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Murat ve arkadaşları, bahçe duvarından atlayıp 

gelen kedi yavrusunu seviyorlardı. Zil çaldı, ama 

fark etmediler. Minik kediyi seyredip gülüşüyorlardı. 

Murat, karton kutudaki sütü avucuna döküp kediciğe 

içiriyordu. Öylece dalıp gitmişlerdi işte… Öteki 

öğrencilerse, kendi aralarında konuşarak, sınıflarına 

gitmek için merdivenlere yönelmişlerdi bile.

O sırada nöbetçi olan Sezer Öğretmen, “Çocuklar! 

Zil çaldı, duymadınız mı?” diye seslenince kendilerine 

geldiler. Şaşkınlıkla duraksadıkları sırada, süt kutusu 
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Murat’ın elinden kayıverdi. Kedicik yere düşen 

kutunun sesinden ve etrafa konfeti gibi saçılan süt 

damlacıklarından ürküp bir-iki adım geri çekildi.  

Yerde küçük, beyaz bir göl oluşmuş, birkaç damla 

da şaşkın bakışlı yavrunun yüzüne, kulağına, bıyığına 

konmuştu. Sütün kokusunu alır almaz ürküntüsü 

geçen kedicik, kafasını hızla silkeleyip, keyifli mırıltılar 

eşliğinde leziz göletin başına kurulmuştu bile.
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Tuğçe, “Çok acıkmış,” diye mırıldandı.

Sezer Öğretmen’in sorgulayan bakışlarla onları 

seyrettiğini fark eden Görkem, öne atıldı:

“Aslında… Tam olarak zil çaldı diyemeyiz 

öğretmenim. Baksanıza, müzik çalıyorlar,” dedi hafifçe 

gülümseyerek.

Sezer Öğretmen, ansızın yüzüne yerleşen 

gülümsemesini zorlukla bastırdı. Sert çıkmasına 

çabaladığı bir tonla, “Müzik ya da zil, sizin onu 

işittiğinizde sınıfa gidip yerinize oturmanız gerekmiyor 

mu, Görkem?” diye sordu. 

Görkem bakışlarını düşürürken, öğretmenin 

dikkatini kediciğe çekmeye çalıştı. Kedicik ise, tüm 

sevimliliğiyle, sağ ön patisini bisküvi banar gibi 

süte batırıp çıkarıyor, tırnaklarını büküp, ıslanan 

parmaklarının arasını keyifle yalıyordu.
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Sezer Öğretmen’in yüzü sevecenlikle yumuşamıştı. 

Sakin bir sesle, “Yine de bu yaptığınız yasak, çocuklar, 

kedileri bir daha burada beslemeyin…” dedi.

“Ama aç onlar öğretmenim!” diye parladı, 

dayanamayan Murat.

Ardından, “Ya ölürlerse öğretmenim?” diye ekledi Deniz.

Öğretmen sözcüklerinin üstüne basa basa, “Bakın 

çocuklar, onların annesi var,” dedi. “Onları anneleri 

besliyor, annelerini de biz besliyoruz. Hem kedilere 

süt sulandırılıp verilir. Yoksa mideleri bozulabilir, ishal 

olabilirler.”

Hepsi, üzüntüyle karışık bir endişeyle kediye baktı. 

Öğretmen kediyi kucağına aldı, “Ben hallederim,” 

dedi, kediciğin tüylerini okşayarak. Kedicik ise keyifle 

gurlamaya, ön patisiyle Sezer Öğretmen’in kravatını 

çekiştirmeye başlamıştı. “Yavrunuz emin ellerde…  
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E hadi! Ne duruyorsunuz hâlâ, koşa koşa sınıfınıza!” 

der demez, çocuklar fırlayıp, birbirleriyle yarışarak 

merdivenleri çıktılar. Kapıdan kayarcasına koridora girip, 

yankılanan kahkahaları eşliğinde sınıflarına yöneldiler.

Onları gören sınıf öğretmenleri Serra Hanım önce 

sertçe, “Yavaş, çocuklar! Okulu inlettiniz yahu. Ayrıca 

kaç dakikadır neredesiniz siz? Niye zamanında sınıfa 

çıkmıyorsunuz?” diye azarladıktan sonra, “Hadi, geçin 

yerlerinize,” dedi usulca. Çocuklarsa mahcup bakışlarla 

oturdular yerlerine.

Bir süre, sıraların gıcırtısına, çıkarılan paltoların 

hışırtısı karıştı. Çantaların fermuarları açıldı, defterler 

ve kitaplar alelacele masalara kondu. Derken Tuğçe, 

terden alnına yapışmış saçlarını telaşla düzeltmeye 

çalışırken, kolunu sırasının üstündeki metal kalem 

kutusuna çarptı. Kalem kutusu yere öyle yüksek bir sesle 

düştü ki, dikkati dağılan sınıf hemen gülüşmeye başladı. 










