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Bopato 1

Havhav 
Kardeşliği
CEMİL KAVUKÇU



CEMİL KAVUKÇU
Çocukken okuduğum kitaplardaki, izlediğim filmlerdeki 
kahramanlardan biriydim ben. Kötülerin korkulu rüyası 
bir uçan adamdım, kovboydum, tahta kılıcını düşmanlarına 
sallayan bir denizciydim, baltalı ilah ya da görünmez 
adamdım. Adaleti sağlıyordum. Evimizin arka bahçesinde 
mahalle arkadaşlarımızla kurduğumuz oyunlarda hep 
bunlar vardı. Kötülere en ağır cezayı verirdik o oyunlarda. 
Okuduğum çizgi romanlara özenerek defterler alıp kendi 
uydurduğum serüvenleri yazıp çizdim. Büyüdüm, hayal 



dünyasında yaşayıp hayallerini yazan biri oldum sonunda. 
Bir yanım hiç büyümeyip çocuk kaldı. İyi ki öyle oldu. 
Selo’nun Kuşları’nı, Bopato’yu, şimdi de Bir Öykü Yazalım 
mı?’yı çocuk yanım yazdırdı bana.
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1: Topik’in Hikâyesi

Bir kafesin içinde, üç minik arkadaşıyla birlikteydi. Onun 
adı daha Topik olmadığı gibi öbür üçünün de adı yoktu. 
Nereden geldiklerini, neden bu kafeste olduklarını hiç-
biri bilmiyordu. Annelerini de hatırlamıyorlardı. Burası, 
akvaryumlarda çeşit çeşit balıkların, minicik kaplumba-
ğaların, kafeslerde kuşların, kedi ve köpek yavrularının, 
üç minik beyaz farenin ve yaygaracı kocaman bir papağa-
nın olduğu kalabalık, gürültülü bir dükkândı. Bütün hay-
vanlar çok şaşkındı. Nasıl şaşkın olmasınlardı ki, hepsi 
yakınlarından, sevdiklerinden ayrı düşmüş, bilmedikleri 
bir ortamda bulmuşlardı kendilerini.

Gün boyu birçok insan dükkâna girip çıkıyor, kafesle-
re bakıyor, genellikle sevgi dolu, yer yer de acıyıp, özgür 
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olmadıklarını ifade eden sözcükler söylüyorlardı. En çok 
çocuklar ve kadınlar ilgi gösteriyordu onlara. Bakmakla 
yetinmeyip beğendikleri bir hayvanı alarak gittikleri de 
oluyordu. Bu konuda en şanslı olanlar süs balıkları ile 
muhabbetkuşlarıydı. Gidenler, dükkândaki öbür hay-
vanları hüzünlendiriyordu. Onları nasıl bir hayatın bek-
lediğini bilmiyorlardı, ama buradakinden çok daha iyi 
koşullarda yaşayacaklarına inanıyorlardı. Bu nedenle de 
hepsi buradan kurtulmak için can atıyordu.

Arada, Topik’le kader arkadaşlarına acıyanlar, “Vah 
zavallı yavrucuklar, küçücük kafese dördünü tıkmışlar, 
dönecek yerleri bile yok,” diyenler çıkıyordu.

O, annesini hatırlamıyordu, ama sıcaklığını, kokusu-
nu, tüylerini sevgiyle yalayan dilini unutmamıştı. Birkaç 
kardeşi daha vardı; annelerinin sıcak karnına sokulduk-
larını, doyana dek süt emdiklerini, sonra oynaşıp birbir-
leriyle güreştiklerini hatırlıyordu. Anneleri nasıl da sev-
giyle izlerdi oyunlarını. Onlara ne olmuştu? Acaba başka 
dükkânlarda, başka kafeslerde miydiler? Peki, annesi 
neredeydi? Neden ayrılmıştı yavrularından? Yine de, 
sevgi dolu annesinin onları terk ettiğine inanamıyordu. 
Bütün bunlara yanıt bulamıyor, çok üzülüyordu. Her ne 
olmuşsa olmuş, o güzel, huzur dolu mutlu günler bitmiş, 
annesinden ve kardeşlerinden ayrı düşmüştü.

Öbür üç yavru köpeğin durumu da farklı değildi. Aynı 
dili konuşsalar bile birbirlerine benzemiyorlardı. Hele, 
en küçükleri olan sarı tüylü, uzun kulaklı bir yavru vardı 
ki, sürekli ağlıyor, annesini istiyor, bir şey yemiyordu. Ne 
yapsalar, ne söyleseler onu yatıştıramıyorlardı. Yorgun 



13

düşüp uyuyunca biraz olsun huzur buluyordu. Ama uy-
kusunda bile iç çekiyor, arada titriyordu. Belki de anne-
sini, kardeşlerini görüyordu rüyasında.

Gece olunca önlerine yiyecekleri, suları konuyor, çiş-
lerini kakalarını yaptıkları kâğıtlar toplanıp yenileri se-
riliyor, dükkânda çalışanlar gidiyor, en son çıkan kişi de 
ışıkları söndürüp kapıyı dışarıdan kilitliyordu. Hayvan-
lar karanlıkta kalıyordu. İşte o zaman, bütün gün öten 
kuşlar, miyavlayan kediler, havlayan köpek yavruları ve 
kocaman papağan susuyor, dükkân derin bir sessizliğe 
gömülüyordu. Çünkü korkuyorlardı. Çok yalnız oldukla-
rını o zaman anlıyorlardı. Yine de en rahat olanlar minik 
kaplumbağalarla süs balıklarıydı. Belki onlar konuşama-
dıkları için korktuklarını da ifade edemiyorlardı.
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Bir gün, annesiyle birlikte dükkânı gezen küçük bir 
kız kafeslerinin önünde durmuş, ona hayran hayran ba-
karak, “Aaa,” diye bir çığlık atmıştı.

Göz göze gelmişlerdi. Ona sevgiyle bakan birçok göz 
görmüştü; ama bu çok farklıydı. Annesi gibi bakıyordu.

Kadının kolunu çekiştirerek; “Şuna bak anne! Ne tatlı, 
ne sevimli şey,” demişti. 

Kadın kızının başını okşamış, gülümseyerek, “Evet 
Burcu, çok şeker,” diye onaylamıştı. 

Küçük kız kafesin başından ayrılamıyor, ona hayran 
hayran bakıyordu. Sonra, “Topik!” diye bağırmıştı, “Bu-
nun adı Topik olsun.”

Böylece adı Topik olmuştu. Kafesteki arkadaşları da o 
günden sonra öyle seslenmeye başlamıştı. 

Kadınla kız kafesin başından ayrıldıktan sonra siyah 
tüylü, boncuk gözlü yavru köpek, “Çok şanslısın,” dedi, 
“seni beğendi ve buradan kurtaracak.” 








