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Dost, bir arkadaþlarýnýn köpeðinin yavrusuydu. Se-
kiz yavru arasýndan onu özene bezene seçmiþler, öpe 
koklaya getirmiþlerdi eve. Yeni evli, genç insanlardý. 
Dost’u sevdiler, öptüler, onunla oyunlar oynadýlar ama 
bir süre sonra sýkýldýlar. Önce onu sokaða çýkarmak 
konusunda tartýþmaya baþladýlar: 

“Dost’u sen çýkar!” 
“Ay, ben çok yorgunum, sen çýkar!”  
Dost henüz yavruydu; sokaða çýkarýlmayýnca köþe 

bucak bir yerlere çiþini yapýyor, bu yüzden azar iþitiyor, 
hýrpalanýyordu. 

Ýki genç insan bir süre sonra Dost’un mamasýný su-
yunu vermeye, veterinere götürüp aþýlarýný yaptýrmaya 
bile üþenir oldular. Tembel ve sevgisiz olduklarýný ka-
bul etmek istemedikleri için, “Köpeðin yeri sokaktýr. 
Hayvancýk zaten evde mutsuz oluyor...” diye diye 
sonunda buna kendileri de inandýlar ve bir akþam 

DOST ’ UN KADERİ
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vakti onu, her zaman dolaþtýklarý parka býrakmakta 
hiç sakýnca görmediler. Ýlk birkaç gece Dost’tan söz 
ettiler, az biraz içleri sýzlar gibi oldu olmasýna; ama 
onu unutmalarý çok uzun sürmedi. 

Oysa terk edilmek, Dost için o kadar kolay olmadı. 
Dost bir sokak köpeði deðildi, üstelik yalnýz yaþamak 
için henüz çok küçüktü. Sokaklarýn acýmasýz koþul-
larýný bilmiyordu. Yazýn güneþine, kýþýn ayazýna dire-
necek kadar güçlü deðildi. Parkta, býraktýklarý yerde 
kalýverdi; hep, gelir onu alýrlar umudu taþýyarak. Hava 
karardýktan sonra umudun yerini korku aldý. Gecenin 
gölgelerinden, uzaklardan gelen köpek havlamaların-
dan korkuyordu. Birkaç kez eve dönmeyi denedi; ama 
evlerin hepsi birbirine benziyordu. Hangisi kendi eviy-
di, bilemiyordu. Sonunda bir çalýnýn altýna saklanýp 
uyuyakaldý. 

Gün boyunca oyalanacak þey buluyordu, ama 
gözü hep gelen geçendeydi. Hiç gelmeyecek birileri-
ni beklediði belliydi. Asýl zor olan, geçmek bilmeyen 
karanlýk gecelerdi. Karanlýk, korkuyla karýþýp çö-
künce üstüne, evini aramak üzere yola koyuluyordu. 
Kapý önlerinde durup sesli sesli aðlýyor, kesik kesik 
havlýyordu. Kimse yanýt vermiyordu. Bir keresinde alt 
katýn penceresi açýldý ve yaþlý bir kadýn tiz bir sesle 
baðýrdý: 

“Defol! Defol pis köpek. Havlayýp durma, uykumu 
kaçýrýyorsun!”
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Dost, kuyruðunu kýstýrýp koþarak kaçtý evin önün-
den. Bu kötü deneyime raðmen karanlýk bastýktan 
sonra içgüdüyle kapý kapý dolaþmaya baþlýyordu. Bir 
baþka gece yine bir pencere açýldý ve kafasýndan aþaðý 
bir kova dolusu buz gibi soðuk su boca edildi. 

Bu olaydan sonra Dost, kapý önlerinde aðlamaktan 
vazgeçti. Zamanla bir evi olduðunu unuttu. Yarým kal-
mış bir inþaatýn kuytu bir köþesini kendine yer edindi. 
Çöpten bulduklarýyla karnýný doyurmayý öðrendi. Yarý 
aç, yarý tok uyumaya alýþtý. Kýþ ansýzýn bastýrýverdi. 
Geceler artýk daha uzun, hava ayazdý.

