
B Ö L Ü M L E R

Euforbia Hanım,  
Marta’nın hayatına girdiğinde 11

Euforbia Hanım,  
Marta’nın hayatına ikinci  
           (ve üçüncü) kez girdiğinde 31

Pazartesi günü,  
pastacılık kursu başladığında 53

Salı günü,  
kursa yeni bir arkadaş katıldığında 76

Çarşamba,  
kötü haber geldiğinde 107

Perşembe,  
kötüler geldiğinde 127

Aynı perşembe günü,  
pötifurların etkisi sürerken 146



PARLAK FİKİR PASTASI 11

Euforbia Hanım, Marta’nın  
hayatına girdiğinde

İki binli yıllarda Euforbia Hanım’ın tam olarak ne 
yaptığını açıklamak zordu. Daha baştan, ismi geç-
miş zamanları çağrıştırıyordu ama bu onun değil, 
bitkileri, özellikle de euforbia ’yı çok sevdiği için 
kızına bu ismi koyan babasının hatasıydı. Evet 
evet, hani şu çoğu kimse tarafından bilinmeyen ve 
güzelliği çiçeklerinden çok, yapraklarının yılın bel-
li mevsiminde değişip koyulaşarak ilginç bir kalp 
biçimini alan bitki. O mevsimde euforbia bitkisi, 
yalnızca anlayanların tanıyabileceği çiçekler açı-
yordu. Ne ilginçtir ki, çiçeklerinin hem biçimi hem 
de narinliği kalbe benziyordu.

Söz konusu kadınla ismi arasında, ne gibi bir 
benzerlik var ? Artık pek genç sayılmasa da ismini 
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öyle önemsiyordu ki, insanlar onu soyadıyla değil  
yalnızca Euforbia Hanım olarak tanıyordu.

Euforbia Hanım’ın, şehrin ıssız bir sokağının 
tam orta yerinde dükkânı vardı. Öyle bir yere in-
sanın yolu ya yanlışlıkla, yani gerçekten kayboldu-
ğunda, ya da bile isteye düşebilirdi. Bütün sokak 
boyunca başka hiçbir şey yoktu; dükkânının kar-
şısında, silinmeye yüz tutmuş grafitilerle dolu sağır 
bir duvar uzanıyor, iki yanındaysa yıllar önce ka-
panmış bir fabrikanın pas tutmuş kapıları yer alı-
yordu. Ne bir market ne bir kasap ne de bir fırın. 
Nalbur ya da kuaför bile yoktu. Dükkân, sadece 
yer işaret eden, elle yazılmış küçük ve basit bir ta-
belayla gösteriliyor olsa da dikkat çekiyordu; soka-
ğın griliği içinde renkli bir noktacıktı.

Evet, Euforbia Hanım’ın bir pasta evi vardı. 
Mesleğini ona, Elvira Teyze’nin okulunda eğitim 
gören Adelina Teyze’den öğrenen Maria Teyze’si, 
çocukken öğretmişti. İlkinin kimden öğrendiği za-
man içinde unutulmuştu, ama öngörü sahibinin, 
büyükbüyükannelerden biri olduğu kesindi. Ni-
tekim pastacılık, ailenin kadınlarıyla süren bir ge-
lenekti ve babasının, bu kaçınılmaz kadere karşı 
çıkıp Euforbia’yı botanik uzmanı yapma çabaları 
başarılı olamamıştı. Adamcağız, biriktirdiği parala-
rın büyük bölümünü, kızı daha öğrenciyken, bu 

dükkânı satın almak için harcamış, ona göre yal-
nızca çiçek ve bitkilerin sağlayabileceği sevinç ve 
mutluluğu çağrıştırması umuduyla bir de yeşile bo-
yatmıştı. Oysa hepsi boşunaydı; Euforbia’nın bütün 
neşesi gianduia,* krem karamel ve pandispanya-
dan kaynaklanıyordu. Böylece babası vazgeçmek 
zorunda kalmış, kızını çiçekçi gibi görmek yerine, 
pasta evinin içinde düşlemeye başlamış ve dükkâ-
nı da ona göre düzenlemişti.

Evet, yerini keşfetmek zor olsa da, dükkân pek 
boş kalmıyordu. Vitrin camından müşterilerin Eu-
forbia’yla söyleştiği ya da ellerinde fiyonklu küçük 
paketlerle dışarı çıktıkları sıkça görülüyordu. Doğ-
ru, dükkâna ilk giriş rastlantıyla oluyordu ama son-
rası, bile isteyeydi. Hem, insanların gelmesi için bir-
çok neden çıkıyordu.

