi, güzel söylüyorsun da Beril, şu hayatta kalıcı olan ne var ki? Tabii ki 

isteklerimizin  de bizim gibi bir sonu olacak. Hıı.. Sen ölümsüzlüğü 

dileyeceksen o başka. Bak bu bizim aklımıza gelmemişti. 

Beril: Hayır, hayır. Ölümsüz olmayı dilemeyeceğim ama dünyada tükenmeyen tek 

şeye sahip olmayı isterdim. 

Kızlar hep birlikte merakla sorarlar: Neymiş o hiç tükenmeyen şey? 

  

Beril:  İyilik dünyada tükenmeyen tek şeydir. Kendimi göstermeden fakirlere, 

hastalara, hak eden herkese dilediklerini verebilecek bir güce sahip olmak 

isterdim. 

Olga: Sen aslında bu dileğine o kadar yakınsın ki Beril, değil mi arkadaşlar? (Hepsi 

sevecenlikle Beril’e gülümseyerek Olga’ya katıldıklarını söylerler.) Zaten 

böyle bir kişiliğin olmasa böyle bir dilekte bulunmazdın. Hepimize örnek 

oluyorsun. Kızlar, bizler de kendimizi bırakıp, biraz da etrafımızla ilgilensek 

daha iyi olacak. Hadi kalkın, herkes eve, annesine yardıma gidiyor. 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Kızlar, teker teker neler dilediler?  

2. Beril’in dileği ile kızların dilekleri arasında, diğer insanları da ilgilendirme 

açısından fark nedir? 

3. Siz, gerçekleşeceğinizden emin olsanız, nasıl bir dilek dilerdiniz? 

4. Beril, niçin kendini göstermeyen bir iyilik perisi gibi olmayı diliyor? 

5. Sizce, yaşadığınız çevre içinde iyilik perisi olmak mümkün mü? Zor diyenler 

nedenlerini açıklasınlar. Olunabilir diyenler ne yapacaklarını anlatsınlar. 


