
                                              HAYATIMIZDA SEVGİ 

         Soğuk bir kış günü Mine, kardeşi Mete ile yataklarında zıplayıp en yükseğe kim 

sıçrayacak yarışı yapıyordu. O sırada çığlık gibi bir “Miyav!” sesi duydular. Mete kalkıp 

ablası Mine’ye sarıldı. Mine ise tam tersine korkmamış gelen sesi merak etmişti. O sırada 

aynı çığlığı duydular. Mete yataktan inip adını Kral koyuverdiği pelüş aslanına sarılıp 

annesinin yanına mutfağa koştu. Mete, Kral’ı çok seviyor ve onu yanından hiç ayırmıyordu. 

Evde, markette, odasında kısacası her yerde Kral yanındaydı. Belki okula gitse okula da 

götürecekti ama henüz üç buçuk yaşındaydı. Seneye kreşe başlayacaktı.  

           Mine çoktan montunu giymiş, bahçeye çıkmıştı. Birkaç adımın ardından sesin sahibi 

kediyi kovalayan bir köpek sahnesi ile karşılaştı. Köpek oldukça öfkeli ve bir o kadar da vahşi 

görünüyordu.  Mine bir koşu evine gidip dün akşam yedikleri etten kalan kemikleri aldı. 

Sanki biri onu da kovalıyormuşçasına hızlıydı. Bahçeye gelip köpeğe seslenerek kemikleri 

sakince duvarın köşesine bıraktı. Köpek, kemiklerin kokusunu duyar duymaz kediyi unutup 

duvarın kemik bırakılan köşesine koştu. Mine ise bu sırada köpeğe belli etmeden kediyi 

kucağına alıp eve aynı serilikle eve gitti. Kapıda bu defa annesi onu bekliyordu. Mine’nin 

elindeki boncuk gözlü aynı zamanda korktuğu her halinden belli olan bu sevimli kediyi 

görünce Mine’nin de beklemediği bir tepki verdi: “Ay, ne şirin şeysin sen!” Mine annesine 

durumu anlattı, annesi de onu dinledi. Son olarak kediyi sahiplenmek istediğini söyleyince 

annesi: 

—Mine’ciğim, bu öyle oldu bittiye getirilecek bir iş değil. Öncelikle bu kedinin 

sorumluluğunu alabilir misin?  

—Tabii ki anne, söz veriyorum her şeyiyle ben ilgileceğim. 

Annesi, babası ve kardeşini de yanlarına çağırıp onların da fikrini aldı. Kardeşi Mete zaten 

dünden razıydı bu işe. Babası ise biraz düşündükten sonra: 

—Mine, eğer tüm sorumluluğu üstleneceğine söz verdiyse bence bir sorun yok demektir.  

Mine sevinçten neredeyse havalara uçacaktı. Biraz sonra hepsi  arabada kedinin bakımı için 

veterinere doğru yola çıkmışlardı. Mine yol boyu kedisine vereceği ismi düşündü durdu. 

Sonunda ismini bembeyaz tüyleri nedeniyle “Pamuk” koymaya karar verdi. Üstelik Pamuk da 

bu ismi beğenmiş gibi tüylerini kabartıyor Mine’nin ellerini yalıyordu. Onlar bu şekilde 

eğlenirken araba çoktan veteriner kliniğinin kapısının önüne gelmişti bile. Arabadan inip bir 

veteriner kliği olmaktan çok öte olan kliniğin gösterişli kapısının altından geçtiler. Orada da 

Karamel adında bir köpek vardı ve Mine Pamuk’u elinden hiç bırakmadı. Biraz zaman sonra 

sonunda sıra Pamuk’un aşılarının ve bakımının yapılmasına gelmişti. Veteriner Pamuk’un 

canını yakmadan aşılarını yaptı ve dişi bir kedi olduğunu, söyledi. Mine bu habere çok 

sevindi. Kız arkadaşlarıyla da zaten hep iyi anlaşırdı. Veterinerden eve gelene kadar Mine’nin 

heyecanı ve sevinci daha da arttı. Her zaman yanında olacağı, onunla çok uzun zaman 

geçirebileceği bir arkadaşı vardı. Üstelik daha yavruydu. O günden sonra Mine nereye Pamuk 

oraya, Pamuk nereye Mine oraya oldu ve bunun bir sonu gelmeyecek gibiydi.  



