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Sema Kızılkaya Sever

ELDEN ELE
HANDING IT ON

İllüstrasyon  / Illustration:
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Talya, okul arkadaşı Dila’nın evine ilk kez gideceği için çok heyecanlıydı. 

Annesi, onu Dilalara bıraktıktan sonra telaşla eve döndü. Bugün eşinin doğum 
günüydü. Akşam aile içinde sürpriz bir kutlama yapmayı planlıyordu.



Talya was so excited because she was going to her school friend Dila’s 
house for the first time. 

Her mother brought her to Dila’s house and turned back home in a hurry. 
Today was Talya’s father’s birthday. She was planning to hold a surprise 
celebration for both Talya and him.



Hazırlayacağı çilekli doğumgünü pastasını, akşam yemeğinin 
ardından mum ile süsleyip sıcak çikolata eşliğinde sunacaktı. 
Bugün Cumartesi olduğu için Talya biraz geç yatabilir ve ailece 
güzel vakit geçirebilirlerdi. 

Annesi, her şeyi hazırladıktan sonra Talya’yı almaya gitti. “Hadi 
Talya, artık eve dönüyoruz,” dedi. Ama Talya hiç eve dönmek 
istemiyordu. 



She was planning to make 
a strawberry birthday cake, decorate the 

cake with candles and serve it with hot chocolate after dinner. It 
was Saturday so Talya could go to bed a little bit late and the whole family 

could spend good time together.

After preparing everything, her mother went to pick up Talya. “Talya, time 
to go home,” she said. But she didn’t want to come back home at all. 



Talya, “Anne, lütfen biraz daha kalayım, Dila’nın çok güzel oyuncakları var,” 
dedi.  Annesi de “Hayatım, evde sana bir sürprizim var, o yüzden acele 
etmeliyiz,” diye karşılık verdi. Bunu duyan Talya, istemeye istemeye, biraz da 
merakla eve dönmeye razı oldu.  

Yol boyunca sorular sorup süprizin ne olduğunu öğrenmeye çalıştıysa da, 
annesi ona “Sürpriz söylenirse, sürpriz olmaktan çıkar,” dedi. Bunun üzerine 



“Mommy, please, I want to stay a little bit more. Dila has lots of gorgeous 
toys,” said Talya. Her mother replied: “Honey, we should hurry because I 
have a surprise for you at home.” After hearing about her mother’s
surprise, Talya a little curious about it accepted to go home, but
unwillingly. 

On the way home she tried to learn about 
the surprise but her mother told her that 
if she told her about it, it would no 
longer be a surprise. Then she started 
to grumble and started talking about 
Dila’s dolls:



Talya mızıldanıp Dila’nın ne kadar çok bebeği 
olduğunu anlatmaya başladı.
“Dila’nın bebeklerinin bir sürü kıyafeti, makyaj 
malzemesi, renk renk güneş gözlükleri var. Hem 
Dila’nın yatağı pembe. Ben de pembe yatak 
istiyorum,” dedi. Annesi “Bitti mi, Talya?” diyerek 



 “Her dolls have lots of 
clothes, make up, even every 

colour of sunglasses. And also 
Dila’s bed is pink. I want a pink bed 

too.” Her mother asked: “Have you finished, 
Talya?” and continued:



şunları söyledi:

“O, çok şanslı bir çocuk, ama sen de en az onun kadar şanslısın. Biliyor 
musun; senin  yerinde olmak isteyen o kadar çok çocuk var ki. En önemlisi, 
sağlıklı ve mutlu bir ailemiz var. Başımızı sokabildiğimiz sıcacık bir evimiz, 
yiyecek yemeğimiz, giyecek kıyafetlerimiz var ve bunların dışında daha 
saymakla bitiremeyeceğim  bir sürü güzel şeye sahibiz.” 

Talya, bütün akşam boyunca Dila’nın 
oyuncaklarından bahsetti. Onu, ne 



“She is a lucky girl but you are as lucky as her. There are so lots of children 
who want to be in your place. Above all, we have a happy and a healthy 
family. We have a warm house, lots of food and lots of other good things.”

Talya continued to talk about Dila’s toys all evening. Neither the strawberry 
cake her mommy made nor her father’s birthday made her happy. Her 
mother and father were sad.



bugün babasının doğumgünü oluşu ne de annesinin hazırladığı sürpriz 
çilekli pasta mutlu etti. Anne ve babası tabii ki bu duruma çok üzüldüler. 
Birkaç gün sonra, Talya okuldan eve döndüğünde, annesine heyecanla, 
okulda seyrettikleri, öğretmenlerinin hazırladığı tiyatro oyunundan bahsetti. 
Oyun, ailesinin yeteri kadar parası olmadığı için ayakkabı ve montu olmayan 
bir çocuk hakkındaydı. İmkânı olan bir aile onun bu ihtiyaçlarını karşılayınca 
çocuk çok mutlu olmuştu. Üstelik, okul yeni yılda çocukların birbirine 
hediye alması yerine uzak köylerde yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan 
çocuklara hediye almalarına karar vermişti. Kura sonucunda da Talya’ya bu 

köylerin birinde yaşayan Berfin 
adında 4 yaşında bir kız 

çocuğu çıkmıştı.



