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Niran Elçi

1971’de Rize’de doğdu. Çocukluğunu 
geçirdiği Anamur’da mavi denizin 
büyüleyiciliğini, yenidünya ağaçlarının 
dallarında evcilik oynamayı, en güzel 
dutun ağaçtan koparılıp yenen dut 
olduğunu öğrendi. 

Ortaokul ve lise öğrenimi için İstanbul’a 
gitti. İstanbul’da dünyanın aslında ne kadar kalabalık olduğunu, 
tek başına okula gitmeyi, dışarıda satılan açık yiyeceklerin 
çocuklara ne kadar lezzetli geldiğini öğrendi. 

Üniversite öğrenimi için gittiği Ankara’da ise bağımsız yaşamayı 
öğrendi. Kızı Nisan doğduktan sonra, anne olmanın bambaşka bir 
insan olmak demek olduğunu, yetişkinlerin de çocuk oyunlarından 
ve çocuk hikâyelerinden zevk alabileceğini öğrendi. Şimdi 
İstanbul’da yaşıyor, artık bir anne olduğu için Nisan’ın ağaçlara 
tırmanmasına ve sokaktan açık yiyecek alıp yemesine izin 
vermiyor. Ve yeni şeyler öğrenmeye devam ediyor.

Joel, Nisan, Nathan ve Julia… 
Bize daima ilham veriyorsunuz…

Tudem Yayın Grubundan çýkan kitaplarý:

Adamı Zorla Cadı Yaparlar (roman)

Kurabi’ye Uçan Omlet (roman)
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“Kızlar, ben geldim,” dedi Gönül Hanım.
“Hav!”
“Cimcime! Bu köpek nereden geldi?”
“Sen zaten hiç köpek sevmiyorsun!” dedi Cimcime.
“Evde köpeğin ne işi var?”
“Miyav! Miyav! Miyav!” diye ağladı kedi Köfte kapatıl-

dığı odadan.
“Kızım, evde köpek 

besleyemeyiz! Neden getirdin 
bu köpeği eve?” dedi 
annesi.

 “Zaten hep beni 
suçlarsın!” dedi Cimcime.

“Mıyk!” diye sızlandı 
köpek.

“Hemen gidecek bu 
köpek!”



6

“Hayır!”
“Cimcime!”
“Gel Kurabi! Odama gidelim,” dedi Cimcime.
“Kim?” dedi Gönül Hanım.

***
Gönül Hanım antrede tek başına durdu ve 

Cimcime’nin odasının kapısına baktı.
“Bunu son günlerde çok sık yapıyorum,” diye mırıl-

dandı kendi kendine. Cimcime’nin odasının kapısına 
bakmasından bahsediyordu.

Günlerden cumaydı. İşten çıkıp koşa koşa eve gel-
mişti. Evrak çantası, bu akşam okuması gereken evrak-
larla doluydu, çünkü hafta sonu çalışması gerekecekti, 
müşterileri toplantı yapmak için hafta içinde zaman bu-
lamamıştı ve onlar için toplantıdan önce sunum hazırla-
ması gerekiyordu. Daha yemek yapmamıştı. Çocuklar 
birazdan acıkırdı. Gönül Hanım’ın annesi Münevver Ha-
nım hafta sonunda ziyarete gelecekti, bu yüzden evi de 
biraz toparlaması, temizlemesi gerekiyordu, çünkü her 
cuma temizliğe gelen Ayşe Hanım bugün oğlunun veli 
toplantısı olduğundan gelememişti… Bunca işi düşün-
mek Gönül Hanım’ın başını ağrıtıyordu.

“Hav!” dedi köpek Cimcime’nin odasından.
Bir köpek eksikti. Köpek çekecek hali yoktu.
“Miyav!” diye ağladı Köfte yatak odasından.
Gönül Hanım içini çekti.



O daha ayakkabılarını çıkarmadan kapı çalındı. Gö-
nül Hanım otomatiğe bastıktan sonra ayakkabılarını, ce-
ketini çıkardı, çantasını astı.

Mehmet Bey asansörden indi.
“Harika bir fikrim var!” dedi Gönül Hanım’a heyecan-

la, selamlaşmayı bile unutarak. “Ne dersin, bu akşam 
çıkıp çay bahçesinde oturalım mı? Hava çok güzel, açık 
havanın tadını çıkaralım biraz.”

Gönül Hanım ona bakakaldı. Evde bir ton iş bekler-
ken çay bahçesine gitmek?

“Mehmet!” dedi, taşmak üzere hazır bekleyen sab-
rına hakim olarak. “Canım burnumda zaten! Bir de çay 
bahçesi çıkarma başıma!”

“Hav!” dedi köpek.
“Miyav!” dedi kedi.
“Efendim?” dedi Mehmet Bey.
“İşim var, diyorum.”
“Bu ses ne?” dedi Mehmet Bey.
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Cimcime’nin odasının kapısı açıldı ve Cimcime koşa-
rak kapıya geldi.

“Hoş geldin babacığım! Bak Kurabi bizim oldu!”
“Kim?” dedi Mehmet Bey.
“Bizim olmadı bir kere,” dedi Nazlı, kendi odasından 

çıkarak. “Yalnızca hafta sonu kalacak.”
“Hayır!” dedi Cimcime öfkeyle. “Beni çok sevdi, be-

nimle kalacak!”
“Tamam işte, köpeği de çay bahçesine götürürüz,” 

dedi Mehmet Bey, Gönül Hanım’a dönerek.
Köpek dahil herkes Gönül Hanım’a döndü ve bir 

sessizlik oldu. Daha doğrusu, yatak odasına kapatıl-
mış olan kedi durmaksızın, acı acı miyavlıyor olmasa bir 
sessizlik olacaktı.

“Bakın,” dedi Gönül Hanım. Öfkelenip bağıracak 
gücü kalmamıştı ve omuzları çökmüştü. “Babanızla ben 
üstümüzü başımızı değiştirelim, ellerimizi yıkayalım ve 
salonda buluşalım, olmaz mı?”

“Oley!” dedi Cimcime. “Sana annemin izin vereceği-
mi söylemiştim işte!”

“Saçmalama bücür,” dedi Nazlı. “İzin ver-
medi daha.”

“Tamam işte. Daha izin vermedi. 
Ama verecek.”

“Hav!” dedi köpek, kuyruğunu 
sallayarak.
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Gönül Hanım ev kıyafetlerine bürünüp, elini yüzünü 
yıkayıp, yatak odasından kaçmış olan kediyi yakalayıp, 
tekrar odaya kapatıp... Yorgunluk içinde salondaki ka-
nepeye çöktüğünde, Mehmet Bey kızları çağırdı. Nazlı 
isteksizlik içinde salona girip bir koltuğa çöktü. Cimcime 
sevinçle seke seke geldi. Yere, köpeğin yanına oturdu, 
kolunu onun omzuna attı.

“Çok tatlı bir köpek,” dedi neşeyle. “Söylediğim her 
şeyi anlıyor!”

Mehmet Bey de karısının yanına oturdu.
“Şimdi,” dedi Gönül Hanım sabırsızlıkla, “lütfen bana 

neler olduğunu anlatır mısınız?”
“Şey…” dedi Nazlı.
“Mamasını ve suyunu verdim! Ama daha tuvalete çı-

karmamız lazım!” dedi Cimcime heyecanla.
“Cimcime!” diye uyardı anneleri. “Lütfen ablana izin 

ver.”




