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Ötefo Çocu^far

Durugöl Sokağı’nda yaşayan çocuklar, tren yolunun 
oradaki Rayaltı Sokağı’nda yaşayan çocuklardan 
“ötekiler” diye söz ederlerdi. Hoş, Rayaltı Sokağı 
çocukları da onlara “ötekiler” diyorlardı.

Vahşi otlarla kaplı bir çayırdan geçen tren yolu 
uzun zamandan beri vardı. Rayaltı Sokağı bu tren 
yolundan geçen, taşocağına giden balçık bir yoldu.

Rayaltı Sokağı’nda sadece üç ev vardı. Aslına ev 
demek de pek doğru olmaz. Acil durumlar için 
sığınak olarak kullanılabilecek yerlerdi sadece. Bu 
gri taş kulübeler çatı niyetine tenekeyle kaplan
mışlardı.

Durugöl Sokağı’ysa yeni bir sokaktı. Yüksek, 
beyaz apartmanlardan oluşuyordu. Geniş pencereli, 
güneş alan, balkonlu güzel evler... Apartmanların 
arasında yeşil alanlar bırakılmıştı. Bir çocuk parkı 
bile vardı bu sokakta.
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Oraya taşınan aileler çocuklarına sıkı sıkı tembih 
ederlerdi:

“Tren yolunun yanındaki kulübelerde yaşayanlar 
zavallıdır. İşsiz oldukları için kira veremeyecek 
durumda insanlar ancak öyle bir yerde yaşarlar. 
Onlarla muhatap olmak istemeyiz. Rayaltı So- 
kağı’nda yaşayan çocuklarla oyun oynamayın.”

Rayaltı Sokağı’nda yaşayan aileler de çocuklarını 
uyarıyorlardı:

“Yeni evlerde yaşayan insanlar ukaladır, onlarla 
ilgilenmeyin. Onlar kendilerini bulunmaz Hint 
kumaşı sanıyorlar.”

Durugöl Sokağı’ndaki çocuklar tren yolundan 
bisikletleriyle geçiyorlardı. Rayaltı Sokağı’nda 
yaşayan çocukları kıskanıyorlardı. Çünkü onlar 
özgürce oynuyorlardı.

Her yağmurda çukur su doluyordu, o zaman 
Rayaltı çocukları kalaslardan kendilerine sal yapıp 
kürek çekerek eğleniyorlardı. Onları izleyen Durugöl 
Sokağı çocuklarını gördükleri zamansa şöyle 
bağırıyorlardı: “Burada ne arıyorsunuz? Sizi gidi 
Durugöl maymunları! Sizi gidi korkaklar! Dikkat 
edin de o narin bedenlerinizi düşüp incitmeyin! 
Defolun buradan!”

Bazen de Rayaltı’nda yaşayan çocuklar Durugöl 
Sokağı’ndaki oyun parkına gidiyorlardı. Orada sanki 
her şeyi çok komik buluyorlarmış gibi yapıyorlardı. 
Birbirlerine fısıldıyor ve abartılı bir şekilde gülüyor
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lardı. Durugöl çocuklarıysa Rayaltı çocuklarını işaret 
ederek bağırıyorlardı:

“Siz burada ne arıyorsunuz? Sizi Rayaltı düşkün
leri, pislikler! Siz olsa olsa hırsızlık için gelmiş- 
sinizdir. Buradan gidin!”

işte iki farklı sokağın çocukları arasında böyle bir 
durum söz konusuydu. Ama bu uzun sürmedi; 
Durugöl’den Karsten ile Rayaltı’ndan Freddi, Tino 
ve diğerleri iki sokağın çocuklarının hayatını 
değiştirdiler.

Karsten beş yaşındaydı. Sokağa oynamaya 
çıktığında iki büyük kız kardeşi ona dikkat etmeliy
diler. Ama Karsten ne zaman sokağa çıksa onlardan 
kaçardı. Kızlar her yeri tırım tırım aramalarına 
rağmen onu bulamazlardı.

Ama akşam olunca, bir de bakarlardı ki Karsten 
kum havuzunda uslu uslu oturuyor.

“Ben sadece kaykayımla dolaştım biraz...” derdi 
Karsten.

Kızlar da her seferinde ona inanırlardı.
Fakat o akşam durum farklıydı. Akşam olmuştu 

ve Karsten hâlâ dönmemişti, iki kız, sokaktaki diğer 
oğlanlarla birlikte Karsten’i aramaya çıktılar. Hiçbir 
yerde bulamayınca bir de tren yoluna bakalım 
dediler.

Tren yoluna giderken, “Orada daha önce hapis 
yatmış bir adam yaşıyor...” diye konuşuyorlardı.

“Üstelik orada yaşayanların hepsi göçmen!” dedi 
biri.
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“Onların nasıl insanlar olduklarını bilmiyoruz. 
Dilimizi doğru düzgün konuşamıyorlar zaten.” 
Rayaltı Sokağı’na geldiklerinde, bir adam ve küçük 
bir kıza rastladılar. Evlerinin önündeki bir bankta 
oturuyorlardı. Adam küçük kıza lapa yediriyordu. 

Durugöl Sokağı çocukları, Karsten’i sordular. 
“Oğlum Tino ile birlikte gitti.” dedi adam. 

“Karsten ve benim Tino iyi arkadaşlar.”
Bir sonraki evde bir sebze bahçesi vardı. Genç 

bir kız otları temizliyordu. Yaşlı bir adam da bir 
merdivenin üzerinde durmuş çatıyı tamir ediyordu. 

Çocuklar çitin önünde durdular.
“Sizin ne işiniz var burada?” sordu genç kız. 

“Aptal aptal bakmayın!”
Yaşlı adam yukarıdan seslendi:
“Freddi, Karsten ve Timo’yla birlikte Türklerin 

yanında. Bütün çocuklar davetli. Acele edin, bir 
Türk bayramını kutluyorlar!”

Kız, yaşlı adama, “Onlar Durugöl Sokağı’ndan...” 
dedi.

“Ne fark eder?” diye sordu yaşlı adam.
Çocuklar ilerlediler. Oğlanlardan biri, “Bu, o 

adamdı...” diye fısıldadı. “Hani hapiste yatan.” 
“Büyükler neden Rayaltı Sokağı’nda yaşayan 

insanlar hakkında kötü sözler söylüyorlar ki?” diye 
sordu biri.

Türklerin yaşadığı yere geldiler. Bir kadın kapıyı 
ardına kadar açtı. “Buyurun, buyurun!” diye seslen
di çocuklara.
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“Çok misafir, büyük şenlik!” dedi içerdeki bir 
adam. Adam rengârenk bir örtü ile örtülmüş, 
yastıktı, minderli uzun bir sediri işaret etti. Rayaltı 
Sokağı’nda yaşayan yedi sekiz çocuk sedirde otu
ruyordu. Karsten da aralarındaydı.

Durugöl’den gelenler kapıdan kaldılar.
“Hemen eve gel!” diye seslendi Karsten’ın kız 

kardeşlerinden biri.
“Otur! Otur!” dedi kadın.
Rayaltı çocukları birbirlerine yaklaştılar, 

Durugöl’den gelenlere bakıp gülümsediler.
“Yoksa bizden korkuyor musunuz?” diye sordu 

adam. “Burada insanlar yabancılardan çok korku
yor. Neden?”

Bunun üzerine, Durugöl’den gelenler içeri girip 
oturdular.

Kadın elinde bir tepsiyle içeri girdi. Tepside çay
danlık, bardaklar ve bir tabak içinde birkaç çeşit 
kuru pasta vardı. Durugöl Sokağı’nda yaşayan 
çocuklar, Türk usulü çay içip kuru pasta yemek 
zorundaydılar. Rayaltı Sokağı çocukları onlara 
sırıtarak baktılar.

Kimse tek kelime konuşmuyordu.
“Dilsiz çocuklar?” diye sordu adam.
Bu sözü duyan Durugöllüler sırattılar; yine de ne 

söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Kendilerini çok 
mahcup hissetmişlerdi. Çünkü yabancılar hakkında 
hoş olmayan şeyler söylemişlerdi.
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Nihayet çaylarını bitirdiler. Kadına teşekkür ettiler. 
Adam onları kapıya geçirdi. “Yine gelin, çok 

seviniriz.” dedi.
Rayaltı çocukları da onların arkalarından, “Yine 

gelin, çok seviniriz!” diye bağırdılar. “O zaman sizi 
çakıl kuyusuna atarız. Sizi zavallı ana kuzuları! An
nelerinin eteklerine yapışanlar!”

Bütün çocuklar güldüler.
Durugöl Sokağı çocukları da altta kalmadılar. 
“Evet, yarın!” diye bağırdılar. “Yarın sizi 

döveceğiz. Sizi sırıtkan böcekler!”
Çocuklar kahkahadan kırılıyorlardı.
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“Sizi pis kokan peynir kurtları!” diye bağırdılar 
Rayaltı çocukları.

“Sizi gidi tavşan osuruğu yakalayıcıları!” diye 
bağırdılar Durugöl çocukları.

Ve arkadaşlıkları böyle başladı.
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Gjri ve yeşifAİanfaır

iki Juanita da buradan çok uzakta yaşıyorlar. Güney 
Amerika’da... Aramızda okyanus var. juanita’ların 
biri, dağdaki bir köyde yaşıyordu. Ailesinin küçük 
bir evi vardı. Dağdaki taşlar gibi gri renk bir evdi.

Tarlaları da çok taşlıydı. Oradaki bütün tarlalar 
taşlar nedeniyle gri renk görünürdü. Öyle kuru ve 
verimsiz bir toprağa sahiptiler ki, sadece biraz 
buğday, biraz patates ekebiliyorlardı. O da sadece 
kendilerine yetecek kadar... Baba Pedro, anne İnes, 
büyükanne Mana, çocuklar Juanita ve Rosita için. 
Hatta bazen yetiştirdikleri ürünler kendilerine bile 
yetmiyordu. Öyle durumlarda muz çorbası yapıyor
lardı. Hiç değilse böylece bir saatliğine de olsa 
karınlarını tok tutuyorlardı.

Diğer Juanita ise aşağıdaki vadide yaşıyordu. 
Evleri beyaz bir bahçe duvarıyla çevrelenmişti ve 
çok güzel görünüyordu.

O Juanita’nın anne babasına “bey” ve “hanım” 
diye seslenilirdi. Erkek kardeşine de “küçük bey”

14



denirdi. Vadideki yeşil tarlalar onlarındı. Şekerkamışı 
tarlaları ve çok büyük bir muz bahçeleri vardı. Birçok 
kamyon ve şeker fabrikası da onlarındı.

Vadide yeterince su vardı. Oradaki tarlalar verim
liydi, yemyeşildi. Vadideki bütün tarlalar bu duvar
ların arkasındaki evde yaşayan insanlara aittiler.

Belki de köydeki insanlar da onlara aitti. 
Juanita’ya öyleymiş gibi geliyordu. Çünkü ailesi, 
bütün köylüler gibi, gün boyunca vadideki yeşil tar
lalarda veya şeker fabrikasında çalışıyorlardı.

Yukarıda, gri tarlalarda yetişenler hiç kimseyi 
doyurmuyordu. Onların giysi, ayakkabı, güneşten 
korunmak için şapka ve akşamları karanlıkta otur
mak zorunda kalmamaları için gazyağı veya mum 
almak için paraya ihtiyaçları vardı.

İki Juanita haftada üç kez karşılaşıyorlardı.
Bir seferinde Juanita ve kardeşi Rosita beyaz 

duvarın üzerine çıktılar. O güzel evi, çiçek tarhlarını, 
tenis kortunu, ata binme alanını, suyu masmavi 
parlayan yüzme havuzunu ve cam çatının altındaki 
terası gördüler.

