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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

17. ESERİDİR.



Sabah uyandığında ilk iş annesinin odasına koşardı
Yasemin. Kardeşi de onun yatağını boş görür görmez
ablasını bulup oynama 
hevesiyle fırlardı yataktan. 

Babaları erkenden evden çıkmış, işe varmak için yola koyulmuş
olurdu. Annesi de çocukların neşeli sesleriyle uyanır, 

 kahvaltıyı hazırlar,     
onları giydirir,             

okula gönderirdi.                 

             
Eskiden böyleydi.             



Şimdi uzun zamandır bir odası
yoktu Yasemin’in. Annesi,
babası ve kardeşi Adem’le

birlikte köye gelmiş, kulübe
gibi tek odalı evde

yaşıyorlardı. Köye geldikleri ilk zamanlar bu ufacık
yerde yaşamak farklı bir heyecan
uyandırmıştı Yasemin için.



Fakat burada yaşamak zordu. Oyun
parkı yoktu, internet yoktu, televizyon
yoktu. Daha da önemlisi tanıdığı kimse
yoktu. Bir süre sonra oyunlar sanki
tükenmiş, zaman durmuş gibi 
geliyordu. Sabahtan akşama 
kadar sıkıntıdan patlıyordu 
yavrucak. Üstelik bir 
yandan arkadaşlarını, 
öğretmenini, ve eski 
evini özlüyordu. 
Alışamamıştı Yasemin, 
alışmak da istemiyordu.



Annesine sık sık ‘’ne zaman buradan
gideceğiz anne?’’ diye soruyor ve
sorusuna cevap alamıyordu. Bir gün
camdan dışarıyı izlerken aniden minicik
bir kuş pırrrr diye uçarak içeri giriverdi.

Serçeye benziyordu. Bir
şeylerden kaçıyor gibi bir hali

vardı kuşun. Nefes nefese
kalmış, belli ki çok yorulmuştu.

Girdiği yeri ağaç kovuğu
zannedip sığınmaya çalışmış

olacaktı ki geldigi yer aslında
Yasemin’lerin kulübesiydi.



Yasemin’in heyecandan gözleri
kocaman açılmış, tüm dikkatiyle
kuşa bakıyor, onun telaşlı halini

izliyordu. Kuş ise nereye geldiğinin
şaşkınlığı içinde bir o yana bir bu

yana uçuyordu. Canını
kurtardığına sevinip

rahatlayacakken bir de 
geldiği yeri tanımama telaşına 

kapılmıştı. Yukarılara uçuyor, ona
ulaşamayacakları yerlere

konuyordu.



Yasemin’in annesi geldi,
yetişti yardımına kuşun.
Kapıyı açtı ki minik serçe
rahatça dışarı uçsun,
istediği yere konsun.

Serçecik dışarıdaki tehlikeden
 daha da korkmuş olacaktı ki evden

çıkmıyordu. Kulübeciğin tavanı
arasında bir yere sığındı, bir süre

bekledi, soluklandı.



        Adem ile Yasemin hem heyecanlı hem meraklı hem de 
                       şaşkın bir halde serçenin kendine 
                   gelmesini bekliyordu. Kuşa yaklaşmış 
                gözleri havada uzun süre serçeye baktılar. 
                  Sakinleştikten sonra kendine küçük bir
                         yer yaptı serçe tavanda bulduğu 
                                      parçacıklarla.



Yasemin bahçeden solucan getirdi kuşa. Annesinin yardımıyla yanına biraz ekmek biraz da
su koyup serçeyi ürkütmeden indi aşağıya. Günler geçti, serçe gitmedi. Alışmış, kendini

güvende hissetmiş ve Yasemin’in kulübesini sevmişti.



Yeni bir yere varmak, oraya ait
hissetmek, yeni birileriyle

tanışmak zaman alıyordu. Serçe
bunu başarabiliyorsa Yasemin

de yapabilirdi, sadece biraz
sabırlı olmalıydı. 

Bir de hayatın getirdiği güzellikleri fark etse işler daha da kolaylaşırdı.
Ne gibi güzellikler mi dersiniz? Serçenin onlarla yaşamaya başlaması gibi
mesela. Eski evlerinde olsalar bu pek mümkün olmazdı. :)


