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Maya Karantina’da



“Keşke pasta da olsa…” dedim. 

Alya da “Annem halleder.” dedi.  

Alya’nın annesi gerçekten harika pastalar yapar. Eskiden evde yapardı ama artık, 

kendine ait ufak bir pastanesi var. Değişik şekillerde, kişiye özel, çok güzel pastalar 

yapıyor. 

“Harika!” Sürprizin ne olacağına karar verince bu sefer başka neler yapabiliriz, diye 

konuşmaya devam ettik. Konuştukça aklımıza bir sürü düşünce geliyordu. Ama plan 

yapmak için çok geç kalmıştık. Aklımıza gelenleri yapmak, bir gecede çok zor, hatta 

imkânsızdı.

Aslında o sabahın, diğer sabahlardan hiç farkı yoktu ama bir türlü uyanamıyor; 

yatağımdan çıkmayı hiç istemiyordum. Geç yatmış ve uykumu da alamamıştım. 

Üstelik çok önemli bir sınavım da vardı ama kendimi hiç hazır hissetmiyordum. 

Yeterince çalışamamıştım. Çünkü en yakın arkadaşlarımdan biri olan Şirin’in doğum 

günüydü o gün ve biz, bir önceki gece Alya ve Alara ile birlikte ona nasıl bir 

sürpriz hazırlayacağımızı konuşup durmuş, bir türlü uyuyamamıştık.

“Bence sınıfa girer girmez, ‘İyi ki doğdun Şirin!’ diye bağıralım, sonra da konfeti 

patlatalım.” demişti Alya.

“Olmaz, sınıf kirlenir; bu sefer de öğretmenimiz kızar. Zaten Şirin böyle bir şey 

yapacağımızı tahmin eder. Başka bir şey bulalım.” diye eklemişti Alara.

Epeyce düşünmüş, aklımıza gelen hiçbir düşünceyi beğenmemiştik. Birden benim 

aklıma bir fikir gelmişti: 

“Unutmuş gibi yapsak, bütün gün hiç hatırlamıyor gibi davransak… Sonra ‘Sürpriz!’ 

diye bağırsak…” 

“İyi fikir.” demişti ikisi birden.

“Bütün sınıfa söyleyelim, kimse kutlamasın o hâlde. Herkes unutmuş gibi davransın, 

tam sürpriz olsun.”
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Genelde ben hep böyle yaparım; annem de çok kızar.

“Sen her işi, yumurta kapıya dayanınca yapıyorsun.” der.

Ben de çok gülerim. Yumurtanın kapıya nasıl dayandığını hayal 

etmeye çalışırım. Düşünsenize kapıyı bir açıyorsunuz, 

karşınızda yumurta! Ne komik olurdu değil mi? 

Aslında sadece benim değil, hiçbirimizin aklına gelmemişti. 

Normalde Şirin’in evinde, hafta sonu kutlayacaktık ama bir 

yakınları hastalandığı için ertelendi. Biz de tam gününde 

kutlayalım bari, diyerek bir anda karar verdik. Bu arada Alya, 

pasta yapabilir mi, diye annesine sordu.

Alara ile ablası aynı odada kalıyorlar. O yüzden bütün konuştuklarımızı ablası 

da duydu. 

“Ben size balon ve döviz de veririm. Bir arkadaşımın doğum günü için 

hazırlamıştım ama ona daha zaman var, yine yaparım ben.” dedi. 

Ayla Abla gerçekten çok iyi ve yardımseverdir. Bu tür işler de elinden gelir 

ve zevkle yapar. 

“Hem isterseniz, Şirin’in yüzü şeklinde birkaç tane de maske yaparım.” 

“Oley!” diye bağırdık. “Ayla Abla, sen harikasın. Şirin çok mutlu olacak.” 

“O zaman annem de hediye işini halleder,” dedim ve ekledim. “O bu işleri çok 

güzel yapar.” 

Bütün planlarımız hazırdı, bizler de heyecanlıydık. Şirin’in nasıl sevineceğini 

düşündükçe daha da mutlu oluyorduk.

Şirin “R” harfini söyleyemez. Bu da adı gibi şirin yapar konuşmasını, Alya da 

çok güzel taklit yapar,

“Akadaşlağ, çok teşekküğ ederim, sizi çok seviyoğum, canlağım benim, der 

şimdi bizim Şirine.” dedi birlikte güldük. 
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“Zaten hafta sonu için bir şeyler ayarlamıştım; yetiştirmeye çalışırım,” dedi annesi.

Hepimiz çok mutlu olduk.

“Keşke daha önce söyleseydiniz, iki ayağımı bir pabuca soktunuz ama elimden geleni 

yaparım.” diye de ekledi.

Ah bu anneler ve ilginç sözleri… Bir pabuçta iki ayak, bu da çok ilginç bir deyim. 

Zaten pek çok atasözü ve deyim kulağa çok komik geliyor. Öğretmenimiz sınıfta 

anlatırken de gülüyoruz çoğu zaman. 

Pasta ve sürpriz fikri ile epeyce rahatlamıştık. Yarın sabah okula gider gitmez 

herkese söyleyeceğiz. Kimse kutlama yapmayacak. Alya’nın annesi pasta ile sınıfa 

girdiğinde hepimiz ayağa kalkıp “Sürpriz!” diye bağıracağız.
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Döviz: Herhangi bir konuyu tanıtma, duyurma, propaganda yapma amacıyla 

üzerine yazı yazılmış bez veya karton.

Maşa ile Koca Ayı, Rus yapımı bir animasyon televizyon dizisidir. Dizinin hikâyesi 

bir Rus halk masalına dayanmaktadır. Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten 

emekli, Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu edinmektedir. 

Türkçe dublaj ile ilk defa TV8 kanalında, 2015 yılında yayınlanmıştır.
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Yumurta kapıya dayanmak: yapılacak iş için zamanın çok daralması.

İki ayağını bir pabuca sokmak: birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak.

Mutasyon: Virüsler, genetik yapılarını oluşturan RNA’larını canlı hücre içerisine 

aktararak burada kopyalar ve bu şekilde çoğalır. RNA’nın kopyalanması esnasında 

meydana gelen herhangi bir sorun, RNA üzerindeki genetik dizilimi 

değiştirdiğinde bu durum mutasyon olarak adlandırılır. (kaynak: MEDİCALPARK)

Filyasyon: Filyasyon terimi, salgın hastalılığın kaynağını bulmak ve yayılma 

zincirini takip etmek anlamına geliyor. Diğer bir deyişle filyasyon aslında bir 

kaynak arama çalışması. Bu çalışmayı yapan ekibe de filyasyon ekibi denir.
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