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Hayvanlarý çok severim. Çocukluğumun geçtiði evi-
mizin tatlýlığı, dört yönünde bahçe bulunmasý, beni evin 
içinden çok, dýþarıda yaþamaya yöneltmiştir. Bahçedeki 
aðaçlar, çimenler, çiçekler; bunlarýn üstündeki kuþlar, 
renkli böcekler ve çeþit çeþit arýlar... Topraktaki solucan-
lar, týrtýllar, kaplumbaðalar, köstebekler... Sonra kümesteki 
tavuklarýmýz... 

En çok civcivleri severdim. Babam, tarýmcý olduðu 
için her zaman sarý sarý civcivler getirir, onlara bakar, 
büyütürdü. En güzel saatlerim, bu civcivleri izlerken 
geçerdi. Onlarýn susam, ekmek kýrýntýsý yiyiþleri, su 
içiþleri, dolaþmalarý, birbirinin önünden yem kapmalarý 
hoþuma giderdi. Annem de çalýþtýðý için, çoðunlukla evde 
yalnýz kalýrdým. Komþularýmýzýn çocuklarý olmadýðýndan 
arkadaþým da yoktu. Haftada iki gün evimize gelerek her 
yeri temizleyen Emine Kadýn da olmasa, yalnýz tavuklarla, 
böceklerle, kuþlarla konuþacaktým. 

Kedimi Uğurlarken
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Ama hiç sýkýlmýyordum. Zararlý bir þey de yapmýyordum. 
Annemle babam sabahleyin giderken,

“Muhittin, biz gidiyoruz, sen Emine Kadýn’la kalýyorsun 
yine!” ya da “Biz gidiyoruz oðlum, sen oyna annen 
dönünceye kadar.” derlerdi.

Kimi günler, annem öðleyin dönerdi.
Bahçemize alýþmýþtým iyice. Kümesin önünde, nar 

aðacýnýn altýndaki su musluðunun yanýnda, saatlerce 
oynardým kendi kendime.

Babam çiçekleri, hayvanlarý sevdiðimi bildiði için 
tavþanlar, ördekler, hindiler de alýp gelirdi. Bunlarý, fazla 
durdurmaz, biraz besledikten sonra keserdi.

Bir yýl, babam küçük bir kuzu da almýþtý. 
– Besleriz, sonra da Kurban Bayramý’nda keseriz, 

demiþti.
Küçük, ak bir kuzuydu bu. Kara gözleri vardý. Tüyleri 

kývýr kývýrdý. Ot yiyiþi, melemesi bir baþkaydý. Bayramda 
onu kurban ettirmemiþtim.

Hele bir oðlaðýmýz vardý. Kapkaraydý. Aðaç dallarýný 
öyle bir yerdi ki... Duvarlara çýkar, aðaçlarýn gövdele-
rine týrmanýr, asmalarýn uçlarýndaki taze yapraklarý hiç 
býrakmazdý.

Bir de sarý danayý hiç unutamam. Ön ayaðý, kaza 
geçirmiþ, sakatlanmýþtý. Topallardý. Babam, onu ucuza 
almýþtý, topal olduðu için. Ona her gün þeker pancarý 
küspesi yedirdik. Altý ay... Küçük ahýrýmýzda onun yem 
yiyiþine, yatýþýna, baþýný uzatarak, gözlerini kýsarak geviþ 
getirişine bayýlýrdým. 
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Bu hayvanlarla kalabalýklaþan bir evrenim vardý. Hele 
serçeler, bülbüller, kýrlangýçlar, kargalar... Bahar gelin-
ce leylekler de gelirdi. Biraz ötemizdeki iki katlý evin 
bacasýnýn üstünde leylek yuvasý vardý. Leylekleri de 
izlerdim uzaktan. Anne leyleðin, gagasýyla getirdiklerini 
yavrularýna yedirmesine saatlerce bakar kalýrdým.

Bunlarýn yanýnda bir gün, bir de kedim oluverdi. Bizim 
Emine Kadýn kapkara bir kediyi kucaðýma verivermiþti. 
Evin içindeydi artýk o günden sonra. Minderlerde yatýyor, 
mutfaða girip çýkýyor, sokak kapýsýnýn paspasýnda uyuklu-
yor, keyfine göre yaþýyordu.

Bu kara kediye de alýþmýþtým. Annem,
– Farelerin hesabýný gördü. Ýyi oldu bu kedinin evimize 

gelmesi, diyordu.
Bir gün kedimiz dört yavrulu 
oluverdi. Bu doðuma çok 
sevindim. Bir süre, sokak 
kapýmýzýn yanýndaki 
küçük dolapta kaldýlar. 
Minimini kedileri, 
burada izledim 
günlerce. Aðýzlarý, 
burunlarý, 
dilleri minicikti. 
Annelerini 
emiyorlardý dur-
madan. Bahçede 
yorulunca 
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eve giriyor, bu küçük dolaptaki kedi yavrularýný seyre-
diyordum. Sonra yavrularý birer birer kucaðýma almaya 
baþladým; yumuþacýklardý. Yavrularý severken, anne kedi 
titizlenirdi; ama aldýrmazdým. Yavrularýn biri anasý gibi 
kapkaraydý. Ötekilerin hem aklarý, hem karalarý vardý. Her 
yeri kapkara olana, babamla “Kara Kýz” adýný vermiþtik.

