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Aleks’in Bir Fikri Var

Aleks de, arkadafllar› da, haberleri duyduklar›n-
da çok flafl›rd›lar. Okulun hademesi Bay Onur’u
severlerdi ve onun bafl›na gelenlerle ilgili ha-
ber çok üzücüydü. 

“E¤er onun arabas›n› çalan› bulursam,” de-
di Aleks, “onu – onu –”

“Arabay› ondan geri mi çalacaks›n?” diye
arkadafl›n›n sözünü kesti Liza.
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“Evet,” dedi Aleks. “Ama böylesi h›rs›zl›k
say›lmaz, de¤il mi? Hep Bay Onur’a ait olmufl
bir fleyi geri almak olur.”

Herkes ona hak verdi. Fazlaca eski olsa da,
felaket gürültü ç›karsa da, Bay Onur arabas›n-
dan pek memnundu. Tekerlekleri biraz dingil-
dek gözüken, vuruklarla dolu, yar› mavi yar› be-
yaz bir arabayd›. Ancak Bay Onur onun, bugü-
ne kadar sahip oldu¤u en iyi araba oldu¤unu
ve onun gibisini bir daha asla bulamayaca¤›n›
söylerdi.

“Baflka bir araba alamaz m›s›n›z?” diye sor-
du Aleks. Okul bahçesinde, arkadafllar›yla bir-
likte Bay Onur’un çevresini sarm›fllard›.

Hademe, hay›r anlam›nda bafl›n› sallad›.
“Param›n yetece¤ini sanmam,” dedi. “Ya-

k›nda emekli olaca¤›m, param› biriktiriyorum.
Arabaya harcayamam.”

Aleks düflündükçe, olanlar daha büyük hak-
s›zl›k göründü ona. Polisin arabay› bulup geri
alaca¤›n› umuyordu ama, bu konuda pek flans
olmad›¤› aç›kt›. Demek ki, Bay Onur arabas›z
idare etmek zorunda kalacak, cumartesi günle-
ri o çok sevdi¤i k›r gezilerinden vazgeçecekti.
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Bir süre sonra, Aleks’in akl›nda, nereden
geldi¤ini bilemedi¤i bir fikir belirdi. Bu, çok par-
lak, çok heyecan verici türde, hemen herkese
söylenmesi gereken fikirlerdendi. 

Aleks hiç zaman yitirmedi. En yak›n arka-
dafllar› Liza ve Mark’› aray›p, akl›ndakini onlara
anlatt›. 

Mark, “Sence bunu yapabilir miyiz?” diye
duraksad›. “Çok para gerekir.”

Aleks bafl›n› sallad›. Kendisi de inanmakta
karars›zd› gerçi ama, “E¤er gerçekten istersen,
yapamayaca¤›n fley yoktur,” dedi.

“Ee,” dedi Liza kuflkuyla, “her cumartesi
sabah› okul bahçesinde sat›fl düzenlemek iyi
de, ne satacaks›n?”

Aleks, o konuyu hiç düflünmemiflti. Bu yüz-
den de, akl›na gelen ilk fleyi ortaya att›.

“Halka çörek!” dedi hemen. “Evet ya, hal-
ka çörek! Herkes halka çörek sever.”

O ö¤leden sonra, üçü birlikte okul müdürü Ba-
yan Kredo’ya gittiler ve planlar›ndan söz ettiler.
Müdür, çocuklar› dikkatle dinledi ve sonunda,
gülümsedi.
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“Bu çok çok hofl bir fikir,” dedi. “Eminim,
Bay Onur’u da duyguland›racakt›r. Ama, gerçek-
ten ifle yarar m› dersiniz?”

Aleks, olumlu anlamda bafl›n› sallad›. “En
az›ndan deneriz,” dedi hevesle. “E¤er, sat›fl›n
Bay Onur’un arabas› için düzenlendi¤ini bilirler-
se, duyan herkes gelir. Geleceklerinden eminim
ben.”

