Sevgi içekapan›k bir çocuktu.
Kendisini dünyada olup biten her fleyden
sorumlu hissederdi. Bu yüzden de sürekli suçluydu o. Allem eder kallem eder, kendini suçlayacak bir konu mutlaka bulurdu. Afrika’da savafl
ç›ksa, “Ç›kar tabii, ödevimin ilk sat›r›ndaki virgülü koymay› unutmuflum,” deyip, kendini suçlayabilirdi. “Bugün çok kötü bir gün. Kim bilir
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daha ne yang›nlar, ne depremler olacak ?” Pireyi deve yapma yetene¤i vard› onda.
Çekingendi. Yeni birileriyle tan›flmaktan
ödü patlard›. “Ya beni be¤enmezse?”, “Ya beni

Kedilerin Kaybolma Mevsimi

Sevgi ba¤›ml›s›yd› Titrek.
Ona yap›ﬂ›k yaﬂard›. Dibinden hiç ayr›lmazd›.
Ta ki Sevgi’nin, rüya-

konuflmaya de¤er bulmazsa?”, “Anlatt›¤›m fleyler

s›nda Titrek’in yok oldu-

ona yeteri kadar ilginç gelmezse?” gibi gereksiz

¤unu görüp, kan ter için-

fleyler düflünürdü. Kalabal›klardan uzak durur,

de uyand›¤› o sabaha kadar.

evlerine misafir geldi¤inde kaçacak delik arard›.

O sabah küçük Sevgi, gözlerini açar açmaz

Sabahlar› s›n›fa girdi¤inde utanc›ndan k›pk›rm›-

ilk iﬂ olarak, Titrek’in her gece yatt›¤› sepetine

z› olurdu. Bu yüzden, arkadafllar› ona “Soba Ya-

bakt›. Sepet boﬂtu. Panikle salona, daha sonra

nak” ismini takm›fllard›.

anne ve babas›n›n odas›na koﬂtu.

Bu durumda Sevgi, kedisine

Annesinin, “Ne oldu?” diye

s›¤›nmas›n da ne yaps›n ? Tuhaf-

sormas›na f›rsat vermeden, “Tit-

t›r, kedisi Titrek de t›pk› Sevgi

rek kayboldu!!!” diye ba¤›rd›.

gibiydi. Çekingendi. Eve misafir

Babas› yast›¤›n alt›ndan,

geldi¤inde dolab›n alt›na girip,

“Üzülmeyin,” dedi. “Titrek

titreyerek saatlerce bekleyen bir

kaybolmaz. O, bu

kediydi. Hem, Sevgi gibi ifltahs›z-

evin yap›ﬂkan

d› da. Titrek’e küçücük bir bal›¤›

tatl› cad›s›d›r.

yedirmek, deveye hendek atlat-

O hep bizimle

mak kadar zordu.

kalacak.”
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Ama iflin flakaya gelir yan› yoktu.
Bütün gün evin her yeri didik didik arand›,
ama Titrek bulunamad›. Tabii ki, Sevgi suçluyu
bulmufltu. Titrek’in en yak›n arkadafl› olarak
kendisi suçluydu elbette. O içekapan›k sevgi
ba¤›ml›s›n› zaman zaman yaln›z b›rak›yordu.
Zavall› kedicik! Gereken s›cakl›¤› bulamay›nca,
çekip gitmiflti iflte! Sinir içinde, “Aptal, tafl yürekli, ac›mas›z, duyars›z bir mankafay›m ben!”
diye kendini suçlay›p durdu küçük Sevgi.

Durumun ciddiyeti anlafl›l›nca, Sevgi annesi Melahat Han›m’la birlikte Titrek’i aramaya koyuldu.
Bofl sokaklarda sabaha kadar, “Titrek! Titreeek!” diye ba¤›rd›lar. Çat›lardan ya da apartmanlar›n bodrum katlar›ndan titrek bir “miyav”
sesi duymak için bofluna umutland›lar. Nafile!
Hiç ses seda yoktu. Titrek s›rra kadem basm›flt›.
“Bu ç›ld›rt›c› bir fley!” diye ba¤›rd› Sevgi.
12
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Kedilerin Kaybolma Mevsimi

“Amaan,” dedi Hilal, “nas›l bu kadar rahat
konuflabiliyorsun?”
“Bu ihtimallerin hepsi de birbirinden korkunç,” dedi Asl›.
Mert konuyu yumuflatmak için, “San›r›m,”
dedi, “ihtimallerden en sempatik olan›, kendi iste¤iyle gitmifl olmas›.”
“Bir kedi büyük bir kötülükle karfl›laflmadan bunu yapmaz,” diye ekledi Sema.
Hepsi üzgün üzgün küçük Sevgi’ye bakt›lar.
Sevgi’nin kedisine büyük bir kötülük yapmayaca¤›ndan emindiler. Ne yaz›k ki, en çok istenen bu ihtimal, imkâns›zd›. O halde...
Sevgi’nin arkadafllar› bir anda çevresine topland›lar.
“Bir eflyan›n kaybolmas›n› anl›yorum ama,
bir kedi nas›l kaybolur?” diye sordu Aylin.
Mert buz gibi bir sesle, “Birkaç ihtimal var,”
dedi. “Kaç›r›lm›flt›r, yolunu kaybetmifltir, kendi
iste¤iyle kaçm›flt›r... ölmüfltür ya da... öldürülmüfltür.”
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