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KESK‹N 
NANEL‹

Son on dakika içinde belki yirminci kez sa-
atine bak›yordu. Hâlâ dörde çeyrek vard›.
Tüm kalbiyle bir an önce geride kalmas›-
n› diledi¤i; sonra aniden karar de¤ifltirip,
a¤›r a¤›r ilerlemesi, hatta mümkünse donup kalmas› için

dualar etti¤i on befl zorlu dakika... Örtüsünü sa¤ yandan

çekifltirdi¤i yemek masas›n›, kalk›p bir de tam karfl›dan

denetledi. Evet, flimdi tam olarak ortalanm›fl görünüyordu.
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Gözlü¤ünü burnunun dibine iterek masaya yanaflt›. Mate-

matik ders kitab›n›, yard›mc› kitab›n tam üstüne, cilt k›s›m-

lar›n› hizalayarak yerlefltirdi. Uyur duruma geçmifl hesap

makinesini tufllar›na basarak çal›flt›rd›. Müsvedde kâ¤›t

destesinden bir tutam al›p, masada Ceyda’n›n oturmas›n›

planlad›¤› sandalyenin önüne koydu. ‹kinci tutam› da he-

men yan›na. Sonra tuttu, kendi oturmaya karar verdi¤i san-

dalyeyi Ceyda’n›nkine on santim kadar yaklaflt›rd›. Birbir-

lerine ne kadar yak›n bafllarlarsa, arkas› da o kadar kolay

gelirdi. Yani... öyle olmas› gerekirdi.

Birkaç ad›m geri çekilip, her fleyi yeniden kontrol etti.

Ceyda için haz›rlad›¤› silgili kurflunkalemin ucu yeterince

sivri de¤ildi! Kofltu, kalemt›rafl› getirdi. Kalemi, ucu i¤ne

inceli¤ini al›ncaya dek açt›, özenle müsvedde kâ¤›tlar›n

yan›na b›rakt›. Elindeki kalem art›¤›n› çöpe atarken, avu-

cunun boyanm›fl oldu¤unu fark etti. Söylenerek banyonun

yolunu tutmufltu ki, telefon çald›. Koridoru koflarak geçti.

Ahizeyi kavrad›.

“Alo! N’aber Volkan?”

“Off, sen misin?”

Kemal’in sesini duymak, hayal k›r›kl›¤›na neden oldu¤u

kadar rahatlamas›na da yol açm›flt›.

“Gelmedi mi daha?”

“I-›h!”

“Do¤ru ya... Daha on dakika var dörde.”

“Dokuz dakika!”

“N’aapt›n, haz›rl›klar tamam m›?”

“Yapt›k iflte bir fleyler. Çay› demledim. Küçük pizzalar-

dan ald›m. Birer dilim de browni. Browni’yi seviyordu, de¤il
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mi, eminsin?

“Eee... öyleydi galiba.”

“Ya, sorsana Banu’ya. Tiramisu muydu o yoksa?”

“Banu yan›mda de¤il flimdi. Bofl ver, sen alm›fls›n iflte.”

“Kemal, n’olur sor Banu’ya. Ben nas›l not almad›m flu-

nu ya!”

“O¤lum, normal insanlar baflkas›n›n sevdi¤i pastalar›n

ismini not almazlar zaten.”

“Dalgan›n s›ras› de¤il. O pasta, plan›m›n vurucu nok-

tas›. N’olur ara Banu’yu da, bana haber ver. Yanl›fl an›msa-

m›flsam, hemen koflar al›r›m afla¤›daki pastaneden...”

“Tamam, tamam. Kafay› yemiflsin sen. Bekle biraz.”

“‹ki dakikay› geçme sak›n...”

Kemal telefonu kapatm›flt›. Volkan eliyle terli aln›n› sildi.

Kurflunkalem tozu elinden ahizeye bulaflm›flt›. Seri hareket-

lerle kâ¤›t havlu rulosundan bir tutam kopard›, temizli¤e

giriflti. Buruflturdu¤u kâ¤›tlar› banyodaki çöp sepetine at-

mak üzereyken, aynadaki yans›mas›nda, siyah boyan›n al-

n›na da bulaflm›fl oldu¤unu tespit etti. Dehflet içinde yü-

züne su çarpmaya bafllad›. H›z›n› alamad›, sabahtan beri

dördüncü kez, keskin nane kokulu difl macunuyla difllerini

f›rçalad›. A¤z›n› çalkalarken telefon çald›.

