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Ah Şu Mucitler !

Bugüne kadar hiç yapılmamış bir şeyi bulana mucit 
deniyormuş. Ama, iyi bir şeyi bulana.

Bence, mucitler biraz tembellik etmiş. Terli terli 
içilince hasta etmeyen suyu bulmuşlar mı? Hayır ! Ya 
gürültü çıkarmayan topu? Ona da, hayır !

Her tarafı kâğıt, cetvel dolu, kabarık saçlı bir sürü 
adam gelip kapıyı çalsa. Beyaz önlüklerini gösterip, “Biz 
mucidiz, bize aferin,” deseler.

“Hiç çalışmadan beş alınan ödevi bulan var mı 
aranızda? ” diye sorarım ben de.

Onlar da, “Yok tabii... aaa... eee... şey...” diye kem 
küm ederler.

“Siz anca diş fırçasını bulun, sabunu bulun ! Hani 
nerede, on kilo yesen de hasta etmeyen dondurma? ”
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“Eee, hiç aklımıza gelmedi...”
“Acıtmayan iğne? ”
“Çalışamadık...”
“Hep boş boş oturmuşsunuz ! Ya da yarım yamalak 

bulmuşsunuz... Televizyonu hanginiz icat etti bakayım? ”
En kabarık saçlısı, şöyle havalı havalı öne çıkıp, 

“Ben,” der.
“Televizyonu icat ettin, güzel. Düğmesine basıp 

açmayı buldun, o da güzel.”
“Ben büyük bir mucidim tabii,” deyip sırıtır.
“Hazır televizyonu açmayı akıl etmişsin, kapatmak 

neyin nesi? ” diye bas bas bağırırım ben de.
Bence, son anda babası eklettirdi onu. Sonra da filmi 

kapattırıp, mucit oğlunu erkenden uyumaya yolladı !
“Bari, rüyada devam eden filmi bulsaydın ya ! ”
Tam o sırada babam odaya girip de, “Yine nereye 

daldın Berk? ” deyince, hayallerden sıyrılıverdim.
“Mucitlik okulu var mı baba? ” diye sordum.
“Sen bu halinle normal okulunu bitir, zaten mucit 

sayılırsın,” dedi babam da !
Böyle dedi ama, sonra da beni, kendi elleriyle üstün 

zekâlılar okuluna götürdü.
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Babam Emekl iyor !

Geçen akşam evdeyiz. Babamın işten gelmesini 
bekliyoruz. Annem yine o iğrenç sebzeden pişirmiş: 
Kereviz. Annemin, Manav Hüseyin Abi’den en gözde 
transferi. İsterse yaş günü pastası gelsin, o kereviz  
mutlaka masaya koyulacak !

Benim gözümse köftelerde. Ama köfteler yine yedek 
kulübesinde !

Sofrada, annem ve minik kardeşim Cem’le birlikte, 
şu aşklı, ağlamalı diziyi izliyoruz bir yandan da. Dizide 
sorunlu bir çocuk var. Tam yüz yirmi dört bölümdür, kızı 
sevdiğini söyleyemedi beceriksiz. Kız da bir şeye benzese 
bari ! Fare suratlının teki ! Bu gece son bölüm. Söyledi 
söyledi, yoksa bir daha şansı yok !

Tam oğlan yanaşıp kıza bir şeyler diyecekti ki, Cem 
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Hiç Duyulmamış İcatlar

Yemekten sonra ne olduysa oldu, Cem emeklemeyi 
bıraktı. Durmaksızın bir şeyler anlatıp, sağa sola zıplamaya 
başladı ! Onu hiç böyle görmemiştim. İçine, maçın son 
dakikasındaki gol pozisyonunu anlatan, çişi gelmiş bir 
spiker kaçtı sanki !

“Yahu ne diyor bu çocuk? Berk, sen anlıyor musun? ”
“Yok,” dedim, “hiç tanıdık gelmiyor.”
“Oğlum, niye bağırıyorsun? Sussana Cem ! ”
“Hadi emekle, hadi gel Cem, gel...”
Babam birkaç kere daha deneyip ısrarı bıraktı. 

Anlaşılan, bu akşamlık Cem’den umudunu kesmişti. 
Kabak benim başıma patladı.

“Otur dersini çalış Berk,” dedi.
Cem’in hiç susmayan çenesine bir de “pırt”ları 
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ağzındakileri püskürtüverdi. Annemle kendimizi masanın 
altına zor attık. Oğlanın da ne dediğini duyamadık tabii.

Acaba kedi olalı bir fare tutabildi mi, kıza onu 
sevdiğini söyleyebildi mi diye masanın altında merak 
içinde otururken, bir de ne göreyim ! Babam çoktan 
gelmiş, emekleyerek bana doğru yaklaşıyor.

“Kalk kalk,” diye eliyle işaret etti. Sonra da, “Hadi 
bakalım,” deyip, Cem’i mama sandalyesinden kaptığı gibi 
bağırmaya başladı:

“Çan çın çon çon çın çın, şampiyon geliyor yolu açın!”
Minik kardeşim emeklemeyi öğrendiğinden beri, 

babam böyle.
Cem’i halının üstüne bırakacakken, “Ne yapıyorsun? 

Daha çorbasını bitirmedi,” dedi annem.
Sonra da, Cem’i kucağından alıp, babamın eline bir 

tabak kereviz tutuşturdu.
“Domates, kereviz, patates, bu yemek bitecek, kısa kes,” 

diyerek, ünlü tekerlemesini de yapıştırdı.
“Ama köfte? ” diye inledi babam.


