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Bakt› hâlâ pefli s›ra geliyor; sevindi. Beni sevdi, diye geçir-
di akl›ndan; sevincinin tad›na varamadan daha, ân›nda bir
kuflku düfltü içine: Ya elindeki pofletin peflindeyse? Kap›p
kaçarsa? Zaten, deminden beri koklay›p duruyor, miyk miyk
sesler ç›kar›yor bir yandan da?

“Annem beni öldürür,” diye söylendi kendi kendine;
kasaptan ç›kt› ç›kal› bir ileri bir geri sallad›¤› pofleti iki eliyle
s›k›ca gö¤süne bast›rd›, ad›mlar›n› s›klaflt›rd›. Eti kapt›rmak
olmaz!

Çocuk bu; h›zl› ad›mlarla, ç›rp› bacaklar› birbirine dolana
dolana kofluyor, bir yandan da düfller kuruyor. Pefli s›ra gel-
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mifl, ayr›lmam›fl kap›dan. “Hadi bari,” demifl anas›, “güzelce
y›kay›p paklayal›m, boynuna da güzel bir tasma yapal›m
k›rm›z› kurdeleden, bir de minder koyal›m senin odana, uyu-
sun diye geceleri... Ama bak, bakmas› senden. U¤raflamam
öyle her gün her gün.”

“Peki,” diyor çocuk, düflünde. “Ben bakar›m,” diyor
sevinçle. “Tasmas›ndan tutar gezdiririm de. Hem, baksana,
ak›ll› bir köpek bu, hiç havlamaz. ‹flemez de oraya buraya.
Zaten her sabah, her akflam ç›kar›r›m çifle. Parka gideriz.” 

K›rm›z› tasma pek yak›fl›yor K›rç›l’a. Sahi, K›rç›l, ad›
K›rç›l olsun! Oluyor. Düflünde. ‹yi.

Parka gidiyorlar. Ama önce, kasaptan oyun kemi¤i al›-
yorlar. Uza¤a f›rlat›yorsun, K›rç›l kap›p getiriyor. Uza¤a f›r-
lat›yor kemi¤i. “Getir K›rç›l!” Y›ld›r›m gibi kofluyor K›rç›l,
çal›lar›n aras›ndan bulup ç›kar›yor kemi¤i, getirip ayaklar›-
n›n dibine b›rak›yor. Aferin. Pembe dili bir kar›fl d›flar›da.
Kuyru¤unu sall›yor. “Hadi bir daha,” demek bu. “Yakala
K›rç›l!” K›rç›l çok h›zl›. Z›pl›yor, hem de o kadar yükse¤e
z›pl›yor ki, flaflars›n. Havada kap›yor kemi¤i. Yere uzan›yor
sonra, ön patileriyle tutup a¤z›na al›yor, kemiriyor. “Ver flu-
nu K›rç›l!” Vermiyor. Asl›nda verir, söz dinler K›rç›l. Oyun
yap›yor. O da oyun yap›yor, uzan›p almaya çal›fl›yor kemi¤i
a¤z›ndan. H›rl›yor K›rç›l; art›k büyüdü ya, miyklemiyor.

Öbür çocuklar çok k›skan›yorlar K›rç›l’›. Sevmek isti-
yorlar. Hay›r. Oynamak istiyorlar onlar da K›rç›l’la. Olmaz.
Bir tek... Zerrin. Çünkü neden? K›rç›l da onu çok seviyor.
Hem, çok güzel saçlar› var Zerrin’in. Sar›.

Salih bakkal›n köfleyi döndü, gözucuyla bakt› arkaya. Ge-
liyor! Sevdi beni, bildim. Dönüp yine bakt›. Daha yavru.
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Büyür. Hem de çok zay›f. Olsun, fliflmanlar. Annem köfte ya-
pacak, veririm, fliflmanlar. Belki benim bal›kya¤›mdan da
içer. Yok, içmez, kötü kokuyor. Annem zorla içirmese ben de
içmem. ‹kimiz de içmeyiz. Annem ikimize de zorla içirir.
‹çmezseniz, o zaman elmaflekeri de yok!

