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“Kaç para var sende?”
“3 lira.”
“Bende de o kadar var.”
“Ne kadard›r ki, tavuk gö¤sünün porsiyonu?”
“4 lira.”
“Yapma ya..!”
Muhallebicinin vitrini önünde, gözlerini tatl›lardan

ay›rmadan konufluyorlard›. Çiseleyen ya¤mur, onlu yaflla-
r›n bafllar›ndaki iki çocu¤u yavafl yavafl ›slat›yordu. Üst
bafllar›ndan ne zenginlik ne yoksulluk okunuyordu. ‹kisi
de kravatlar›n› gevfletmifl, gömleklerini d›flar› ç›karm›fl-
lard›. Gri pantolonlar›n›n paçalar›, yabanc› marka taklidi
botlar›n içine sokulmufltu. Botlar›n›n ba¤c›klar› aç›k, dil-
leri d›flar›dayd›. Birinin üstünde pazardan al›nma bir mont
vard›. Öteki, sabahki güneflli havaya aldan›p –iflin gerçe-
¤i, ya¤murlu¤unu eski ve kalitesiz buldu¤undan– evden
ceketle ç›km›flt›. 

‹ki çocuk, flemsiyesini kapatarak muhallebiciye gir-
meye haz›rlanan sakall› adam›n dikkatini çekmiflti. Uzun
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kahverengi sakal›, adam›n yüzüyle birlikte yafl›n› da gizli-
yordu. 

H›z›n› art›ran ya¤murdan korumak için kitap ve defter-
lerini ceketlerinin alt›na saklayan çocuklar, vitrinin önünde
laflamay› sürdürüyorlard›.

“Gel gidelim, bofl ver. Birer lira daha bulunca geliriz.”
“Benim can›m flimdi istiyor, o¤lum.”
“Benimki de istiyor da, insan›n her iste¤i an›nda ger-

çekleflmiyor, ne yaz›k ki!”
“Supangle kaç lira biliyor musun?”
“Ayn› fiyatt›r herhalde. Sütlü tatl›lar›n hepsi 4 lira, bil-

di¤im kadar›yla.”
“Tavuk gö¤sünde tavuk eti var. O biraz daha pahal›

olabilir.”
“Saçma sapan mant›k yürütme yine! Hadi, gidelim,

rezil oluyoruz. Baksana, kasadaki adam dönüp dönüp ba-
k›yor. Dilenci sand› bizi galiba.”

“Yok yahu. Okul formal› dilenci mi olurmufl?”
“Öfff! B›rak inad›. Tan›d›k biri görecek, rezil olaca¤›z.”
“Amma korkak adams›n ha! Görürlerse görsünler. Kö-

tü bir fley yapm›yoruz ki.”
“Camekân› yalamad›¤›m›z kald›. Befl dakikad›r yut-

kunup duruyoruz burada. Daha ne olsun?”
“Ben girip soraca¤›m, supanglenin kaç lira oldu¤unu.”
“Hani can›n tavuk gö¤sü istiyordu?”
Ceketli olan, arkadafl›n›n sorusuna kulak asmadan

muhallebicinin kap›s›na yöneldi. Bir ad›m ötesinde duvara
yaslanm›fl dikilen sakall› adama dikkat etmeden içeri girdi.
‹fltah aç›c› kokularla a¤›rlaflm›fl ›l›k hava yüzüne çarpt›.
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Kasaya yaklaflt›kça, döner kokusu da art›yordu. Burma ka-
day›f›n a¤das›n› yukar›dan afla¤›ya do¤ru b›rakan tatl›c›-
n›n kolunun alt›ndan, d›flar›da utana s›k›la kendisini bek-
lemekte olan arkadafl›na bakt›. Kasiyer –büyük olas›l›kla,
dükkân sahibiydi– çocu¤u karfl›s›nda görünce, yüzünü bu-
ruflturdu. Bizimki cesaretindeki k›r›l›fl› sesine yans›tma-
maya çal›flarak sordu: 

“Supanglenin fiyat›n› ö¤renebilir miyim?”
“4 lira.”
“...”
“Arkada s›ra var. Bekletmeyelim, lütfen. Sizin ne var-

d›, beyefendi?”
Ceketli, ayaklar›n› sürüyerek kenara çekildi. Köfle ma-

sada kendi yafllar›nda bir k›z, çay içmekte olan annesinin
karfl›s›nda kibarca profiterolünü yiyordu. Dik dik kendisine
bakan gözleriyle karfl›lafl›nca, k›z›n çikolata bulaflm›fl du-
daklar›n› izlemeyi kesip, ani bir hamleyle ç›k›fla yöneldi.
Ç›karken, d›flarda kap›n›n solunda –saatine bakarak, her-
halde birini bekleyen– sakall› adam› fark etti. Adam, soluk
renkli, rahat giysiler içindeydi ve boynuna rengârenk bir
atk› sarm›flt›. Aya¤›nda spor ayakkab›lar vard›. Kabar›k
beresinin alt›na toplad›¤› saçlar› epey uzun olmal›yd›. 

