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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.

Güçlü Çocuk Yayınlari



Burak tam bir oyuncu olan köpekleri Paşa’yı çok
seviyordu. Burak ve Paşa çok iyi anlaşırlar, güzel

vakit geçirirlerdi. Burak okula giderken Paşa
arkasından koşar, ona okul kapısına kadar eşlik

ederdi. Eve döneceği vakit geldiğinde de
heyecandan yerinde duramazdı. 



Bir sabah okula gitmek için hazırlanan
Burak dışarı çıktığında Paşa’yı

görememişti. Her sabah peşinden koşan
köpeği o gün ortalarda yoktu. Burak

endişelendi, ‘’Paşa’ya kötü bir şey mi oldu?

Neden burada değil?’’ diye düşündü. Bu
düşünce onu üzdü ve korkuttu. Paşa’ya bir
zarar gelmesini hiç istemezdi. Onu arayıp

bulmak istiyordu. Nereye gittiğini
bilmiyordu. Okula gitmesi gerektiği için

arayamazdı, beklemesi gerekiyordu.



Burak evden ayrıldı, tüm gün
Paşa’yı düşündü. Eve geri

dönerken onu görmeyi bekliyordu.

Belki geri dönmüştür diye
heyecanlanıyordu. Paşa onu

karşılamaya da gelmemişti. Bu
durum Burak’ı hayal kırıklığına

uğrattı. Paşa daha önce hiç böyle
yapmamıştı.



Burak çantasını
eve bırakır
bırakmaz

annesiyle birlikte
Paşa’yı aramaya
çıktı. Evlerinin

yanındaki
ormanın içinde

bir o yana bir bu
yana ‘’Paşa! Gel
oğlum!’’ diyerek
bağırıyorlardı.
Paşa’nın sesini

duyamıyorlardı.
O gün öyle geçti. 



Burak Paşa’yı bulamadığı
için çok üzgündü. Uyumak
istememişti. Yatağına yattı
ve Paşa’nın nereye gitmiş
olabileceğini düşünmeye
devam etti. Yalnız mıydı?

Kayıp mı olmuştu? 
Korkuyor muydu? 
Karnı aç mıydı? 
Neredeydi?   
 Onu nasıl        
bulabilirdi?      

Tüm bunları          
düşünürken           
uyuyakaldı.           



Cumartesi sabahı uyandığında ilk işi annesiyle
birlikte Paşa’yı aramaya çıkmak oldu. Fakat onu
yine bulamadılar. Burak günden güne Paşa’dan
ayrı kaldığı için daha çok üzülüyordu. Paşa’yı
özlüyordu. Onun eve gelmesini istiyor, bunun
için sabırsızlanıyordu. Paşa’nın ne durumda

olduğunu bilmemek Burak’ı endişelendiriyordu.



Ne yapabilirim diye düşündü. Üzerinde
Paşa’nın fotoğrafı ve evlerinin telefon
numarası olan kayıp ilanları hazırladı ve
onları insanların görebileceği yerlere

astı. Böylece Paşa’yı bulan olursa
ailesine ulaştırabilecekti. 



Burak beklerken boş durmadı. Her
gün Paşa için bir resim çiziyor,
çizimleriyle Paşa’nın kulübesini

süslüyordu. Günler geçiyor, Burak
ümitle bekliyordu. Paşa’nın geri

döneceğine inanıyordu. Onu özlemişti.
Ondan uzak kalmak Burak’ı mutsuz

ediyordu. Ona sıkı sıkı sarılmak,
oyunlar oynamak istiyordu. Günler

hızlıca geçsin ve Paşa’nın eve
döneceği gün gelsin diye bekliyordu.



Sonunda

beklediği gün

geldi! Burak

Paşa’nın sesini

duyar duymaz

dışarı koştu. Çok

heyecanlıydı,

Paşa geri

dönmüştü!

Sarıldılar,

yerlere yatıp

yuvarlandılar

birlikte. 



Burak çok mutluydu, Paşa da öyle!

Burak heyecanla‘’Biliyordum! Geri

döneceğini biliyordum!’’ diye haykırdı.

Uzun süredir bekleyen iki arkadaş

sonunda birbirlerine kavuşmuştu.

Paşa günlerdir kayıp olduğu için

yorgundu, karnı açtı ve kirlenmişti.

Önce onu temizlediler, kuruladılar,

karnını doyurdular ve uyuyup

dinlenmesi için yer hazırladılar.



Paşa uyanır uyanmaz Burak’ın

yanına koştu. Yine eski günlerdeki

gibi oyunlar oynamaya, koşmaya,

birbirlerine sarılmaya, yerlerde

yuvarlanmaya başladılar. Tekrar

birliktelerdi ve eskisinden 

daha mutlulardı.


