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Güçlü Çocuk Yayınlari

Bu eserin tüm yayın
hakları Güçlü Çocuk ve
Advocates of Silenced
Turkey-AST’ye aittir.
Eserde yer alan metin ve
resimlerin, Güçlü Çocuk ve AST'nin
önceden yazılı izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da
herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve
depolanması yasaktır.

Sevgi 7 yaşına gireceği ve okula başlayacağı için çok sevinçliydi. Annesi ve babası her yaş günü için
Sevgi’ye güzel bir kutlama hazırlar, sevdiği insanları ve arkadaşlarını bu özel güne
davet ederdi. Davetlilerin her biri Sevgi’nin dünyaya geldiği bu özel günü
neşe içinde kutlarlardı. Bu kutlamaların en güzel yanı babası
Ahmet Bey’in yaptığı pastalar
olurdu. Ahmet Bey yemek
yapmayı çok sever ve özellikle
Sevgi’nin sevdiği tatlıları yapardı.

Ahmet Bey uzun süredir evde değildi ve
bu yaş gününde evde olamayacağı için
ona her yıl yaptığı gibi güzel bir pasta
yapamayacak, bir kutlama
hazırlayamayacaktı. Babasının yanında
olamayışı Sevgi’yi biraz üzüyordu ama
çok iyi biliyordu ki bu kendisiyle ilgili
bir durum değildi. Babası kendi istediği
için değil mecbur kaldığı için uzaktaydı.
Babası da Sevgi’nin yanında olmayı çok
istiyordu, Sevgi bundan emindi.

Tam doğum gününde olmasa da doğum gününden
bir hafta sonra babasını görebilecek olmanın
sevinciyle doluydu Sevgi’nin kalbi. Yine de
babasıyla görüşeceği günün
gelmesini beklemek zordu. Zaman
geçmek bilmiyordu fakat Sevgi
sabırlıydı. Artık 7 yaşına yaklaştığı
için haftanın günlerini ve ayları iyi
biliyordu. Buluşma gününe ne
kadar kaldığını daha iyi anlamak
için annesiyle birlikte bir takvim
oluşturmuşlardı. Her akşam
yatmadan önce biten güne bir
çarpı atıyor ve kalan günlerin
azaldığını gördükçe mutlu
oluyordu. Her geçen gün babasını görme vaktinin
yaklaştığını bilmek harikaydı!

Sevgi bu yıl doğum günü kutlamasını babasıyla
birlikte yapmak için bir hafta daha beklemek
istiyordu. Pasta olmayacaktı, arkadaşları
gelmeyecekti ama babası ve annesinin şefkat
dolu kollarında olmak onu mutlu etmeye
yeterdi. Hediye de beklemiyordu üstelik.
Günler geçti, babasını görme vakti geldi.
Sevgi bir önceki gece heyecandan zor
uyuyabilmişti. Sabah erkenden kalktı ve
babası için bir resim çizip hazırlandıktan
sonra annesinin elinden tutarak
yola koyuldu.

Babasının bulunduğu yeri hiç
sevimli bulmuyordu, hatta biraz
ürkütücü görünüyordu. Ahmet Bey
güçlü bir babaydı, burada
bulunmak onun için problem
olmuyordu. Tek istediği kızına bir
an önce kavuşabilmek ve günlerini
Sevgi ile geçirebilmekti. Bunun ne
zaman olacağı kesin değildi fakat
babası bir gün eve gelecekti. Sevgi o
gün gelene dek babasının istediği
gibi güzel ahlaklı, derslerinde
başarılı, arkadaşları ile iyi geçinen,
annesine yardımcı olan, iyi bir
çocuk olmaya devam edecekti.

Annesinin elinden tutarak
birçok kapıdan geçti Sevgi.
Babası karşıda oturmuş
onların gelmesini bekliyordu.
Sevgi ve annesini görünce
heyecanla yerinden fırladı.
Sevgi babasına koştu, sıkı
sıkı sarıldılar. Babası her
zamanki gibi Sevgi’nin
saçlarını koklayarak onu
kucağına aldı ve annesine
sarıldı. Ailecek kucaklaşmak
Sevgi’nin bu görüşmelerdeki
en sevdiği şeydi.

Bir süre muhabbet ettikten sonra
babası cebinden çıkardığı hediyeyi
Sevgi’ye uzattı ve ‘’İyi ki doğdun
canım kızım!’’ diyerek onu bir kez
daha kucakladı. Bu, zeytin
çekirdeklerinden yapılmış bir
kolyeydi. Babası bunu Sevgi için
hazırlamış, bu kolyeyi yapabilmek
için günlerce emek sarf etmişti.
Sevgi bir hediye beklemiyor olsa da
bu kolyeyi aldığı için çok ama çok
mutlu oldu. Demek babası onu
düşünmüştü. Babasının kendini çok
sevdiğini bir kez daha hissetti Sevgi.

O da babasını çok seviyordu.
Bu sabah babası için yaptığı
resmi cebinden çıkarıp
babasına uzattı. Resimde bir
gökkuşağının üzerinde annesi,
babası ve kendisi el ele
tutuşmuş kayıyorlardı. Babası
bu resme bayıldı! Kızına bu
düşünceli davranışından dolayı
teşekkür etti ve resmi
yatağının yanındaki duvara
asacağını söyledi.

Artık ayrılma zamanı gelmişti. Sevgi gitmeyi hiç
istemiyordu. Babasının elinden tutup onu da
götürebilmeyi diledi. Kızından ayrılmak Ahmet Bey için de
çok zordu. Ahmet Bey Sevgi’yi kucağına aldı ve kulağına
şunları fısıldadı: ‘’Benim biricik kızım... Akıllı, güzel
kalpli, güzel kızım… Birlikte olamasak da sevgim hep
seninle olacak. Beni yanında istediğinde gözlerini kapat
ve kalbinde sevgimi hisset. Sana sarıldığımı hisset.
Zorluklarla karşılaştığında sana destek olduğumu hisset.
Beni özlediğinde benim de seni özlediğimi ve sana
kavuşmayı dört gözle beklediğimi hisset. Ne kadar uzağa
gidersen git benim sevgim hep senin kalbinde olacak. Seni
sevmeyi hiç bırakmayacağım. Eve döndüğümde seninle
birlikte yapacağımız güzel şeyleri hayal et.
Anlaştık mı güzel kızım?’’

Sevgi babasına evet diyen gözlerle baktı.
Yüzünde bir gülümsemeyle annesinin elini
tutarak eve döndüler. Eve döner
dönmez bir sonraki buluşmanın
takvimini yapıp duvara astılar.
Sevgi kolyesini boynundan çıkarıp
eline aldı ve o gece ona sarılarak
yattı. Gözlerini kapattığında
babasının sevgisini kalbinde
hissediyordu. Babası da o
gece Sevgi’nin resmine
sarılıp yatmıştı. Sevgi o gün
babasını görmüş olmanın
mutluluğuyla huzurlu
bir şekilde uykuya daldı.

