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DÜK OLDU HÖDÜK

Mahalleden uzaklaştı. Hiç bilmediği sokaklara girdi.

Kara Köpek Çetesi’ne rastladı. Onlar kovaladı. Bütün

gece kaçtı.

Yorgundu... Zemin kat balkonunun altına uzan-

mış, uyuyordu.

Topuk tıkırtıları duydu, sağ kulağını dikti.

Kapı gıcırdadı, sol kulağını dikti.

Gözkapaklarını isteksizce araladı.
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Karşı apartmandan bir kadın, telaşla çöp bidonuna

seğirtti.

O hep telaşlıdır. Topukları da hep telaşla tıkır-

dar.

Kadın çöp dolu poşeti, uzaktan ve korkarak bi-

dona attı.

O hep uzaktan atar. Çünkü bir kedi, çöp bido-

nundan üzerine sıçramış, burnunu tırmalamıştı. O

gün bugündür, poşeti hep uzaktan atar.

Telaşlı hanım kimi zaman hedefi tutturamaz. Ka-

pağa, kenara çarpıp düşen poşeti, sakınarak çöpe bı-

rakır. Yine öyle oldu.

Komşusu sıcacık ekmek almış, fırından geliyor-

du. Onun halini görüp güldü. “Atamadın şu kedi kor-

kusunu üzerinden.”

“Tırmık izi senin burnunda olsa, ben de güler-

dim,” dedi telaşlı hanım. Torununa doğum günü pas-

tası hazırlıyormuş. Komşusunu davet etti. “Senin kızı

da kap gel!”

“Ortalığı toparlar geliriz,” dedi komşu. Zemin kat

balkonunun altına uzanmış köpeği görünce, bir parça

ekmek kopardı. “Al bakalım Hödük.”

Telaşlı hanım güldü. “Hödük mü?”

“Taksi durağında duydum.”
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Aslında eski sahibinin verdiği adı andırıyordu. Dük

diye seslenirdi ona. Doğum günü bile yapmıştı. Ama

hevesi kısa sürdü. Hep o tuhaf kedi yüzünden.

Komşu kadınları tanıyordu. Yemek artığı verir-

lerdi. Onlardan başka ilgi gösteren pek azdı. Taksi

durağı şoförleri de, arada bir poğaça ya da simit par-

çası atardı.

Dört beş gün önce, durak kabininin dibinde

uyuyordu. Soluk soluğa şapırtılar ve havlamalarla sıç-

radı. Küçük, cırtlak sesli ve şımarık bir köpekle bu-

run buruna geldi.

“Prenses! Hayır!” dedi sahibi genç kız, tasmasını

çekiştirdi.

“Korkma, sakin köpektir,” dedi taksi şoförü ona.

Kraker atıştırarak köpeğini gezdiren genç kız,

boynu ve göğsü beyaz, kahverengi, iri köpeği dura-

ğın bekçisi sandı. “Ya,” dedi. Paketinde kalan krakeri

önüne boşalttı.

Tasma ipi gevşetilen küçük köpek, şimdi daha

da şımarıktı. Sakin ve iri köpeğin üstüne atıldı. Yala-

dı, kokladı, kulaklarını ısırdı. “Hav! Senin küpen var.

Sen sokak köpeğisin!” dedi.

Aşılanıp salıverilen sokak köpeklerinin kulağın-

da, numaralı küpeler olurdu.

Şımarık köpek, inanılmaz bir arsızlıkla küpeli

köpeğin dibine çişini yapıverdi.
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Taksi şoförünün sakin dediği köpek, bir anda

çıldırdı. “Har! Har! Har! Hırrr!”

Şımarık köpek, sahibinin bacakları arasına so-

kuldu. “Mıyk! Mıyk! Mıyk!”

Kız öfkelendi. “Ne oldu sanki? Bir tarafın mı ek-

sildi hödük?”

Taksi şoförü güldü. Dük ise, çekiştirdiği köpe-

ğiyle uzaklaşan kızın, “Hödük!” diye bağırmasını, hiç

üstüne alınmadı.

O gün bugündür, ikinci adı Hödük oldu. İlk adı-

nı çoktan unutmuştu. Tıpkı annesini bile çoktan unut -

tuğu gibi.

Hödük, köpek çiftliğinde doğmuştu. Anne kokusu

ve sütüne doyamadan kafese atılmıştı. Çiftlikte o sı-

rada başka cinslerde üç yavru köpek daha vardı. Çiş

eğitiminden geçtiği için önce o satıldı.

Sergilendiği kuşçu dükkânı, bir oyuncakçıya bi-

tişikti. Genç karı koca, kızlarına oyuncak köpek ala-

caktı. Ama o, “Canlısını istiyorum,” diye tutturdu.

“Kuş alalım, kaplumbağa alalım,” dediler.

Kızları inatçıydı. Boyun ve göğsün beyazlığı dı-

şında, kahverengi tüylü sevimli köpeğin başından ay-

rılmıyordu. Ortalığı birbirine kattı.

