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Bu bir kurgu eseridir. İsimler, karakterler ve olaylar 
yazarın hayal gücüdür, bu nedenle yaşayan ya da vefat 
etmiş gerçek kişilere herhangi bir benzerlik var ise 
tamamen rastlantısaldır.

Alarm kiti ve benzer cihazlar, üreticinin talimatlarına 
göre kullanılmalıdır.
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1. Bölüm

İyi Haberler/Kötü Haberler

Baş belası kardeşim Janset bana, “Çorapların 
Noel süslerine benziyor!” dedi. Annem, 

arabayla beni okul sonrası futbol antrenmanına 
götürüyordu. Janset de benimle birlikte arka 
koltukta oturuyordu.

Çoraplarıma baktım. Birinin tepesinde yeşil, 
diğerinde de kırmızı şeritler vardı. Öyleyse ne 
olmuş yani? Dün gece yatağı ıslattığım için 
sabah duş almak zorunda kalmıştım. Janset'e 
diş tellerinin arasında mısır gevreği parçaları 
olduğunu söylemek istesem de bunun yerine, 
“Hızlı giyinmişim,” dedim. Başıma bela almaya hiç 
gerek yoktu.
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“Nedenmiş?” diye sordu. “Yoksa duş almak 
zorunda mı kaldın?”

Annem, “Janset!” dedi uyaran bir sesle, “Bu 
konuşmanın gittiği yeri beğenmiyorum.”

Arabadan inerken annemin, “Geceleri problem 
yaşayan tek kişi o değil, öyle değil mi Janset?” 
dediğini duydum.

Gece problemi mi? Kardeşim Janset de mi 
yatağını ıslatıyordu yani? Eğer öyleyse bunu 
saklamakta çok iyiydi!

Mert bana doğru koşarken “Selam! Sana yeni bir 
bilmecem var!” dedi.

“Ne?” dedim gözlerimi kırpıştırarak. Janset’e 
odaklandığım için Mert’in bana doğru geldiğini 
fark etmemiştim.

“Bir futbolcu ne zaman kendi kalesine gol atar?” 
diye sordu.

“Yanlışlıkla topa vurduğunda mı?” diye tahmin 
ettim. 

“Hayır,” dedi Mert, “İkinci yarıda! Çünkü ikinci 
yarıda sahalar değişilir.” 

Futbol sahasına doğru koşarken “Komikmiş,” 
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dedim. Mert de koşarak bana yetişti. Bir futbol 
topu bulup top sürmeye başladık. 

Sonra durup ayağımın üst kısmıyla vuruş 
denemesi yaptım. Aptal top öbür köşeye uçtu. “Bu 
vuruşu asla öğrenemeyeceğim,” dedim Mert’e.

“Hı hı,” dedi. “Bak topu sürmede ne kadar iyisin.”

Koç, “Hadi bakalım Şahinler! Ortaya toplanın!” 
diye bağırdı. 

Mert'le soğuk çimlere oturup topu yavaşça ileri 
geri iteledik. Koç, onu dinlediğimiz sürece bunu 
yapmamıza aldırış etmez.

“Bugün ayağın üst kısmıyla yapılan vuruşa biraz 
daha çalışacağız çocuklar.”

Herkes homurdandı, en çok da ben!

Koç elini kaldırdı ve “Zor olduğunu biliyorum 
ama bu ustalaşmanız gereken bir vuruş. Bunu 
öğrendiğinizde topun tam olarak istediğiniz yere 
gitmesini sağlayabilirsiniz,” dedi.

Kendi kendime, “Ne kadar faydalı olursa olsun 
bence röveşata çekmek çok daha havalı bir hareket,” 
diye düşündüm. Kendimi havada zıplarken ve hızla 
topa patlatırken hayal ettim.



Deniz futbol oynamayı çok seviyor. Ne var ki karşısına 
futbol kampına gitme fırsatı çıktığında en büyük 
korkusuyla yüzleşmek zorunda. Gece yatağını ıslatmak, 
Deniz için büyük bir utanç kaynağı. Kız kardeşinin 
küçümseyici yorumları ve doktora gitmek zorunda 
olmasının neden olduğu endişeyle cesurca başa çıkan 
Deniz, kampa kadar yatağı ıslatma probleminin 
üstesinden gelebilecek mi?

“Deniz’in Gizli Futbol Hedefleri”, yatağını ıslatma 
problemi yaşayan bir çocuğun düşüncelerini gözler önüne 
seren samimi anlatımlı bir kitap. Deniz’in durumundaki 
bir çocuğun korku ve endişeleri incelikle ele alınırken bir 
yandan da problemle başa çıkabilmek için yapılabilecek 
çözümlere değiniliyor.
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