Sahi, elmaflekeri yer mi ki K›rç›l? Yer, yemez mi! Kim
olsa yer Saliha Teyze’nin yapt›¤› elmaflekerlerini. Kocaman
kocaman. K›rm›z› k›rm›z›. Bir lira.

Bir lira! ‹kisi iki lira!
Keyfi kaçt›. Dedem her gün iki lira vermez. Büyükan-

nem hele, hiç! “Diflleri çürüyecek,” diyor, dedeme k›z›yor
zaten. “Her gün her gün elmaflekeri mi yenirmifl!”

“Olsun,” dedi kendi kendine, “paylafl›r›z. Zaten koca-
man...”

‹yi. Rahatlad›.
Salih bakkal›n ç›ra¤› kap›dayd›. Göz göze geldiler. Ku-

rumland›.
“Benim köpe¤im,” dedi, K›rç›l’› gösterip. “Sevdi beni.”
‹kisini pis pis süzdü ç›rak, umursamaz bir tav›rla, “Uyu-

zun teki!” dedi, tükürdü yere.
Ald›rmad› çocuk: “Ad› K›rç›l.”
“Uyuz,” dedi bakkal›n ç›ra¤› yine. 
“Hiç bile,” dedi çocuk. “Kirli biraz. Y›kad›m m›yd›...

Sabunla...” 
“Has..tir!”
“Bozma lan a¤z›n›!”
“Bozarsam n’olurmufl lan,” dedi ç›rak, yumruklar›n› s›k-

t›, diklendi.
“Salih Amca’ya söylersem,” dedi çocuk, “n’olurmufl

görürsün!”
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T›rst› ç›rak. Kap›n›n önündeki tabureye oturdu; “K›rç›l’sa
K›rç›l,” dedi, “bana ne!”

“Öyle o¤lum,” dedi çocuk, zaferinden memnun, “sa-
na ne!”

Isl›kla Da¤ Bafl›n› Duman Alm›fl’› tutturdu, yürüdü. K›r-
ç›l peflinde.

Kap›da soluk solu¤a durdu. K›rç›l da. Dili d›flar›da, nefesi
h›r h›r.

“Bizim ev buras›,” dedi çocuk, arkadafl›yla konuflur-
mufl gibi.

K›rç›l, bir tur döndü çevresinde çocu¤un, z›plad›, ön
patileriyle ç›rp› bacaklar›na yaslan›p bekledi. Gözü poflette.

Pofleti sak›nd› çocuk. Kapt›rmak olmaz.
“Otur!”
Ald›rmad› K›rç›l, miyk miyk sesler ç›kard›, s›rnaflt›.
“Otur,” dedi yine çocuk, babas›ndan afl›rma otoriter

bir sesle.
‹fle yarad›. Oturdu K›rç›l, miykledi yine.
“Birazdan gelece¤im,” dedi çocuk, “oynar›z.”
Bafl›n› okflad› K›rç›l’›n. Yumuflac›k tüyleri var.
Kap›y› çald›.

“Kendimize bakt›k da köpe¤e bakmas› kald›!” diyor anne,
oca¤›n bafl›nda. Sesi k›r›k. Gündüzleri oturma odas› olarak
da kullan›lan mutfakta, sedirde tespihini flak›rdat›yor bü-
yükbaba. ‹zliyor. Sakallar› var. K›rç›l.

“Evde köpek beslenmez. Mundar!”
“Beni sevdi,” diyor çocuk, büyükannenin aksilenifline

ald›rmadan.
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“Günah! Boyunca günaha girersin, bizi de sokars›n.”
Pis moruk! Her fleye mundar, her fleye günah! Anne-

sini taklit ediyor içten içe: Geberemedi gitti!
“Ama çok güzel bir köpek; görsen.”
“‹stemez! fieytan görsün!”

A¤lasa ifle yarar m› acaba?
Bisiklet için a¤lad›m, ifle yaramad›. Futbol topu için

de. Futbol topunun nesi günah? Halife efendimizin bafl›n›
da futbol topu yapm›fllard› kâfirler, kâfir misin sen!

Ulan büyükanne, yani çok uydurukçusun.
Ama sonra, mantar tabancas› için a¤lad›¤›nda...
Tabii ya!
Dudaklar›n› büzüp yüzünü buruflturmufl, ellerini göz-

lerine götürüyordu ki...

