
Her gün oldu¤u gibi, pencereme tüneyen kumru-
lar›n sesiyle araland› kirpiklerim. Elim yorgan› iter-
ken, yataktan sarkan ayaklar›m da terlikleri buldu.
Yüz mumluk ampulün aniden gözünde parlama-
s›na ifrit olan teyzemi uyand›rmaya korkan ad›m-
lar›m, sessizce banyoya se¤irtti. Bataryan›n mavi
noktal› topunu kavrayan robotlaflm›fl parmaklar›-
m›n küçük hareketiyle, yüzüm buz gibi akan suy-
la bulufltu. 
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mekte. Hamurun dinlenme süresi ve f›r›na girdik-
ten kokusu tütene kadar geçen yirmi, yirmi befl
dakika ev ödevlerine göz atmak, eksikleri tamam-
lamak için en uygun zamand›r. Elbette, o uyar›c›
ve uyand›r›c› kokuyu birileri alana dek...

Ben akflam yazd›¤›m kompozisyona flöyle bir
göz at›yordum ki, Arda Bey odas›ndan ç›kt›. 

“Günayd›n, k›z›m.”
“Günayd›n, baba.” 
Esneyerek yan›mdan geçti. Kahvalt›n›n öne-

mi konulu söylevine bafllayarak mutfa¤a dald›. Ça-
y› demleyecek, portakal suyu s›kacak, kahvalt› ha-
z›rlayacak. Bu, onun keyif ald›¤› biricik ev ifli. 

“Çörekleri ben ç›kar›r›m, baba. Sak›n elleme!”
diye seslendim arkas›ndan.

Ne yalan söylemeli, gençlerin tak›ld›¤›, müzik
sesinin d›flar›lara taflt›¤›, ar› kovan› gibi v›z›r v›z›r
kaynayan kafelere bak›p, kafeteryam› sessiz ve
ruhsuz buldu¤um günler olmuyor de¤il. Yine de
hemen toparlan›yor, “Nankörlük etme, S›la,” di-
yorum kendi kendime. Ball› Çörek Kafeteryas›’n›
s›radanl›ktan ç›karan, müflterilerimizle aram›zdaki
güvenilir, s›cak ve içten ba¤› kuran da o sessizlik
de¤il mi zaten?..

Kitaplar›m, defterlerim, kalem kutum, sil-
gim... Silgim yok! Çantaya elimi dald›r›rken ses-
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Kollar›mdan, çenemden afla¤› fl›p›r fl›p›r sular
damlarken, bafl›m› kald›r›p, aynadaki yans›mama
gülümsedim. 

“Günayd›n, yeni gün.”
“Günayd›n, S›la,” diye yan›t verdi yeni günün

sesi. Art›k, yelkovan›n pefline düflme zaman›yd›.
Malzemeleriniz haz›r olduktan sonra, çörek

yapmak çocuk oyunca¤›d›r. Hele derli toplu bir
mutfakta, baya¤› keyifli bir ifltir bu. Elbette, ge-
cenin bir vakti açl›k krizi tutan baban›z ya da a¤a-
beyiniz buzdolab›n›n içindekilere ufak tefek ha-
sarlar vermemiflse, hemen kollar› s›vayabilirsiniz. 

Neyse ki, b›rakt›¤›m gibi duran be¤endi kâ-
sesini ve süt fliflesini ald›m, buzdolab›n› kapatt›m.
Buz gibi sütü mideme indirip, hamur tekneme
uzand›m. ‹lk kez deneyecekler, sak›n y›lmay›n; ya-
paca¤›n›z alt taraf› bir ölçü çörek. 

As›l beceri isteyen, 4 kiflilik ölçüleri, 40 kifli
için tutturmak. ‹nan›n, zaman›nda çok u¤raflt›m.
Ter, gözyafl›, sümük kar›fl›m› berbat bir suratla
dolaflt›m günlerce. Komflular›m›z yan›k kokular›
soludu, tonlarca tafllaflm›fl beze, kömürleflmifl ha-
mur topa¤› çöpe gitti. Ç›rp› gibi kollar›mda pazular
olufltu. Ama sonuç ortada!!!

Asl›na bakarsan›z, ifl yelkovan›n pefline tak›l-
makta de¤il, yelkovan›n att›¤› turu iyi de¤erlendir-

12 ZEYNEP CEMAL‹



“Saç›m› senin gibi kaz›tmak istemiyorum. Kafam›n
yumurta gibi cascavlak ç›kmas›n› istemiyorum.
Hem annem–”

“Ne olmufl ablama?”
“K›zlaar, sofraya!”
“Babam ça¤›r›yor. Yerde sürünmeyi b›rak da,

yüzünü y›ka!”

Bay›l›r›m sabah kahvalt›lar›na. Babam›n mutfak-
taki biricik becerisi dedim ya. Gelecek düflleri, büt-
çe hesaplar›, komik an›lar, tasalar, hepsi bu sofra-
n›n bafl›ndad›r. Kahvalt› keyfi hiç bitmesin derken,
Kurukahveci Yalç›n’›n açt›¤› kepengin sesi gelir
d›flardan. Saat sekiz olmufl, okula gitme vakti gel-
mifltir. Ö¤retmenlerin –ender de olsa– övgüleri,
s›n›ftaki flamata, arkadafl çekiflmeleri, sevinçler, kay-
g›lar, hepsi ertesi sabah›, yani yeni günün kahval-
t›s›n› bekler. Ya da hevesim kursa¤›mda kal›verir.
Dün akflamüstü oldu¤u gibi...