Güneşin günü aydınlatıp ısıtmaya başladığı ve 
okulların kapanacağını müjdelediği yazın ilk gün-
lerinden bir akşamüstü, Marta için de böyle olmuş-
tu. Babaannesiyle dolaşmaya çıkmıştı ki, birden 
kaybolduklarını fark etti. Aslında pek olağandışı 
değildi: Hemen her konuda kendisinden çok emin 
olan babaannesinin, iş, yol bulmaya gelince eli aya-

* Gianduia, 19. yüzyıl başından beri Torino kentinin simgesi, fındıklı ve çiko-
latalı bir krema türüdür. Burada anlatılan hikâye de bu bölgede geçmekte-
dir. Sözcük, “canduya” diye okunur.
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Öyle özel bir yerdi ki, içeriye girme isteğine 
karşı koyulamıyordu.

Kapı çın çın diye çalar. Kapının tepesine, du-
vara asılmış altın renkli çanın şıngırtısı, müşterinin 
girdiğini haber veriyordu. Marta ve babaannesi far-
kında olmadan kendilerini dükkânın içine ışınlan-
mış buluverdiler. Sanki sihir gücüyle oraya sürük-
lenmişlerdi.

İçerisi, dışarıdan göründüğünden daha geniş-
ti: Boş bir tezgâh vardı, çok eski bir mobilyanın 
üstüne koyulmuş daha az eski bir kasa ve duvara 
dayanmış, oymalı demir küçük bir masanın çev-
resine yerleştirilmiş, yine oymalı demirden birkaç 
sandalye vardı. En çok da, ışık göz kamaştırıyordu, 
çok parlak bir ışık. Dükkânın vitrininden geliyor-
du. Sanki o izbe sokaktaki tüm güneş ışınları top-
lanmış ve dükkânın içine dolmuştu.

Marta, sokaktan gördüğü kartona yaklaşır ve 
yüksek sesle okur: “Euforbia Hanım’ın kişiye özel 
pastaları... Babaanne, kişiye özel pasta ne demek ?”

“Şey demek... Şey...”
Aslında babaannenin en ufak bir fikri yoktur.
Marta, “Çok özel oldukları anlamına gelse ge-

rek,” der kendi kendine ve babaanne buna ekle-
yecek söz bulamaz. Torununun söylediğinde doğ-
ruluk payı vardı gerçi ya, o anda ikisi de çok özel 
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ğına dolanıyordu. Başında kavak yelleri eserek 
dolaşması, onu nelerin beklediğini düşünmeden, 
dikkatsizce ve zaman kavramı olmaksızın yürüme-
si ailede bilinen bir şeydi. Marta’nın dedesi, eşinin 
alışkanlık halini alan bu gecikmelerine çok kızıyor-
du ama birçoğu, yemekli aile toplantılarında anla-
tılıp gülünen tatlı anılara dönüşmüştü. Her neyse, 
o akşamüstü, kaybolmalarının haklı bir nedeni var-
dı; evden çok uzaklaşmamış olsalar da, babaanne 
ve torunun daha önceleri o dolambaçlı yollara gi-
rip çıkma fırsatları hiç olmamıştı. Bölgenin, hiçbir 
dükkânın yer almadığı gri bir kütle gibi görünme-
si, onları buralardan uzak tutmuştu.

İşte böyle, rastlantıyla, Marta ilk defa kendini 
Euforbia Hanım’ın pasta evinin önünde bulmuş ve 
yıldırım çarpmışa dönmüştü.

Diğer pastanelere benzer bir yer olmadığı ko-
layca anlaşılıyordu: Başka pastanelerin vitrinlerin-
de müşterilerin iştahını kabartan, tepsiler dolusu 
pasta ve kremalı hamurişleri, kurabiyeler olur-
du. Euforbia’nınkinde bir tane bile yoktu. İçeride, 
bomboş tezgâhın üstünde yalnızca, yeşil mürek-
kepli kalem kullanılarak elle yazılıp ikiye katlan-
mış uçuk pembe bir karton duruyordu. Ancak, 
vitrin camının arkasından, kartonda ne yazdığı 
okunmuyordu.