Diğer Juanita salıncakta otur
muş kitap okuyordu.

Duvarın üzerindeki Jua
nita fısıldadı:

“Ne güzel bir kız! Elbisesi 
de çok güzel... Okumayı bili
yor. Hem adı da Juanita, 
benim gibi.”



Rosita sadece onaylayarak başını salladı. Bu sırada 
diğer Juanita seslendi:

“Gidin oradan! Duvardan inin!”
Çocuklar korktular. Duvardan aşağıya kaydılar ve 

koşarak eve gittiler.
Başka bir seferinde vadideki Juanita erkek kar

deşiyle dağda ata biniyordu. Binici pantolonu ve 
beyaz bir bluz giymişti.

Öteki Juanita ile Rosita da yol kenarında oynuyor
lardı.

Dallardan ve kartondan, bebekleri için küçük bir ev 
yapıyorlardı.

Juanita erkek kardeşine şöyle dedi:
“Güzel kızlar, ama çok kirliler.”
Bunları öyle yüksek sesle söyledi ki kızlar bile 

işittiler. Sonra ikisi atlarını sürmeye devam ettiler.
Juanita utandı.

Büyükanne Maria elbiselerini 
yıkamıştı, fakat artık kumaşların 
renkleri kalmamıştı. Güneş, kumaş
ların renklerini soldurmuştu. Bu 
yüzden elbiseleri gri görünüyor
lardı.

Rosita bundan utanmıyordu. 
Daha çok küçüktü.

Kısa bir süre sonra Juanita’nın 
küçük bir erkek kardeşi doğdu. 
Bebeğe Pedro adını koydular, tıpkı 
babası gibi.
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Pazar günü bir kutlama yaptılar. Bütün köylüler 
kutlamaya davetliydi. Şarkılar, danslar, sohbetler, iç
kiler...

Pedro, köylülere, “Duydum ki bir köyde köylüler 
bir araya gelmişler, su boruları döşemişler tarlalar 
için.” dedi. “Böylece tarlaları verimli olmuş. Hem 
çocuklar, hem yetişkinler okuma yazma öğreniyor- 
larmış. Artık vadideki insanlar için çalışmak zorun
da değiller, kendileri için çalışıyorlar.”

Erkekler bütün gece bunu konuştular. Kadınlar 
ve çocuklar dinlediler.

Juanita, büyükannesi onu eve gönderdiğinde, 
uyuyamadı. Her şeyi düşünmek zorundaydı.

Güneş doğduğunda erkekler hâlâ konuşuyor
lardı.

“Bugünden itibaren vadiye gitmeyeceğiz. Su 
çukurları kazacağız, kendimize doğru dürüst bir 
suyolu yapacağız. Artık sadece kendimiz için 
çalışacağız.”

Fakat sonra vadideki yönetici atıyla yukarı geldi. 
Köylüler onu daha uzaktan gördüklerinde şapka
larını çıkardılar ve koşarak onu karşıladılar.

Juanita, babası Pedro’nun da yöneticiyi karşı
lamak için koştuğunu gördü. Anne de arkasından 
koşuyordu.

O an Juanita onlara bakıp arkalarından tükürdü.
İki saat sonra geri döndüler. Anne Ines 

ağlıyordu. Baba Pedro ise lanet okuyordu.
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“Pis serserinin biri bizi ele vermiş. Bir daha 
akşamki gibi konuşmalar yasak. Fakir insanlar fakir 
ve aptal kalmalılar. Bu sayede ömürleri boyunca 
birkaç kuruş için vadide çalışırlar. Bizi işten atıyor
lar. Ne yapacağız? Buradaki taşları mı yiyelim? En 
iyisi başkente gitmek... Ben orada iş bulurum.”

Büyükanne Mariz hiçbir şey demedi bu konu 
hakkında. Sadece başını sallıyordu. Rosita se
vinçten dans ediyordu. Hemen köye koştu ve diğer 
çocuklara kendisinin artık bir şehir kızı olacağım 
anlattı. Sadece şehirdeki güzel dükkânları ve 
sokaklardaki renkli hayatı düşünüyordu.

Juanita ağlıyordu. Çünkü o, köyünde kalmak 
istiyordu. Yabancı, büyük bir şehre gitmek, orada 
yaşamak istemiyordu.

Anne ines yatakları bağladı. Mutfak eşyalarını 
ayrı, giysileri ayrı bohça yaptı. Babaanne Mana da 
aile büyüklerimizin duvardaki fotoğraflarını aldı.

Akşam bütün aile vadideki otobüs durağına git
tiler.

Büyükanne Maria, küçük Pedro’yıı elinden 
tutmuştu. Baba Pedro yatakların olduğu bohçayı, 
anne İnes kap kaçağın olduğu bohçayı aldılar. 
Rosita bebekleri ve aile yadigârı fotoğrafları taşıdı. 
Juanita da kıyafetlerin olduğu bohçayı.

İlk başta Juanita’nın bohçası hafifti, sonra git
tikçe ağırlaştı. Çünkü Juanita yoldan taşlar topluyor
du. Bohçanın içine pek çok gri taş attı. Kimse bu
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yaptığını fark etmedi bile. Juanita arkalarında 
yürümeye devam etti. Kısa zamanda hava karardı.

Beyaz duvarın yanından geçerlerken Juanita 
taşları duvarın diğer tarafına attı: üç tanesini tenis 
kortuna, beş tanesini mavi yüzme havuzuna, en 
büyük üç taşı at binme alanına; diğer taşları da yol
lara attı.

Taşları bahçeye fırlatırken bir yandan da gülüyor
du. Diğer Juanita, taşlar yüzünden tökezleyecekti, 
yüzme havuzundaki taşlar ayaklarını acıtacaktı, 
sürüş alanındaki taşlarsa attan düşmesine yol aça
caktı. O güzel, beyaz bluzu kirlenecekti.

Juanita, ailesiyle birlikte şehrin bir ucundan, 
diğer ucuna göçtü. Oradaki gri dağın eteğinde 
yaşamaya başladılar.

Kendilerine teneke ve kalaslardan bir kulübe 
yaptılar. Zaten oradaki diğer insanlar da böyle kulü
belerde yaşıyorlardı. Yollardan çok pis kokan sular 
akıyordu.
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Güzel dükkânların, rengârenk sokakların, gölge 
veren ağaçlarla kaplı bahçelerin olduğu, neşeli 
insanlarla dolu şehir aşağıdaki vadide kalmıştı yine. 
Dağda yaşayanlar, akşamları şehrin ışıklarını görü
yorlardı; bazen eğlence merkezlerinden müzik ses
leri geliyordu.

Baba Pedro şehirde iş bulamadı. Anne ise büyük 
bir çamaşırhanede iş buldu. Artık eskisinden daha 
fakirdiler. Büyükanne Mana, Juanita’nın okula 
gitmesini ve ileride bir meslek sahibi olmasını iste
di. Fakat Juanita bunu istemiyordu. Artık sürekli sol
gun ve üzgündü, köyünü özlüyordu. Her gün şehre 
inip dileniyordu.

Şehirde yaşayan Juanita ile üçüncü kez 
karşılaştılar. Güzel kızı hemen tanıdı; fakat diğer 
Juanita onu tanımadı.

Erkek kardeşiyle birlikte üstü açık bir arabada 
oturuyordu. Araba bir park yerinde duruyordu.

Juanita, diğer Juanita’nın çok yakınına gitti. Onun 
yüzüne baktı; fakat diğer Juanita’da ne bir sıyrık, ne 
de bir yara izi vardı.



Anlaşılan bahçeye attığı taşların bir faydası 
olmamıştı. Diğer Juanita, “Şu dilenciye biraz para 
ver de gitsin.” dedi erkek kardeşine.

Küçük bey Alfonso ceketinin cebinden para 
çıkardı, Juanita’ya doğru attı. Para, taşların üzerine 
düştü ve yuvarlanarak uzaklaştı.

Para yerde yuvarlanırken anında dört beş oğlan 
ortaya çıktı. Paraya doğru uzandılar, juanita 
parasını kaptırmamak için onlarla dövüşüyordu. Ö- 
teki Juanita ile küçük bey de arabadan onları izli
yorlardı ve onlara gülüyorlardı.

Juanita öyle sinirlendi ki, oğlan çocukların 
arasına dalıp parayı aldı ve onları kovdu. Sonra ara
banın yanına koştu. “Gül sen, gül!” diye bağırdı. 
Sonra kibar, gururlu Juanita’nın suratının ortasına 
sert metal parayı attı.
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Bu sadece kızın burnunda küçük bir sıyrık 
oluşturdu. Fakat kız ağlıyordu.

Öteki Juanita koşarak uzaktı; kimse onu 
yakalayamadı.

juanita akşam olunca büyükannesi Maria’nın 
yanma sokuldu.

“Biliyor musun büyükanne...” dedi. “Belki de 
okula gitmeliyim.”
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Gjece

Geceleri evde yalnız kalmaktan korkan bir çocuk 
vardı. Ebeveynleri çoğu akşam dışarı çıkıyorlardı. 
Çocuk da onlar gelene kadar korkudan uyu- 
yamıyordu. Sanki dışarıda bir şeyler hışırdıyordu. 
Ya da odada biri nefes alıyordu. Sanki bir şeyler 
çıtırdıyor veya kırılıyordu. Sanki yatağının altında 
bir şey hareket ediyordu.

En kötüsüyse kuşlardı. Normalde pencerenin 
dışında sakin sakin duruyorlardı. Ama ne zaman bir 
araba geçse kuşlar çılgınca kanat çırpıyorlardı. Bir 
kuşun devasa gölgesi çocuğun odasının tavanında 
hareket ediyordu.

Çocuk, anne babasına korkularını anlattı. Ama 
onlar çocuğa sadece şöyle demekle yetindiler: 
“Abartma. Kendi kendine kuruntu yapıyorsun.”

Çocuğun odasının tavanındaki kuşu görmedikleri 
için böyle diyorlardı tabii. Her akşam dışarı çıkmaya 
devam ettiler.

Bir akşam çocuk yine evde yalnızdı ve kapının 
zili çaldı.
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Çocuk korkudan donakaldı. Zil çaldı, çaldı, çaldı.
Sonra bir sessizlik başladı. Uzun süren bir ses

sizlik...
Derken birinin duvara tırmandığını işitti çocuk. 

Bunu yapan bir kuştu. Pençeleriyle duvardan yu
karıya tırmanıyordu. Şimdi de pencerenin çerçe- 
vesindeydi. Gagasıyla cama vuruyordu: bir kez, iki 
kez... Tekrar tekrar ve gitgide daha hızlı vurmaya 
başladı. Neredeyse cam kırılacaktı da kuş odanın 
içine atlayacaktı!

Çocuk, yatağının yanında duran masadaki va
zoyu yakaladı. Onu pencereye doğru fırlattı.

Cam tuz buz oldu. Rüzgâr perdeleri havalan
dırarak odaya doldu.

Kuş gitmişti.
Çocuk, anne babasının sokaktan seslendiklerini 

duydu.
Hole koştu. Elektrik düğmesine bastı önce. 

Sonra hemen kapıyı açıp anne babasının yanma 
koştu.



Tam zamanında gelmişlerdi. Çocuk, anne 
babasını gördüğü için çok mutluydu, onları gülerek 
karşıladı. Ama onlar hiç de mutlu görünmüyorlardı. 
Aksine bir hayli kızgındılar. O güzel giysileri vazo
nun içindeki suyla ıslanmıştı.

“Bu da ne demek oluyor şimdi?” diye sordu 
baba. “Camı neden kırdın?”

Anne de giysilerini göstererek, “Ah, şu manto
mun haline bak!” dedi.

