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Rebeka Teyze

Bir zamanlar, hiç makarna yememifl iki çocuk
vard›. Tom ve k›z kardefli Niki, seve seve ma-
karna yemek isterlerdi tabii ama, Rebeka Tey-
ze asla izin vermedi¤i için, makarnan›n tad›na
bile bakmam›fllard›. 

Tom ve Niki, kendilerini bildiler bileli teyze-
leriyle yafl›yorlard›. Anne ve babalar›n›n mesle-
¤i, dünyan›n en tehlikeli ifllerinden biri olan ya-
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narda¤ uzmanl›¤›yd›. Patlamalarda insanlara ne
yapmalar› gerekti¤ini anlatmak için yanarda¤-
lar› gözlediklerinden, kentten çok uzaklarda ya-
flamak zorundayd›lar. Çocuklar için fazla tehli-
keli bir yaflamd›; bu yüzden, hiç istemeseler de,
Tom ve Niki’yi Rebeka Teyze’nin yan›na b›rak-
malar› gerekmiflti. 

Rebeka Teyze, biraz tuhaf, ama iyi kalpli bir
insand›; çocuklar da –tuhaf bir biçimde de olsa–
onu seviyorlard›. Onun, bir nedenden dolay›
pek mutlu olmad›¤›n› anl›yor, ancak bu nedeni
hiçbir biçimde çözemiyorlard›. 

Rebeka Teyze’nin özellikle as›k suratl› ol-
du¤u bir gün, “Bence, aksi olmas›n›n sebebi,
evlenmek istedi¤i kiflinin onunla evlenmemifl
olmas›,” dedi Niki. Teyzeleri bir gün onlara, bir
zamanlar niflanland›¤›n›, ama son dakikada dü-
¤ünün iptal edildi¤ini söylemiflti. Ancak, bun-
dan fazlas›n› da anlatmad›¤›ndan, konu gizemi-
ni koruyordu. 

Rebeka Teyze’yle yaflamak biraz ola¤and›-
fl›yd›. Ço¤u zaman huysuz olmas›ndan de¤ildi
bu (Hep öyle de¤ildi çünkü). Ama, huysuz ol-
mad›¤›nda da, hemen her zaman tuhaf fleyler
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yapard›. Örne¤in, onu oturma odas›nda müzi¤e
kap›lm›fl dans ederken bulabilirdiniz. Tek bafl›na
edilebilecek türden bir dans de¤il de, sanki bi-
riyle birlikte dans ediyormufl gibi yapard› Rebe-
ka Teyze. Kollar›n› öne do¤ru uzatm›fl, yüzünde
hülyal› bir ifade, görünmez bir efl taraf›ndan yön-
lendiriliyormuflças›na, odan›n içinde döner de
dönerdi. 

‹flte onun için, çocuklar –utand›r›c› bir fleyler
olabilir kayg›s›yla– eve arkadafl getirmekten
korkuyorlard›. Tabii bu yüzden de, herkesten
daha az arkadafllar› vard›. Ama iki kardefl bir-
likte zaman geçirmeyi seviyorlar, arkadafllar›y-
la okulda görüflüyorlard›. 

Rebeka Teyze’nin birtak›m konularda flafl-
maz görüflleri vard› ve bunlar›n en önemlisi de
yemek konusuydu.

“‹nsanlar i¤renç fleyler yiyor,” derdi. “Mi-
deye indirdikleri bütün o berbat ya¤lara, fleke-
re ve öteki sa¤l›ks›z yiyeceklere baksan›za!”

Rebeka Teyze’nin, sa¤l›kl› bir ö¤ünden kas-
t›, havuç çorbas›, ard›ndan çi¤ lahana ve yemifl-
le, onlar› ›slatacak domates suyuydu. Elbette,
bunlar›n hepsi sa¤l›kl›yd›, lezzetliydi de, ama
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baflka hiçbir fley yemedi¤inizde, farkl› fleyler
çekiyordu insan›n can›. 

Halka halka çi¤ so¤an ve küp küp kesilmifl
turplar›n› yemeye oturduklar›nda, Tom, “Ah, bi-
raz k›zarm›fl patates olsa keflke!” diye f›s›ldad›
k›z kardefline.
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“Bir dilim çikolatal› pasta için neler vermez-
dim!” diye cevap verdi Niki alçak sesle. “Üstün-
de bir tutam da krema!”

Rebeka Teyze, çocuklara sert sert bakt›.
“Duyamad›m!” diye ba¤›rd›. “So¤anlarla ilgili
bir fley mi dediniz?”

“Hay›r, teyze,” dedi Tom üzgün bir sesle.
“So¤anlarla ilgili hiçbir fley demedik.”

Bak›fllar›n› taba¤›ndaki çi¤ so¤an y›¤›n›na
çeviren Rebeka Teyze, “So¤an mükemmel bir
sebzedir,” dedi. “Biliyorsunuz, kan›m›z için de
iyidir.”

“Ve insan› kokutur,” diye m›r›ldand› Niki.
“Ne?” diye at›ld› Rebeka Teyze hemen. “Ne

dedin?”
“‹nsan› korur, dedim,” diye cevap verdi Ni-

ki çekinerek. 
“Korur gerçekten,” dedi Rebeka Teyze.

“Haydi bakal›m, yiyin, çocuklar. Nefis birer bar-
dak havuç suyu var s›rada.”

Çocuklar›n yiyecek konusunu kafaya takmama-
lar› zordu. Her gün okuldan eve dönerken, ken-
tin en iyi lokantas›n›n önünden geçiyorlard›. Ve
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her seferinde de, burunlar› ifltah aç›c› yemek
kokular›yla doluyordu.

Bu lokantada yemek yemeyi çok istiyorlar-
d›, ama nas›l? 

Derken, bir cuma günü Niki’nin bafl›na ta-
lih kuflu kondu. O sabah bir mektup ald›; uzak-
larda yaflayan, ama her zaman do¤um günü
hediyeleri gönderen bir amcalar›ndan. Bu y›l
hediye almay› unuttu¤unu, o yüzden çok üzül-
dü¤ünü yazm›flt›. Hediyenin yerine de, mektup-
la birlikte g›c›r g›c›r bir kâ¤›t para göndermiflti
ona. 

Niki’nin daha önce hiç bu kadar çok paras›
olmad›¤›ndan, onunla ne yapaca¤›n› bulmakta
zorland›.

Okuldan eve dönerlerken, “Yeni bir kalem
alabilirsin,” diye önerdi Tom.

“Kalemim var,” dedi Niki.
“Ya da bir oyun alabilirsin,” diye sürdürdü

Tom.
“‹stemem,” dedi Niki.
Tam da lokantan›n önünden geçiyorlard›.

‹çeriden leziz yemek kokular› geliyordu. ‹kisi de
durup kokular› içlerine çektiler.
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Birdenbire Niki, “Bize ö¤le yeme¤i ›smarla-
yabilirim,” dedi. Yüzü ayd›nlanm›flt›.

Tom, k›z kardeflinin teklifine inanmakta ka-
rars›z kald›; “Bunu gerçekten yapmak istiyor mu-
sun?” diye sordu.

“Evet,” dedi Niki kararl›. “Haydi, do¤ru içe-
riye girelim.”

Ve içeriye girdiler.

Çubuk Makarna Dü¤ümü 15

ACP3_CUBUK MAKARNA ic5  10/9/12  4:44 PM  Page 15


