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Yağmur
Yağdıran Kedi
Daldaki Kedinin Kırmızı Masalları

MARCEL AYMÉ



MARCEL AYMÉ (1902-1967)
Pek çok kitap yazmış büyük bir yazı ustasıdır. Gerek ilkokul, 
gerekse ortaokul çağındaki çocukların bayılarak okudukları 
bu masallar, dünyanın dört bir yanında büyüklerce de çok 
sevilmiş ve dünyanın pek çok diline çevrilip yayınlanmıştır. 
Çocuklar için yazan büyük yazarın en büyük özelliğidir bu: 
Yazdıklarını yediden yetmişe herkese okutabilmek.
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Yağmur Yağdıran Kedi

Delfin’le Marinet’in annesiyle babası akşam tarladan 
dönerken, kediyi kuyunun kapağı üzerinde buldular, 
taranıp arınıyordu.

“Hoppala!”
“Bizim kedi ayağını kulağının ardından geçiriyor: 

Yarın gene yağmur yağacak!” dediler.
Gerçekten de, ertesi gün sabahtan akşama kadar 

yağmur yağdı. Tarlaya gitmeyi unutmak gerekiyordu. 
Büyükler, başlarını kapıdan dışarı çıkaramamalarına 
sinirleniyor, kızlarının yaptıklarına ise hiç mi hiç katla-
namıyorlardı. En büyük Delfin’le sarışın Marinet, mut-
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fakta uçtu uçtu, âşık, bebek, kurt oyunu oynuyorlardı.
“Hep oyun, hep oyun!” diye homurdanıyordu büyük-

ler. “Kocaman kızlar oldular, gelinlik yaşa da gelseler, 
oynayacaklar gene. Dikiş dikmek ya da Alfred Amca’ya 

mektup yazmak dururken...”
Küçüklere homurdanma-

ları sona erince, pencerede 
oturup yağmura bakan kedi-

ye kızmaya başlıyorlardı.
“Bunun da onlardan kalır yanı yok. Sabahtan akşama 

kadar yerinden bile kıpırdamaz. Ambarlarda fareler ci-
rit atıyormuş, umurunda mı? Beyimiz farelere aldırmaz, 
yiyip içip yatmayı sever. Hiç yormaz tatlı canını.”

“Siz de her şeye bir kulp takarsınız,” diye yanıt ve-
riyordu kedi. “Gündüzleri neye yarar, bilmez misiniz? 
Eğlenip uyumaya. Geceleri ben ambarda koşup durur-
ken, sizler horul horul uyursunuz hep. Bir aferin bile 
demezsiniz.”

“Anladık, anladık, sen de zeytinyağı gibi üste çıkarsın 
hep!”

İkindi üzeri, yağmur hâlâ yağıyordu. Büyükler bir iş 
için ahıra gitmişlerdi. Küçük kızlar masanın çevresinde 
oynamaya başladılar.

“Böyle oynamasanız iyi edersiniz,” dedi kedi. “Bir şey 
kırarsanız sonra, büyükler size bağırır.”

“Senin her sözüne uyacak olsak, hiçbir oyun oynama-
mamız gerekirdi,” dedi Delfin.

“Çok doğru,” dedi Marinet. “Alfons’a (kediye bu adı 
vermişlerdi) kalsa, bütün gün uyumamız gerekecek.”



Alfons uzatmadı, küçük kızlar yeniden koşmaya baş-
ladılar. Masanın üstünde bir çini tabak vardı, Büyükler 
yüz yıldır bu evde olan bu çini tabağı çok sever, üzerine 
titrerlerdi. Delfin’le Marinet, koşarken yap-
tıklarının sonunu düşünmeden masanın 
ayaklarından birini tutup kaldırdılar. 
Çini tabak yavaş yavaş kayıp döşeme 
taşlarının üstüne düşerek paramparça 

oldu. Kedi bu sırada 
pencerede oturuyordu, başını çe-

virip de bakmadı bile. Küçük kız-
lar, koşmayı çoktan unutmuşlar-
dı, kulakları ateş gibi yanıyordu.

“Alfons! Alfons! Çini tabak kı-
rıldı! Ne yapacağız şimdi?”

“Kırıkları toplayın, götürüp bir çukura atın. Belki de 
büyükler farkına varmaz. Ama çok geç. İşte geliyorlar.”