“Gece kuşu penceredeydi!” dedi çocuk. “Gece 
kuşu gagasıyla cama vurdu.”

“Saçmalık!” dedi baba. “Anahtarı evde unut
muşuz. Zile bastık ama duymadın. Biz de karşıki 
inşaattan uzun bir sopa bulduk, onunla senin 
odanın camına vurduk.”

“O bir gece kuşuydu, gerçekten!” dedi çocuk. “O 
bir gece kuşuydu!”

Fakat anne babası onu anlamıyordu. Yine her 
akşam dışarı^ çıktılar ve çocuğu yalnız bıraktılar.



Çocuk hâlâ korkuyordu, hâlâ hışırdamalar ve 
çatırdamalar duyuyordu. Fakat bu o kadar kötü 
değildi. Çünkü gece kuşu artık gelmiyordu, onu 
kovmuştu. Hem de bizzat kendisi; kendisi, tek 
başına.
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gammaz Çocuk.

Corinna on yaşındaydı, Gigi ise dört. Corinna her 
zaman akıllıca davranmak zorundaydı, çünkü o, 
büyük olandı. Gigi istediği kadar akılsızca davra
nabiliyordu. Bunu yetişkinler komik buluyorlardı.

Corinna küçük oyuncakları seviyordu. Yatağının 
üzerindeki rafta, içinde küçük bebeklerin olduğu 
ceviz kabuğu yatakları duruyordu. Bir parmağın 
tırnağından daha büyük olmayan minik fincanlar, 
bir minik çaydanlık, bir tepsi... Ahşaptan, camdan 
veya plastikten hayvanlar...

Gigi ise büyük oyuncakları seviyordu. Onun 
duvardaki rafında iki tane iri pelüş köpek, devasa 
bir ayı, kolları ve bacakları olmayan büyük bir 
bebek vardı.

Corinna eşyalarının derli toplu olmasını seviyor
du. Fakat o okulda olduğu zaman bazen Gigi 
Corinna’nın küçük eşyalarıyla oynuyordu. Her şeyi 
dağıtıyordu, üç küçük fincanın üzerine bastı, cam 
leyleğin gagasını kırdı. Gigi ayrıca Corinna’nın ceviz 
kabuğu yatağındaki minik yastıkla burnunu siliyor
du.
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Corinna ne zaman Gigi’ye sinirlense evdekiler 
ona şöyle diyorlardı:

“Gigi daha o kadar küçük ki...”
Corinna böyle durumlarda kardeşinden 

nefret ediyordu. Hatta onun ölmüş ol
masını bile istedi. Fakat bunu kimse fark 
etmedi, Gigi de fark etmedi.

Bir gün Felizitas Teyze onları ziyarete 
geldi.

Herhalde çok zengin olmalıydı. Çünkü 
kızlara şöyle dedi:

“Oyuncak dükkânına gideceğiz, iste
diğinizi seçebilirsiniz.”
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Kızlar sevinç içinde dükkâna gittiler.
Corinna kendisi için, kırmızı beyaz çizgili bir 

bebek şezlongu seçti. Açılıp kapanabiliyordu, otur
ma pozisyonuna ayarlanabiliyordu. Felizitas Teyze 
ona uygun bir de bebek hediye etti.

Gigi kendisi için dükkândaki en büyük bebeği 
seçti. Neredeyse Gigi kadar büyüktü. Bebeğin elma 
gibi yanakları, açılıp kapanan mavi gözleri, koca
man bir gülümsemesi vardı. Devamlı sırıtıyordu.

Felizitas Teyze bebeği görünce, “Ne yaramaz bir 
bebek böyle!” dedi gülerek.

Corinna, Felizitas Teyze’nin bunu söylemesine 
çok sevindi. Gigi ise hiç aldırmadı.

Corinna evde şezlongla oynadı. Pencerenin 
önüne, güneşe doğru çevirdi şezlongu. Üzerine de 
yeni bebeği oturttu.

Akşam olunca şezlongu kapatıyor, sabah olunca 
açıyordu. Hatta yeni bebeği için bir mayo bile dikti.

Gigi kocaman bebeğini sürükleye sürükleye 
apartmandaki herkese gösterdi. Ama sonra ne
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yapacağını bilemedi. Eve gelip pencerenin önünde 
duran oyuncak şezlonga baktı. Üzerindeki küçük 
bebeği aldı. Kendi kocaman bebeğini koydu şezlon
ga. Ama şezlong küçücüktü, onun devasa bebeğini 
taşıyamadı ve devrildi. Bebek de yere düştü.

Corinna, “Yapma!” dedi. “Senin yaramaz bu 
şezlong için çok büyük.”

Fakat Gigi ısrar ediyordu:
“Hayır, benim bebeğim de şezlongda yatmak 

istiyor.”
Bir kez daha denedi. İki eliyle bebeğin karnına 

bastırdı, bebeğin poposunu küçük şezlonga sı
kıştırdı.

Şezlong içine göçtü ve paramparça oldu. 
“Kırıldı!” dedi Gigi korkarak. “Kırıldı!”
Corinna’ya baktı.
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Corina büyük bebeği ayağıyla Gigi’nin yatağının 
altına itti. Sonra kırık şezlongu yerden kaldırdı.

“Tamir edebiliriz, değil mi Corinna?” diye sordu 
Gigi.

“Hayır...” dedi Corinna. “İmkânsız...”
Corinna öyle öfkelendi ki Gigi’nin suratına bir 

tokat attı.
Gigi hemen kapıya koştu.
Corinna arkasından seslendi:
“Hiç durma! Git anlat herkese!”
Gigi geri döndü. Eğildi, bebeğini yatağının 

altından çıkardı. Onu Corinna’ya uzattı.
“Al!” dedi. “Senin olsun bu!”
Daha fazlasını söyleyemedi. Dudakları titriyordu.
Corinna bebeği aldı ve hemen elinden bıraktı.
“Bu aptal şeyi istemiyorum!” dedi Corinna. “Ağ

lama hemen. Ben ağlıyor muyum? Sen benim 
şezlongumu kırdın. Hem de bile bile... Seni yaramaz 
çocuk, seni iğrenç yaramaz çocuk!”

Gigi arkasına döndü. Yüzünü yastığına gömüp 
ağladı.

Corinna uzun bir süre Gigi’nin arkasında durdu 
ve onun ağlayışını seyretti. Sonra bebeği yerden 
kaldırdı, bebeğin elbisesini düzeltti.

“Sus, Gigi...” dedi Corinna. “Belki de tamir ede
biliriz şezlongu... Biraz yara bandı veya koli bandı 
bulalım.”

“Sana yardım edeceğim.” diye fısıldadı Gigi.
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Corinna bebeği yatağın üzerine, Gigi’nin yanına 
bıraktı.

“Haydi, gel bakalım içerde koli bandı var mı...” 
dedi Corinna.
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Çmj Vakfı

Diu evin önünde zincirli tankıyla oynuyordu. Onu 
kendisine büyükbabası şehirden getirmişti. Annesi 
bu yüzden çok sinirlenmişti.

“Umarım o şey en kısa zamanda kırılır!” demişti 
annesi.

Diu evden bazı sesler duydu:
“Uçaklar artık bu saatte gelmiyorlar! Ateşi yak

mayacağım.”
“Onlar ırmaktan yukarı doğru uçuyorlar...” dedi 

baba. “Bizim köyümüzle ilgilenmiyorlar. Hadi bir 
çay demle sen.”

“Çatımızın üzerindeki küçük duman bulutunu 
fark etmezler!” dedi büyükbaba. “Ben yorgunum, 
susadım.”

“Biraz soğuk çay var daha.” dedi anne.
“Biz soğuk çay istemiyoruz, biz senin, yeniden 

tarlaya gidebilmemiz için, çay demlemeni, ateşi 
yakmanı istiyoruz.” dedi baba.
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Sonra dışarıya çıktı. Deponun yanında duran boş 
benzin bidonunun üzerine oturdu ve piposunu 
doldurdu. Diu’nun büyük ağabeyi Son da dışarı 
çıktı.

“Her yerde savaş var, hatta evin içinde bile...” 
diye mırıldandı Son.

Kavgaya hiç tahammülü yoktu. “O yumuşak 
huylu!” demişti bir gün anne onun hakkında. Diu 
‘yumuşak huylu’ ne demek bilmese de bu sözü çok 
güzel buluyordu.

Anne ‘yumuşak huylu’ değildi. Şu an mutfakta 
gürültüyle bir şeyler yapıyordu. Diu onun ocağın 
kapağını kaldırdığını, çalı çırpı kırdığını dışarıdan 
bile işitebiliyordu.

Ara sıra kapıya geliyordu.
“Sen nehrin diğer tarafına gitmişsin!” diye 

babaya seslendi. “Yanmış köyleri gördün!”
Baba pipo içiyordu. Anneye bir şey demedi.
Son da deponun duvarına yaslanmış oturuyordu. 

O da piposunu dolduruyordu.
Büyükbaba kapıya yaslanmıştı. Bu sırada küçük 

kızlar da dışarı çıktılar. Kapı eşiğine oturdular ve
gözlerini kırparak gü
neşe baktılar.

Diu bir dalı tankın 
önüne yerleştirdi ve 
dalın üzerinden tankla 
geçti.
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O sırada uçakları duydu. Her zaman önce sakin, 
derinden gelen bir vızıldamadı. Dalga dalga gelen 
bir ses; kâh yüksek, kâh alçak...

Sonra sesler istikrarlı, sert bir gürlemeye dö
nüşüyordu ve havada birden yayılıyordu. İnsan 
sesin nereden geldiğini duyamıyordu.

Diu başını kaldırdı ve babaya baktı. Hatta ayağa 
kalkıp eve doğru bir adım attı. Fakat baba başını 
salladı. Piposundan çekti ve ayağının önünde duran 
çimlere dik dik baktı.

Küçük kızlar koşarak eve girdiler.
Son yeniden oturdu, başını yavaş yavaş arkaya 

eğdi. Çatının üzerindeki duman gökyüzüne yük
seliyordu.

Motorların sesi artık bir fırtınayı veya vahşi bir 
böğürtüyü andırıyordu.

Bir şey Diu’nun sırtına çarptı.
Yeniden kendine geldiğinde uçak gitmişti.
Baba ve büyükbaba yanında diz çökmüşlerdi.
“Ağaya kalk, Diu, ayağa kalk!” diye fısıldadı 

baba. “Son öldü... Ateş açtılar. Ayağa kalk! 
Kalkamıyor musun?”

Diu ayaklarını kendine doğru çekmek ve kalkmak 
istedi. Bacaklarını ve ayaklarını görüyordu; fakat 
onları hissetmiyordu artık, onları hareket ettiremi- 
yordu.

Küçük kızlar evde ağlıyorlardı.
Anne deponun duvarının yanma çömelmişti.
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Son orada yatıyordu. Piposu hâlâ elindeydi. 
Piposundan hâlâ duman çıkıyordu. Son nasıl ölmüş 
olabilirdi?

Diu sırtında birden o korkunç ağrıyı hissetti. Bir 
daha yürüyemedi.
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7 -(a n n a  y o k !

Bir okul gezisine çıkmışlardı. Artık akşam olmuştu 
ve otobüsle şehre geri dönmek istediler. Fakat oto
büste bir kişi eksikti: Hanna. Öğretmen çocukları 
saydığında fark etti.

“Hanna nerede, biliyor musunuz?” diye sordu 
öğretmen.

Fakat kimse bir şey bilmiyordu.
“Gelir birazdan...” dediler.
Otobüse bindiler ve yerlerine oturdular.
Öğretmen, “Onu en son nerede gördünüz?” diye 

sordu.
“Kimi?” diye sordular. “Hanna’yı mı? Hiçbir 

fikrimiz yok. Herhangi bir yerde olabilir. Ama mut
laka gelir birazdan.”

