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Kerem, sabahlar› okul servisine bindi¤inde gözlerinin
ilk arad›¤› ‹pek oluyordu. Onun yak›n›nda bir yere otu-
rabilmek, yol boyu kimi zaman pencereden esen rüz-
gârla kimi zaman da bafl›n› çevirdi¤inde, gerçekten ipek
yumuflakl›¤›ndaki sar› saçlar›n›n uçuflmas›n› izlemek en
büyük tutkusu olmufltu.

Birkaç kez ‹pek’le konuflmay› denemifl, ama okul ve
derslerin s›k›c›l›¤› d›fl›nda pek de ortak bir konu bula-
mam›fllard›. Bu yüzden uzaktan onu izlemek daha ho-
fluna gider olmufltu Kerem’in.

‹pek, saçlar›n› da¤›n›k da b›raksa, toplay›p atkuyru-
¤u da yapsa, de¤iflmiyordu Kerem’in ilgisi. Atkuyru¤u
oldu¤unda alt›n bir flelaleye bakt›¤›n› düflünüyordu. Bir
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neden bulup, o saçlara parmaklar›n›n ucuyla dokunabil-
mek için ne denli çabalasa da baflar›l› olamam›flt›.

Yar›y›l tatili boyunca en çok özledi¤i fley olmufltu,
‹pek’in saçlar›n› yeniden görebilmek. Bu yüzden iple çe-
kiyordu tatilin bitmesini Kerem.

Okulun aç›l›fl günü geldi¤inde, heyecan› iyice art-
m›flt›. Her zaman, evlerinin önündeki duraktan yaln›zca
o binerdi okul servisine. Ama bu kez servis arac› dura¤a
yanaflt›¤›nda, kendisiyle birlikte bir ö¤rencinin daha
bindi¤ini gördü. 

“Merhaba,” dedi. “Ayn› okulda m›y›z?”
“Evet,” dedi karfl›s›ndaki kumral genç. 
“Ad›m Kerem.”
“Benimki Hasan. Bu dönem bafll›yorum; babam bu-

raya tayin oldu¤u için y›l ortas›nda okul de¤ifltirmek zo-
runda kald›m.”

“Nereden geldiniz?”
“Bursa’n›n ‹negöl ilçesinden. Bizim memleket ora-

s›. Babam ö¤retmen; tayini ç›k›nca buraya geldik.”  
“Nerede oturuyorsunuz?”
Hasan bir yan apartman› gösterdi.
“Aa, komfluyuz demek,” dedi Kerem, oturduklar›

yap›y› iflaret ederek. “Biz de bu apartmanda, ikinci kat-
tay›z.”

Serviste yan yana oturdular.
Kerem’in bir gözü yine ‹pek’in saçlar›ndayd›, ama

okulda ilk gününe bafllayacak Hasan’›n sorular› nede-
niyle ilgisi s›k s›k da¤›l›yordu: S›n›flar nas›ld›? Ö¤ret-
menler iyi miydi? Çok ödev veriyorlar m›yd›?..

Kerem memnundu bu okulda olmaktan; baflka okul-
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lardaki gibi sürekli s›nav stresiyle geçmiyordu günler;
ö¤retmenler de –hiç de¤ilse Kerem’in ö¤retmenleri– iyi
ve güler yüzlüydü. 

‹kisi de yedinci s›n›ftayd›lar ama, flubeleri farkl›yd›. Dö-
nüflte yine ayn› serviste bulufltular. 

“Al›flabildin mi?” diye sordu Kerem. 
“Pek de¤il. Birkaç arkadaflla tan›flabildim yaln›zca,”

dedi Hasan. “Servis bile yeni bir fley benim için. ‹ne-
göl’de okul yak›nd› evimize, yürüyerek gidip gelirdim.
Hem de yol boyu herkes tan›d›kt›. Burada kimseyi ta-
n›m›yorum.”

Servis yolculu¤u neredeyse yar›m saat sürüyordu.
Minibüs, türlü türlü darac›k sokaklara girip ç›k›yor, her
sokakta birilerini indiriyordu. Hiç bilmedi¤i bu dar ve
karmafl›k sokaklar ürküntü veriyordu Hasan’a. Bu yüz-
den Kerem’le sürekli konuflmak, kendini oyalamak isti-
yordu.

Sonraki günlerde de, hemen her sabah, “Günayd›n,”
der demez, Hasan yeni sorular soruyordu Kerem’e. ‹s-
tanbul’a kolay al›flamayaca¤› belliydi.

“Hafta sonlar›nda ne yapars›n?.. Hiç Beyo¤lu’na git-
tin mi?.. Sinemaya gider misin?..”

Kerem, bir cumartesi onu Kad›köy’de sinemaya gitme-
ye ça¤›rd›. Türkçe ö¤retmenleri, Halide Edip Ad›var’›n
Ateflten Gömlek adl› roman›n› okuyup özetini ç›karma
ödevi vermiflti. Kerem, o hafta Kad›köy’de eski filmler
gösteren bir sinemada, ayn› romandan Ateflten Günler
ad›yla yap›lm›fl filmin oynad›¤›n› görünce, roman› oku-
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mak yerine filmi görerek, konusunu oradan yazabilece-
¤ini düflündü. Gerçi internette bütün kitaplar›n özetle-
ri vard›, ama herkes oradan yazd›¤›ndan, ö¤retmenleri
k›z›yordu bu kolayc›l›¤a. 

Kitab› okumak yerine filmini görmek de bir kolay-
c›l›kt› ya, böyle yaparak hiç de¤ilse kendi cümleleriyle ya-
zabilirlerdi ödevi. Bu düflünceyi Hasan da be¤endi. Hem
böylelikle iki arkadafl ilk kez okul d›fl›nda birlikte za-
man geçirebileceklerdi. Kerem, bu parlak düflüncesini
‹pek’e de açt›; ancak o, “Ben kitab› okudum bile,” di-
yerek küçümseyici bir bak›flla Kerem’i geri çevirdi.

