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Göknil Genç
İstanbul’da doğan Göknil Genç, 1989’da İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı 
viyola eğitimini 1999’da tamamladı. Mezun 
olduğu yıl katıldığı Borusan İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’ndaki görevini 2012’ye dek sürdürdü. 
Almanya’da başlayan yüksek lisans eğitimini 
MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda tamamladıktan 
sonra, aynı konservatuvarda öğretim görevlisi 
olarak viyola eğitmenliğine başladı. 1997’den bu 
yana yurt içi ve yurt dışında resital, oda müziği ve 
orkestra konserleri vermeyi sürdürüyor. Edebiyata 
küçük yaşta, gazeteci-yazar olan dedesi 
sayesinde adım atan Genç, ilkokul yıllarından 
itibaren yazdığı çeşitli hikâyeler, denemeler ve
kısa oyunların ardından, ilk biyografik romanı
Sihirli Mozart’la yazın yaşamına başladı. Aynı 
kitaptan oyunlaştırdığı Mozart Küçük Dâhi:
Gençlik Müzikali, İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi’nin 2013-2014 sezonunda sahnelendi. 
Klasik müzik bestecilerinin yaşamlarını konu alan 
biyografik romanlarının dışında ilk okuma kitapları 
da yazan Genç, konserler vermeye ve MSGSÜ 
Devlet Konservatuvarı’ndaki viyola eğitmenliğine 
devam ediyor. Kızı Yaz’la İstanbul’da yaşayan 
yazar, farklı yaş grupları için yeni öyküler,
romanlar kaleme alıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:
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İlk Durak

Liman kalabalıktı. Günlerden cumartesi. Ilık, keyifli, 

sıradan bir cumartesi.

Bir gün önce limana yanaşmış olan seyahat ge-

misinin denize dönme vakti gelmişti. Bacasından 

yükselen koyu renkli duman bulutu gökyüzünde türlü 

türlü resim çizerken, Güliz Hanım elinde yün torba-

ları ve yeni aldığı dikiş sepetiyle kalabalığı yararak 

kendine yol açmaya çalışıyordu. Yorgunluktan bitkin 

halde, kendi kendine söylendi:

“Kestirme yoldan gelecek zaman mıydı? Koca 

gemiyi de gördüm üstelik. İnsan denizi arasından 

yürünür mü hiç? Şimdi şurada kestirme kestirme otur 

bekle Gülizciğim!”

İlkbaharın son akşamüzeriydi. Artık o tatlı se-

rinlik, yavaş yavaş yaz akşamlarının ağır ve nemli 

havasına bırakıyordu yerini. Güliz Hanım biraz so-
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luklanmak için kaldırımdaki banka oturdu. Dikiş 

sepetini kucağına aldı, tek tek gemiye binen yolcuları 

izlemeye koyuldu. Her biri, bir tablo figürü gibiydi. 

Değişik giysiler, birbirine uydurulmuş renkler, değişik 

saçlar, farklı yüzler, ilginç valizler... 

O kadar yorgundu ki, bir süre sonra gözü tek 

bir noktaya daldı. Önündeki kalabalık, bir karınca 

yuvasının ağzındaki simsiyah, telaşlı yumak gibi gö-

rünüyordu şimdi. Kendine gelmek için iki gözünü de 

hızlıca kırptı. Başını iki yana salladı ve siyah yumak 

yine koşuşturan insan kalabalığına dönüştü. 

Etraf giderek sakinleşiyordu. İskeledeki insan-

ların yarısından fazlası gemiye binmiş, kendilerini 

misafir eden bu kente son bir kez bakmak için devasa 

geminin güvertesine çıkmıştı. Güliz Hanım da gü-

lümseyerek el salladı. Kime veda ettiğinin ne önemi 

vardı.

Güverteden aşağı sarkmış, el sallayan, fotoğraf 

çeken insanları seyretti bir süre. Derken, kendisine 

bakan bir çift yeşil göz fark etti. Bu gözlerin sahibi, 

kaldırımın tam karşısında, iskele babasının üstüne 

oturmuş, Güliz Hanım’a bakıyordu.

İşte o an, Güliz Hanım, “Hiii,” diye iç geçirdi. “Bu 

o!”

Kucağındaki dikiş sepeti yere yuvarlandı, ama 

Güliz Hanım kılını kıpırdatmadı.

Aylardır hayalini kurduğu kedi tam karşısındaydı! 
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Orada durmuş, gözlerini ayırmadan Güliz Ha-

nım’a bakıyordu. Koyu gri, ışıltılı tüyleri göz alıcıydı. 

Çenesinin altından fışkıran yelesi bir aslanınki kadar 

gür, kuyruğu bir sincabınki kadar gösterişliydi. Ye-

lesinin heybetiyle, duruşu da bir o kadar havalıydı. 

Bir firavun kedisi gibi dimdik oturmuş, derin derin 

Güliz Hanım’ın gözlerine bakıyordu. İnsanın aklını 

okur gibi bir hali vardı. Öyle ki, bir süre sonra Güliz 

Hanım, şaşkınlıktan ağzı bir karış açık, büyülenmiş 

gibi oturduğu yerden kalktı. Kedi de doğruldu, ön pa-

tilerini iyice ileri doğru uzatıp gerindi, Güliz Hanım’ı 

selamladı. 

