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Çok hıttırık bir şey oldu. Sen şimdi hıttırık ne demek 
merak edersin. Daha önce hiç bilmediğim, garip bir 
şey yaşadığımda ben ona hıttırık diyorum.

O gün okul yoktu. Öğle yemeğimi yemiştim, 
odamda halının üzerinde oturuyordum. 
Oyuncaklarıma şöyle bir baktım, hiçbiriyle oynamak 
istemedim. Önce keşke yeni bir oyuncağım olsaydı 
diye içimden geçirdim. Ama yeni bir oyuncakla 
oynamak da istemiyordum. Yeni oyuncakların 
kokusunu sevmiyorum.

Odamdan çıkmayı, örneğin mutfağa kadar 
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yürüyüş yapmayı düşündüm. Yolda ellerimi duvarlara 
sürtebilir ya da adımlarımı sayabilirdim. Bunu severim. 
Ama 21’den sonrası pek zevkli değil bence, hep aynı. 
Bundan da vazgeçtim.

Başka ne yapabilirim? Kaydırak bana her zaman 
iyi gelir. Müthiş bir buluş! Ama bu saatte hep uzun bir 
kuyruk oluyor. Bazen kaydırak kuyruğunda beklerken 
büyüyecekmişim gibi geliyor. Of, bu çok iğğtirik 
olurdu! İğrenç yerine iğğtirik demeyi seviyorum.

Annemin yanına gittim, “Oyun oynamak 
istemiyorum ama oyun oynamazsam da mutlu 
olmayacağım… Odamda durmak istemiyorum 
ama dışarı çıkmak da istemiyorum,” dedim. “Ben 
ne yapacağım şimdi? Bunlardan birinin iyi gelmesi 
gerekmiyor mu?”

Bilgisayarının başındaydı, “Senin sadece canın 
sıkılmış,” dedi bana. 

Canım mı sıkılmış? Evet, canım sıkılmış... Ama ilk 
kez fark ettim, çok tuhaf değil mi, sıkılmak denmesi? 
Birden kendimi dev bir portakal sıkacağında uzanmış 
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olarak gördüm. O döndükçe başım dönüyordu. Biraz 
zevkliydi. 

“Suyumu mu sıkıyorlar yani? Ancak bir bardaklık 
sıkmalarına izin verebilirim,” dedim.

“Kimse suyunu sıkmayacak. Can sıkıntısını içinde 
hissedersin. Hiçbir şey yapmak istemiyorum diye 
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düşünürsün. Ama sana iyi gelecek başka bir şey 
bulduğun anda geçer.”

“Can ne demek anlamıyorum. Bana ne oldu yani 
şimdi? Geçmezse doktora mı gideceğiz?”

“Bu bir hastalık değil, biliyorsun.”

“Peki ne yapacağım o zaman, kafam karıştı?”

“Sana neyin iyi geleceğini sen bulacaksın, ben 
nereden bileyim?”

Ben bulacakmışım. Galiba o da bilmiyor. Bize 
çocukluk fotoğraflarını gösterirler ama büyüklerin de 
eskiden çocuk olduğuna inanmıyorum bazen. 

Acaba büyüyünce ben nasıl olacağım? Of, şu an 
yeterince hıttırık bir şeyle uğraşıyorum, bunu daha 
sonra düşüneceğim.

Balkona çıktım, geçen arabaları saymaya başladım. 
21’den sonrası yine eğlenceli gelmemeye başladı. O 
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sırada yan balkona komşu çıktı. Sona, benden üç 
yaş büyük. Seslendim: 

“Hey, nasılsın Sona? Benim canım sıkılıyormuş... 
Canım sıkılıyor yani. Sen bilirsin, ne yapmalıyım?”

Ona danıştığım için mutlu olmuştu. 

“Bu hepimizin başına geliyor, merak etme. 
Bazen bir şeyi ilk kez yapmak can sıkıntısını hemen 
giderir. Mesela daha önce göbeğini açıp ellerini 
şaplatarak yeni bir beste yaptın mı?”

“Aaa evet, yaptım. İstersen sana çalabilirim.”

“Yok yok, çalma. O zaman sana başka bir şey 
bulmamız lazım... Peki hiç evi kedi gibi gezdin mi?”

“Hımm, işte gerçekten parlak bir fikir... Sanırım 
büyükler can sıkıntısı konusunda hiçbir şey 
bilmiyor.”

“Büyükler yeni şeyler öğrenebilmek için 
çocukken bildikleri bazı şeyleri unutuyorlar bence. 
Belki de kafalarında yer kalmıyordur, boşaltmaları 
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gerekiyordur, bilmiyorum. Yazık... Üstelik 
büyüyünce de canın sıkılabiliyor.”

“O kadar fıttırık konuşuyorsun ki üç yaş daha 
büyüdüğümde umarım senin gibi olurum.”

