
anneme ve babama,
eskimeyen,
eksilmeyen sevgileri için...
hayatın hatırına...
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Hikâye tam olarak Kaptan’la tanışacağımız gün başladı. 

Yağmurlu bir ocak sabahı. Mutfak kapısında durup bü-

yükbabama şöyle seslendim:

“Bugün bende bir griplik var.”

Başına o tuhaf şapkayı geçirmişti yine. Kulaklıklı bir 

kalpak. Gözlerini kısıp alnını kırıştırdı. Ne demek istedi-

ğimi anlamaya çalıştı.

“Neyim var dedin ?”

“Griplik...”

Sabahları mutfakta karşılaştığımızda artık klasikleş-

miş bir bakışmamız var büyükbabamla. ‘Bu saatte uyan-

mak yasaklanmalı. Delilik bu !’ demek geçiyor aklımdan 

her sabah, onu görünce.

Sabahın altı buçuğunda kalkmak zorundaysanız ben-

ce bunu söylemeye hakkınız var demektir. Kargaların bi-

le hâlâ rüya gördüğü bir saatte uyandıysanız, gününüzün 

zehir olmaması imkânsız çünkü.

‘Hayır torunum, hayır. Gün doğarken uyanmamak o 

güne ihanettir.’ İçimden geçenlere yanıt olarak büyükba-

bamın bunları düşündüğünü hayal ediyorum. Ayrıca şun-
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ları da: ‘Sandığın kadar kötü değildir, ayrıca. Kendini ya-

taktan dışarı attın mı bir kez, her şey yoluna girer.’

Tam yedi yıldır öğlenciyken bu yıl sabahçı oldum. Bu 

kadar erken uyanmaya hiç alışık değilim yani.

Annem, babam ve o ortalıkta yokken kendisinden 
Mutfakkuşu diye söz etmeyi sevdiğimiz büyükbabamla 

birlikte yaşıyorum.

Zaman zaman hayatın tatsız tuzsuz olduğunu düşü-

nürüm ve bunun asıl nedeni, tartışmasız, okula gidiyor ol-

mak. Şaka yapmıyorum. Bu konuda annem, babam hatta 

komşularımız piknik tüpü ailesinin minik ikizleri Doğan’la 

Çağan bile bana hak veriyor. Dört yaşındaki bu bacaksız-

larla, fırsat bulduğumda biraz zaman geçiririm. Kapı ara-

lığında falan. Basamaklarda ayakkabımı bağlamak için 

birkaç saniye oyalanacak olsam, burnumun dibinde biter 

ikisi de. İki çift lafı bir araya getiremezken, daha o yaşta, 

okulun sıkıcı bir yer olduğunun farkındalar. “İdil nereye ? 

Okula mı ?” diye sorarlar peltek peltek. “Yüzün ondan mı 

mutsuz ?”

Oysa büyükbabam, hiç ödün vermez. “Okul okuldur,” 

diye kestirip atar. “Ve öğretmen öğretmendir. Ve her ço-

cuk, yapacak daha eğlenceli bir işi olsa bile okula gitme-

lidir.”

Pöff !

Büyükbabamın bu huyunu adım gibi bildiğim için, o 

sabah daha günaydın bile demeden, hasta olduğumu ima 

ettim. Sözcüklerle aram fena değildir. Hiç fena değildir 

hem de. Matematikten, tanıştığım ilk günden beri hoşlan-

mam ama sözcüklerle aramı iyi tutmaya çalışıyorum.
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“Bu da şu soğuk kelime oyunlarından biri olmalı,” di-

ye mırıldandı büyükbabam. “Yoksa sahiden grip mi oldun 

Zeytinim ?”

“Oldum olacağım,” dedim. “Eli kulağında.”

Bir sandalye çektim. Büyükbabam doğruldu. Hazır-

lamakta olduğu tahin pekmez karışımını kenara itti.

“Demek öyle...” diye söylendi birkaç kez, “demek öy-

le...”

İşaretparmağıyla başparmağına bulaşan pekmez dam-

lacıklarını dilinin ucuyla yaladı. Elinin sırtını alnıma koy-

du. Çıt çıkarmadan bekledi. Sonra elini sessiz sedasız 

çekip az önceki yerine döndü. Tahin pekmez çanağını 

karıştırmayı sürdürdü.

“Eh,” dedi sonunda, gözünü çanaktan ayırmadan, 

“ateşin falan yok. Turp gibisin. Bu da okulu kırmak için 

yeni bir numara değilse, ben n’olayım !”

Ateşiniz yoksa, büyükbabama göre, hasta değilsiniz 

demektir. Onun şaşmaz ölçüsü bu.

“Ne numarası ya ! Burnum şar şar akıyor, baksana,” 

diye parladım o anda. “Turp gibi bir halim var mı sence, 

büyükbaba ?”

