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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



Ayla bahçeye çıkardı hergün.
Bir tırtıl gördü bir gün!
Tüylü, tatlı, şişkoydu.
Onu izlemek ne hoştu.

Yeşil yaprağın üstünde
Yavaş yavaş yürürdü.

Yürürken de ayaklarını 
Ne de güzel sürürdü.

Ayla onu çok sever,
Her gün onu izlerdi,

Bazen yeşil yaprak verip
Onu güzelce beslerdi.

Bizim tırtıl çok yerdi.
Şişkolukla yok derdi.
Tatlı tatlı gülümser,
Daha fazla isterdi.



Bir sabah güneş doğdu,
Ayla bahçeye koştu,
Tırtılını görmek için 

Çok sabırsızlanıyordu!

Tırtıl yoktu bahçede!
Bulamadı saatlerce,

Yorulup oturdu ağacın altına. 
Nasıl kavuşacaktı tırtılına?



Üzülmüştü Aylacık,
Ağlayacaktı birazcık.
Çünkü çok seviyordu
Onu çok özlüyordu...

Yaşlar geldi gözünden,
Kaldırdı başını birden.
Bir de ne görsün; 
Küçük bir torbacık,
Saklanıyor dalın üstünden!

Bu dal tırtılın eviydi,
Bu torba neyin nesiydi?
Yaklaştı, iyice baktı,
Torbanin içinde tırtıl vardı.



On gün bekledi tırtıl,
Torbasının içinde.
Hiç demedi neden,
Bu kadar bekledim diye.

Şikayet etmedi hiç,
Yemedi, içmedi hiç,
Torbasının içinde 
Sessizce bir bekleyiş... 



Tam açacaktı torbayı
Annesi gördü Aylayı.

Durdurdu onu; ''Yapma Ayla!
Tırtılın geri gelecek, yeni bir edayla.''

Meğer bizim tırtıl 
Neden o kadar yermiş;

Kelebek olmak icin 
Hazırlığa girermiş.



On günün sonunda
Bir titreyiş torbada,

Ayla bekliyor heyecanla
Gözleri tırtılında!

Torba açıldı yavaşça
Ayla şaşkın, merakta.
Tırtıl olmuş kelebek,
Kanatları rengarenk.



Çıkardı torbasını,
Açtı kanatlarını,

Uçup başının üstünde
Selamladı Ayla’yı.

Aylacık sevinç ile doldu,
Tırtılıyla buluşmuştu.

Kelebek olan arkadaşını
Çok neşeli bulmuştu.

Tatlı tırtıl çok bekledi,
Gayret etti, pes etmedi.

Beklerken yenilendi,
Sonunda böyle neşelendi..



Aylacık ne de mutluydu,
Kelebeği burnuna konmuştu.

Sevgiyle ona bakıp
Teşekkür ediyordu.

Ayla düşündü sonra
Bakıp kelebek olan tırtılına

Ne güzel yaratmış Allah 
Baksana şu kanadına.

Zannetme ki herşey 
Öylesine oluyor,

Küçük tırtıl boşuna 
Torbasına girmiyor.



Tüylü Tırtıl ve Ayla hikayesi, hayatın getirdiği
beklenmedik değişikliklerle mücadele eden
çocuklarımızda değişikliğin güzel sonuçlar

doğurabileceği ümidini yeşertmek için kaleme
alınmıştır. 4 yaş üzeri ve ilkokul dönemi

çocuklarına hitap etmektedir.
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