Hava serinlemişti, rüzgâr çıkmıştı; fakat oto
büsün içi sıcaktı. Çocuklar beslenme çantalarında 
kalan son yiyecekleri de yediler.

Bu sırada öğrencilerden biri sordu:
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“Harına bugün bizimle miydi? Onu hiç görmedim.” 
“Ben de...” dedi bir başkası.
Fakat sabah, otobüsten indiklerinde, öğretmen 

onları saymıştı. Lokantadaki öğle yemeğinde yeniden 
saymıştı. Oyundan sonra da... Bu süre içinde Hanna 
hep yanlarındaydı.

“O hep çok sessiz...” dedi biri. “Fark edilmiyor.” 
“Bir arkadaşının olmaması çok garip...” dedi bir 

başkası. “Ben onun nerede yaşadığını bile bilmiyo
rum.”

Diğerlen de bilmiyorlardı.
“Bu önemli değil!” dediler.
Öğretmen ve otobüs sürücüsü Hanna’yı aramaya 

çıktılar. Çocuklar arkalarından baktılar.
“Ya Hanna’nın başına bir şey geldiyse?” dedi biri. 
“Ne gelebilir ki?” diye sordu başka biri.
“Ne yani, bir yaban domuzu onu yedi mi?” 
Güldüler. Nehirde balık avlamaya çalışan balıkçılar 

hakkında, gözetleme kulesindeki komik yaşlı adam 
hakkında konuşmaya başladılar.

Konuşmanın ortasında öğrencilerden biri sordu: 
“Belki de yolunu şaşırmıştır... Belki de ayağını 

burkmuştur ve yoluna devam edemiyordur. Belki de 
bir yerde ayağı kayıp düşmüştür...”

“Neler düşünüyorsun!” dedi diğerleri.
Fakat artık hepsi huzursuz olmuştu. Bazıları oto

büsten indiler ve ormanın kenarına kadar koştular. 
Hanna’ya seslendiler. Ağaçların altı kararmıştı bile. 

Üstelik ne sürücü vardı görünürde ne de öğretmen.
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Üşüdüler ve otobüse geri döndüler.
Artık kimse konuşmuyordu. Pencereden dışarı 

baktılar. Neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Pencere
lerden dışarıya baktılar ve beklediler. Akşam 
karanlığında orman yolu seçilemiyordu.

Bir süre sonra sürücü ve öğretmen göründüler. 
Hanna da yanlarındaydı. Kötü bir şey olmamıştı. 
Hanna yerde bulduğu bir dalı kırmaya uğraşırken ö- 
tekilerden geri kalmıştı. Sonra da yolunu şaşırmıştı.

Fakat artık geri gelmişti, yerinde oturuyordu işte. 
Sırt çantasını karıştırıyordu.

Birden başım kaldırdı, diğerleriyle göz göze 
geldi.

“Neden hepiniz bana böyle bakıyorsunuz?” diye 
sordu.

“Biz mi? Öylesine...” dediler.
“Burnunun üstünde bir sürü çil var!” dedi biri.
Hanna dâhil herkes güldü.
Hanna, “İyi ama onlar zaten hep vardı...” dedi.



Manni, neredeyse mobiletlere binebilen delikanlılar 
kadar büyüktü. Çenesinde sakalları bile vardı. Güneş 
yüzüne vurduğu zaman sakalları görülebiliyordu. Fa
kat hâlâ küçük bir çocuk gibi konuşuyordu.

“Manni kafadan sakat.” diyordu onu tanıyanlar 
yetişkinler. Çocuklarsa, “Manni bir aptal!” diyor
lardı.

Manni’ye yeni sandaletler alınmıştı, açık renk, 
deri bir çift sandalet. Manni sürekli ayaklarına 
bakıyordu, yeni sandaletlerini çok güzel buluyordu.

Evin kapısının önünde duruyordu. Sandaletler 
güneşten parlıyordu. Manni ayak parmaklarını oy
nattı ve deri gıcırdadı. Eğildi ve işaretparmağıyla 
derinin üzerinden geçti. Nasıl da pürüzsüzdü...

Çocuklar okuldan dönerlerken Manni’yi gördüler. 
Oğlanlardan biri, “Ne yapıyorsun, seni aptal?” diye 
bağırdı.

Bir diğeri, “Manni, dikkat et, güneş senin kalın 
kafanı tamamen kurutacak.” dedi.

40



Hepsi güldüler. Mani de güldü. Çocukların ne 
dediklerini anlamamıştı. Sadece yanında durup 
onunla konuştukları için sevinmişti.

Kendisi de bir şey söylemek istedi. Ağzını açtı; 
fakat ağzından sadece bir tükürük çıktı ve sakallı 
çenesinden sızdı.

Bir kız ona iğrenerek baktı:
“lyy! Yine salyası akıyor.”
Nihayet bir kelime çıktı Manni’nin ağzından. 

Daha doğrusu bir ses:
“...dal...”
Fakat çocuklar gitmişlerdi bile.
Manni arkalarından koştu. Oğlanlardan birini 

yakaladı, tuttu ve seslendi:
“Sa... dal! Yeni!”
Çocuk Manni’den korkuyordu. Kendisini onun 

ellerinden kurtarmak istedi. Fakat Manni çocuğu 
sıkı sıkı tutuyordu. Çocuk, sandaletlere dokun- 
malıydı, o pürüzsüz deriyi hissetmeliydi. Manni 
çocuğun elini sandaletlerine doğru itti. Manni güç- 
lüydü.

Çocuk, Manni’nin bacağını tekmeledi, bağırdı. 
Öteki çocuklar geri döndüler, Manni’yi ittiler, ona 
kızdılar.

“Sen ve senin aptal sandaletlerin!” diye 
bağırdılar. “Ufaklığı rahat bırak!”

Manni’yi duvara doğru ittiler. İçlerinden biri 
Manni’nin önce sağ, sonra sol ayağına bastı. Hepsi 
birden güldüler.
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Sonra hepsi teker teker Manni’nin ayaklarına 
bastılar. İçlerinden bir kız hariç, hepsi... Kız, öteki 
çocukların Manni’nin sandaletlerine basışını izliyordu. 
Manni’nin sandaletleri parlaklığını yitirmişti, üzerinde 
çizikler oluşmuştu. Üzeri tozla kaplanmıştı.

Manni bu sırada sakin sakin duruyordu, çocuklara 
karşı koymuyordu.

O sırada bir kadın geldi, çocuklara kızdı. Manni 
kadının yüzünün kızardığını gördü, kadının sinirlen
diğini fark etti.

Çocuklar kaçtılar. Manni de kaçtı. Kadından kork
muştu.

Eve, annesinin yanına gitti Manni. Annesi, “Manni, 
ne yaptın o güzelim sandaletlerine?” diye sordu.

Manni çocukların neler yaptıklarını anlatamıyordu. 
Titriyordu, burnundan soluyordu, nefes alamıyordu. 
Heyecanlandığı zaman hep böyle olurdu.

Annesi, Manni’nin sandaletleri sildi. Manni de 
onu izledi. Sevindi, yeniden güldü. Ama annesi ne 
kadar silse de sandaletler yeni gibi olmuyordu.



Manni bunu fark ettiğinde onları giymek isteme
di. Fakat annesi giymesini istiyordu, Manni giydi.

Manni öğlenden sonra yeniden sokağa çıktı. 
Çocuklar bisikletlerine biniyordu. Manni kaldırımda 
duruyordu. Çocuklar onun çok yakınından geçtiler. 
Manni güldü, onları izlemesine izin verdikleri için 
seviniyordu.

“Sen de mi buradasın?” diye sordu çocuklar 
Manni’ye.

Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar.
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Ö(jz Cadı (ar

Küçük bir şehirde, ana cadde üzerindeki bir evde iki 
yaşlı kadın yaşıyordu, iki kız kardeş... Sokakta sa
dece büyük erkek şemsiyeleriyle görülüyorlardı. 
Yürürken bu şemsiyelerden destek alırlardı. Sırtları 
zayıf ve eğriydi.

Bu iki kız kardeşin isimleri Martha ve Hermine 
idi. Fakat şehirde yaşayanlar onlardan “küçük ha
nımlar” diye bahsediyorlardı. İkisinin de ne eşi var
dı ne de çocuğu.



İnsanlar onların dedikoducu olduklarını düşünü
yorlardı. Çünkü bu yaşlı iki kadının çok can sıkıcı bir 
hayatları vardı. Bu yüzden, başkalarının ne yap
tığını, nasıl yaşadığını merak ediyorlardı. İnsan 
bunu da anlayabilir.

Alışveriş için ikisi de ayrı ayrı dükkânlara gidi
yorlardı. Martha köşedeki dükkândan alışveriş 
yapıyordu. Hermine ise postane meydanındaki dük
kâna gidiyordu. Eve geldiklerinde her ikisinin de 
anlatacağı farklı şeyler oluyordu. Hangi kadın 
bebek bekliyormuş, kim bir ev inşa edecekmiş, kim 
lotodan ne kadar kazanmış, kim hastalanmış veya 
ölmüş, bu iki kadın mutlaka bilirdi.

Kardeşler öğleden sonraları genellikle caddeye 
bakan pencerenin önünde oturuyorlardı. Kim yeni 
araba almış, kim yeni manto almış, kim perdelerini 
yıkamak için indirmiş, hangi kız hangi erkekle 
geziyor, görürlerdi.

Sonra bütün bu gördükleri hakkında konuşuyor
lardı. Fakat dedikoducu değildiler. Zaten kiminle 
konuşacaklardı? Gelenleri gidenleri yoktu ki...

Martha ve Hermine en çok da çocukları oyun 
oynarken izlemeyi seviyorlardı.

“Evet, evet; biz de öyle top oynadık. Bunu iyi 
yapıyorduk.” diyorlardı. “Şu karşı binadaki kızlar, 
Katrin ve Renate, gerçekten kibar kızlar. Onların da 
bizim gibi ikiz olmamaları çok yazık.”

Bir gün kızları davet etmeyi düşündüler. Ne de
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olsa kendi eski bebek evleri hâlâ duruyordu. Katrin 
ve Renate mutlaka seve seve oynarlardı.

Bir gün kızları evlerine davet ettiler.
“Bizi ziyaret etmeniz çok güzel!” dedi Martha.
“Şekerleme seviyor musunuz?” diye sordu Her- 

mine.
Bir şekerlikte şekerlemeler vardı. Uzun zamandır 

orada durdukları belliydi; yapış yapış olmuşlardı.
“Alın! Alın!” diye seslendi Hermine.
Ve Martha ekledi:
“Bizim güzel bebek evimizi de görmelisiniz. Arka 

odada duruyor.”
Fakat Renate, “Zamanımız yok, daha ödevlerimizi 

yapmak zorundayız.” diye karşılık verdi.
Katrin de telaşla vedalaştı:
“Hoşça kalın!”
Kızlar hemen koşarak gittiler.
“Çok çekingenler!” dedi Hermine.
Martha pencereden baktı, kızların şekerlemelerini 

kaldırımdaki oluk taşına tükürdüklerini gördü.
“Şekerleri bir denesene...” dedi Martha Her- 

mine’ye. “Tatları kötü mü?”
İkisi de birer şeker aldılar, bir müddet emdiler. 

Hermine, “Tatları güzel...” dedi. “Güzel, yumuşak...”
“Fakat kızlar onları tükürdü!” dedi Martha.
“Sanırım çocuklar artık daha çok sakız seviyorlar.” 

dedi Hermine.
Ertesi gün sakız satın aldılar. Kızları görene kadar 

pencerede beklediler, sonra el sallayıp seslendiler:
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“Yukarı gelmek ister misiniz? Sizin için sakız 
satın aldık.”