A few days later, when Talya came back home from school, she was so 
excited. She told that some teachers performed a play at school. The play 
was about a child who didn’t have shoes or a coat because his family 
didn’t have enough money. A wealthy family met his needs and this made 
the child so happy. Talya’s preschool decided that the students should buy 
New Year presents for children in need living in faraway villages instead of 
for each other. They made a New Year draw at school and Talya was going 
to buy a present for a four-year-old girl named Berfin.



O gün annesi ile Talya, Berfin için alışverişe çıktılar. Berfin için her 
şeyi pembe ve mor seçen Talya çok mutluydu. Artık Berfin’in 
bir montu, bir çift botu ve çok güzel kıyafetleri olacaktı. 
Eve döner dönmez, annesi Talya’ya Berfin için 
güzel bir resim yapmasını önerdi.



That day Talya and her mother went shopping for Berfin. Talya chose 
all the gifts in pink and purple colours. She was so happy. Now Berfin 
would have a coat, a pair of boots and lots of nice clothes. As soon as 
they arrived home, her mother suggested that Talya 

should draw a picture
for Berfin.



Okulda toplanan hediyeler her gün biraz daha çoğalıyordu. Birkaç gün 
sonra okula kocaman bir kamyon geldi. Talya’nın ve diğer tüm çocukların 
hediyelerini alarak yola çıktı. Okulun yöneticisi ile Talya’nın ve birkaç çocuğun 
annesi de bu köylerde hediyeleri dağıtmak üzere yola çıktılar. Talya çok 
uzaklara giden annesinin dönüşünü heyecanla bekledi. Sonunda babası, 
annesinin o akşam eve döneceğini haber verdi.



Day by day the number of gifts were increasing at school. A few days later 
a big truck came to school and took all the gifts that Talya and the other 
children had brought and departed for the far away villages. The school 
principal and some parents went to those villages to give the presents in 
person. Talya was waiting for her mommy’s return 
with excitement. Finally, her father told her that 
her mother was 
coming back that 
night.



Talya annesinin orada neler yaptığını çok merak ediyordu; Berfin hediyelerini 
alınca ne yapmıştı, hediyeler hoşuna gitmiş miydi?.. Annesi her zamanki 
sevgi dolu sesi ile orada yaşadıklarını anlatmaya başladı: “Güzel kızım, seni 
çok özledim. Ama o köylere gittiğim için de çok mutlu oldum. Berfin ve diğer 
tüm çocuklarla tanıştım. Hepsini teker teker öpüp hediyelerini verdik.  Biliyor 
musun? Oradaki çocuklar daha önce hiç oyun hamuru görmemişlerdi, onlara 
hamurla nasıl oynayacaklarını öğrettik.



Talya was curious about what her mother did there and how Berfin 
behaved when she got the gifts, whether she liked the gifts, etc. Her 
mother started to talk about what had happened there with her lovely 
voice: “My beautiful daughter, I missed you so much. But I’m so happy 
to have been there. I met Berfin and all the other children. We gave 
their presents one by one and hugged them. Do you 
know that they hadn’t seen any play dough 
before? We showed them how to 
play with it. 



Sınıflarında senin en sevdiğin hikâye kitaplarını okudum. Ailelerini ziyaret 
ettik. Yer sofralarında hep beraber yemek yedik, anneleri ile sohbet 
ettik, dertlerini dinledik, sarıldık, öpüştük, fotoğraflar çektirdik. 
Bu yüzden aldığımız hediyeler bir gün eskise de, kırılsa da, 
kullanılamayacak hâle gelse de, 
onlar bizi, biz onları hiç 
unutmayacağız.”



I told them stories in their class which you also like to listen 
to. We visited their houses. We sat on the floor and ate on an 
authentic Turkish table together, we chatted with their mothers, 
shared their problems, hugged them and took many photos 
together. Therefore, even if one day our gifts break or become 
useless, we won’t forget each other.”



“Bu arada Berfin, aldığımız hediyelere o kadar sevindi ki, gözyaşlarını 
tutamadı ve sana annesinin yaptığı bu ekmeği yolladı. Tadına bak bakalım.” 
Annesi Talya’ya yaşadıklarını anlatırken, bir yandan orada çektiği videoları 
seyrediyorlardı. Talya dinledikleri ve seyrettiği görüntüler karşısında bir daha 
annesine “Benim, arkadaşımdan daha az oyuncağım var,” demeyecekti. O 

gece yatağa girdiğinde aslında ne çok 
ve güzel şeylere sahip olduğunu 

düşünürken uyuyakaldı. 



“By the way Berfin was so happy because of the gifts so she couldn’t 
help crying and she sent you some bread which her mother cooked. 
Taste it.” They were watching the video of the trip while her mother was 
talking about what had happened there. After listening to her mother and 
watching the video, Talya decided not to complain to her mother anymore 
that she had less toys than her friends. That 
night in bed, she fell asleep while 
she was counting all the 
things she had.



“Bir annem ve babam var; evim 
var; okulum var; öğretmenlerim 
var; arkadaşlarım var; halam 
var; teyzelerim var; kuzenim 
var; kedim var; bisikletim var; 
bolca kıyafetim var; kaykayım 
var; yağmur botum var; uzaktan 
kumandalı yürüyen bebeğim var; 
anneannem var; masal kitaplarım 
var...” 



“I have a mother, I have a 
father, I have a house, I have 
a school, I have teachers, I 
have friends, I have aunties, 
I have cousins, I have a cat, I 
have a bicycle, I have clothes, 
I have a skateboard, I have 
rain boots, I have a remote 
controlled walking doll, I have a 
grandmother, I have lots of story 
books…”
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