
OykuGezenKedi ic 7,bsk.qxt  4/20/12  2:16 PM  Page 8

Sessiz ve düflsüz gecenin ard›ndan uyand› Erdo¤an
Bey. Bafl›n› kald›rd›, ayakucuna e¤ilip yata¤›n alt›na
bakt›. Do¤rulurken gözleri pufu, flifoniyerin üstünü
ve sand›¤› tarad›. Mutfaktan gelen seslere dikti kulak-
lar›n›. Huzur verici sesleri delen m›r›lt›lar›n, h›r›lt›lar›n,
z›r›lt›lar›n hiçbiri yoktu. Yepyeni siyah rugan terlikle-
rini aya¤›na geçirip kalkt›. Keyifle banyoya se¤irtti.

‘Bugün cumartesi,’ dedi içinden. Gidece¤i her-
hangi bir kurum, karfl›s›na ç›kaca¤› kalantor patronlar
yoktu. T›rafl olmas› gerekmezdi. ‹fli de yo¤un de¤ildi.
Yüz kiflilik bir nikâh davetiyesiyle iki çeflit kartvizit
basacakt›. Sorun ç›kmazsa, ö¤leden sonraki Fener-

Öykü Öykü Gezen Kedi 9

Siyami Bey
Siyami Bey

OykuGezenKedi ic 7,bsk.qxt  4/20/12  2:16 PM  Page 9



bahçe-Befliktafl maç›na bile gidebilirdi. Bu, Ertan’a da
iyi gelirdi. O¤lan›n gözleri, bilgisayar›n›n bafl›nda sa¤a
sola “kay›p iletisi” çekmekten flafl›laflm›flt›. 

Banyodan ç›k›p tekrar odas›na geçti. Üstünü de-
¤ifltirirken, ‘Yok, yok, bu Esin’le Zeynep’e haks›zl›k
olur,’ diye geçirdi içinden; maça gitmekten vazgeçti.
Sürekli a¤lamaktan ikisinin de gözleri kan çana¤›na
dönmüfltü. Zaten dört ayakl›n›n, üç gün önce evden
ç›karak s›rra kadem basmas›na onun d›fl›nda mutlu
olan yoktu. “En iyisi, ailece bir Bo¤aziçi gezisi yapmak,”
diye m›r›ldand›. “Belki yüzleri güler.” Bol cepli yele¤i-
ni ald› ve odas›ndan ç›kt›.

Mutfa¤a girdi¤inde, sadece Zeynep Han›m gülüm-
semeye çal›flt›. “Günayd›n, can›m.” Küçükhan›mla kü-
çükbey umursamazl›kla ancak, “Günayd›n, baba,” di-
yebildiler ba¤›flta bulunur gibi.

fiimdi, “Yeter art›k! Çekip giden, alt taraf› bir sokak
kedisi!” dese, üçü de gözlerini pörtleterek bir a¤›zdan,
“Sen zaten...” diye bafllarlard›. Oysa, hiç de kedi düfl-
man› de¤ildi. Bir zamanlar o da severdi yumuk yumuk
hayvanc›klar›. Ama bu... bu yarat›k, fleytan›n arka ba-
ca¤›yd›. Erdo¤an Bey yutkundu; iki çocu¤unun aras›n-
da,“kay›p” için bofl b›rak›lan sandalyenin karfl›s›na ge-
çip oturdu. K›zarm›fl ekmeklere uzan›rken, kar›s› da
tereya¤›na k›rd›¤› yumurtan›n sahan›n› önüne b›rakt›.

“De¤erini bilin, safkan Siyam kedisi,” diyordu ve-
teriner, onu her görüflünde. De¤erini bilmek ne demek,
bafltac› olmufltu dört ayak. Önce, yan gelip uzand›¤›
kanepesini sahiplendi. Sonra, Babalar Günü’nde ço-
cuklar›n arma¤an etti¤i deri terli¤ini paralad›. Ard›n-
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dan, çocuklu¤undan beri özenle saklad›¤› misket ko-
leksiyonunu darmaduman etti; g›k demedi Erdo¤an
Bey. Tasmas›, pire ilac›, kumu derken, avuç dolusu pa-
ra döktü; sözünü etmedi. Hatta, evi otele çevirmesine
bile ses ç›karmad›. Onun yüzünden hayat›ndan bez-
di!.. Nankör kedi, çekip gitmekle ilk kez iyi bir fley
yapm›flt›. 

Erdo¤an Bey birden, keyifle gülümsedi¤inin ay›r-
d›na var›p dudaklar›n› büzdü. Kar›s›na ve çocuklara
bakarak sordu. “Eee, bugün ne yap›yorsunuz?” 

“Ben evdeyim. Belki döner,” diyerek boynunu
büktü kar›s›.

“Görenler var. Birkaç ileti geldi,” dedi Ertan. K›rk
y›ll›k dedektif gibi ekledi. “Gidip araflt›raca¤›m.”