“Annemize bahçede yardım etmek zorundayız!” 
diye yanıtladı Katrin. Kızlar koşarak uzaklaştılar.

Hermine, “Herhalde sakız daha çok erkek çocuk
ları için...” dedi. “Dondurma mı alsak?”

Bunun üzerine, altın yaldızlı kâğıda sarılı iki 
paket dondurma satın aldılar. Evde buzdolapları 
yoktu. Bu yüzden bodrum merdivenlerinin üzerine 
bıraktılar.

Kızları yeniden görene kadar beklediler.
“Sizin için dondurma aldık, çilekli!” diye seslen

di Martha. “Çabuk gelin!”
Fakat kızlar duymamış gibi yaptılar ve yürümeye 

devam ettiler.
“Galiba bize gelmek istemiyorlar...” dedi Martha. 

Pencereyi kapattı.
“Hayır, hayır! Bence sesini duymadılar. Yeterince 

yüksek sesle bağırmadın!” dedi Hermine.
Bir sonraki sefer tuhaf bir şey gördüler: Katrin ve 

Renate, evin önünden geçerken sessizce duvarın 
dibinden geçmeye ve fısıldayarak konuşmaya baş
ladılar.

“Belki de bu bir oyundur...” dedi Hermine. 
“Onlara soralım.”

Bir gün Hermine, postane meydanındaki dükkân
da Katrin’le karşılaştı. “Neden bizim evin önünden 
geçerken fısıldaşıyorsunuz?” diye sordu. “Bu bir 
oyun mu?”
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“Biz mi?” diye sordu Katrin. “Ah, sadece öyle
sine...” Korkmuş görünüyordu. “Fakat siz, bizi nasıl 
görüyorsunuz? Bizim oradan geçtiğimizi görebil
meniz için pencereyi açıp aşağı doğru eğilerek bak
manız gerek.”

Yaşlı Hermine gülümsedi. “Elbette, çocuğum, 
elbette!” dedi Hermine. “Her köşeyi görebiliyoruz. 
İstersen, bir gün geldiğinizde size gösteririm. Şimdi 
senin için bir şey alayım mı? Bir saplı şeker veya 
çikolata?”

Fakat Katrin dükkândan koşarak çıkmıştı bile.
Ertesi gün küçük bir çocuk Hermine’nin ar

kasından, “Cadı! Cadı!” diye seslendi.
Hermine eve gelince Martha’ya, “Gerçi o daha 

çok küçüktü, fakat canımı yaktı.” diye anlattı.
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Martha sadece onaylayarak başını salladı. 
Kendisinin neler yaşadığını anlatmadı. Nalbur 
dükkânına girmişti ve kapının arkasında duran biri 
onu görünce şöyle seslenmişti:

“İkiz cadılar! Ha ha ha ha!”
Martha bunu kardeşine anlatmak istemedi.
Asıl çok daha kötüsü bekliyordu onları.
Akşam olmuş, hava kararmaya başlamıştı. 

Hermine ve Martha pencerenin kenarında oturuyor
lardı. On kadar çocuğun evlerine doğru geldiklerini 
gördüler. Renate ve Katrin de aralarındaydılar. 
Sessizce evin duvarının kenarından geçtiler. Tam 
pencerenin altında durdular. Birbirine iyice yak
laştılar, birbirini ittiler ve güldüler. Ve sonra bir 
şarkı söylediler:

“Cadı, cadı, ikiz cadı!
Köşeden bakar,
Burnunu her pisliğe sokar!”
Sonra koşarak oradan ayrıldılar.
“Bizi kast ettiler!” diye fısıldadı Hermine.
“Biz de tıpkı iki çirkin yaşlı cadı gibi görünü

yoruz...” dedi Martha.
O günden sonra ikisi birlikte aynı yerlere gitmeye 

başladılar. Dükkânlarda fazla zaman geçirmiyor
lardı. Gerekmedikçe de kimseyle konuşmuyorlardı.

Artık kimse onları caddeye bakan pencerede de 
göremiyordu. Oradaki perdeleri hep sıkı sıkı kapalı 
tutuyorlardı.
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İki veya üç kez daha çocukların “Cadı, cadı!” 
dediklerini duydular. O zaman zaten iki büklüm 
olan bellerini daha da aşağıya eğiyorlardı. Sonra 
ellerinden geldiğince hızla uzaklaşıyorlardı. Şemsiye 
bastonları kaldırım taşlarında takırdıyordu.

Martha kışın hastalandı ve öldü. Hermine de 
oradan taşındı.

Katrin ve Renate postane meydanındaki dükkân
da bir kadının şöyle dediğini duydular: “Bayan 
Hermine bir huzurevine gitmiş, fakat kimse nerede 
olduğunu bilmiyor. Zaten burada da çok yalnızdı.”

Kasadaki adam, “Birisi o iki yaşlı kadınla biraz 
ilgilenmeliydi.” dedi. “Hayattan başka ne beklenti
leri vardı ki? Tek eğlenceleri, pencerelerindeki 
ajandı.”

“Nasıl bir ajan?” diye sordu Renate.
“Pencerelerindeki o ayna...” dedi adam. “Hiç 

yamuk asılı bir ayna görmediniz mi? Onunla sokak
taki her şeyi görebilirsin. Bu yüzden onlara ajan 
denir.”

Kadın da ekledi: “Örneğin zil çaldığında kapıda 
kim olduğunu görebilirsin, bunun için pencereyi 
açmaya gerek yok.”

“Demek öyle...” dedi Katrin. “Net duyabiliyorlar 
mıydı bu hanımlar?”

“Hiçbir fikrim yok!” dedi adam. “Bunu neden bil
mek istiyorsun?”

“Bazen yaşlı insanlar iyi duyamıyor...” dedi Kat- 
rin.
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Kadın çantasını aldı. Kapıda bir kez daha döndü. 
“Bunu neden bilmek istediğinizi anlayabiliyorum...” 
dedi. “Ben de bir şeyler duydum.”

Daha fazla bir şey söylemedi. Artık zaten çok 
geçti.
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"Baham Ne "Ijaph?

On iki yaşında bir oğlan vardı. Burada adı Kit olsun. 
Gerçek ismi değil bu. Kimsenin gerçek adını bil
memesi daha iyi olacaktır.

Kit’in başka bir çocukla düşmanlığı vardı. Onun 
adı da Tapo olsun. Onun gerçek adını da kimse 
bilmesin, böylesi daha iyi.

Kit ve Tapo diğer çocuklarla oynadıkları zaman 
mutlaka kavga çıkardı. Çünkü her zaman birinci 
olmak istiyorlardı.

Oğlanlar arasında bu tarz düşmanlıklar her yerde 
var, bu yüzden isimlerini gizli tutmaya gerek yok.

Fakat onlar öyle bir ülkede yaşıyordu ki, orada 
düşündüklerinizi söyleyemezdiniz. Orada her öğ
rendiğinizi bilmemeliydiniz.

Çünkü hiç kimse ülkedeki kötü gidiş hakkında 
gerçekleri söyleyemezdi. Kim bu konuda yüksek 
sesle konuşursa hapse atılıyordu.
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O ülkenin insanları ülkeyi yönetenlerden korku
yorlardı. Yöneticiler de korku içindeydiler aslında; 
çünkü kötü ve adaletsiz yönetiyorlardı.

Böyle bir ülkede düşman sahibi olmak çok 
tehlikelidir. Arkadaşlık da tehlikeli olabilir böyle bir 
ülkede.

Kit bir gece duyduğu seslerle uyandı. Yabancı er
kek sesleri geliyordu evden. Annesi yüksek sesle 
ağlıyordu.

Kit yatağından kalktı. Üç adamın babasını 
götürdüğünü gördü.

Baba, “Annene yardım et, Kit!” diyebildi.
Sonra onu götürdüler.
Kit babasının hapishaneye götürüldüğünü bili

yordu. Fakat nedenini bilmiyordu.
Anne masada oturuyor ve ağlıyordu.
Kit, “Babam ne yaptı?” diye sordu.
“Arkadaşlarıyla toplanmışlardı...” dedi anne. 

“Hürriyet hakkında konuşmuşlar.”
“Hürriyet mi?” diye sordu Kit. “Hürriyet hakkında 

konuşmak yasak mı?”
Anne, “Korkusuz olmak hakkında... Babanlar 

bunun hakkında konuşmuşlar.” dedi.
Kit bu kez, “Kim vardı yanında?” diye sordu. 

“İçlerinden biri babamı ele vermiş olmalı.”
“Kimse yoktu...” diye fısıldadı anne. “Duydun 

mu, Kit? Hiç kimse! Sen bu konuda bir 
şey bilmiyorsun. Babanın hapishaneye



götürüldüğünü de bilmiyorsun. Birisi sorarsa, 
babanın seyahatte olduğunu söyleyeceksin.”

Kit hava aydınlanana kadar annesinin yanında 
oturdu. Derken masada uyuyakaldı.

Kit ertesi gün her zamanki gibi diğer çocuklarla 
oynamalıydı. Annesi öyle istiyordu.

Sokağa çıktığında Tapo koşarak uzaklaştı. Bunu 
daha önce hiç yapmamıştı.

Kit diğer çocuklara sordu: “Nesi var?”
“Evdekilere yardım etmek zorunda.” dediler.
İçlerinden biri Kit’e, “Bu gece ne gürültü vardı 

sizde?” diye sordu.
Kit, “Babam seyahate çıktı. Tanıdıklar onu 

almaya geldi.” diye yanıt verdi.
Çocuklar başka soru sormadılar.
O günden sonra Tapo, Kit ve öteki çocukların 

oyunlarına hiç katılmadı. Bir şey sorulduğunda 
evdekilere yardım etmek zorunda olduğunu söylü
yordu. Kit ne zaman sokağa çıksa, Tapo’nun 
kardeşleri de Kit’ten kaçıyorlardı.

Kit, Tapo’nun babasıyla karşılaştı. Ona selam 
verdi, fakat adam onu görmezden geldi. Kit’in 
yanından geçti gitti.

Kit annesine sordu:
“Babam arkadaşlarıyla nerede buluştu? Hürriyet 

hakkında nerede konuştular?”
“Bilmiyorum...” dedi annesi.
“Biliyorsun. Söylemek istemiyorsun. Tapo’nun 

babasının lokantasında mıydı?”
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“Bilmiyorum. Bana sorma. Bunu düşünmemeli
sin.”

Fakat Kit bunun hakkında düşünmeye devam 
etti. Babası arkadaşlarıyla Tapo’nun babasının 
lokantasında buluşmuş olmalıydı. Kit sokağa çıktığı 
zaman Tapo kaçıyordu. Hatta Tapo’nun kardeşleri 
bile ondan kaçıyorlardı. Tapo’nun babası artık Kit’e 
selam vermiyordu. Sanki hepsinin vicdan azabı 
çekiyorlarmış gibi bir halleri vardı. Onu ele veren 
kişi Tapo’nun babası olmalıydı.

Kit, öteki çocuklara şöyle dedi:
“Tapo’nun babasının hakkında kötü şeyler bili

yorum.”
Kit bunu öyle çok söyledi ki öteki çocuklar da 

bunu kendi anne babalarına anlattılar.
Kısa süre sonra, Kit diğer çocuklarıyla oynarken, 

Tapo sokağa çıktı.
“Bugün vaktim var. Lokanta kapalı. Babam seya

hate çıkmak zorunda kaldı.” dedi. Bunları söylerken 
Kit’e baktı.

Kit, “Babamı ele verdiğiniz için çok para aldınız 
mı?” diye sordu. “Çok olmalı... Dükkânı kapadığınıza 
göre...”