“Peki, tamam,” dediler.
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Hoduk Guduk Bidik ic ozl_Layout 1  11/15/12  5:26 PM  Page 12

Kız beş yaşında. Kendisine sorulursa, “On,” di-

yor. İkinci katta, küçük balkonlu, üç odalı evleri var.

Babasıyla karton kutudan kulübe yaptılar.

Babası, “Şato gibi oldu. Sahibi de Dük olsun,”

dedi.

Kız düşündü, dudak büktü. Somurtup duran an-

nesine karşın onu destekleyen babasına karşı çıkma-

dı. “Dük! Dük! Dük!” diye seslendi.

Yavru köpek bütün sevimliliğiyle koştu geldi.

“Anladım zaten, var bu köpekte bir asalet,” dedi ba-

ba.

İlk günler, ilk aylar sorunsuz geçti. Balkon kü-

çük, karton şato küçük, ama köpek de küçüktü. Uslu

ve temiz olduğundan, arada bir kızın odasına girme-

sine göz yumuluyordu.

Dük’ü, kimi zaman ailecek, kimi zaman baba kız

akşam gezmesine çıkarıyorlardı. “Ay! Ne tatlı! Ne şi-

rin!” diye sevenlerden başka, “Şimdi yavru; büyürken

derdi de büyüyor,” diyen tanıdıklar da oluyordu.

Evin hanımı bile Dük’e alışmışken, gün geçtikçe

irileşmesi sorun edilmiyordu. Mevsim yaza dönmüş-

tü. Televizyonda, zengin sahibinden miras kalan bir

köpeğin filmini izliyorlardı. Küçük kız tutturdu. “Te -

levizyondaki köpek gibi, biz de Dük’e doğum günü

partisi yapalım.”

Yaşına girdi mi, girmedi mi, annesi babası tartı-
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şadursun, küçük kızın umurunda değildi. O partisine

kimleri davet edeceğini sıralıyordu. “Mustafa gelsin,

Nermin gelsin, Aylin gelsin, Necati Amca’mlar gel-

sin...”

Neyse, doğum günü yapıldı. Hay, yapılmaz ol-

saydı! O gün ve o günden sonra, Dük’ün mutluluğu-

na gölge düşüren olaylar, birbi rini takip etmeye baş-

ladı.

Doğum günü partisine Mustafa geldi, Nermin

geldi, Aylin geldi, aile dostu Necati Amcalar geldi ve

bir de o tuhaf kedi yavru su geldi.

Beyaz, uzun tüylü, basık suratlı, nazlı, ürkek bir

kediydi. İran kedisi olduğunu söylediler. Üstelik ha-

mileymiş.

Dük’ten bir ürktü, bir korktu ki, koltuklara, per-

delere tırmandı. Vitrin dolabına, fiskos sehpasına zıp-

ladı. Hatıra vazoymuş, tuzla buz oldu.

Oysa Dük ne hırladı, ne saldırdı. Neden azarlan-

dığını bilmeden, balkon kapısının dibine büzüldü.

Oradan oraya zıplayıp tırmanan kediye bakakaldı.

Kedi Nermin Abla’nındı. Onu kucağına aldı, sa-

kinleştirdi.

Ortalık yatışınca Dük’ün pastası kesildi. Herkes

yedi, Dük de yedi. Ama evin küçük kızının ilgisi Ner-

min’in kedisindeydi. On, on beş gün içinde yavruları

olacağını duymuştu. “İkiden fazla doğurursa, birini
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sana veririm,” dedi Nermin Abla.

Necati Amca, “Durun yahu, az daha unutuyor-

dum!” diye girdi araya. Arkadaşlarından biri, çalış-

mak isteyen evin hanımına iş bulmuştu. “Bir terslik

olmazsa, iki ay içinde işe başlarsın,” dedi.

Sevinçli bir haberdi bu. Genç karı koca sevindi.

Gelirleri artacak ve daha geniş, daha güzel bir eve

taşınacaklardı. İleride ev sahibi bile olabilirlerdi.

Sahipleri sevinince Dük de sevindi. Havladı,

kuyruk salladı, ama umursamadılar. Üstelik, kediyi

ürküttüğü için azarlandı.

Önce Nermin Abla, sonra Necati Amca, Dük’ün

bayağı büyüdüğünü fark etti. “Size geniş bir ev şart,”

dediler.

Evin hanımı dudak büktü. Aklından geçeni söy-

lemedi, ama Dük’ü o geniş eve götürmeyi hiç düşün-

müyordu. “Kutusunun içinde kayboluyordu, şimdi

sığmıyor. Uzanınca balkonun yarısını kaplıyor,” dedi.

Aslında Dük, üzerinde kara bulutlar dolaştığını

seziyordu. Kim konuşursa, bakışlarını ona dikiyor,

konuşanı anlamaya çalışıyordu.

İşte, Dük’ün ilk ve tek doğum günü böyle kut-

lanmıştı. Sevinci boğazına düğümlenmiş bir doğum

günü çocuğu gibiydi.

O günden sonra, evin kızı ve babasının arada bir

ilgisi bile Dük’e yetti. Küçük kız, her gezintide Ner-
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