
KEDİ PARTİSİ 

           Akşam vaktiydi. Yağız yapacak bir şey bulamıyordu, canı 

sıkılıyordu. Böyle zamanlarda hiç kitap okumazdı. Nedendir bilinmez 

ama Yağız'ın kitaplara bir alerjisi vardı. Ailesi onun bu durumuna hem 

kızar hem de onun adına üzülürlerdi. Onunla çok kez konuşmuşlardı. 

Ama konuşulanlar sanki Yağız'ın bir kulağından girip bir kulağından 

çıkmıştı. Aslında Yağız'ın kitaplığı sizin düşündüğünüz gibi sinek 

avlamıyordu. Hatta dolup taşıyordu. Fakat bu kitapların hiçbiri onun 

kendi isteği ile aldığı kitaplar değildi, hepsini doğum gününde 

akrabaları ona hediye etmişti. O durumdan şikâyetçiydi. Bir gün 

babasına sormuştu:  

—Baba neden herkes bana kitapları sevmediğimi bile bile kitap 

alıyor?  

Babası: 

—Çünkü seni okumaya teşvik etmek istiyorlar, demişti. 

 Yağız bir gün gene kitaplardan annesine şikâyet ederken artık 

annesinin canına tak etmiş: 

—Yeter artık yıllardır  eline kitap aldığını görmedim! Ya küçükken 

kitapları ben sana okudum ya da baban okudu. Şimdi odana 

gidiyorsun ve kitap okumadan dışarı çıkmıyorsun.  

Yağız eğer annesini bu kadar kızgın görmeseydi ona kitaplarla ilgili 

olumsuz cümleler sayardı. Fakat annesini evde top oynarken 

yanlışlıkla kırdığı vazosundan beri hiç bu kadar kızgın görmemişti. Bu 

nedenle odasına gitmeyi tercih etti. Odasına girip en kısa kitabı bulup 

yatağına oturdu. Kitabın adı “Kedi Partisi”ydi. Kitap bayağı tozluydu. 

Kitabın kapağında iki yavru kedi gülümsüyordu. Yağız tam kitabın 

kapağının tozunu alıyordu ki eli kitabın içine girdi ve biri sanki onu 

kolundan çekti. Yolculuk bittiğinde kendini kitabın içinde buldu. Aynı 



karakterlerle beraber ama sanki bu olay daha farklı görünüyordu. 

Kitabın kapağında kediler gülüyordu ama şu an o iki kedi dışında 

hiçbiri gülmüyordu. Kedilerden biri: “Hepsi senin yüzünden, ne 

yaptığını sanıyorsun!” diye Yağız'a bağırmaya başladı.  Sonra 

diğerlerinden daha yaşlı biri:  

—Asabi kedinin kusuruna bakma, hoş geldin.  Şimdi biliyorum 

soruların var.  “Neredeyim, nasıl konuşuyorum?” gibi.  Şimdi hepsini 

cevaplayacağım.  Burası "Kedi Partisi" kitabının masal dünyası.  Fakat 

sen hiç kitap okumadığın için kitabın kapağındaki o iki kedi yavaş 

yavaş solmaya başladılar ve sonra donup kaldılar.  Herkes bu nedenle 

telaşta çünkü kapaktaki kedilerin donması bizim de donacağımız  

anlamına gelir.  İşte seni, bu kitabı okuyup bizi kurtarman için buraya 

getirdik.  Yağız, konuşmasına fırsat kalmadan kendini bir koltukta 

kitap okurken buldu ve yaklaşık 1 saat sonra kitabı bitirdi. Aslında 

kitap okumak ona güzel gelmiş, okumanın düşündüğü kadar kötü 

olmadığını fark etmişti.  Kitabı bitirdiğinde kendini odasında 

bulmuştu. Hemen dolabından bir kitap alıp okumaya başladı.  Hiçbir 

karakterin donmasını, solmasını istemiyordu.  Bu nedenle kitapları 

okuyup tüm karakterleri kullanacaktı. 

                                           *                                                                       * 

 

   

           Aradan günler geçti.  Yağız artık kitapları sadece karakterleri 

kurtarmak için okumuyordu. Okurken kitapların ne kadar güzel 

olduğunu fark etmişti.  Artık kitabını elinden düşürmüyordu ve bu 

duruma en çok sevinmişti.  