Büyükbabam âlem adamdır. Havalar ısınır ısınmaz köyde 

alır soluğu. Önceleri yılın yarısını köyde, yarısını İstan-

bul’da geçiriyordu. Şimdilerde sadece kışın geliyor şehre. 

O da, hava iyice soğuduktan sonra. Ona kalsa bütün yıl 

İstanbul’a adımını atmayacak. Ama kışları köyde pek kim-

se kalmıyor.

“Soğuk dondurucu, yağmur çamur diz boyu,” diyor 
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babam. “Yollar dersen kapalı, elektrik bir var bir yok. 

Hem, in cin top oynuyor. Kapısı çalınacak bir Allah’ın 

kulunu bulamazsın. Kışı köyde geçirmek delilik.”

“Deli senin babandır,” diyor büyükbabam, babama. 

“Sen kime laf çakıyorsun ! Sözünü bil de konuş.”

Büyükbabamın, evdeyken bile çıkarmadığı tuhaf bir 

şapkası var. Hani şu soğuk ülkelerde takılan türden bir 

kasket. Uşanka deniyor adına. Hakiki bilmem ne kürkün-

den yapılmış. Sırf bu yüzden bile dokunamam o şapkaya. 

Büyükbabamın çevrecilikle uzaktan yakından ilgisi yok. 

Eh, sonuçta ben de vejetaryen falan değilim ama bir tav-

şanın ya da yapış yapış bir göl canlısının derisini kafam-

da taşımayı aklımın ucundan bile geçiremem doğrusu.

Bizimkilerin daha en az bir saatlik uykusu var. Bü-

yükbabamsa erkencinin erkencisi. O böyle herkesten ön-

ce kalkınca, bu yıl sabahları beni okula yollama görevini 

de doğal olarak üstlenmiş oldu.

Günün ilk saatlerini büyükbabamla geçirmeyi, bi-

zimkilerle olmaya bin kat yeğlerim. Çünkü sabahları ikisi 

de birbirinden suratsız ve huysuzdur. Vakit ne kadar er-

kense o kadar şirrettirler hatta. Basit herhangi bir konu-

da, örneğin dünyanın dönmekte olduğunda bile, o saatte 

onlarla anlaşabilme olanağınız yoktur. Uyku gözlerinden 

akıp yanaklarına süzülür. Oradan da parke zemine dam-

lar. Gözle görebilirsiniz. Parmağınızı banıp tadına baksa-

nız, mayhoş bir rüya tadı alırsınız. Çocuğuna örnek olma 

konusunda uykucu anne babanın hiç şansı yok bence. 

Daha ilk adımda çuvallamış oluyorlar çünkü.
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Büyükbabam mutfak masasının üstünde ne kadar ıvır zı-

vır varsa, masanın dayalı olduğu duvara doğru itip yer 

açtı. Duvarda asılı takvimin yaprağını koparınca, bugü-

nün tarihi ortaya çıktı: 12 Ocak 2015. Birlikte, ekmeği ta-

hin pekmeze daldırıp yemeye koyulduk. Tatlı kahverengi 

lokmaları ardı ardına yuvarlıyordu o. Benimse ona ayak 

uydurmam imkânsızdı. İştahsız değilimdir, ama henüz sa-

bahın altı buçuğunu birkaç dakika geçiyorken, hiçbir güç 

tabağımdakileri yalayıp yutmamı sağlayamaz. Gerçi, yıl-

larca yemek seçerek anne-baba-çetesini çileden çıkaran 

ben, büyükbabamın hazırladığı kahvaltıya sabahın kö-

ründe de olsa asla burun kıvıramam. Hayal edebileceği-

min en lezzetlisiyle karşı karşıya olduğumu bilirim çünkü.

“Bir bardak süt ısmarlayayım mı sana ?”

Sandalyesinden bir kez daha kalkınca, oturduğum 

yerden büyükbabamın upuzun endamına baktım. Babam 

ancak omuzuna geliyor onun. Bu haliyle bile uzun sayılır 

ama. Varın büyükbabamın boyunu siz düşünün. Zürafa 

yavrularıyla boy ölçüşebilecek kadar ince uzun bir adam. 

İnsanların yaşlandıkça küçüldüğü söylenir. Mutfakkuşu 

her yıl biraz daha uzuyor sanki.

Sütün, kutunun ağzından bardağa dökülürken çıkar-

dığı tanıdık lıkırtıyı duymaya bayılırım. Komik ve iştah açı-

cı bir ses. Sırf bu sevimli ses için bile katlanabilirim süte.

Bardakları, şerefe yapıp, tokuşturarak içiyoruz.

“Lezzetli bir kahvaltı, lezzetli bir günün garantisidir.”

Büyükbabamın hayat felsefesini özetlemeye bu cüm-

leyle başlanabilir pekâlâ. Her sabah bir önceki günden 

farklı, birbirinden leziz kahvaltılar hazırlıyor ikimize. Öy-