“Geçen haftadan sözüm var...” Esin içini çekip ho-
murdand›. “K›zlarla sinemaya gidece¤iz.”

Adamca¤›z›n, “Çok flükür, akl› bafl›nda biri ç›kt›,”
demesiyle birlikte, flimflekler çakan üç çift göz üzerine
çevrildi. Yar›s›n› içti¤i çay› bafl›na dikti. Barda¤› ma-
saya b›rakarak kaçarcas›na ayakland›. “Hadi bana ey-
vallah! Bugün çok iflim var.” 

Sokak kap›s›na se¤irtti ve Zeynep Han›m’›n yol-
cu etmesini beklemeden ç›kt›. 

A¤z› kulaklar›nda bindi asansöre. “Bugün dördün-
cü gün! Mendeburun yoklu¤una eninde sonunda al›-
flacaklar,” diye m›r›ldand›. “Bir daha tüylü herhangi bir
yarat›¤a dokunmak m›; tövbe!” 

Asansörden indi. Otomati¤e bast›. Apartman›n a¤›r
demir kap›s›n› çeker çekmez o korkunç sesi duydu:
“Miiiyyya¤aaavvv!!!” 
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Kahverengi-siyah k›rç›ll› azman fley, t›pk› bir vam-
pir gibi a¤z›n› açarak keskin difllerini gösterdi. Kuyru-
¤u kamç› gibi, Erdo¤an Bey’in bald›r›na indi. Tafl ke-
silmifl adam› umursamadan, pefli s›ra gelen sar› gözlü,
uzun sar› tüylü kediye çapk›nca miyavlad›. Öteki de
iflveyle m›rlad›.

Erdo¤an Bey basamaklar› t›rmanan çiftin ard›ndan
bakakald›. Birkaç saniye sonra üst katlardan duyulan
sevinç ç›¤l›klar› apartman› temelinden sarst›. Eni¤ini
getiren çok kedi görmüfltü, ama sevgilisini getirenini
ilk kez görüyordu. Söverek, o ya¤murlu ve u¤ursuz ge-
ceye ilendi. 

Aylar, yok yok, y›llar önce bir akflam, gök kubbe de-
linmifl gibiydi. Matbaan›n kepenklerini indiren Erdo-
¤an Bey, kilitleri geçirene kadar ›slan›p, lök gibi ol-
mufltu. Arabaya dar att› kendini. Gözünün önünde,
duman› tüten bir tas çorba, gaza bast›. Trafi¤e yaka-
lanmamak için ara sokaklara dalm›fl, sa¤a sola sular
saçarak ilerliyordu. Eve iki blok kala gördü topalla-
yan kediyi. Zavall›c›¤›n, farlar›n oluflturdu¤u ayd›nl›k
tünelde belirmesiyle yere y›¤›lmas› bir oldu. An›nda
durup d›flar› f›rlad› Erdo¤an Bey. Besbelli, kedici¤in
derman› kalmam›flt›. Kaz tüyü montunu ç›kard›. Su bi-
rikintisinin ortas›nda boylu boyunca yatan hayvanca-
¤›z› sar›p sarmalay›p arabaya att›. 

Yar›m saat turlad› ilçeyi. Buldu¤u ilk veterinerin
kap›s›ndan içeri kuca¤›ndaki kedicikle dald›. 

Gözlüklü babacan veteriner kediyi kucaklarken,
“Fena yaralanm›fl,” dedi.
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“Ben çarpmad›m!” diye hemen kendini savundu
Erdo¤an Bey.

“Sizi suçlamad›m ki,” derken veterinerin sesi ciddi-
leflti. “Bana yard›m eder misiniz?”

Erdo¤an Bey, sessizce bafl›n› iki yana sallarken, ‘O
kadar da de¤il!’ diye geçirdi içinden. Veteriner yar-
d›mc›s›n› ça¤›r›rken o da evi arad›. Ameliyatl› bir ke-
diyle birlikte dönece¤inin haberini verdi.

Saatler sonra sol kalças›na platin tak›lan kazaze-
de yine kuca¤›ndayd›. Bir can kurtarman›n mutuyla
kas›ld›. Bir daha asla giyemeyece¤i kaz tüyü montu
da, veterinere ödedi¤i befl yüz lira ameliyat bedeli de
umurunda de¤ildi. 

Ev halk› onlar› asansörün kap›s›nda karfl›lad›. Er-
tan, “Kaza nas›l oldu, baba?” diye sorarken, Esin suç-
lar gibi kara gözlerini babas›na dikti. 

“Annenize anlatt›m ya! Ona ben çarpmad›m!” Ara-
lar›ndan geçerken soran gözlerle kendisine bakan ka-
r›s›na, “Narkozun etkisinde,” diye aç›klad›. Salonda,
kanepeye serili kareli battaniyenin üstüne yat›rd› ke-
diyi. “Veteriner, ‘Sabaha kadar uyur, uyanmas›yla da
koflmaya bafllar,’ dediydi.”

Kedinin ayakucuna iliflen Zeynep Han›m, tasal›
gözlerini hastadan ay›rmadan sordu. “O kadar çabuk
mu?” 