“Volki, tamamd›r! Browni do¤ru seçim.”

Rahat bir nefes ald›.

“Tamam, sa¤ ol.”

“Difllerini f›rçalad›n m›?”

“Ya, benim a¤z›m falan m› kokuyor, niye bunu sordun

flimdi?”
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“Haydaaa! Ne alakas› var, o¤lum? Önemlidir böyle fley-

ler ilk yak›nlaflmalarda.”

“Yok yok, sen bofl yere böyle fleyler söylemezsin insana.”

“Senin sinirlerin bozulmufl. Rahat ol biraz. B›rak olay-

lar› ak›fl›na.”

“Ak›fl› bilsem...”

“Hep bir ilk vard›r. Senin ilkin de bugün olacak –k›smetse.”

“Banu’ya bir fley demifl mi dün akflam benim hakk›mda?”

“Sabah söyledim ya, o¤lum; ‘Çok efendi, zeki çocuk. Hiç

kimseyle ç›kmam›fl olmas› flafl›rt›c›’ demifl.” 

“Ya, Banu keflke söylemeseymifl kimseyle ç›kmam›fl

oldu¤umu.”

“Allah Allaaaah! Bozuk plak gibi ayn› fleyleri tekrarla-

y›p duruyorsun. Demifl iflte, ne var bunda! K›zlar ilginç var-

l›klard›r. Böyle fleyler cazibeni art›rabilir onlar›n gözünde.

Zaten, Ceyda da ilgilenmifl konuyla iflte.”

“Ceyda o çocuktan ayr›lal› bir ay m› olmufltu, bir buçuk

ay m›?”

“Yok yok, sen iyice su kaynatacaks›n biraz sonra. Kapa-

t›yorum, haydi görüflürüz.”

“Aloo! Kemal dur! Bir fley soracakt›m!”

“...”

Mutfa¤a girdi. Browni’leri görünce biraz olsun morali yük-

seldi. Demli¤i kald›rd›; çaydanl›¤›n suyunun tükendi¤ini

görüp, hemen muslu¤un alt›na tuttu. Sonra gerisingeri bo-

flaltt›, gitti damacana suyuyla tekrar doldurdu. Sonra da

bofl bulunup küçük pizzalardan birini a¤z›na at›verdi. Ne

yapt›¤›n› fark etti¤inde, hemen a¤z›ndakini tükürdü. Hem
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de sucuklusundan çi¤nemiflti! 

H›zla banyoya kofltu. Ayn› anda zil çald›. Yoo!.. Diflle-

rini f›rçalamadan mümkünü yok kap›y› açamazd›. Macunu

a¤z›na s›kt›. Kap›ya koflup otomati¤e bast›. Bu sesten son-

ra, birinin apartman kap›s›n› geçip, asansör bekleyip, alt›nc›

kata ç›kmas›, ortalama altm›flla seksen saniye aras›nda

sürüyordu. Bu da; a¤z›n› çalkalay›p, saç›n› ay›rd›ktan sonra

misafirini karfl›lamaya haz›r sakin bir genç görünümüyle

kap› kolunu çevirmesi için yeterli bir süreydi. Salondan

geçerken, Ceyda’y› buyur edece¤i sandalyeyle kendisine

ayarlad›¤› aras›ndaki mesafenin dikkat çekecek kadar yak›n

oldu¤una tak›ld›. Hemen sandalyelerin aras›n› befl santim

kadar ay›rd›; banyoya ›fl›nland›.

Ding dong!

“Hofl... hofl... Hapfluuu!”

Ceyda, “Hofl bulduk,” diye k›k›rdad›.

Volkan görünmez bir asansörle yerin dibine do¤ru h›z-

la iniyordu. Daha romantizm-savar bir bafllang›ç olamazd›.

Elini uzatt›. ‹flte, sabahtan beri kafa patlatmas›na karfl›n

ne yap›lmas› gerekti¤ine bir türlü karar veremedi¤i aflama-

ya gelmiflti s›ra. Her zamanki gibi elini s›kmakla yetinecek

miydi, yoksa bu kez evine misafir ediyor diye yanaklar›ndan

öpecek miydi? ‹kisine de haz›rl›kl› bir aç›yla tetikte bekler-

ken, Ceyda yanafl›p yanaklar›ndan flap flup öpüverdi. Vol-

kan’›n yüzüne engelleyemedi¤i bir s›r›t›fl yay›ld›. Konufla-

madan eliyle salona geçmesini iflaret etti k›za. Annesinin

eve ayakkab›yla girilmesine ne kadar k›zd›¤›n› unutmad›,

ama söyleyemedi de.
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“Ooo! Ne kadar genifl bir salonunuz varm›fl. fiunlara

bak›l›rsa sizinkiler epey antika tipler olmal›,” diyerek, oy-

mal› koltuklardan birine b›rak›verdi kendini Ceyda.