Akþamýn ilk saatleriydi ve lapa lapa kar yaðýyordu. 
Dost, baþý önünde, durgun, yorgun... inþaattaki kuytu-
suna sýðýnmak üzere yola koyulmuþtu. Sokaðýn köşe-
sindeki araba tamircisinin önünden geçerken birisinin 
kendisine seslendiðini duydu. Durdu, arkasýna baktý. 
Araba tamircisi Tahir bir süredir uzaktan uzaða izlediði 
Dost’a doðru geliyordu. Dost önce korktu, kuyruðunu 
bacaklarýnýn arasýna soktu, kulaklarý baþýna yapýþtý, 
kafasýný eðerek artýk alýþtýðý tekmelerden birine hazýr, 
beklemeye koyuldu. Ama bu kez tekme yemedi. Sert, 
nasýrlý parmaklar baþýna uzandý ve okþamaya baþladý. 

Dost’un gerilen bedeni gevþedi. Küt küt atmak-
ta olan kalbi sakinleþti. Baþýný kaldýrýp genç adama 
minnetle baktý. Bakýþtýlar. Tahir, “Bu soðukta sokakta 



11

kalamazsýn, gel bakalým benimle,” diyerek dükkâna 
girdi. Dost, çekinerek birkaç adým attý. Tahir “Gel, 
gel” diyerek onu yüreklendirdi. Boþ bir yoðurt kabýna 
koyduðu suyu önüne sürdü. Buzdolabýný açtý. Yiye-
cek bir þeyler bakýndý. Plastik bir kaba biraz ekmek 
doðradý, üstüne peynir serpiþtirdi ve Dost’un önüne 
býraktý. 

Dost, aylardýr sevgiye, þefkate hasretti. Çekine çe-
kine yemeðini yedi, suyunu içti. Tahir eski bir koltuða 
oturmuþ, gülerek onu seyrediyordu. “Ye yavrum, ye. 
Kim bilir ne zamandýr aç susuz dolaþtýn sokaklarda. 
Ben eve gidiyorum. Sen yat þurada bir yerde. Sabah 
görüþürüz,” dedi ve dükkâný kapatarak çýkýp gitti. 

Dost, hayatýnda bir þeylerin deðiþmekte olduðunu 
hissetti. Tahir iyi kalpli bir adamdý ve beklenmedik bir 
zamanda yollarý kesiþmiþti. Dost aylardýr ilk kez ken-
dini güvende hissediyordu. Kapýnýn önündeki paspasa 
uzandý. Kývrýlýp uyudu.

Dükkân kepenkleri madeni bir gürültüyle açýldý. 
Tahir içeri girdi. Dost uyanmýþ, kapýnýn önünde, 
ona bakýyordu. Endiþeliydi, neyle karþýlaþacaðýný bil-
miyordu. Bu genç adam gece onu soðuktan kurtar-
mış, dükkânýnda uyumasýna izin vermiþ ve karnýný 
doyurmuþtu. Ama insanoðlu belli olur mu; bir ba-
karsın tekme tokat kapýnýn önüne koyuvermiþ. Dost 
yanýlýyordu. Tahir eðildi, kafasýný okþadý. 
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Tahir uzun zamandýr onu tanýyordu. Genç çiftin 
onu bu sokaða getirdikleri ilk günlerden beri Dost’un 
baþýna gelenleri izlemiþti. Onu sokaða býraktýklarýný 
anlamýþ ve bu sorumsuz acýmasýzlýða çok kýzmýþtý. 
Dost’un sokaklara alýþmak için verdiði uðraþý görüyor, 
üzülüyordu. Soðuklar bastýrdýðýndan beri bu zavallý 
yavruya sahip çýkmak gerektiðini düþünüyordu. Ön-
lerinde uzun kýþ aylarý vardý. Ona yardým etmez, onu 
korumazsa kýþý atlatabileceði bile þüpheliydi. 