Kit bunu söyleyip Tapo’nun yanından uzaklaşa
caktı. Fakat Tapo Kit’i yakaladı ve yere yatırdı. Onu 
sıkı sıkı tuttu ve kulağına şöyle fısıldadı:

“Seni alçak herif, seni köpek, seni sinsi! Ne 
söylüyorsun? Benim babam da artık hapishanede.
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Sen onu ete verdiğin için hem de... Senin boş
boğazlığın yüzünden. Eline ne geçti?”

“O hapishanede değil ki! Buna inanmam.” dedi 
Kit. “Hain! Şimdi hepinizin vicdanı sızlıyor, değil mi? 
Benden kaçtınız, baban beni tanımazdan geldi.”

Tapo onu bıraktı.
“Çünkü korkuyorduk...” dedi Tapo. “Bunu 

anlamıyor musun? Senin baban gibi konuşan birisi 
yakalandığı zaman arkadaşlarını ararlar. Bunu biliyor
sun.”

“Yani?” dedi Kit. “Bunu biliyorum. Babam hapis
hanede tek başına değil. Arkadaşlarının birçoğu 
orada, çünkü onun gibi gerçeği söylediler.”

“Evet!” dedi Tapo. “Babam da şimdi aralarında... 
Senin yüzünden! Kimsenin bundan haberi yoktu.” 

“Neden?” diye sordu Kit.
“Aptallığa vurma!” diye bağırdı Tapo. “Ne demek 

istediğimi biliyorsun!” Etrafına baktı. Öteki çocuklar 
duymasın diye fısıldadı: “O gece ikimizin babasını 
alacaklardı. Babam, ‘Ben sadece lokanta sahibiyim. 
Müşterilerimin ne konuştukları beni ilgilendirmez. 
Ben hiç onları dinlemem.’ dedi. Ona inandılar, fakat 
yine de korkuyorduk. Bir kez birisinden şüphelenince, 
araştırmaya devam ederler. Ve sonra sen de aptal 
konuşmalarınla her şeyi ele verdin!”

Tapo, Kit’in ayaklarının önüne tükürdü ve oradan 
uzaklaştı.

“Yatan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun!” diye 
bağırdı Kit arkasından.
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“Ne var?” diye sordular öteki çocuklar.
“Yok bir şey!” dedi Kit ve eve gitti.
“Lokanta sahibi hakkında bir şey biliyor musun?” 

diye sordu annesine. “Tapo diyor ki onun da babasını 
hapse atmışlar.”

Anne ürktü. “Lokanta sahibi babanın arkadaşıydı.” 

dedi.
Kit buna inanmadı. İnanmak istemiyordu. Hiç kim

se ötekine inanmıyordu.
Kit ve Tapo düşman kaldılar.
Kuşku, korku ve düşmanlık o ülkede yasak değildi.
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Sadece "Beyazlar 9çini

Burada anlatılanlar Güney Afrika’da yaşandı, beyaz 

derili insanların siyah derili insanlar üzerinde hâkim 

oldukları zamanda. Bugünlerde orada her şey çok 
farklı.

Güney Afrika’daki büyük bir şehre bir tren geldi. 
Trende iki tür vagon vardı. Biri sadece beyaz tenli 
insanlar içindi. Diğeri ise farklı tenli insanlar için; yani 
siyah, kahverengi veya sarı tenli insanlar için... 
Trenden pek çok insan indi. Aralarında siyah derili bir 
oğlan da vardı.

Anne babasıyla birlikte köyden şehre gelmişlerdi. 
Çocuk şehre ilk kez geliyordu. Altı ya da yedi 
yaşındaydı.
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Baba, mutfak eşyalarının bulunduğu sandığı omuz
larının üzerinde taşıyordu. Annenin sırtında küçük bir 
kız vardı. Kız bir bezle anneye bağlanmıştı. Ayrıca 
anne, başının üstünde yatak eşyalarının olduğu bir 
çıkın da taşıyordu.

Çocuğun elinde ise yolculuk boyunca yedikleri 
yiyeceklerin olduğu sepet vardı. Sepet artık boştu.

Çocuk raylara ve büyük çatılı tren istasyonuna 
şaşkınlıkla bakıyordu.

Perondaki karmaşa içinde çocuk, anne babasını 
kaybetti. Onları en son gördüğü yere koştu; ama çok
tan gitmişlerdi.

Koşmaya devam etti çocuk. Yerin altına giden bir 
merdivene geldi. Çocuk aşağı inmeye korkuyordu; 
fakat insanlar onu sürüklediler.

Tünelin içinde daha çok korkuyordu. Sonra başka 
bir merdivenden yeniden yukarı çıktı. Artık tren istas
yonun önünde duruyordu.

Birçok insan burada yüksek bir kapının altından 
geçiyorlardı. Çocuk da kapıdan tren istasyonun 
binasına geçmek istedi. Ama biri onu arkasından 
yakaladı:

“Sadece beyazlar için!”
Çocuk dönüp bakınca siyah tenli bir adam gördü. 

Elinde valiz ve çantalarla dolu bir el arabası vardı. 
Adam kapının üzerindeki tabelayı gösterdi.

Çocuğa gülümseyerek el arabasını itmeye devam 
etti.
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Çocuk başka bir kapıdan girdi. Birçok masanın 
bulunduğu bir salona geldi. Orada insanlar oturuyor, 
yiyip içiyorlardı.

Çocuk, ailesini aramak istedi. Fakat açık tenli bir 
adam geldi, çocuğa bağırdı ve kapıyı yeniden açtı.

Çocuk dışarı çıkması gerektiğini anlamıştı. 
Dışarıda, duvara yaslanmış koyu tenli bir delikanlı du
ruyordu.

“Herhalde sen köydensin. Tabelayı görmedin mi? 
Sadece beyazlar için yazıyor, seni küçük fare!” dedi 
delikanlı.

Çocuk delikanlıya dik dik baktı ve peronda 
koşmaya başladı.

Hiçbir yerde göremedi anne babasını.
Bir bankın üzerine oturdu. Burada anne babasını 

bekleyecekti. Nasıl olsa çocuğun kaybolduğunu fark 
edip onu arayacaklardı. Çocuk buna emindi.

O sırada el arabalı adam yeniden geldi. Artık el 
arabası boştu.

Adam, çocuğa bakıp, “Üzgünüm, çocuk, fakat 
burada oturamazsın.” dedi. “Bank sadece beyazlar 
için.”

Ve bankın sırtındaki yazıyı gösterdi.
“Ben okuma yazma bilmiyorum.” dedi çocuk. “Ve 

çok yorgunum.”
Sonra adama anne babasını kaybettiğini anlattı.
Adam, “Şimdi zamanım var, aileni arayabilirim. 

Sen sadece şu el arabasına dikkat et.” dedi çocuğa.
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Adam el arabasını çocukla birlikte peronun sonuna 
kadar itti. Orada koyu tenli genç bir kadın vardı. Bir 
sepet dolusu şişenin başında duruyordu. Adam bir 
şişe limonata satın aldı ondan, onu çocuğa verdi ve 
gitti.

Çocuk el arabasının üzerinde oturuyordu. Şişeyi 
inceledi. Portakal ve limon resmi vardı şişenin 
üzerinde. Ağzında da bir pipet... Çocuk o güne kadar 
sadece iki kez şişeden limonata içmişti. O da, anne 
babası onu büyük bir köydeki pazaryerine götürdük
lerinde.

Çocuk tam ilk yudumunu içecekti ki, karşısında 
küçük bir kız çocuğu gördü. Pembe-beyaz bir yüzü, 
çok açık renk saçları vardı kızın. Elbisesi beyazdı. 
Hatta ayakkabıları da beyazdı. Daha çok küçüktü, 
neredeyse küçük kız kardeşi kadar.

Kız, parmaklarının üzerinde 
duruyor ve bir eliyle el arabasına 
tutunuyordu. Diğer elini şişeye 
uzatıyordu.

Çocuk korktu. Burada her şey 
beyazlar içindi: tren istasyonu, 
yemek salonu, dinlenme bankı...

Bunu düşünerek beyaz kıza kendi limonata 
şişesini verdi. Kız güldü ve hemen pipeti ağzına aldı, 
limonatayı içti.

Çocuk el arabasından öne doğru eğilerek kızın 
limonatayı içişine baktı. Şişenin içindeki limonata git
tikçe azalıyordu.
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Aniden beyaz bir kadın geldi, çok kızdı. Küçük 
kızın elinden şişeyi aldı ve çöp kutusuna attı. Li
monatan geri kalanlar, çöp kutusunun tellerinin 
arasından peronun zeminine damlıyordu.

Beyaz kadın çocuğa bir şey sordu. Durmadan aynı 
şeyi soruyordu. Fakat çocuk, kadının ne dediğini 
anlayamıyordu.

Limonata satan koyu tenli kadın geldi yanlarına. 
Çocuğa, “Bu kadın senin limonatadan içip içmediğini 
bilmek istiyor.” dedi. “Küçük kızdan önce pipeti ağ
zına soktun mu?”

Çocuk başını salladı. “Hayır!” dedi. Beyaz kadının 
bunu neden bilmek istediğini anlamıyordu.

Beyaz kadın kızı elinden tuttu. Fakat küçük kız, 
kadının elinden kurtuldu ve tek başına yürümeye 
başladı.

Sallanıyordu, daha doğru dürüst yürüyemiyordu. 
Külotu ayağından kayıyordu küçük kızın. Birden kızın 
ayağı takıldı, öne doğru iki elinin üzerine düştü kız.

Beyaz kadın kızı kaldırıp 
kucağına aldı.

El arabasındaki çocuk gül
mekten kırılıyordu.

“Bunu gördün mü?” diye 
soruyordu bir yandan da limo
natacı kadına.

“Küçük bir kız düştü. Ne var 
bunda gülünecek?” diye sordu 
limonatacı kadın.
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“Poposu pespembeydi!” dedi çocuk O kadar çok 
gülüyordu ki, neredeyse konuşamıyordu. “Ormandaki 
maymunlar gibi! Poposu tamamen pembe!”

“Sessiz ol!” dedi kadın. “Neler düşünüyorsun sen? 
Onların sadece yüzleri değil, her yerleri öyle açık 
renk.”

Limonatacı kadın, çocuğun yanından uzaklaştı. 
Çocuk o sırada anne babasının geldiğini gördü. 

Ayağa kalktı, el arabasının üzerinde duruyordu. Kol
larını sallayarak bağırıyordu.

“Onların maymun gibi popoları var! Sadece beyaz
lar için! Sadece beyazlar için! Onların maymun popo
ları var, pembe maymun poposu!”

Perondaki koyu tenli insanlar, onun lisanını 
anlayanlar, hep birlikte güldüler. Fakat yüzlerini 
ellerinin arkasında saklıyorlardı. Bazıları da binanın 
duvarına doğru dönüyorlardı. Kimse el arabasındaki 
çocuk kadar yüksek sesle gülmüyordu.
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"Baha

Roland’ın anne babası evli değildi. Babası başka 
bir şehirde yaşıyordu.

Roland daha küçükken annesi sabahları onu çocuk 
yuvasına götürüyordu. Daha sonra Roland tek başına 
kreşe gidiyordu.

O her şeyi öteki çocuklardan daha erken yapmaya 
başladı: Dört yaşındayken tek başına tramvaya veya 
otobüse biniyordu. Beş yaşındayken telefon edebili
yor, alışveriş yapabiliyor ve doktora gidebiliyordu. 
Annesi bazen işten eve geç geldiğinde Roland akşam 
yemeği için masayı hazırlıyordu. Hatta hazır çorba 
pişirebiliyor ve patates kızartabiliyordu.