“Ya, öyle... Eee, ben size mevta getirmedim. Ne bu
haliniz? Hem benim karn›m çok aç!”

Ne efli ne k›z›yla o¤lu, kimse k›p›rdamad›. Kedi se-
ver olduklar›n› biliyordu da, kedi delisi olduklar›n› bil-
miyordu do¤rusu. “Tamam, anlafl›ld›! Ben bafl›m›n ça-
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resine bakar›m,” diyerek onlar› kanepenin bafl›nda b›-
rakt›.

Esin’le Ertan teknoloji sayesinde, hemen o gece
Siyam kedileri konusunda allame kesildiler. “Siyam
kedileri ailelerine ba¤l›, gururlu, atak ve savaflç› olur.”
Onlar› dinlerken Erdo¤an Bey’in gözleri kapan›yordu.
Derken, “Siyami Bey!” dedi biri. “Evet, evet! Ad› Siya-
mi olsun!” dedi di¤eri. 

Erdo¤an Bey daha fazla dayanamad›. Kanepesi ifl-
gal alt›nda oldu¤u için oturmak zorunda kald›¤› kol-
tuktan kalkt›. Odas›na do¤ru sürüklenirken, kar›s›n›n
sesini duydu içerden. 

“Bir biçimde soka¤a düflmüfl. Kulaklar›n›n arka-
s›nda, tüylerinin aras›nda yara izleri var. Onu evde
tutmam›z zor, çocuklar. ‹yileflince sokaklara dönmek
isteyecektir...” 

‘Sanki kedi uzman›, çok bilmifl!’ diye geçirdi için-
den Erdo¤an Bey. Ama emindi. Bir kedi ne kadar
nankör olursa olsun, bu denli özveriyi unutamaz. Üs-
telik, Siyami Bey soylu bir hayvand›.

Erdo¤an Bey, dingin bir uykunun ard›ndan göz-
lerini açt›¤›nda gün henüz a¤ar›yordu. “Acaba Siyami
kendine geldi mi?” diyerek merakla do¤ruldu. Mutfa-
¤›n aç›k kap›s›ndan taflan sar›ms› ayd›nl›k, efli¤e ka-
dar ulafl›yordu. Zeynep Han›m kalkm›flt› demek. Terlik-
lerini giydi. A¤›r ad›mlarla koridora ç›kt›. Karfl› odan›n
aral›k kap›s›ndan içeri bafl›n› uzatt›. Bu k›z› hiç anla-
m›yordu. Herkes bafl›n› yast›¤a koyarken, o yast›¤› ba-
fl›n›n üstüne koyuyordu. Ya Ertan’a ne demeli? Yast›-
¤› yerde; kolu, duvar›n dibinde dertop olmufl yorga-
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n›n üstünde; sa¤ aya¤› sol, sol aya¤› sa¤ köflede! “Ka-
z›k kadar oldular, adam gibi yatmay› ö¤renemediler.” 

Eflinin geldi¤ini gören Zeynep Han›m gülümse-
yerek f›s›ldad›. “Günayd›n. Çay haz›r, ama kahve de
yapabili–”

“Çay çay! Ben de kediye –aman, Siyami’ye baka-
y›m.”

Salona geçen Erdo¤an Bey’in yüre¤i darald› bir an.
Zavall›c›k, b›rakt›¤› gibi yat›yordu. Sessizce yaklafl›rken
kuyru¤unun hafifçe oynad›¤›n› fark etti. Sevinçle ya-
n›na vard›¤›nda, gözlerini açt› garip. 

O da ne? Yeflil cam gibi parlak, hafif flafl› gözler
düflmanca bak›yordu. Yanl›fl gördü¤ünü sanan Erdo-
¤an Bey hiç üstüne al›nmad›. Kedici¤in kahverengi-si-
yah k›rç›ll› tüylerini okflamak üzere elini uzatt›. Uzatmaz
olayd›! Kedinin g›rtla¤›ndan ç›kan korkunç, “Miiiyyya-
¤aaavvv!” sesinin ard›ndan parlayan sipsivri keskin be-
yaz diflleri görünce, kendini ürküyle geriye att›. 

Tam o s›rada Zeynep Han›m flen flakrak salona
dald›. “Uyand› m›?” 

Her sabah yataktan kalkmamak için direnen ve-
letler, sesleri duymufl olmal›lar ki, sevinç ç›¤l›klar›
atarak koflturdular. 

Kedi, t›rafllanan sol budunun cascavlak parlama-
s›ndan utanm›fl gibi, incecik boynunu büktü. Yumruk
büyüklü¤ündeki kafas›n› Zeynep Han›m’›n omuzuna
b›rakt›. Ertan’la Esin’in elleri, annelerinin kuca¤›nda
p›flp›fllad›¤› kardefllerini okflarcas›na, k›sa tüylerin üs-
tünde gezindi. 

Geceki berbat havada bütün ilçeyi turlamas›n›,
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