Büyükler çini tabağın parçalarını görünce öyle bir öf-
kelendiler, öyle bir öfkelendiler ki pireler gibi zıplamaya 
başladılar mutfağın içinde.

“Sizi gidi sizi!” diye bağırıyorlardı. “Yüz yıldır aile-
mizindi bu tabak! Parça parça ettiniz onu! Başka bir 
şey gelmez ki elinizden! İki küçük canavarsınız! Ama 
cezanızı göreceksiniz! Oyun yasak, kuru 
ekmekten başka bir şey de yemeye-
ceksiniz!”

Büyükler cezayı hafif buldular, bir 
süre düşündüler, sonra acımasız bir 
gülümseyişle küçüklere baktılar:
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“Hayır, kuru ekmek de yok. 
Yarın yağmur yağmazsa... ya-
rın, hah! hah ha! Yarın Melina 
Teyze’ye bir kavanoz reçel gö-
türeceksiniz,” dediler.

Delfin’le Marinet sapsarı kesilmişler, ellerini kavuş-
turarak yalvaran gözlerle bakıyorlardı.

“Yalvarmak hiçbir işe yaramaz! Yağmur yağmazsa, 
Melina Teyze’ye bir kavanoz reçel götüreceksiniz.”

Melina Teyze çok yaşlı, çok kötü bir kadındı; ağzında 
diş kalmamıştı, çenesi sakallarla kaplıydı. Küçük kızlar 
kendisini görmek için köye gittiklerinde durmadan sa-
rılıp öperdi onları. Hiç de hoş bir şey değildi bu, hele o 
sakalları yok muydu! Sakallarını yüzlerine batırır, bu da 
yetmiyormuş gibi, ikide bir saçlarını çekerdi. En hoşlan-
dığı şey de nicedir saklamakta olduğu küflü ekmekleri, 
küflü peynirleri onlara zorla yedirmekti. Üstelik, bu Me-
lina Teyze, küçük kızların kendisine çok benzediklerini, 
yıllar sonra tıpkı kendisi gibi olacaklarını söylerdi. Bunu 
düşünmek bile tüyler ürperticiydi.

Kedi içini çekti:
“Zavallı kızlar,” dedi. “Her yanı çatlamış bir eski ta-

bak için bu kadar ceza da çok ağır.”
“Sen ne karışıyorsun? Onları korumana bakılırsa, 

sen de yardım ettin tabağı kırmalarına, öyle değil mi?”
“Hayır, hayır, Alfons pencereden hiç ayrılmadı,” dedi 

küçükler.
“Kesin sesinizi! Hepiniz aynısınız, hepiniz birbirinizi 

destekliyorsunuz. Birbirinizin suçunu gizlemekten baş-
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ka bir şey yaptığınız yok. Bütün 
günü uyumakla geçiren bir 
kedi...”

“Böyle konuşacaksanız, 
ben de kalkıp giderim, daha 
iyi,” dedi kedi. “Marinet, pen-
cereyi aç bana!”

Marinet pencereyi açtı, kedi 
avluya atladı. Yağmur dinmişti; 
hafif bir yel, bulutları önüne katmış, süpürüp götürü-
yordu.

Büyüklerin keyfi yerine gelmişti:
“Hava açıyor,” dediler. “Yarın çok güzel olacak. Melina 

Teyze’ye gitmek için bundan iyisi can sağlığı. Talihiniz 
varmış. Hadi, yeter ağladığınız. Ağlamakla tabak yerine 
gelmez. Odunluktan odun getirin, daha iyi.”

Küçük kızlar, kediyi odunlukta, odun yığınlarının 
üstüne yerleşmiş buldular. Delfin, gözyaşlarının arasın-
dan, kedinin taranıp yalanmasına baktı bir süre, sonra, 
Marinet’i çok şaşırtan bir gülümsemeyle:

“Alfons,” diye seslendi.
“Ne var, minik kızım?”
“Bir fikrim var: Yarın sen istemezsen, Melina Tey-

ze’ye gitmeyiz.”
“Benim de bütün dileğim bu. Ama ne söylesem boş, 

büyükler beni dinlemezler ki!”
“Büyükleri ne yapacaksın! Ne dediler biliyor musun? 