O zamanlar Roland babasını çok fazla düşünmü
yordu. Babasının başka bir şehirde yaşadığını biliyor
du. Babası bazen doğum günlerinde veya yeni yıllar
da hediye gönderiyordu.

“O çok unutkandır...” dedi anne. “Üzülme.”
“Belki de beni sevmiyor...” dedi Roland. “Beni hiç 

tanımıyor ki.”
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Roland okula başladı.
Öteki çocuklar sık sık babaları, meslekleri, hobileri, 

oyunları, pazar gezmeleri hakkında konuşuyorlardı.
Roland doğal olarak annesini anlatıyordu. Onun 

da bir mesleği vardı. Yaz aylarında, pazar günleri bir
likte kürek çekmeye gidiyorlardı, bu onların hobisiy- 
di. Bu konuda anlatacak çok şey vardı. Fakat Roland 
babası hakkında çok az şey biliyordu. Ve en kötüsü, 
sınıfındaki kızlardan birinin ona babasını sormasıydı. 

“Senin baban var mı?” diye sordu kız.
“Elbette var. Başka bir yerde yaşıyor...” dedi 

Roland.
“Fakat sen onu tanımıyorsun.”
“Bana hediyeler gönderiyor.”
“Annene para gönderiyor mu?”
“Bilmiyorum...” dedi Roland. “Annem kendi başına 

para kazanabiliyor. Bunun için bir kocaya ihtiyacı 
yok.”

“Zaten kocası yok ki...” dedi kız. “Annem senin 
annenle babanın evli olmadıklarını söyledi.”

“Doğru!” dedi Roland. “Evli değiller...”
Ve kızı orada bıraktı.
Roland eve gelince ilk iş annesine sordu:
“Anne, babamla niye evli değilsiniz?”
“Eskiden birbirimizi çok severdik ve evlenmek 

istiyorduk. Fakat sonra kavga etmeye başladık. Git
tikçe daha sık kavga ettik. Sonunda evlenmemenin 
daha iyi olacağına karar verdik. Evlensek kim bilir
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daha ne çok kavga ederdik. Hem ikimiz, yani sen ve 
ben, her şeyin üstesinden geliyoruz, değil mi?” 

“Evet...” dedi Roland. Ve sonra sordu: “Babam 
uzun boylu mu?”

“Çok değil...” dedi anne. “Orta boyda.”
“Neden onu ziyaret edemiyorum? Ona mektup yaz, 

onu ziyaret etmek istediğimizi söyle...” dedi Roland. 
“Bilmem ki...” dedi anne.
Fakat Roland babasını görmek istiyordu. Annesine 

mektubu yazana kadar rahat vermedi.



Yaz tatilinde Roland’ın babasının yaşadığı şehre 
gittiler. Baba onları tren istasyonunda karşılayacaktı. 
Fakat uzun süre beklemek zorunda kaldılar, çok geç 
gelmişti.

“O işte hep böyle unutkandır.” dedi kadın gülerek. 
Ama Roland üzülmüştü.

“Galiba bizi göreceğine sevinmiyor...”
Sonunda babası göründü. Annesi ile aynı boy

daydı. Çok nazikti, Roland onun mahcup olduğunu, 
ne söyleyeceğini bilemediğini fark etti.

Arabası tren istasyonun önünde duruyordu. Hay
vanat bahçesine gittiler. Yol boyunca sadece kadın 
konuştu. Havadan, mesleğinden, Roland’ın tanıma
dığı insanlardan bahsetti.

Baba sadece dinliyordu. Arada da dinlediğini gös
teren sesler çıkarıyordu:

“Hım... Evet, evet... Tabii...”



Roland, babasının annesini aslında dinlemediğini 
düşündü.

Anlaşılan baba başka şeyler düşünüyordu.
Hayvanat bahçesine vardıklarında, Roland anne ve 

babasının arasında yürüyordu. Çok neşeliydi.
Babası hâlâ çok fazla konuşmuyordu. Gişeden bir 

kitapçık satın almıştı, oradan hayvanlar hakkındaki 
bilgileri okuyordu.

Roland, babasının okuyacak bir şeyler bulduğu için 
sevindiğini düşündü.

Öğle yemeği için hayvanat bahçesinin lokantasına 
gittiler. Izgara tavuk yediler. Roland istediği kadar 
limonata içebilirdi.

Masada babasının karşısına oturdu. Babasının 
nasıl yiyip içtiğini izliyordu. Öteki çocukların hep 
babalarıyla oturduklarını düşündü. Roland ise sadece 
bir günlüğüne babasıyla birlikteydi. Ona çok iyi bak
malıyım, bu anı çok iyi aklımda tutmalıyım, diye dü
şündü.

Fakat aynı zamanda babasının onlarla ne 
konuşacağını bilemediğini de düşündü.

Belki de Roland’la annesinin bir an önce gitmeleri
ni istiyordu.

Aslında daha dondurma yemeye gideceklerdi. 
Fakat Roland’ın midesi bozuldu. Dışarı çıkıp yol kena
rındaki çimlere kustu.

Annesiyle babası hemen arkasından koştular. An
nesi Roland’ın başını tuttu ve ağzını sildi.
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Babası çok korkmuş görünüyordu.
“Limonatadan olmalı...”
Roland bir an önce tren istasyonuna gitmek, en 

kısa zamanda evde olmak istiyordu.
“Daha geç saatteki trene binebilirsiniz...” dedi 

baba.
Roland annesine bakıp hafifçe göz kırptı. Anne 

bunun anlamını biliyordu.
“Gidelim, eve geç kalmayalım.”
Babası tren istasyonunda Roland için mutlaka bir 

şeyler satın almak istiyordu. Roland’sa ondan ne 
isteyeceğini bilemiyordu.

Babası ona bir tükenmez kalem, bir not defteri, bir 
dergi ve deri kılıf içinde bir tarak hediye etti.

Roland ve annesi kompartımana girdiler. Cam 
kenarına oturdular. Baba peronda onların gitmesini 
bekliyordu. Ailesiyle vedalaşan bir baba gibi görünü
yordu.

Baba bir ara Roland’a hayvanat bahçesinden aldığı 
kitapçığı uzattı. “Bu senin olsun. Bütün gün ora
daydık...” dedi.

“Okulda çocuklara gösteririm bunu...” dedi Roland.
Nihayet tren hareket etti. Tren uzaklaşırken Roland 

ve annesi el salladılar. Babası da onlara el salladı.
Roland annesine döndü:
“Sanırım beni çok seviyor...” dedi. “Bana hayvanat 

bahçesinden aldığı kitapçığı verdiğinde fark ettim 
bunu. Çok sevimli...”
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“Onunla evlenmemi ister misin?” diye sordu anne. 
“Aslında o bir yabancı... Neden evlenesin ki?” dedi 

Roland. “Ama arada bir onu ziyarete gidebiliriz.”

Or ''
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Ziç Sofok Oferide

Nihayet yeni bir ev bulmuşlardı; dört odalı, düzgün 
bir ev. Nihayet barakadan taşınabilirlerdi. Artık üç 
çocukları mutfakta yatmak zorunda kalmayacaktı.

“Gerçek bir apartman dairesi!” dedi kadın. “Ban
yolu ve balkonlu!”

Barakalardaki komşular onları biraz kıskanıyor
lardı. Fakat mobilyaları kamyona yüklerken onlara 
yardım ettiler. Çocuklara da akşama kadar bakacak
larını söylediler.

Kamyon üç sokak ileride durdu.
Eşyalar kaldırıma indirilirken, parlak güneşin al

tında nasıl da yıkık dökük görünüyorlardı.
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“Yeni bir mutfak dolabı satın almalıydık...” dedi 
kadın. “İnsan gerçekten utanıyor.”

“Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun?” diye sordu 
adam. “Şimdi birikim yapmak zorundayız.”

Yönetici hanım, onları gördüğüne hiç sevinme- 
mişti. “İşte geldiler. Kendimizi birçok şeye hazırla
malıyız. Dört çocukları var, dördü de altı yaşından 
küçük. Gerçek bir gecekondu milleti!”

Yönetici birinci katın merdivenlerinden seslendi: 
Siz! Dikkat edin de, tırabzanlara zarar vermeyin. 

Saat bir ile üç arası apartmanda gürültü yapılamaz. 
İşinizi çabuk bitirin. İşiniz bitince de merdivenleri 
bir güzel silin.”

“Ne iyi bir karşılama ama...” dedi adam aşa
ğıdan.



Akşam olunca barakalara gidip çocuklarını 
aldılar. Eski komşuları, “Bizi yeni evinize ne zaman 
davet edeceksiniz?” diye sordular.

“Daha sonra...” dedi adam.
“Apartmanda göze batmamalıyız...” dedi kadın. 

“Orada daha çok yeniyiz.”
“Bu tavrınız çok kaba...” dedi eski komşular. “Siz 

yakında bizi tanımazsınız.”
Yönetici ertesi gün geldi. “Bebek arabasını 

aşağıda bırakmayın...” dedi. “Kaykayı da... O eski 
püskü eşyaları ne zaman yukarı taşıyacaksınız? 
Hem, sizin halınız yok mu?”

“Var, tabii var!” dedi kadın anında. “Yeni aldık 
bir tane!”

En kısa zamanda oturma odası için bir halı satın 
aldılar. Ama bunun için önce başkasından borç para 
almak zorunda kaldılar.

Çocukların avluda oynaması yasaku. Fakat ya
kınlarda oyun parkı yoktu.

Bu yüzden oğlan bazen evin içinde kaykayına 
biniyordu. Kız da bebek arabasını holde bir ileri bir 
geri sürüyordu.

Yönetici yeniden geldi.
“Nedir bu gürültü? Alt kattakiler sizden şikâyetçi. 

Sizin geldiğiniz yerde, barakalarda, böyle şeyler 
normal gelebilir. Ama burada değil.”

Kadın, kaykayı ve bebek arabasını çatıya kal
dırdı.
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Aynı apartmanda yaşayan bir kadınla karşılaştı 
adam bir gün. “Eşiniz neden her gece saat bire 
doğru eve geliyor?” diye sordu kadın. “Namuslu 
evlerde böyle şeyler olmaz.”

“Eşim akşamları bir otelin mutfağında yardım 
ediyor...” dedi adam. “Biz büyük bir aileyiz, o da 
para kazanmak zorunda.”

“Neden barakalarda kalmadınız o zaman?” dedi 
kadın. Sonra da evinin kapısını çarparak kapadı.

Kısa süre sonra, barakalarda yaşayan eski 
komşuları bu aileyi ziyarete geldiler.

“Geçiyorduk, uğradık...” dediler. “Yoksa bizi da
vet etmeyecek misiniz?”

Bir sepet dolusu içecek getirmişlerdi. Güzel bir 
yaz akşamıydı. Eski komşular, yeni evin balkonun
da oturmak istediler. Kadın tedirgin oldu.

“Lütfen yüksek sesle konuşmayın ve çok 
gülmeyin!” dedi.

Eşi bunu duyunca sinirlendi:
“Onlar bizim arkadaşlarımız. İstedikleri gibi ko

nuşup gülebilirler!”
Vakit ilerledikçe eski komşular gittikçe daha çok 

eğlendiler, daha çok gürültü çıkardılar.
Sonunda yönetici zili çaldı. Gürültüyü şikâyet et

mek istiyordu. Herkes kapıya koştu.
“Şerefe!” diye seslendi birkaçı.
“Saat daha dokuz!” dedi biri.
Bir süre sonra üst kattaki komşu geldi şikâyete.
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Barakalardan gelen misafirler içerden bu yeni 
komşuya seslendiler:

“İçeri gelin! Birlikte eğlenelim!”
“Terbiyesizlik!” dedi yeni komşu.
Eski komşular bu işe şaştılar.
“Yeni komşularınız bu insanlar mı yani?” diye 

sordular. Apartman hayatı onlara çok acınası gel
mişti.