“Ne oldu?”
“Hakl›ym›fls›n.”
“Hadi, gidelim.”
“Dur bir dakika. Akl›ma bir fikir geldi. Param›z› birlefl-

tirelim. Bir porsiyon tavuk gö¤sünü paylafl›r›z.”
“Olur mu öyle fley? Bu kalabal›kta koskoca masay›
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iflgal edip, bir porsiyon tatl› istersek, kovarlar bizi.”
“Neden kovacaklarm›fl?”
“Ne bileyim, baksana, içerideki herkes bir fleyler yi-

yor.”
“Bak, flu teyze yemiyor. fiu adam da öyle.”
“Onlar da çay, kahve... bir fleyler içiyorlar gördü¤ün

gibi.”
“Yafla! Meseleyi çözdük iflte. Birimiz tavuk gö¤sü is-

teyecek, di¤erimiz çay. Böylece, ikimiz de bir fleyler siparifl
etmifl olaca¤›z. Garsonlar da sesini ç›karamayacak. Çay
iki liradan pahal› de¤ildir, de¤il mi?”

“Ne bileyim? De¤ildir herhalde... Ama–” 
“Hadiii... Amas› mamas› yok, giriyoruz içeri!”
Sakall› adam›n yan›ndan geçerek, muhallebiciye gir-

diler. ‹çerisi t›kl›m t›kl›md›. Sütunlar›n arkas›nda kalan ma-
salardan bofl olan› var m› diye bak›n›rken, profiterol yiyen
k›zla annesinin paltolar›n› giydiklerini gördüler. Ceketli
hemen f›rlay›p, bafllar›nda beklemeye koyuldu. K›z, s›çan
gibi ›slanm›fl çocu¤a –tipine mi, yoksa kaba buldu¤u dav-
ran›fl›na m› bilinmez ama– küçümseme, hatta tiksinme dolu
bir bak›fl f›rlatt›; di¤eri bunu alg›lad› ve yerin dibine geçti. 

Yüklüce bahflifl b›rakan anne k›z› e¤ile kalka kap›ya
kadar u¤urlayan garson, masan›n yeni sahiplerinden bir
fley kopartamayaca¤›n› hemen anlayacak kadar deneyim-
liydi. Çulsuz ö¤rencileri bir an önce sepetleyip, ya¤l› müfl-
terilere yer açmak telafl›yla, bir elinde hesap pusulas›, di-
¤erinde kalem, bafllar›na dikildi.

“Ben bir tavuk gö¤sü istiyorum,” dedi ceketli, yafl›n-
dan beklenmeyecek toklukta, kararl› bir sesle. 
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GGO-IC 9  7/21/14  2:20 PM  Page 14

Montlu, tam tersine, incelen bir tonda geveledi: “Ba-
na da bir çay.” 

“Bir fley yemeyecek misiniz?”
“Eee... Hay›r. Ben arkadafl›ma efllik edece¤im.”
Garsonun duda¤›n›n sol k›sm› sabit kal›rken, sa¤ ucu

yana¤›n›n ortas›na kadar uzad›. Kendini yeterince kötü
hisseden çocuk, bu afla¤›lay›c› gülüfl karfl›s›nda, tavuk
gö¤sü için ikinci kafl›¤› istemeye cesaret edemedi. Gar-
son, çarp›k tebessümünü hiç bozmadan tatl›lar›n bulun-
du¤u tezgâha do¤ru ilerledi. 

Çocuklar s›k›nt›l› s›k›nt›l› etrafa bak›n›rken, kap›n›n
d›fl›nda beklemekte olan sakall› adam muhallebiciden
içeri girdi. Kap› a¤z›nda müflteri karfl›lamakla görevli gar-
son, girifle yak›n, tek kiflinin oturmakta oldu¤u bir masa
gösterdi ona. Ama, parma¤›yla çocuklar›n bulundu¤u ta-
raf› iflaret edip, garsonu beklemeden yürümeye bafllad›
sakall›. Yolda pardösösünü eline ald›. Heybesini ç›kartt›.
Çocuklar›n masas›n›n bafl›nda durdu.

“Oturabilir miyim, arkadafllar?”
Ahenkli, gür bir sesi vard›. Opera sanatç›lar› gibi. 
“Ta-tabi... Buyrun,” diye geveledi ceketli.
Baflka masa yoktu sanki. Neyse ki, siparifller geliyor-

du. K›l garson, bir elinde tavuk gö¤sü, bir elinde çay, tüm
nemrutlu¤uyla yaklafl›rken, sakall›y› fark etti. Elindekileri
gelifligüzel çocuklar›n önüne b›rakt›ktan sonra, ani ve yap-
mac›k bir nezaketle yeni bahflifl potansiyeline do¤ru e¤ildi: 

“Hofl geldiniz, efenim. Siz ne arzu ederdiniz?”
“‹ki tavuk gö¤sü,” dedi sakall›.
“Ayn› anda m› getireyim, efenim?” Garson eliyle a¤-
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