
Defne’ye...

Eren’e...
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Sıradan bir ilkbahar sabahıydı. Güneş ayı uğurla-

mış, kuşlar sessiz gecenin acısını çıkarırcasına ötüş-

müş, börtü böcek çalışmaya koyulmuş, insanlar azar 

azar yollara düşmüştü. Bakkalın kapısına iki kasa 

ekmek bırakmıştı fırıncı. Önünden biri geçecek ol-

sa, hele bir de karnı açsa, çıtır çıtır ekmek kokusu-

na yumuşacık bal-kaymak hayali karışırdı. Sokak 

boyunca birkaç kedi geziniyordu; dip köşeyi kok-

luyorlardı ya nafile, bu saatte ağızlarına layık yiye-

cek bulmak, sıcak bir evin penceresinden içeri sü-

zülmekten bile daha zordu. Ama bir umuttu işte.

Maya’nın evinde de olağanüstü bir şey yoktu. 

Annesinin başucu saati her günkü ayarında çalmış, 

annesi her günkü gibi ertelemeye basmış, ikinci ça-

lışında yataktan fırlayıvermişti. Banyodaydı şimdi. 
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Her günkü gibi, uyanır uyanmaz ilk işi banyoya git-

mek olmuştu.

Ya da durun bir dakika ! Hiç de sıradan bir gün 

değildi. Evet, güneş vaktinde doğmuş, sokaklar ay-

dınlanmış, ekmekler kasaları doldurmuştu ama, ge-

ce gözüne uyku girmeyen Terzi Arman, sabahın ilk 

ışıklarıyla açmıştı dükkânı. Günün ilerleyen saat-

lerinde Alber gizli aşkı Ece’ye aşkını itiraf edecek, 

Ece iş arkadaşı Alber’in ona âşık olduğunu öğrene-

cek, salon penceresinden içeri atlayan bir kara ke-

di Sümbül Teyze’nin evine yerleşip kalacaktı. Bir-

kaç saat içinde yaşanacaktı bunlar. Hatta kara kedi, 

Sümbül Teyze’nin penceresinin dibinde gezinmeye 

başlamıştı bile. Ama asıl, öyle bir olay yaşanacak-

tı ki...

Hepsini tek tek anlatacağım.

Annesi, banyodan çıkınca dosdoğru Maya’nın oda-

sına girdi. Bir yandan perdeleri cırt cırt açarken, bir 

yandan da her zamanki şarkı sesiyle sesleniyordu: 

“Sabah oldu uyaaan, sabah oldu uyaaan, günaaay-

dın !”

Okul günüydü. Sıkıcı bir perşembe. Sıkıcıydı, 

çünkü perşembe günleri branş dersleri çok azdı. 

Bir tek, son iki ders müzik vardı. Bırakın çocukları, 

öğretmenleri Bilge Öğretmen de sevmezdi perşem-
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beleri. Aralıksız derse girer, son iki saatte veli gö-

rüşmesi yapar, okuldan çıkar çıkmaz koştur koştur 

pazara giderdi. Aksilik bu ya, tam da onun en çok 

dersi olduğu gün kuruluyordu mahalle pazarı.

“Günaydıııın !”

“...”

“Günaydın sabah güzeliiii !”

“...”

“Günaydın turşu surat !”

“...”

“Hadi Maya, kalk artık. Bak koşturuyorum, te-

pende dikilemeyeceğim. Hadi bi’tanem, kalk hadi !”

Maya uykusunun öyle güzel bir yerindeydi ki 

–hani istop oynarken topu nihayet yakalamış da, 

tam o sırada ders zili çalmış gibi– gözlerini açmak 

istemiyordu. Ama annesi gelip de başının altından 

yastığı çekince, “Anne, n’apıyosun !” diye ayılıverdi. 

“Çok kötüsün !”

“Ben de seni seviyorum hayatııım,” dedi annesi 

kikir kikir kikirdeyerek ve odadan çıktı.

Maya yataktan kalkıp, öfleye pöfleye annesinin 

peşinden mutfağa gitti. Uykusu açılmamıştı; gözleri 

yarı kapalı, kolları iki yanda külçe gibi ağırdı.

Sandalyesine oturdu, tostunu beklerken başını 

masaya dayayıp, rüyasına kaldığı yerden devam et-

meye çalıştı.