            Günler günleri kovaladı haftalar haftaları. Mine ile Pamuk arasında sıkı bir sevgi bağı 

oluşmuştu ve bu bağ pek kopacak gibi görünmüyordu. Onların ilişkisi sıradan bir kedi ve 

sahibi ilişkisini geçmişti. Onlar birbirleri olmadan yapamıyorlardı. Aynı duyguyu  Mete de 

Kral’a karşı hissediyordu ancak Mete Kral’dan karşılık alamıyordu. Sadece Kral’ın da onu 

sevdiğini düşünmekle yetiniyordu.  
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             Bugün Mine’nin 12. doğum günüydü. Mine bunu unutsa da ailesi unutmamış ona 

sürpriz bir parti hazırlamışlardı. Pastalar, börekler, süslemeler kısacası her şey hazırdı. Bir tek 

Mine’yi parti alanına getirmek kalmıştı. Az zaman sonra  Mine odaya geldi ve arkadan “İyi ki 

doğdun Mine!” şeklinde bir müzik  duyuldu. Doğum günü kızı bu müziği duyunca o günün 

doğum günü olduğunu ancak hatırlayabilmişti. Hediyeler verildi,pastalar dağıtıldı, oyunlar 

oynandı ve Mine’nin asla bitmesini istemediği bir gece oldu. Öyle ki Mine heyecandan tüm 

gün gözlerinin içinden güldü ailesine. Ama her güzel şeyin olduğu gibi ne yazık ki bu gecenin 

de sonuna gelinmişti. Saat tam 01.00’i gösteriyordu. Bu nedenle önce gelen konukları 

uğurladılar ardından da etrafı hep birlikte topladıktan sonra ailesi uykuyu daldı. Mine’nin hâlâ 

aklından doğum gününde yaşadıkları geçiyordu ve bir süre sonra o da uykuya daldı.  

           O sabah en geç uyanan Mine oldu. Pencereden dışarı baktığında kuşlar cıvıl cıvıl 

ötüyor yaz , uzun süren kıştan sonra, nihayet kendini müjdeliyordu. Havayı çok beğenen Mine 

bu enerjiyle yataktan kalktı ve annesinin balkonda çok sevdiği nilüferine su verdiğini gördü. 

Annesi balkondaki bu nilüferi çok severdi.  Her gün onu sular, sevgiyle beslerdi ve nilüfer bu 

yüzden hiç solmamıştı. Mine biraz annesini izledikten sonra mutfağa gitti. Kahvaltı masası 

bomboştu sadece Mine’nin tabağı vardı. Mine yalnız kahvaltı yapmaktan sıkılsa da bu seferlik 

kahvaltılık bir şeyler çıkarıp yedikten sonra masayı topladı. Ancak diğer günlere göre sanki 

bu yalnızlık hissi onu daha çok etkiliyordu. Sebebini anlamayarak yan odaya doğru ilerledi. 

Oturma odasında babası her zamanki gibi kulaklığını takmış yine en sevdiği şarkıyı dinliyor 

olmalıydı. Mine, babasının yanına oturup müziği dinlemek isterdi ama o sırada gözleriyle 

birini arıyordu. Her yere baktı ama aradığı şeyi bulamamıştı. Pamuk yoktu. Üzüntüden 

kendine hakim olamayıp “Pamuk yooook!” diye bir çığlık attı. Tüm aile üyeleri bu sesi 

duyunca telaşlandı. Çünkü onlar da Pamuk’a değer verip onu aileden kabul ediyorlardı. 

