
keçileriyle,
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bakla toplayan
köylü kıza
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Eileen’in karnı o denli gurulduyordu ki, sesini yan 

dairedeki komşuları, gün boyu soğan kavuran Bayan 

Gerta ve sağır kocası Harald bile duyabilirdi. Oysaki 

okul çıkışı en yakın arkadaşı Elif  ’e uğramış, annesi 

Zehra Teyze’nin kendi elleriyle açtığı pofuduk bazla-

malarından üç tanesini, iki bardak paşa çayıyla bir-

likte midesine indirivermişti. Kendi anneannesinden 

sonra, bugüne kadar tanıdığı en güler yüzlü, en be-

cerikli, en eli açık insanlardan biriydi Zehra Teyze. 

Her okul dönüşü, Elif ve arkadaşlarını yer sofrasında 

birbirinden leziz yiyeceklerle karşılardı. Bu kez de, 

her zamanki gibi, tabakta arta kalan bazlamayı buz-

dolabına kaldırmak yerine güzelce paketleyip Ei-

leen’in eline tutuşturuvermişti.
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“Aylin, annene de tattır. Almanlar böylesini ha-

yatta yememiştir,” demişti, başındaki yemeniyi sıkı-

larken.

Almanlar’ın arasında Eileen, Türkler’le birliktey-

ken Aylin olmaktan hoşnuttu o. Kaç kişinin iki fark-

lı dilde de aynı söylenen ve aynı anlama gelen bir 

ismi vardı ki ?

Eileen, bazlama paketini açarken keyfinden kı-

kırdıyordu. Annesi Mira, baba tarafından Türk’tü, 

ama onu yağlı börek tıkınırken gözünün önüne ge-

tiremiyordu. Türkler ’in işlettiği dükkânlardan alışve-

riş yapmaz, Eileen’in de oralardan herhangi bir şey 

yemesine asla izin vermezdi. Ona göre, Türk kebap-

çıların hiçbiri temizlik kurallarına uymuyordu.

“Yer sofrasında yemek yiyen, pis kokulu ayakka-

bılarını kapının önüne dizen insanlardan ne temiz-

lik bekleyebilirsin ki !” diyordu.

Yerde yemek yemek niye kötü olsun ?
Neden pikniğe gidiyoruz o zaman ?

Eileen, annesinin sinirlerini tepesine daha fazla 

çıkarmamak için, susmayı tercih etmiş, Elif  ’in evinin 

misler gibi arapsabunu koktuğunu söyleyememişti.

Çatlak Ute’nin kızı nasıl bu kadar sıkıcı olur ?
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Bu soruyu da kırmızı kaplı defterinin bir yerine 

çoktan yazmıştı Eileen. Annesinin, elini bile sürme-

den çöpe atacağını bildiği bazlamayı parçalayıp iki 

lokmada yutuverdi. Yağlı parmaklarını yaladı, sonra 

da mutfak bezine sildi. Karnı hâlâ guruldamaktaydı. 

Buzdolabının ağır kapısını açıp, rafları şöyle bir in-

celedi. Ute’nin deyimiyle “fare düşse başı yarılır”dı. 

Bir kutu az yağlı yoğurt, diyet süt, biraz ayak ko-

kulu dağ peyniri; haşlanmış, rengi yeşilden sarıya 

dönüşmüş kuşkonmaz ve tuğla gibi iki dilim esmer 

Alman ekmeği. İçinde yalnızca dört dilim kalmış 

jambon paketi, aralarında değerli taş gibi parlamak-

taydı. Jambon dilimlerinden birini havada şöyle bir 

sallayıp, iştah açıcı baharatlı et kokusunu etrafa yay-

dı; sonra da, gözlerini kapayıp kokuyu içine çekti.

Kızını yemek yerken gördüğü her seferinde, 

“Oburlar gibi tıkınıyorsun,” diye söyleniyordu Mira.

“Ben obur değilim bir kere !”

“Boşluktan yiyorsun sen. Onun yerine, aklını bi-

razcık derslerine versen ?”

Annesinin tek bildiği, sınavlardı. Sınavda kaçın-

cı oldu ? Sınıfta kim ondan daha iyi, kim ondan daha 

kötü ? Bir de, varsa yoksa, sağlıklı beslenme ve seb-

zeler ! Hangisinde ne vitamin var, hangisi kaç kalori ? 

Annesi gerçekten de çok sıkıcı biriydi !
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Canı  Sık ı l a n  Ac ık ır !

Eileen, evde tek başına kalınca, arkadaşlarıyla takıl-

masına izin verilmeyince ya da öğretmeni eve “ödev-

lerini yine yapmamış” yazan şikâyet kâğıdı gönderdi-

ğinde, hep daha fazla acıkıyordu. Böyle zamanlarda 

yedikçe yiyesi geliyor, ne yaparsa yapsın midesine 

söz geçiremiyordu. Ama bu seferki iştahı, annean-

nesi Ute’nin yanına gidecek olmanın mutluluğun-

dandı.

Oh ne iyi ! Ben ‘sıkıntıdan patlıyorum’ diyorum, 

zaman’ın umurunda bile değil !

Annesinin işten gelmesine az kalmıştı. “Dayana-

bilirim,” dedi kendi kendine. Pembe jambon dilimi-

ni gerisingeri pakete tıkıştırdı. Annesi, kızarmış piliç 

getirirdi belki. Veya Eileen’in çok sevdiği soğanlı tur-


