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LOKUM VE ARKADAŞLARI

Yeni Bir Arkadaş
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okum ve arkadaşları o gün
parkta top oynuyorlardı.
Defne’den pası alan
Lokum oldukça şık bir hareketle
topa vurdu ve Can bu topu da
tutmayı başardı. Lokum bu işten
pek hoşlanmamıştı.

O sırada, değişik bir saç kesimi ve bir
elinde de ekmek olan bir çocuk yanlarına
yaklaştı.
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Sonra çocuk, hiçbir şey
söylemeden, gülümseyerek
yanlarından ayrıldı.

Can’ın kurtardığı topu gören çocuk kendi
etrafında dönerek havaya yükseldi ve
topa harika bir vuruş yaptı. Çocuklar,
bu gizemli çocuğun vuruşuna hayran
kalmışlardı.
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Lokum, onun bir futbolcu olduğunu
düşünüyordu. Can ise çok önemli bir
takımda oynadığına karar vermişti. Bu takım,
Lokumlukspor bile olabilirdi. Defne ise onun
kim olduğunu öğrenmek istiyordu.
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Üçü de bu çocuğu daha yakından tanımak
istiyordu. Bunun için kendilerini sanki birer
dedektifmiş gibi düşündüler ve çocuğun
ayakkabısının izlerini bulup takip etmeye
başladılar.
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İzler beyaz bir evin önünde bitiyordu. Defne
kapıyı birkaç kez tıklattı. Gizemli çocuk
kapıyı açtı, karşısında gördüğüne şaşırmış
gibiydi. Defne hemen kendini ve arkadaşlarını
tanıttı: “Merhaba. Benim adım Defne. Onlar
da arkadaşlarım Lokum ve Can. Bizimle top
oynar mısınız diyecektim.”
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Çocuk gülümsedi ama cevap vermedi.
Defne’nin söylediklerinden pek bir
şey anlamamış gibiydi. Acaba dilimizi
konuşmuyor muydu?
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Eskiden, yani ülkesinde
savaş çıkmadan, her yer
bombalanmadan önce,
onlar da arkadaşlarıyla
böyle top oynarlardı.
Hatta mahallede en iyi
top oynayan oydu.

Aslında çocuk, elinde top olan bu kızı
ve diğer iki arkadaşını görünce eski
zamanları hatırlamıştı.
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Sonra savaş çıktı, herkes çok zor
şartlarda evlerini, ülkelerini terk etmek
zorunda kaldı ve bir yerlere dağıldı.
Çocuk, eski arkadaşlarını düşününce
iyice hüzünlenmişti.
Onun düşüncelere
daldığını anlayan
Defne, bu sefer
adını yavaş ve tane
tane söylerken,
eliyle de kendini
gösterdi. Çocuk,
bunun Defne’nin adı
olduğunu anlamıştı.
O da kendi adını
söyledi. Adı, Farid’di.
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Hepsi Farid’e topu gösterdiler, Farid
onlara gülümsedi ve başıyla oyunlarına
katılacağını belirtti. Gülüşerek topa
vurmaya, topla çeşitli oyunlar oynamaya
başladılar.

14

15

Böylelikle Farid’in
Türkiye’deki ilk
arkadaşları Defne,
Lokum ve Can oldu.
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Bir gün yaşadığın mahalleye
ya da gittiğin okula, seninle
aynı dili konuşmayan, hakkında
hiçbir şey bilmediğin bir çocuk
gelse, ne yaparsın?
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