Daha sonralarý, bu Kara Kýz’la oynamaya baþladým; 
seviyor, yiyecek veriyor, gezdiriyorum. 

Ýlkokula baþladýðým yýldý, sanýyorum. Artýk evde 
kalmýyor, yarým gün okula gidiyordum. Okuldan öðleyin 
dönüyordum. Bahçeden ayrýlýp bir sýnýfa kapanmak 
kolay olmadý. Þimdi arkadaþlarým vardý, kýzlý erkekli. 
Sıra arkadaþým Hasan, çok sevimli bir çocuktu. Onun da 
bir kedisi olduðu için, çoðunlukla ikimiz kedilerimizden 
konuþuyorduk.

Bir gün babam, bu kediler çok oluyor artýk, civcivleri-
mizi yiyorlar, diye yakýndý. Baþka bir gün de, bu kedileri 
daðýtacaðým evden, isteyen arkadaþlarýma vereceðim, 
demesin mi!

– Doðrusu ben de usandým bunlardan. Hiçbir yeri 
temiz býrakmýyorlar, dedi annem.

Hemen haykýrdým:
– Ötekileri alýn; ama ben Kara Kýz’ý vermem!
Babam, gülerek,
– Nedenmiþ o, diye sordu.
– Onu çok seviyorum. Verirsem bile Hasan’dan 

baþkasýna vermem.
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Annem:
– Hasan da kim?
– Sýnýftaki sýra arkadaþým.
– Ver de kime verirsen ver!
Okulda bu konuyu Hasan’a söyledim, çok sevindi. 

Gözleri parlayarak,
– Ben yarý yýl dinlencesinde Aydýn’a gideceðim. Onu 

teyzemin kýzý Sedef’e götüreyim. O da sever kedileri, 
dedi.

Hasan’ýn Aydýn’a gideceði gün, Kara Kýz’ý kucaðýma 
aldým. Koltuðuma da bir kutu lokum... Hasan’ý istasyon-
dan uðurlayacaktým. Hasan, kedimi trenle götürebilmek 
için gerekli izni aldýracaktý babasýna. 

Ýstasyonda Hasan beni bekliyordu. Orada Hasan’ýn 
babasý, annesi, kardeþleri de vardý. Kara Kýz’ý çok 
beðendiler. Elden ele gezdirerek sevdiler. Gözüm ondaydý. 
Ayrýlmak istemiyordum ama...

Lokomotif, manevra yapýyor, vagonlarý diziyordu. 
Bunun için de deli deli ötüyordu. Biz hem konuþuyor hem 
de Kara Kýz’ý seviyorduk. Hasan, sað ol arkadaþým, Sedef 
çok sevinecek, diyordu kulağıma. Lokomotif bir ötüþ öttü 
ki bu sýrada... Ýþte bu anda oldu her þey. Kara Kýz, ürkerek 
kolumdan fýrladý. Kalabalýðýn arasýnda þaþýrarak raylarýn 
üstüne koþtu.

Eyvah dememle atýlmam bir oldu. Hasan’ýn babasý 
kolumdan zor tuttu. Ama onu da sürüklemiþtim. Baþým va-
gonun kapýsýna çarpmýþ, kendimden geçmiþtim. Gözleri-
mi açtýðýmda babam yanýmdaydý. Elimi alnýma götürdüm, 
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yumruk gibi bir þiþlik... Ama en sevindirici durum, Kara 
Kýz’ýn yataðýmda mýþýl mýþýl uyuyuþuydu.

Babam, yarý gülerek, yarý üzünçlü,
– Ne yaptýn oðlum sen, diyordu.
Babamýn sorusuna yanýt vermeyi deðil, bana olanlarý 

açýklamasýný istiyordum.
– Demek ezilmedi Kara Kýz’ým!
– Hayýr. Akýllý kedi bu... Vagonun altýndan geçerek 

ötede beklemiþ. 
Annem, bir bardak limonata getirmiþti:
– Verilmiþ sadakamýz varmýþ! Tanrý’m seni kurtardý!
Kara Kýz’ý uyandýrdým, kucaðýma aldým, baþýný okþadým, 

boynunu kaþýdým, sevdim, sevdim, sevdim...
– Baba, Hasan gitmiþ mi?
– Gitmiþ oðlum, hem de aðlayarak. Çok üzülmüþ. Eðer 

teyzesine telgraf çekmemiþ olsalardý seni böyle býrakýp 
gitmeyecekmiþ.

Hasan, canlanýverdi gözümün önünde. Ne kadar çok 
seviniyordu Sedef’e bir armaðan götüreceði için. 

Babam, baþýný gazetesinden kaldýrarak,
– Kara Kýz senin artýk, onu kimse alamaz, dedi.
Başım ağrımıyordu. Hele o şişlik, hiç ama hiç ağrımı-

yordu. Çok sevinçliydim. Hasan’a, Kara Kız’ın yavruların-
dan verecektim artık.