Kerem için gerçekten de e¤lenceli bir cumartesi oldu:
Hava aç›kt›. Sanki binlerce insan buluflmak için sözlefl-
mifl gibi sokaklardayd›. Kad›köy Çarfl›s›, Bahariye Cad-
desi’ne ç›kan ara sokaklar ve sonunda cadde t›kl›m t›kl›m
insan kayn›yordu. Ço¤u da gençlerdi. Sinema önlerin-
de, kestanecilerin, dönerci büfelerinin önünde hep kuy-
ruk, kalabal›k vard›.

Hasan’›n bu kalabal›klar aras›nda flaflk›n bak›fllar›,
sanki her an kaybolacakm›fl gibi hep yan› bafl›nda yürü-
mesi komi¤ine gidiyordu Kerem’in.

“Merak etme, kaybolmazs›n,” dedi sonunda. “E¤im-
li yollar›n hepsi sonunda deniz kenar›na, iskeleye iner.
Oradan da 12 numaraya bindin mi, mahalleye kolayca
dönersin.”

Ancak, Hasan’›n tedirginli¤i geçecek gibi de¤ildi.
Hem kalabal›klar› flaflk›n flaflk›n izliyor, hem de bir gö-
züyle sürekli Kerem’in yan›nda olup olmad›¤›n› kontrol
ediyordu.
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Sokaklar›n kalabal›kl›¤›na karfl›n, gittikleri sinema salo-
nu neredeyse bombofltu. Birkaç merakl›dan baflka izle-
yeni yoktu bu eski filmin.

Film çekileli yirmi y›l› geçmiflti, ama bugün de ün-
lerini sürdüren Zuhal Olcay, Haluk Bilginer ve Ahmet
Levendo¤lu gibi tan›d›k oyuncular› görmek flafl›rtm›flt›
Kerem’le Hasan’›. Böylelikle filme olan ilgileri ödevi afl-
m›fl, gerçek bir ilgiye dönüflmüfltü.  

Kurtulufl Savafl› y›llar›n› anlatan film, okullarda s›k-
ça karfl›lafl›lan, s›radan bir kahramanl›k öyküsü de¤ildi.
Bu mücadele içindeki insanlar›n bireysel dünyalar›n›
yans›tmas›, hele olanaks›z sevgi iliflkilerini bar›nd›rmas›
daha da ilginç k›lm›flt› filmi.

Sinemadan ç›kt›klar›nda, k›sa k›fl günü bitmek üzereydi.
Gün sonunun sar› gri renkleri, sokaklar› örtmeye baflla-
m›flt›. Ama yine kalabal›kt› her yer.

“Filmin konusunu ö¤renelim diye geldik, ama çok
daha fazlas›n› gördük,” dedi Kerem.

“Hakl›s›n,” dedi Hasan.
Kerem, akl›na parlak bir düflünce gelmifl gibi, “Bay-

lan Pastanesi’ne gittin mi sen hiç, Hasan?” diye sordu
heyecanla.

“Hay›r,” dedi Hasan, “ad›n› bile duymad›m.”
“O zaman kup da yememiflsindir. Gel gidelim, bak

sana çok güzel bir fley tatt›raca¤›m.”
“Kup mu?”
“Kupa, yani bardak. Ama önemli olan bardak de¤il,

içine koyduklar›... Yemeden anlayamazs›n.”
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“Ama benim param kalmad›. Sinemaya gidecek ka-
dar harçl›k vermiflti babam.”

“Sorun de¤il. Bende var.”

Kad›köy Çarfl›s›’n›n içindeki sokaklardan birindeydi Bay-
lan Pastanesi. Daha girer girmez, vitrindeki türlü türlü
çikolatalar, pastalar, yald›zl› süsler dikkati çekiyordu.
Oturma yerleri, darac›k bir aral›k boyunca uzanan kü-
çük masalard›. Dar uzun salon, sonunda bir yaz bahçe-
sine aç›l›yordu, ama bu mevsimde kapal› olmal›yd›. 

Küçük masalardan birine oturdular.
“‹ki kup,” dedi Kerem, gelen garsona.
Garson, “Kup griye,” diye düzeltti.
Ayakl› bardaklarda gelen dondurman›n içindeki bal

badem, f›st›k ve krema kar›fl›m› sos Hasan’›n hiç tatma-
d›¤› bir lezzetti. 

“Gerçekten çok güzelmifl, bay›ld›m, teflekkür ederim,”
dedi Kerem’e.
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Bütün k›fl boyunca yaln›zca bir gün afl›r› kar ya¤d›,
okullar tatil oldu. O gün Kerem, telefon edip Hasan’› ev-
lerine ça¤›rd›. Annesi ve babas› çal›flt›klar› için evde de-
¤illerdi, ama buzdolab›nda meyve sular›, f›r›nda da bir
gün önceden annesinin yapt›¤› kek vard›. 

Annesi bir süredir, Hasan’la olan arkadafll›¤›na se-
vindi¤ini söylüyordu. S›k s›k da Hasan’› evlerine ça¤›r-
mas›n› istiyordu Kerem’den.

Kerem’in annesi her ne kadar çal›flan bir kad›n olsa
da, ev ifllerine, özellikle de mutfakta çal›flmaya merak-
l›yd›. ‹ki çocu¤unun ac›kt›klar›nda ya da okul dönüflle-
rinde at›flt›rabilecekleri kek, börek gibi fleyler yapar, ev-
de kuruyemifller bulunmas›na özen gösterirdi.
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