“Hadi, burada seni bekliyorum, git evde kedi 
gibi gez. Kuyruğun olduğunu sakın unutma, 
kuyruğunu oraya buraya çarpıp bir şeyler kırma. 
Ben sana pisi pisi diye seslendiğimde balkona geri 
gelirsin.”

Hayatta ne acayip şeyler oluyor. Salona girip 
hemen yere kedi gibi eğildim. Hoşuma gitti. 
Dönüp arkama baktım, çok güzel bir kuyruğum 
vardı. Biraz daha uzun olsun istedim, uzadı. 
Kulaklarımı şöyle bir havada oynattım, kedi gibi 
dört bacağımla yavaş yavaş yürümeye başladım. 
Koltuğun yanındaki saksının dibini koklamaya 
giderken, bende bir eksiklik var diye düşündüm. 
Tabii ki! Bıyıklarımı unutmuşum. Onlar da eklenince 
tam bir kedi oldum. Saksının dibini kokladım. Sonra 
kuyruğumu duvarlara sürterek koridorda gezdim.



Odama gidince halının üzerinde kıvrıldım. 
O sırada kapının önünden geçen annem, “Ne 
yapıyorsun öyle yerde Maya?” diye sordu.

“Miyavv, mimiyav, miyavyavyav,” diye karşılık 
verdim. Ya ne diyecektim? 
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Bir şey söylemekten vazgeçip gitti. Bir kediyle 
sohbet edilebileceğini bilmiyordu herhalde. 

O sırada balkondan gelen “Pisi pisi, pisi pisi 
pisi,” sesini duydum. Kuyruğumu sallaya sallaya 
balkona koştum.

“Nasıl, çok zevkli değil mi Maya?” diye sordu 
Sona.

“Mi!” dedim. Bu kedi dilinde ‘Evet,’ demektir.

“Devam etmek istiyor musun?”

“Mi! Miyavyav, mimimiyav çiş…”

“Bak çişin geldiyse, hemen tuvalete git. Ama 
çişini klozete insan gibi yapacaksın, tamam mı? 
Yoksa işler çok karışır.”

“Mi!” deyip yine kedi gibi gittim tuvalete. Bana 
bu kadar yardım etmiş birinin sözünü dinlemem 
lazım, bir bildiği olabilir. 

Çişimi tuvalette insan gibi yaptım. Sonra 
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balkona da insan gibi dönmeye karar verdim. Bu 
kadar kedilik yeterdi.

“Çokturuk teşekkürler Sona. Gerçekten can 
sıkıntım azaldı. Sadece bir kilo kaldı. Başka önerin 
var mı peki? İçimde tekrar cotturuk hissettiğimde ne 
yapacağımı bilsem iyi olur. Seninle can sıkıntısına 
cotturuk diyebilir miyiz artık?”

“Bana uyar. Birinci yöntemi seninle denedik. O 
da daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmak. Eğer 
kedilik fikri hoşuna gittiyse, başka bir hayvan, hatta 
başka bir insan olmayı da deneyebilirsin.”

“Güzel.”

“İkinci yöntem de, daha önce hep yaptığın bir 
şeyi, içinde cotturuk varken daha farklı biçimde 
yapmak...”

“Bu son söylediklerin içinde tek anladığım 
cotturuk. Nasıl yani?”

“En sevdiğin oyuncağın ne şu aralar?”
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“Tahtadan gemim. Yazdan beri değişmedi.”

“Örneğin o geminle uçakmış gibi oynayabilirsin.”

“Bu gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Gemiye 
kanat takma fikri harika!”

“Başka, başka, biraz daha düşünelim... Sevdiğin 
bir kitabı tersten okuyabilirsin. Okulda öğrendiğin bir 
şarkıya yeni söz yazabilirsin. Hiçbir rengi gerçekteki 
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renklere benzemeyen bir resim yapabilirsin. Cotturuğa 
en iyi gelen şey, kendine ya da dışarıdaki bazı şeylere 
daha önce hiç bakmadığın şekilde bakmaktır. Kısa 
sürede cotturuk tuzla buz olur.”

“İnanamıyorum, bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? 
Yoksa 21 yaşında falan mısın?”

“Hayır, 21 yaşında değilim. Cotturuk uzmanı hiç 
değilim. Bazılarını kendim düşündüm ama çoğunu 
sora sora ben de başka çocuklardan öğrendim.”

“Bilgi diye buna derim. Okullarda böyle şeyler 
öğretseler keşke. Bunları unutmamam lazım. Bir daha 
cotturuk geldiğinde çok işime yarayacaklar.”

“Hem büyüyünce de lazım. Sonuçta her yaşın ayrı 
bir cotturuğu var Maya, duyduğuma göre büyümekle 
geçmiyormuş.”

“Peki ne yapalım sence?”

“Bilmem, istersen bir deftere yazabiliriz. Başka 
çocuklardan yeni yöntemler öğrendiğimizde ekleriz.”