Volkan bu sözleri hakaret mi, espri mi, yoksa samimi-

yet belirtisi mi kabul etsin, bilemedi. Bocalad›¤› durum-

larda bafl gösteren, göz k›rp›p boynunu sa¤a do¤ru k›rma

tiki bafllad› yine.

“Bizimkiler de az›c›k demodedir, ama sizinkiler baya¤›

baya¤› meflrutiyetten kalma.” Ceyda sözlerini kahkahayla

tamamlarken, Volkan masaya dayanm›fl, boynunu sallama-

ya devam ediyordu.

“Evde kimse yok mu?”

“Yok.”

“Banu’yla Kemal?”

“Yolda...” Yutkundu. “Yoldad›rlar... herhalde,” diye ge-

veledi.

Bu kadar küçük bir yalan ancak bu kadar zor söylene-

bilirdi. Neyse ki, tunç aslan heykelinin difllerini inceleyen

Ceyda durumu çakm›fla benzemiyordu.

“Çay koyay›m m›?”

“Olur. Aç›k olsun ama.”

Volkan çay fincanlar›n› bardak altlar›n›n üstüne yerlefltir-

dikten sonra, küçük pizzalar› dizdi¤i taba¤› getirip mate-

matik kitaplar›n›n yan›na koydu.

“Ooo, harikas›n!” diye seslendi Ceyda. “Açl›¤›m› bast›r-

s›n diye bir sosisli yemifltim yolda. Bilsem, aç gelirdim.”

Volkan gülümsedi. Peçeteleri getirirken, Ceyda’y› gö-

zünde fazla büyütmüfl oldu¤unu düflünüyordu.
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“Çal›flmaya bafllayal›m m›?” diye sordu fincan›na fle-

ker atarken.

“Haydi, bafllayal›m,” dedi Ceyda. “Birkaç soru var bir

türlü çözemedi¤im. Onlar› soray›m sana Banular gelene ka-

dar.” Volkan’›n yan›na oturup, sandalyesini onunkine ya-

naflt›rd›. 

Ceyda’n›n dizini dizinde hissedince, ani bir refleksle

sandalyenin öteki ucuna do¤ru kay›p uzaklaflt› Volkan.

Ceyda kitab› kar›flt›r›p parma¤›n› bir sorunun üstünde

sabitledi. Soluk al›p verdikçe Ceyda’n›n kokusunu da içine

çekiyor olmak Volkan’›n bafl›n› döndürüyordu. Çiçek özlü

parfümü bahar kadar tatl› ve k›flk›rt›c›yd›; ama zaman za-

man sosisli kokusu kar›fl›yordu sanki araya. Belki Volkan’a

öyle geliyordu. Yolda gelirken sosisli yemesine tak›lm›flt›

akl›. Demek... Demek diflini f›rçalamadan gelmiflti!

Soruyu ezberden çözerken, Ceyda’n›n küçük pizzalar›

a¤z›na götürüflünü, tam ortas›ndan ›s›r›fl›n›, ifltahla çi¤-

neyiflini izliyordu yan gözle. O a¤›zla öpüflmeyi planl›yor-

du ne de olsa. Tabii, sahibi izin verirse.

Birdenbire, “Sen hiç yemiyorsun ama,” diyerek, k›ymal›

bir pizzay› Volkan’›n a¤z›na sokuverdi Ceyda. 

Annesi d›fl›nda hiç kimse yapmam›flt› böyle bir fleyi

flimdiye dek. Tepeden t›rna¤a ürperdi Volkan. Çi¤nemeden

yuttu pizzay›. 

Ceyda, soruyu nas›l çözdü¤ünü görebilmek için iyice

yanaflt› Volkan’a. Omuzlar› dokunuyordu birbirlerine. Vol-

kan’›n bin bir türlü kurgu ve bahaneyle sa¤lamaya çal›flt›¤›

yak›nlaflma, ne kadar da kolay ve kendili¤inden gerçekle-

fliyordu... Olacakt› bu ifl galiba. Volkan az›c›k daha rahat-
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