“Evin içine sokmad›kça, günah olmaz,” dedi büyükbaba
kafas›n› kald›rmadan, tespihini flaklata flaklata.

“Aslan dedem!”
Sevindi çocuk. Sevincinden el ç›rpt›, z›p z›p z›plad›.

Söz verdi: “Valla sokmam eve. Valla billa sokmam, iflte si-
ze yemin! Kap›da durur. Orada.”

Gözlerine gitmekte olan eli çoktan yön de¤ifltirmifl,
kap› taraf›n› iflaret ediyor.

“Olur olmaz yemin billah etme, günah,” dedi büyükan-
ne, tabakas›na uzand›, sigara sarmaya koyuldu.

Hep böyle yapar. Keyfi kaç›nca tabakas›na uzan›r, sap-
sar› parmaklar›yla sigara sarar. Sard›¤› sigaray› yak›nca da
ortal›¤› pis pis kokutur. Köh köh öksürür bir yandan da. Yü-
zünü buruflturur anas›, göstermeden. Gösterse, k›z›lca k›ya-
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met! “Ne o gelin, gene ekflittin surat›n›. Bir sigaram var, o da
fazla geliyor san›rsam! Bizim zaman›m›zda, de¤il surat ek-
flitmek, flöyle gözucuyla...”

Anas› ocaktan yana döndü, yüzünü ekflitti.
fiimdi görecek büyükanne...
Bofl ver! K›rç›l onundu art›k, eve sokamasa da onundu.

Hem, belli mi olur, bakars›n büyükbaba da severdi K›rç›l’›,
“Hadi al içeri,” derdi, kar ya¤›nca, ac›y›p...

Kar›n ya¤mas›na ne kadar vard› acaba? Hemen ya¤ar m›
ki? Ya¤maz. Önce okullar aç›lacak, sonra... Can› s›k›l›r gibi
oldu.

“Bak, eve sokmak yok, ona göre,” dedi anas›.
“Tamam gelin,” dedi büyükbaba, göz k›rpt›. “Uzun et-

me! Üç gün oynar, dördüncü gün b›kar. Çocuk...”
“B›kmam,” dedi çocuk, kararl›. “K›rç›l çok güzel.”
“Mübarek olsun!” dedi büyükanne. “Art›k, koynunu-

za da al›rs›n›z dede-torun, beraber uyursunuz, oh oh!”
Bir nefes çekti sigaras›ndan, yo¤un bir duman sald›.
T›pk› tren gibi, diye düflündü çocuk, gülesi geldi. Ya-

naklar›n›n içini ›s›rd› ki, gülmesin.
“K›rç›l ac›km›flt›r,” dedi sonra, “ekmek versem mi?”
“Ad› da var demek,” dedi büyükanne, kinayeli kina-

yeli. “K›rç›l! O mu söyledi?”
“Yoo,” dedi çocuk, saf saf, “ben koydum.” Annesine

döndü: “Ekmek versem mi?”
“Ver,” dedi anas›. “fiurada, poflette bayat ekmek olacak-

t›.” Davrand›, mutfak tezgâh›n›n alt›ndan bir poflet ç›kar›p
uzatt› çocu¤a. “Hepsini yedirme bir kerede,” dedi, “akflama
da ac›k›r K›rç›l!”
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Anlay›flla gülümsedi.
Pofleti kapmas›yla çocuk...

K›rç›l?
‹n cin top oynuyor sokakta.
K›rç›l?

Nice sonra, anas›n›n seslendi¤ini duydu.
“Hadi art›k,” diyordu, “b›rak köpekle e¤leflmeyi, köften

so¤uyacak.”
K›rç›l?
“Ben tokum,” dedi çocuk, küskün. Elindeki kuru ek-

mekten bir lokma daha ›s›rd›. “Ben tokum,” dedi yine.

Yazar›n Yanl›fl Hikâyeler adl› kitab›ndan 
(Can Yay›nlar›, 2006)

17

K›rç›l

Kirilacak Esya ic 5,bsk 9.qxt  11/12/12  5:55 PM  Page 17