Yağmur yağmazsa, Melina Teyze’ye gidersiniz dediler.”
“Ee?”
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“Eeesi mesi var mı? Ayağını kulağının ardından ge-
çirirsin, olur biter. Yarın yağmur yağar, biz de Melina 
Teyze’ye gitmeyiz.”

“Bak, işte bu çok iyi,” dedi kedi. “Ben bunu düşünme-
miştim. Çok iyi bir fikir bu.”

Ayağını kulağının ardından geçirmeye başladı, elli 
kez, yüz kez geçirdi belki.

“Rahat rahat uyuyun bu gece. Yarın öyle bir yağmur 
yağacak ki, köpekler bile dışarıda kalamayacak.”

Akşam yemeğinde, büyükler hep Melina Teyze’ yi ko-
nuştular. Yollayacakları reçel kavanozunu çoktan hazır-
lamışlardı. Küçük kızlar gülmemek için zor tutuyorlardı 
kendilerini. Birçok kez, kardeşiyle göz göze gelince, Ma-
rinet güldüğünü göstermemek için yutkunur gibi yaptı. 
Yatma saati gelince, büyükler pencereye gittiler:

“Çok güzel bir gece doğrusu,” dediler. “Gökyüzü hiç 
böylesine yıldızlı olmamıştı. Yarın yollarda yürümek 
çok hoş olacak.”

Ama ertesi gün hava kapalıydı, erkenden yağmur baş-
ladı. Büyükler, “Bundan bir şey çıkmaz, bu yağmur çok 
sürmez,” diyorlardı. Küçük kızlara pazarlık giysilerini 
giydirdiler, saçlarına da birer pembe kurdele bağladılar. 
Ama sabahtan öğleye, öğleden akşama kadar yağmur 
yağdı. Pazarlık giysilerle pembe kurdelelerin çıkarılma-
sı gerekti. Gene de keyifliydi büyükler.

“Gitmeniz ertelendi. Yarın gidersiniz Melina Tey-
ze’ye. Hava açmaya başlıyor. Mayıs ortasında üç gün üst 
üste yağmur yağması çok tuhaf doğrusu,” diyorlardı.

Kedi o akşam da taranırken ayağını kulağının ardın-
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dan geçirdi, ertesi gün gene yağmur yağdı. Dün olduğu 
gibi bugün de küçük kızları Melina Teyze’ye yollamak 
söz konusu olamazdı. Büyüklerin keyfi kaçmaya başlı-
yordu. Havanın kötülüğü yüzünden, cezayı geciktirme-
nin sıkıntısına bir de tarlalarda çalışmaya gidememenin 
sıkıntısı ekleniyordu. Hiç yoktan kızlarına kızıp bağırı-
yor, tabak kırmaktan başka bir işe yaramadıklarını söy-
lüyor, sonra da: “Melina Teyze’ye gitmek iyi gelecek size,” 
diyorlardı. “Hava açınca, erkenden yola çıkacaksınız.” 
Öfkelerinin neredeyse çılgınlığa dönüştüğü bir sırada, 
kedinin üzerine atıldılar, biri süpürgeyle, biri de takun-
yayla vurmaya başladı, hem de tembelin, yararsızın biri 
olduğunu söyleyerek.

“Demek böyle,” dedi kedi. “Siz benim düşündüğüm-
den de kötüymüşsünüz. Hiç yoktan dövdünüz beni; ama 
kedilik onurum üstüne söz veriyorum ki buna pişman 
olacaksınız.”

Büyükler bu olayı çıkarmasalar, kedi, yağmur yağdır-
maktan çok geçmeden bıkacaktı. Ağaçlara tırmanmayı, 
tarlalarda, korularda koşmayı çok severdi; dostlarını 
Melina Teyze’ye gitme sıkıntısından kurtarmak için her 
gün içeride kalmayı biraz aşırı buluyordu. Ama sırtına 
inen süpürge ve takunyalar onda öyle bir anı bırakmıştı 
ki, küçük kızlar ayağını kulağının ardından geçirmesini 
rica etmeye gerek görmediler. Bu iş artık onun kendi 
sorunuydu. Sekiz gün üst üste, sabahtan akşama kadar 
yağmur yağdırdı. Evde oturmak zorunda kalan, üste-
lik ürünlerinin çürüdüğünü gören büyükler, yerlerinde 
duramaz olmuşlardı. Çini tabağı da, çocukları Melina 
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Teyze’ye yollamayı da unutmuşlardı. Ama yavaş yavaş 
kediye yan bakmaya başladılar. Arada bir alçak sesle, 
uzun uzun konuşuyorlar, neler konuştuklarını kimse-
cikler bilemiyordu.

