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AYŞE SARISAYIN
İstanbul’da doğdum, her yanı kitaplarla dolu bir evde 
büyüdüm. Çocukluğum, babamın anlattığı Cimbil Fare 
masallarını dinleyerek geçti. Okumayı öğrendikten sonra 
yaşayacağım serüvenleri kendim seçmeye başladım; 
kimi gün Pal Sokağı Çocukları’ndan biri oldum, kimi 
gün Küçük Prens. Kimya mühendisliği ve işletme eğitimi 
gördüm, uzun yıllar bir ilaç şirketinde çalıştım, evlen
dim, çocuk büyüttüm ama okumaktan hiç vazgeçmedim. 
Önceleri yetişkinler için yazdım, Almancadan çeviriler 
yaptım. Artık çocuklar için de yazıyorum, sevgili kedim 
Çamur’la başladım, Erik adlı bir köpeğin hikâyesiyle de
vam ediyorum. Çocukları ve tüm hayvanları çok seviyo
rum çünkü...
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Başlarken... 

Sevgili Çocuklar,
Aranızda beni tanıyanlar varsa bilirler, iflah olmaz bir 

kedici olduğumu. Daha doğrusu kediciydim yakın zamana 
kadar. Tüm hayvanları severdim elbette ama kedilerin 
yeri biraz daha farklıydı. Bu yüzden de evimi hep bir ke
diyle paylaşmış, köpekleri uzaktan sevmekle yetinmiştim. 
Koşullar elverdiği ölçüde sokak köpeklerine de yemek ve
riyor, elimden gelen yardımı esirgemiyordum tabii... 

Son birkaç yıldır Heybeliada’da yaşamaya başladıktan 
sonra, sahipsiz köpekleri daha yakından izleme fırsa
tım oldu. Sürüler halinde dolaştıklarını, belli bölgeleri  
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paylaşıp genellikle orada kaldıklarını, aralarında mü
kemmel bir dayanışma olduğunu pek bilmiyordum daha 
önceleri. Bu sürülerden biri, gönüllü olarak koruyucu
luğumu üstlendi geçen kış. Üç tane iri, bakımsız sokak 
köpeği... Değirmenburnu’ndaki ormanda yürürken bana 
eşlik ediyor, çevremi sararak başka köpeklerin yaklaş
masını engelliyor ve beni eve kadar getiriyorlardı. Ada
nın ıssızlaştığı kış aylarında çok önemli bir hizmet. Ben 
de bu hizmetlerini karşılıksız bırakmamaya çalışıyor, 
onlar kapıda beklerken ne yapıp edip karınlarını doyura
cak bir şeyler bulmaya çalışıyordum her seferinde.

Ada köpekleriyle iyi ilişkiler içinde olsam da arkadaş
larımın köpekleriyle oynamaktan çok hoşlansam da ken
dimi bir köpekle aynı evde yaşarken hayal edemiyordum 
bir türlü. Bir köpeğin hikâyesini yazmak ise hiç aklımda 
yoktu doğrusu. 

Peki, ne değişti de bu satırları yazıyorum?
Merak ediyorsunuz, değil mi? 
Sabırlı olun, anlatacağım birazdan…
Bir rastlantı mıdır bilmiyorum, kediseverler kedise

verleri, köpekseverler köpekseverleri bulur her yerde. 
Kimsenin üzerinde etiket yoktur, “Ben bir kediseverim,” 
ya da “Ben bir köpekseverim,” diye; fakat böyle olur. Bir 
bakışma, yoldan geçen bir kediye ya da köpeğe gösterilen 
ilgi, anlık bir duygusallık ifadesi, küçük bir hareket veya 
belli belirsiz bir mimik hemen ele verir insanı. Ben de 
kediseverlerle karşılaştım daha çok, kedilerin serüven
lerini dinledim, kedimin serüvenlerini anlattım yakın 
zamana dek. 
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Ancak günün birinde tanıştığım bir insan, her şeyi 
değiştiriverdi.

Sevgili kedim Çamur’un ölümünden iki yıl sonra, 
onunla birlikte geçirdiğimiz yılları anlatan bir roman 
yazmıştım siz çocuklar için: Kedimin Adı Çamur. Biliyo
rum, “Ne biçim bir isim bu?” diyorsunuz şimdi içiniz
den. Hatta gülüşmelerinizi bile duyar gibiyim şu anda: 
Sarman, Boncuk, Mestan, Kamber, Tarçın, Biber, Yu
muk, Pamuk ya da Pofuduk gibi hoş isimler dururken  
Çamur! 

Olacak iş değil...
Çok haklısınız, hem kedi ismi olarak hem de kitap 

ismi olarak gerçekten çok tuhaf! Ama ne yapayım, bir 
dizi yanlışlık sonucu kedimin adı Çamur olmuştu ve ina
nın bana, bunda hiç kimsenin suçu yoktu.

Kedimin Adı Çamur yayımlandıktan birkaç ay son
ra kitapsever çocuklarla buluşmak, isteyenlere kitap 
imzalamak için bir kitap fuarına katılmıştım. Çok ka
labalık, şenlikli bir gündü. Önümde yığılı kitaplarla 
beklerken kimi çocuklar, “Aaaa, ben kedileri çok se
verim! Anneciğim alalım mı, ne olur?” diyerek bir ki
taba uzanıyor, kimileri de, “İster misin yavrum, sana 
da alalım mı?” diye soran annelerine ya da babalarına 
itiraz ediyorlardı: “Ben kedi sevmem ki köpek seve 
rim!”

Böyle durumlar için de bir çözüm vardı neyse ki: “Kedi 
sevmem!” diyenlere bir başka yazar arkadaşımın o sıra
lar aynı yayınevinden çıkmış köpek öykülerini tavsiye 
ediyordum, herkesin gönlü oluyordu böylece. 