O geceden sonra Dost, Tahir’in en sadýk, en iyi 
dostu oldu. Tahir, bu küçük dostunun yüreðindeki 
saf sevginin gözlerine nasýl yansýdýðýný gördü, görebil-
di. Birbirlerine içten bir sevgiyle baðlandýlar. Tahir, 
Dost’a özenle bakýyordu. Dost da bu sevginin ve ilginin 
karþýlýðýný sonuna kadar veriyordu. Dükkânýn sahibi 
gibi davranýyordu. Geceleri gönüllü bekçilik yapýyor, 
sabaha kadar yarý uyanýk, gecenin seslerini dinliyor, 
þüpheli ayak sesleri duyarsa havlayýp sokaktan ge-
çenleri korkutuyordu. Gündüzleri dükkânýn kapýsýnýn 
önüne oturuyor, müþterileri karþýlýyordu. Ýyi bakýldýðý, 
sevgiyle beslendiði için hýzla geliþiyor, büyüyor ve 
güzelleþiyordu. Müþteriler onu tanýyor, seviyorlardý. 
Sokakta oturanlar sabah iþe giderken ona sesleniyor-
lar, yanýndan geçerken baþýný okþuyorlardý. Dost artýk 
mutlu bir köpekti.
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Tahir ona öyle çok alýþmýþtý ki onunla konuþuyor, 
dertleþiyordu. Bir gün arabanýn birinin kaputunu açmış, 
tamir iþine baþlamýþtý ki tornavidayý yanýna almadýðýný 
fark etti. “Dost, bana tornavidayý getir!” dedi. Þaka 
olsun diye söylemiþti; ama Dost tamir araç gereçleri-
nin durduðu tezgâha doðru koþtu, tornavidayý aðzýna 
alýp koþarak Tahir’e getirdi. Tahir þaþýrmýþ kalmýþtý. 
Belki bu bir rastlantýydý, belki de Dost gerçekten çok 
zekiydi. Tornavidayý aldý: 

“Aferin be oðlum, bunu baþardýðýna göre diğer-
lerini de öðrenebilirsin. En azýndan denemeliyiz,” 
dedi. 
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Ýþi bittikten sonra Dost’u yanýna çaðýrdý. Kullandýðý 
araç gereçleri yavaþ yavaþ ona öðretmeye baþladý. Her 
akþam iþi bittikten sonra Dost ile bir süre daha kalýyor, 
“getir”, “götür” gibi komutlarla onu eðitiyordu. Dost 
söyleneni yapýnca onu alkýþlýyor; renkli, küçük köpek 
bisküvileri vererek ödüllendiriyordu. Dost bu uðraþtan 
büyük bir keyif alýyor, yaptýklarýndan gurur duyuyor-
du. Kýsa zamanda Tahir’in tüm isteklerini yerine geti-
rir olmuþtu. Artýk onun çýraðý gibi çalýþýyordu.

Bu akýllý köpeðin becerisi, dükkâna gelen herkesin 
ilgisini çekiyordu. Bir gün onun yardýmlarýný ödüllen-
dirmek isteyen bir müþteri ilk bahþiþi verdi. Bir baþkasý 
onu izledi. Böylece Dost, para kazanmaya baþladý. 
Tahir, ona býrakýlan paranýn hep ayný yere konmasý 
için kapý giriþine bir sepet býraktý. Dost’un parasý artýk 
bu sepete atýlýyordu. 

Tahir, Dost’un parasýný kullanmasýný da istiyor-
du. Öyle ya, çalýþýyor, emek veriyor, alnýnýn teriyle 
para kazanýyordu. Kazandýðý parayý harcamasýný da 
öðrenmeliydi. Bir gün ona parayý uzattý, Dost diþlerinin 
arasýna parayý aldý, þimdi ne yapmamý istiyorsun, der 
gibi baktý Tahir’in gözlerine. 

Tahir karþý köþedeki büfeyi gösterdi, “Haydi, ora-
ya git!” dedi. Dost, bu büfeye hep özenerek bakardý, 
köfte kokularý yükseldikçe midesi bir hoþ olur, aðzý 