Yağmurun sekizinci günü, büyükler erkenden kalk-
mışlar, havanın kötülüğüne aldırmadan, istasyona git-
meye hazırlanıyorlardı. Kente patates yollayacaklardı. 
Delfin’le Marinet, yataklarından kalkınca, büyüklerin 
mutfakta bir torba diktiklerini gördüler. Masanın üs-
tünde de en azından iki kilo ağırlığında kocaman bir taş 
vardı. Çocuklar ne yaptıklarını sorunca biraz şaşırdılar, 
patates torbalarıyla başka bir şey daha yollayacaklarını 
söylediler. Bu arada Alfons içeriye girdi, herkesi kibarca 
selamladı. Büyükler:

“Alfons, sana taze süt ayırdık,” dediler. “Yemek, soba-
nın yanında seni bekliyor.”

“Teşekkür ederim, büyükler, çok iyisiniz,” dedi kedi; 
ama böyle iyi davranışlara alışkın olmadığı için biraz 
şaşırdı.

O sütünü içerken büyükler üstüne atıldılar, iki ayağı-
nı biri, iki ayağını da öbürü yakaladı, baş aşağı torbaya 
soktular zavallıyı. İki kiloluk koca taşı da torbaya koy-
duktan sonra ağzını sağlam bir iple sıkı sıkı bağladılar. 
Zavallı kedi torbanın içinde çırpınıp duruyor, “Ne olu-
yorsunuz yahu, ne oluyorsunuz? Büyükler, siz aklınızı 
mı kaçırdınız!” diye bağırıyordu. Büyükler, “Hiçbir şey 
olduğumuz yok,” dediler. “Ayağını her akşam kulağının 
ardından geçiren bir kedi istemiyoruz artık, hepsi bu. Bu 
kadar yağmur yeter. Suyu böylesine çok sevdiğine göre, 
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iyice doyacaksın yavrum. Beş 
dakika sonra, ırmağın dibinde 
taranacaksın.”

Delfin’le Marinet bağırıp çağırmaya başladılar, Al-
fons’u ırmağa attırmayacaklarını söylediler. Büyükler 
de bağırıp çağırmada onlardan aşağı kalmıyor, durma-
dan yağmur yağdıran bu pis hayvanı boğmalarına hiçbir 
şeyin engel olamayacağını söylüyorlardı. Alfons miyavlı-
yor, çılgınlar gibi tepiniyordu. Marinet kediyi torbanın 
üstünden öpüyor, Delfin’le yerlere kapanıp yalvarıyor, 
kedilerinin yaşamının bağışlanmasını istiyordu. Büyük-
lerse, çocuk yiyen dev sesini andıran bir sesle:

“Hayır, olmaz, kötü kedilere acımak yok!” diyorlardı.
Birdenbire, saatin sekize geldiğini, istasyona geç ka-

lacaklarını anladılar. Çabucak paltolarını sırtlarına, 
başlıklarını da başlarına geçirdiler. Mutfaktan çıkarken 
küçüklere döndüler:

“Şimdi ırmağa gidecek zamanımız yok, öğleyin, dö-
nüşte gideceğiz,” dediler. “O zamana kadar sakın torba-
yı açmaya kalkmayın. Döndüğümüzde Alfons torbanın 
içinde olmazsa dosdoğru Melina Teyze’ye gideceksiniz, 
altı ay, belki de ömrünüz boyunca Melina Teyze’nin ya-
nında kalacaksınız.”

Büyükler yola çıkar çıkmaz, Delfin’le Marinet torba-
nın ağzını çözdüler. Kedi başını çıkardı, sonra da:

“Küçük kızlar, sizin altın yürekli olduğunuzu her za-
man düşünmüşümdür,” dedi, “ama kendimi kurtarmak 
için sizin altı ay, belki daha da uzun bir süre Melina 
Teyze’de kalmanıza boyun eğersem, yüreğime dert olur. 