“Hadi, kaldır başını, al bakalım.”
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“Domates koydun mu ?”

“Koydum da, bugünlük ayranla idare edecek-

sin, portakal kalmamış.”

“Anne ya ! Daha yeni uyandım, ne ayranı.”

“Aa, Maya’cığım uzatma lütfen, tersinden kalk-

tın galiba bugün. Hadi, ye tostunu, on beş dakika 

sonra çıkıyoruz.”

“Hayır ya ! Ayran içmeyeceğim, iğrenç ! Öğkkk ! 

Göğğk !”

“Maya, ne yapıyorsun ! Midem kalktı, ayy, şimdi 

kusacağım ! Sanki sana zorla mı iç dedim. Bırak, iç-

me.”

Maya gıcıklık olsun diye ayranı ağzına dayadı, 

ilk yudumdan sonra durdu, çaktırmadan annesine 

baktı. İyi ki arkası dönüktü annesinin. Çünkü Maya 

sabah sabah ayran içmeyi sevmişti. Bir dikişte bar-

dağın dibini gördü. Sonra masadan kalkıp koştu, 

haksız çıkmanın tuhaf coşkusuyla annesine arka-

dan sarıldı, kolundan “Muah ! ” diye sesli sesli öptü. 

Beyaz bıyıklarının bir kısmı annesinin kolundaydı 

şimdi.

“Hınzıra bak ! Çok şımarıksın Maya, çook ! Kih 

kih !”

Kesinlikle bunu da sıradışı olaylar listesine ek-

lemek gerekir. Ne de olsa, Maya ilk defa sabah sa-

bah ayran içti.

Öyleyse, sıradışı olayları baştan alalım:
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Terzi Arman, dükkânı her zamankinden erken 

açtı; Alber, Ece’ye aşkını itiraf edecek; Ece, ofis ar-

kadaşı Alber’in ona âşık olduğunu öğrenecek; Süm-

bül Teyze’nin penceresinden içeri kara bir kedi gi-

recek; Maya ilk kez sabah sabah ayran içti.

Peki, bu sıradışı olayın Maya’nın sıradan günü-

ne etkisi oldu mu ? Evet, oldu. Hızlıca anlatayım:

İkinci dersteydiler.

“N’apıyosun ya !”

“Ne var ! Benim silgim, n’olmuş !”

“Öğretmeniiiim ! Özgür silgisini deliyo !”

“Ee delsin, ne var bunda ?” dedi Bilge Öğret-

men.

“Midem bulanıyor öğretmenim. Çok pis koku-

yor.”

“Kokulu silgilerden mi o, kötü müymüş koku-

su ?” diye sordu Bilge Öğretmen.

“Kendi kokusunu alıyordur öğretmenim !” diye 

atıldı Özgür’ün en yakın arkadaşı Demir.

“Sana ne oluyor ya ?” dediği gibi, gözlerinden 

şıpır şıpır yaşlar döküldü Maya’nın. Hem kızmıştı 

hem de midesi gerçekten çok kötü bulanıyordu. 

Demir’e bir şeyler söylemekte olan Bilge Öğret-

men’in yanına koştu, kulağına fısıldayarak izin iste-

di ve pırrr diye tuvalete uçtu.
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“Alo, Ceren Hanım ?.. Maya’nın okulundan arıyo-

rum ben efendim, Öğrenci İşleri’nden Gülnaz Ka-

rasakal... Yoo, korkmayın lütfen, kötü bir şey yok... 

Efendim, Maya’nın derste biraz midesi bulanmış... 

Yok yok, iyi şimdi. Burda, revirde dinleniyor... Re-

virde tutar mıyız hiç Ceren Hanım, hastanelik bir 

durumu yok ! Sabahki derslere girdi ama öğlen mi-

desi tekrar bulanınca size haber verelim istedik... 

Kusmuş biraz, evet... Valla, sabah ayran içmiş gali-

ba, midesi kötü olmuş. Sonra da arkadaşının silgi-

sinin kokusunu alınca, içinde ne var ne yok çıkar-

mış kızımız... Bilemiyorum ki efendim, Maya öyle 

söylemiş. Dediğiniz gibi, benim de sabah ayran 

içtiğim olmuştur, hiç de midem bulanmaz... Evet, 

hemşiremiz ilgileniyor tabii... Güzel kızımıza, ister-