Herkes evin tüm odasını aradı, taradı. Bakılmadık tek bir köşe kalmamıştı. Minnoş, 

bembeyaz, yumuşak tüylü Pamuk yoktu. Mine oldukça üzülmüş ve koridordaki duvara 

yaslanarak ağlamaya başlamıştı. Bu sırada Mete evde birinin daha olmadığını fark etmişti. O 

da “Kral da yooook!” diyerek ağlamaya başlayınca anne ve babaları son bir kez daha evin her 

köşesine baktı. Kral’ın da Pamuk’un da gerçekten olmadığını anladıklarında birbirlerine bakıp 

düşünmeye başladılar. Sessizliğin oluştuğu bir anda Mete ortaya bir fikir atıverdi: 

—Belki kedi benim Kral’ı da alıp evden gitmiştir. Sokağı arasak mı?  

Evdeki herkes bu fikri mantıklı buldu ve 5 dakika içinde sokağa çıkmaya hazırlardı. Belki en 

hızlı hazırlanma rekorlarını bile kırmış olabilirlerdi. Herkes arabaya bindi ve tüm mahalleyi 



didik didik aradılar. Yoklardı. Ne Pamuk ne de Kral hiçbir iz bırakmadan gitmişlerdi. Zaman 

ilerledikçe kardeşler telaşlanıyor; anne ve babaları onları sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Ama 

onlar da yavaş yavaş ümitlerini kaybetmiş ancak bir an olsun çocuklarına belli etmemişlerdi. 

Tam artık eve dönmek üzerelerdi ki annesi, “Durun, hazır çıkmışken 2 tane ekmek alalım da 

eve öyle geçelim evde ekmek kalmamıştı.” deyince babaları arabayı uygun bir yere bırakıp iki 

ekmek alarak arabaya bindi. Araba hareket ettikten sonra boş gözlerle, umudunu yitirmiş 

şekilde sokağa bakan Mine bir anda korkuyla, “Baba, bak yolun kenarında bir kediye araba 

çarpmış. İnşallah bizim kedi değildir.” diyerek babasının arabayı durdurmasını istedi. 

Hepsinin, en çok da Mine’nin kalbi fırlayacakmışçasına atıyordu. Hepsi mavi arabanın 

önünde duran beyaz kediye baktı ama her ne kadar bir canlının ölmesine üzülseler de Pamuk 

olmamasına sevinmişlerdi. Hem üstelik bu kedinin de boynundaki tasmadan anlaşılacağı 

üzere onu çok seven bir sahibi olmalıydı. Kim bilir şimdi onlar ne kadar üzülecekti? Mine 

kafasını kaldırdığı anda hayal mi, gerçek mi olduğunu anlamadığı bir manzarayla karşılaştı. 

Gözlerini elleriyle bir dakika boyunca oynadıktan sonra bunun hayal olmadığını anlamıştı ve 

sokağın ortasında ona bakan Pamuk’u kucağına alıp sevinç çığlıkları attı. Pamuk’u 

öpücüklere boğarken üzerine sinmiş pis kokulardan biraz rahatsız oldu ama gülümseyerek, 

“Pamuk saatlerdir seni arıyoruz, bizi çok korkuttun. Hem bu pis koku da ne? Şimdi seni 

sevmediğin suyun altında bir güzel yıkayalım.” diyerek Pamuk’a bir espri de yaptı. Pamuk da 

sanki anlamış gibi masum masum Mine’ye bakıyor ve korktuğu her halinden belli oluyordu. 

Yol boyunca arabada Pamuk’u kucağından hiç bırakmayan Mine bir yandan da onu 

öpücüklere boğuyordu. O sırada arabanın çarptığı kediyi hatırladı. Doğum gününden birkaç 

gün önce Minelerin bahçesine Pamuk’la oynamaya gelen kediydi. Meğer Pamuk yine onun 

peşine takılmış buralara kadar gelmişti. Üstelik arkadaşına arabanın çarptığını görerek de 

oldukça korkmuştu.  

          Kral mı? Mete’nin her gün ağlama krizleriyle uyanan aile, “Bitmeyecek mi?” derken  

doğum gününe gelen komşularının birinin oynamak için alıp evine götürdüğünü anladılar. 

Maalesef bu komşuları için hiç iyi olmadı. Çünkü Mete bu kadar değer verip sevdiği bir şeyin 

yokluğu fikrine alışamadı. Ve ne yazık ki gerçekten sevmek, yerine bir başka şeyi koymakla 

doldurulabilecek bir his değil. 
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