Bayan Kredo bafl›n› sallad›. “Bay Onur’un
seveni ne çok, de¤il mi? Evet, eminim onun için
gelirler.”

Durup düflündü. Aleks bir an, müdürün ce-
vab›n›n olumsuz olaca¤›n› sand›, ama Bayan
Kredo gülümseyiverdi. 

“Neden olmas›n?” dedi. “Bir iki cumartesi
deneyebilirsiniz; e¤er baflar› sa¤lan›rsa, ne iyi.”
Yine duraksad›. “Ama e¤er baflar›l› olmazsa, o
zaman halka çörek sat›fl ifline son vermek zorun-
das›n›z. Kabul mü?”

Üçü de kuvvetle bafllar›n› sallad›lar.
“Teflekkür ederiz,” dedi Aleks. “Hemen bir

duyuru asar›m. ‹lk sat›fl›m›z› bu cumartesi günü
yapabiliriz.”

Aleks, Mark ve Liza kollar› s›vad›lar. Asl›nda

12 ABUR CUBUR PEfi‹NDE

ACP4 HalkaCorek icy 5,bsk  10/17/12  11:33 AM  Page 12

hiçbiri, halka çörek nas›l piflirilir bilmiyordu, ama
Aleks, annesinin bir halka çörek tarifi oldu¤unu
söyledi. 

Neden halka çörek yapmak istediklerini an-
lat›nca, Aleks’in annesi çok sevindi. O da Bay
Onur’u severdi; dolay›s›yla çocuklara, cuma gü-
nü gelip mutfa¤›nda halka çörek yapabilecek-
lerini, kendisi de çöreklerin piflirilmesini seve
seve üstlenece¤ini söyledi. 
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Haz›rl›k yapmak çok e¤lenceliydi. Çöre¤in içi-
ne konacak bütün malzeme dikkatle ölçüldü,
tepsilere un serpildi (Aleks yapt› bunu); kullan›-
lacak kar›flt›rma kaplar› ve kafl›klar haz›rland›,
s›ra s›ra dizildi.

Liza, tarifi yüksek sesle okuyarak, herkese
neler yapacaklar›n› söyledi. Mark, hamuru kar›fl-
t›rma iflini üstlendi (Kolu yorulunca, Liza devam
etti); Aleks de hamuru halka çörekler halinde
biçimlendirdi. 

Sonra, bütün çörekler özenle tepsilere yer-
lefltirildi ve Aleks’in annesi onlar› f›r›na verdi.

Kokusu bile çok lezzetliydi. Tad alma hüc-
relerini harekete geçirmekte çörek kokusunun
üstüne yoktur. O yüzden de, çörekleri f›r›ndan
ç›kard›klar›nda, üç çocuk da, birer ›s›r›k almaya
can at›yorlard›.

Ama, çörekler so¤uyana kadar beklemeleri
gerekiyordu. O s›rada, hepsinin üstüne tek tek
fleker serptiler ve sonunda Aleks, tad denetimi
için çöreklerden birini seçti. Üç eflit parçaya böl-
dü. ‹flte, tad›na bakmaya haz›rd›lar art›k. 

Üç çocuk da, halka çörek parçalar›n› ayn›
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anda a¤›zlar›na at›p çi¤nemeye bafllad›lar.
Nefisti! 
Aleks, yapt›klar› halka çöreklerin dükkândan

al›nanlar kadar lezzetli olabilece¤ini düflünme-
ye bile çekinmiflti; ama bunlar, o kadar lezzetliy-
di iflte... Asl›nda, daha bile lezzetliydi.

“Herkes bunlara bay›lacak,” dedi Liza. “O
kadar satacaklar ki–”

“Peynir ekmek gibi,” diye tamamlad› onun
sözünü Mark.

Aleks arkadafllar›na hak verdi. Müthifl fikri-
nin baflar›s›ndan kuflku duymufltu gerçi ama, ar-
t›k emindi. Bu fikir ifle yarayacakt›!

Halka Çörek Zinciri 15

ACP4 HalkaCorek icy 5,bsk  10/17/12  11:33 AM  Page 15