Güliz Hanım önce elinin tersini uzattı, kedinin 

koklamasına izin verdi. Bu, ‘Korkma, ben senin dos-

tunum,’ demekti. Sonra dayanamadı ve kediyi kolla-

rının arasına aldı. Kedi, o uzun tüylü gövdesinin, iri 

patilerinin ve puf puf görünümünün aksine bir yün 

yumağı kadar hafifti. Güliz Hanım’ın kolları arasına 

bir güzel yerleşti.

Eve doğru yola çıktıklarında, kedi, limandan 

uzaklaşan gemiye baktı. Gözlerindeki muzır gülüm-

semenin ardında kim bilir neler saklıydı...
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Yeni Bir Yuva

Emekliliğinde bir an bile boş durmayan, oturduğu so-

kaktaki tüm çocuklara yünden ve bezden oyuncaklar 

yapan Güliz Hanım’ın yalnızlığı sona ermişti. Uzun 

zamandır bir kedisi olsun istiyordu. Ama ona bulu-

nan hiçbir kediyi de beğenmiyordu.

“Ne çok yavru olsun, ne de yaşlı. Ama mutlaka 

güzel ve farklı olsun. Gözleri yeşil olursa sevinirim 

tabii. Yarışmaya girecek kadar güzel olsun ki, baktık-

ça benim de içim açılsın. E huyu da iyi olursa, daha 

ne isterim. Ama güzelliği dillere destan bir kediyi 

yeğlerim...”

Güliz Hanım’ın iskelede ağzının bir karış açık kal-

masına şaşmamalı artık. Hayal ettiğinden bile güzel 

bu kediyi görünce tabii, yaşını başını önemsemeden, 

sahipli mi sahipsiz mi ilgilenmeden, kaptığı gibi ge-

tirdi eve. Huyunu suyunu da bilmeden...
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“Yün ve iplik dolu bir eve anca güzel, asil, keyif 

meraklısı bir kedi yakışır. Benim dostum, canım, biri-

cik kedim olur,” diyordu. 

Dileği gerçek olmuştu olmasına da, dilekçesin-

deki bir ayrıntı gözden kaçmıştı. Güzelliğin, hayalini 

kurduğu her şeyi karşılamayacağını bilseydi, belki 

başka türlü dilerdi dileğini...

‘Gümüş’ koydu kedisinin ismini Güliz Hanım. Bir 

ya da iki yaşlarında olmalıydı. Tüyleri diğer kedile-

rinkinden çok farklıydı. Ona başka bir isim koymak, 

gri, parlak, ipek gibi, upuzun tüylerine haksızlık 

olurdu. 

Artık yeni evinin odalarında salına salına ge-

ziniyordu Gümüş. Porselen kâselerde sunuluyordu 

maması, suyu. Puf puf bir minderi vardı, uykusu gel-

diğinde kıvrılıp uyuduğu.

Güliz Hanım onun boynuna güzel bir tasma tak-

mak istedi ama başaramadı. Gümüş bin bir huysuz-

luk yapıp, bulduğu ilk kuytuya saklandı, uzun bir süre 

de oradan dışarı çıkmadı. 

Güliz Hanım kedisine bayılıyordu. Onu, kalbi küt 

küt atarak şöyle anlatıyordu:

“O farklı bir kedi. Zaten bakışlarından da belli 

değil mi? Eve getirdiğim gün alıştık birbirimize. Li-

manda ne işi vardı diye sorarsan, orasını bilmem. 

Ama kollarıma atılması, ‘Beni sev,’ diye gözlerimin 

içine bakması... Nereden geldiyse geldi, önemli olan, 
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onun beni seçmesi. Bir yere ait olmak istediği belliydi 

bu kediciğin.” 

Güliz Hanım’ın evi, bir kedi için konforlu ve 

güvenliydi. İki katlı, bahçeli, şirin mi şirin bir evdi. 

Bahçedeki ağaçlar sayesinde de bol gölgeliği vardı. 

Gümüş geldiği gün bütün evi dolaştı, her yeri kokla-

dı, gizlenecek yerler keşfetti, yedi, uyudu, yumaklarla 

oynadı... 

Bir akşamüzeri, Güliz Hanım çayını ve kedisini 

alıp balkona çıktı. Gümüş kucağına otursun, dışarıyı 

izlesin istiyordu. İyi de, bir kedinin onca kokuyu ve 

bahçedeki bin bir türlü eğlenceyi bırakıp, kucakta 

oturduğu nerede görülmüş? 

Artık Gümüş için bahçeyi ve sokağı keşfetme za-

manı gelmişti. Usul usul, balkon demirinden dışarı 

uzattı patisini. Gövdesi, kuyruğu derken, gri tüy bu-

lutu çimenlerin üstündeydi şimdi. 

Güliz Hanım olacakları bilse, o çayı hiç balkonda 

içer miydi?
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