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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



Barınakta soğuk bir kış günüydü. Köpekcik Kiraz öksürüyor ve gittikçe
halsizleşiyordu. Annesi endişeyle baktı yavrusuna. Onun hasta olmasına hiç

dayanamıyordu. Yavrusunu çok özleyeceğini bilse de onun sıcak bir yuvaya ve daha iyi
beslenmeye ihtiyacı olduğu apaçık ortadaydı. Barınakta daha fazla kalmamalıydı.



Ertesi sabah yanakları da şapkası kadar kırmızı küçük bir kız çocuğu ailesiyle
geldi ve Köpekcik Kiraz’i sahiplenmek istediklerini söylediler. İsmi Neşe idi bu
minik kızın. Heyecanlı, kıpır kıpırdı. Hemen arkadaş olmak istiyordu Kiraz’la.



Barınak görevlileri Kiraz’i alarak yeni ailesine
teslim ettiler. Annesiyle vedalaşan Kiraz hem

endişeli hem heyecanlıydı. Neşe onu görür görmez
yüzüne kocaman bir gülümseme yayılmış, sevgi

dolu gözlerini Kiraz’dan hiç ayırmamıştı. 

Kiraz da onu daha
yakından tanımak

istiyordu. Beraberce
barınaktan ayrıldılar.



Aradan günler geçti. Barınakta annesi hergün Kiraz’i
düşünüyordu. İyileşmiş miydi acaba? Veterinere gitmiş miydi?

Kendi kendine düşünüp dururken birden bir ses duydu.



Yoksa hayal mi görüyordu? 
Hayır, Kiraz’ın ta kendisiydi! 

Neşe ile birlikte ona doğru yürüyorlardı. Üstelik  Kiraz
çok iyi görünüyordu. ''Anne!'' diye haykırarak hızla

koştu annesine doğru. Özlemle kokladılar birbirlerini.
''Herşey yolunda mı?'' dedi annesi merakla.



Kiraz heyecanla anlatmaya başladı. ''Buradan ayrılınca ilk işimiz veterinere gitmek oldu,
sonra bana yiyecek birşeyler almaya. Eve gittiğimizde yatağım, oyuncaklarım, herşey

hazırdı. Üstelik beni bekleyen bir de arkadaşım vardı, köpekcik Mavi.''



''Her geçen günüm kendimi
daha iyi hissederek,

yürüyüşler yapıp oyunlar
oynayarak geçti. Mavi de beni

hiç yalnız bırakmadı. Her
zaman gittiği parklara

beraber gittik, her zaman
oynadığı su birikintilerinde

beraber oynadık. Birbirimize o
kadar alıştık ki, sabah uyanır

uyanmaz birlikte kahvaltı
yapıyoruz. Sonrasında bütün

günümüzü oyun oynayarak
geçiriyoruz.''



''Senin de Mavi ve Neşe ile
tanışman için çok
sabırsızlanıyorum anne. Oyunlar
oynarken, Neşe ile yürüyüş
yaparken hep seni düşündüm.'' 

''Dün seni de yanımıza
alacağımızı öğrendim ve

gece heyecandan hiç
uyuyamadım anne'' dedi.



Annesi mutluluktan ne diyeceğini şaşırmıştı. Birbirlerine sımısıkı sarıldılar ve
hep birlikte barınaktan ayrıldılar.

Artık sıcacık, mutlu bir yuvaları, onları çok seven
bir aileleri ve hiç kaybetmek istemeyecekleri bir

arkadaşları vardı.