Bizim basketbol tak›m›, konuk okulun oyun-
cular›n› yenmiflti. Sevinç ç›¤l›klar› ve alk›fllardan
yer gök inliyordu. Onur A¤abey herkesin içinde,
“Tarç›n, flu senin ball› çöreklerin doping etkisi
yapt›,” diye ba¤›rd›. “Skora bak, 97-63!” 

Onur –Onur A¤abey yani– lise ikide; basket-
bol tak›m›n›n gözbebe¤i ve beni, “Tarç›n” diye
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lendim. “Babaaa! Silgimi sen–” Hah, buradaym›fl!
“Buldum, buldum, çantam›n dibindeymifl!”

“S›la, tepsileri ç›karay›m m›?”
“Sak›n ha!” Sabah sabah bafl›ma ifl açacak, sa-

kar. Mutfa¤a geçip, çantam› merdivenin bafl›na b›-
rakt›m. “Haydi babac›¤›m, art›k yüzünü y›kasan.
Omletini, krepini sonra düflünürsün.” 

Babam homurdanarak banyoya se¤irtirken,
ben de f›r›ndan ç›kard›¤›m ilk tepsiyi genifl tezgâ-
h›n üstüne b›rakt›m ve odama gittim. Odaya gir-
memle teyzem yata¤›nda, dirseklerinin üstünde
do¤ruldu. “K›nal› kuzum, günayd›n,” dedi flen flak-
rak. Ve hiç aya¤a dikilmeden, her sabah oldu¤u
gibi, yüzükoyun yere devrildi. Sonra da, tuhaf hoh-
lama sesleri aras›nda fl›nav çekerek, kolsuz iflli¤imi
ve pijamalar›m› ç›kar›p, okul formam› giymemi
bekledi. Tuvalet masas›n›n önündeki pufa oturup
f›rçaya elimi uzatt›¤›m anda toparland› ve ba¤dafl
kurdu. Elleri dizlerinde konuflmaya bafllad›.

“Sana söylüyorum! fiu saçlar›n› k›sac›k kesti-
rirsen, iki f›rça darbesiyle ifli bitirirsin. Kafan be-
deninden büyük...” 

Genelde bu sabah vaazlar›na kulaklar›m› t›-
kar›m; ama bu kez dayanamad›m. “Neden anlam›-
yorsun?” dedim h›fl›mla dönerek. Ortadan ay›rd›-
¤›m saçlar›m›n bir yan›n› örerken devam ettim.
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y›m, S›la! Yan›mda kim var, bil bakal›m.” 
Gözlerim teyzeme kayd›. Elini bafl›na do¤ru

kald›rarak sa¤a sola çevirmeye bafllad›. Vay bafl›ma
gelenler! Çantam› s›rt›mdan indirerek, arka böl-
meye yürüdüm. Karfl›l›kl› iki k›l›c›n süsledi¤i dar
geçitten geçtim. Babam masas›n›n önündeki kol-
tuklarda, Emine Teyze’yle karfl›l›kl› oturuyordu.
Bafl›mla selamlay›p, beni üst kattaki evime ç›ka-
racak merdivene do¤ru se¤irttim. 

Surat›m ne biçimdeyse, daha ilk basama¤a
aya¤›m› atm›flt›m ki, “Neyin var, k›z›m?” diye sor-
du babam arkamdan.

Bafl›m› çevirdim. Onun kayg›l› yüzüne baka-
rak, “Bir fleyim yok, baba,” dedim. “Körlerle sa¤›r-
lar birbirini a¤›rlar. ‹kiniz de denginizi bulmufl-
sunuz.” 

Keflke, keflke sussayd›m! Ama oldu bir kere...
Babam irkildi, Emine Teyze al›k al›k bakt›;

Rana’ysa aptal kahkahas›n› atarak c›rlad›. “K›s-
kand›, eniflte, k›skand›!”

Sinir! Sinir iflte, ne olacak?
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ünleyebilecek tek kifli! K›r›tt›m, s›r›tt›m, k›zard›m.
‹çimde bu haberi bizimkilere verme iste¤iyle ders-
lerin bitmesini zor bekledim. Okuldan nas›l ç›k-
t›m, bir çeyreklik yolu kaç dakikada ald›m, bilmi-
yorum. Çarfl›n›n giriflinden sa¤a dönüp, Ball› Çö-
rek Kafeteryas› yaz›l› k›rm›z› neona do¤ru uçarca-
s›na ilerlerken, Kurukahveci Yalç›n, “Düfleceksin
k›z!” dedi. Onu duymazdan geldim. 

Kafeteryan›n cam kap›s›n› itmek için elimi
uzatm›flt›m ki, içerdeki masalardan biri dikkatimi
çekti. Teyzem, karfl›s›nda oturan, beti benzi atm›fl,
dudaklar› büzülmüfl küçük bir k›z›n elini tutmufl,
bir fleyler m›r›ldan›yordu. Bafl›n› kald›r›p, beni ka-
p›da görünce, yüzünde gülücükler açt›. 

“Hah! S›la Abla’n da geldi iflte,” dedi küçük
k›za. 

Ne ablas› ya! Gülümsemeye çal›flarak, “Mer-
haba,” dedim.

A¤z› kulaklar›nda devam etti teyzem: “Bu kü-
çük han›m, servisini kaç›rm›fl. Yollar› da flafl›r›n-
ca...”

Servisi kaç›rm›flm›fl. Kuyruklu yalan! Yüre-
¤imden belli belirsiz bir k›skançl›k dalgas› geldi
geçti. “Babam nerede?” diye sordum. Doping et-
kili çöreklerimi ona anlatay›m bari.

Babam›n sesi arka bölmeden geldi. “Burada-
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