Birkaç gün sonra kadın, “Apartmanda kimse 
bana selam vermiyor.” dedi kocasına.

“Bırak, istediklerini yapsınlar” dedi adam.
Altı ay sonra yeniden taşındılar.
“Yine buradasınız!” dediler barakalardaki eski 

komşular.
Onların uğradığı zarara sevinmiş gibi bir halleri 

vardı.
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Anne fabrikada çalışıyordu. O sıralar baba da sık 
sık başka bir kadına gidiyordu. Sonra sürekli o 
Kadınla yaşamaya başladı ve onunla evlendi.

Bunu öğrendikten sonra anne işten ayrıldı. Sü

it, Ivde kalma',a Başladı. Peter ve Wilma’ya, 
en hastayım. Artık çalışamıyorum.” dedi. 
Akşamları sık sık birahaneye veya komşulara gi

diyordu. Eve geldiğinde de merdivenlerde çok fazla 
gurultu çıkarıyordu. Yüksek sesle kendi kendine 
konuşuyordu.

Yeterince para göndermediği İçin, başka bir ka
dınla evlendiği için eski eşine kızıyordu.
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Apartman komşuları bu kadının gürültüsüyle 
uyanıyorlardı. Kapıları bir hışımla açıp ona sesleni
yorlardı:

“Yine sarhoş musun, seni pislik? Çeneni kapat! 
Uyumak istiyoruz!”

Her seferinde kavga çıkıyordu.
Peter de bu yüzden genellikle uyanıyordu. 

Annesinin kapıyı çarparak kapadığını duyuyordu. 
Yorganı başının üzerine kadar çekip ağlıyordu.

Wilma ise her zaman derin uykuda olurdu. Hiçbir 
şey duymazdı. Peter buna seviniyordu. Wilma 
henüz altı yaşındaydı; bütün bu olanları bilmemesi 
daha iyiydi.

Anne bazen geceleri çocukların odasına giderdi. 
O zaman Peter’in ağladığını fark ederdi. Peter’in ya
tağına oturur ve o da ağlardı.

“Bir daha yapmayacağım...” diye fısıldardı. “Ne
den bırakamıyorum? Ama bir daha yapmayacağım, 
asla, sana söz veriyorum.”

Bazen gerçekten bir süre her şey iyi giderdi. 
Anne akşamları evde kalırdı. İş arar, para biriktirir, 
çocuklara yeni ayakkabılar, giysiler alırdı. Bir 
seferinde bir televizyon bile aldı. Ama sonra onu 
geri vermek zorunda kaldılar; çünkü taksitleri öden
memişti.

Ama annenin iyi olduğu zamanlar uzun sürmü
yordu. Sonra anne yine geceleri dışarı çıkmaya baş
lıyordu. İşten kovuluyordu. Kötü günler yeniden 
başlıyordu.
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Çocuklar sabahları erken kalkmak zorundaydı. 
Anne ise uyuyor olurdu. Peter kahvaltıyı hazırlıyordu.

Peter bazen okula gitmiyordu. Annesine, “Bugün 
beden eğitimi dersimiz spor sahasında...” diyordu. 
Ama spor sahasına değil, hale gidiyordu. Oradaki 
adamlara o gün okulunun olmadığını söylüyordu.

Adamlar ondan boş kasaları üst üste dizmesini 
istiyorlardı. Haldeki çöpleri süpürüyordu. Buna 
karşılık ona meyve ve sebze veriyorlardı. Peter de 
bunları eve götürüyordu. Annesi hiç fark etmiyordu, 
çünkü akşamüstüne kadar uyuyordu.

Wilma okuldan gelene kadar Peter sokaklarda 
dolaşıyor, dükkânlara bakıyor veya alışveriş mer
kezlerinde yürüyen merdivene biniyordu.

Yağmur yağdığı zaman evde kalıyordu. O zaman 
evi topluyordu. Derli toplu olmayı seviyordu. 
Eskiden pazar öğleden sonraları teyzesi veya 
dedesi onları ziyarete gelirdi. Dede ölmüştü ve 
teyze de artık gelmiyordu.

Peter halden aldığı sebzelerle 
öğle yemeğini hazırlıyordu. Wilma 
patatesleri soyuyordu. Çocuklar 
genellikle yalnız yemek yiyorlardı. 
Anne daha sonra yemeğini ısı
tıyordu.

“Siz iyi çocuklarsınız!” diyordu 
anne. “Ben hastayım, başım kor
kunç ağrıyor!”
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Peter baş ağrılarının sebebini biliyordu; fakat 
hiçbir şey söylemiyordu.

Anne öğleden sonraları kütüphaneden ödünç 
alınmış kitapları okuyordu. Sonra akşam yemeğini 
hazırlıyordu, gitmeden önce çamaşırlarla ilgileniyor
du.

Akşam yemeğinde çocuklara genellikle okuduk
larını anlatıyordu. Bu televizyon izlemek kadar 
güzeldi. Çünkü anne çok güzel anlatıyordu okuduk
larını. Yetişkinler hakkında gerçek hikâyelerdi bun
lar; aşk hikâyeleri ve macera.

Peter daha sonra o hikâyeleri sokaktaki çocuk
lara anlatıyordu.

“Annem çok akıllı!” diye övünüyordu.
Eğer annesi hakkında konuşurken biri sırıtırsa, 

Peter hemen ona dayak atıyordu.
Peter gittikçe okuldan daha çok kaytarıyordu. Bir 

gün öğretmen Peter’in annesine bir mektup yazdı. 
Peter’in bundan haberi yoktu. Mektup eve gel
diğinde, Peter okuldaydı.

Teneffüslerde yakan top oynuyorlardı. Aralarında 
birkaç büyük kız da oluyordu.

Bir gün top Peter’deyken, Wilma koşarak yanma 
geldi:

“Peter, annem burada!”
Anne bahçe kapısında durmuş hademeyle konu

şuyordu. Yüzü şişmiş ve kızarmıştı, gözleri parlıyor
lardı. Mantosu eğri düğmelenmişti, saçları salkım 
salkımdı.
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Peter annesine ne olduğunu anladı hemen. An
laşılan daha sabahtan içki içmeye başlamıştı.

Peter, Wilma’ya döndü:
“Hani, annem nerede? Onu göremiyorum.”
“Orada, bahçe kapısında!” dedi Wilma. “Gel be

nimle!”
Wilma bahçe kapısına doğru gitmek istedi; fakat 

Peter onu durdurdu.
“O bizim annemiz değil. O bir yabancı.”
Sınıf arkadaşları ve büyük sınıflardan kızlar da 

bahçedeydi. Peter bu yüzden annesini görmezden 
geliyordu.

Öğretmen, öğretmenler odasında, açık pence
renin önünde duruyordu. Elinde bir fincan kahve 
vardı. Anne oraya doğru gitti, pencerenin önünde 
durdu.

“Siz ne istiyorsunuz benim çocuklarımdan? Buna 
izin vermem! Ben hasta bir kadınım, buna izin ver
mem!” diye bağırdı.

Bunları söylerken ayakta duramıyor, sallanıyor
du. Duvara tutunmak zorunda kaldı. Okul bahçe
sindeki bütün çocuklar onu izliyorlardı.

Wilma ağlamaya başlayınca, Peter öğretmenin 
annesine ne dediğini duyamadı.

Hademe Peter’in yanına geldi:
“Onu buradan götür. Çok sarhoş, herhalde bunu 

fark ediyorsundur.”
Peter annesinin yanma gitti. Kadın hâlâ kızgındı. 

Peter onu kolundan tuttu ve bahçe kapısından
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dışarıya çekiştirdi. Kadın neredeyse düşüyordu. 
Peter annesine bir tekme attı ve onu azarladı. “Seni 
pislik!” diye bağırdı. “Seni lanet olası pislik!”

Kadın gitti.
Peter annesinin düz yürümek için nasıl uğraş

tığını fark etti. Etrafına baktı; öğrenciler, öğretmen
ler, hademe ve ağlayan Wilma; herkes hâlâ onlara 
bakıyordu.

Peter koşarak Wilma’mn yanına gitti. Kızın elini 
tuttu, “Hadi gel, onu eve götürelim.” dedi. Öğret
mene sormadan, Wilma’yla birlikte annesinin arka
sından gittiler.

Peter o günden sonra, annesi bir kliniğe yatana 
kadar, okula gitmedi. Klinikte annesine alkolü bı
rakması için tedavi uygulayacaklardı.

Normalde altı haftalık bir tedavi süreci iken, 
anne altı ay klinikte kaldı. Bu süre içinde Peter, 
annesinin içki içmesinin bir hastalık olduğunu an
ladı.

Çocuklara teyze baktı. Onun evi sanki her gün 
pazarmış gibi derli topluydu. Peter evin bu kadar 
toplu olmasını artık eskisi gibi güzel bulmuyordu.

Amca da çocuklara şöyle diyordu:
“Bize minnet borçlusunuz. Sizi pislikten çıkar

dık.”
Bu söz dışında, amca çocuklara karşı çok ki

bardı. Akşamları hep birlikte televizyon izliyorlardı. 
Peter’i futbol sahasına götürüyordu.
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Bir gün annelerinden bir mektup aldılar.
“Eve döndüğüm zaman her şey farklı olacak. 

Çalışacağım, size bakacağım. Düzenli bir hayatımız 
olacak. Bir televizyon alacağız. Akşamları yanınızda 
kalacağım.”

Nihayet anne klinikten döndü. Gerçekten de 
mektupta yazdığı gibi bir hayat başladı onlar için. 
Fakat bu yeni hayat sadece bir yıl sürdü. Sonra 
anne yeniden içmeye başladı. Ve hayat yine eskiye 
döndü; iyi ve kötü bir arada. Peter mutsuzdu. Yine 
de okuldan çok sık kaytarmadı. Annesine öğretmen 
tarafından bir mektup daha gönderilmesine yol aça
cak bir davranış sergilemedi.

Annesi ne zaman dışarı içmeye çıksa, o gelene 
kadar Peter uyanık kalıp bekledi. Geldiğini işitince 
aşağı inip onu sessizce yukarı çıkardı. Böylece mer
divenlerde gürültü çıkmamasını sağladı. Kimse 
annesine bir daha “pislik” dememeliydi.



Sintaju Afrika’da bir köydeki çocuğun adıydı. 
Anlamı: Kaç gün görmüşüm?

Anne babasının ondan önce altı çocukları ol
muştu, hepsi daha küçükken ölmüşlerdi. Sintaju 
doğduğunda onun da fazla yaşamayacağını düşün
düler. Bu nedenle ona Sintaju adını verdiler.

Zaten o devirde küçük çocukların ölümleri yay
gındı.

Bebekler annelerini emiyorlardı. Ama anneler 
karınlarını doyuramıyorlardı. Açtılar, tarla işleri ne
deniyle yorgundular.

Fakat Sintaju ölmedi.
Annesi onu sırtına bir bezle bağlıyor ve tarlaya 

götürüyordu. Kadın eğilip çalışırken Sintaju baş 
aşağı, annesinin kahverengi ensesinde asılı duru
yordu. Bazen uyuyordu, bazen de onun rengârenk 
başörtüsüyle oynuyordu.
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Tarlalar toprak sahibine aitti, onlara sadece 
ödünç vermişti. Buna karşılık, toprak sahibine mah
sulün neredeyse hepsini vermek zorundaydılar, 
kendilerine çok az kalıyordu. Fakirlikleri bir türlü 
son bulmuyordu.

Köydeki herkes fakirdi. Zaten başka bir hayat 
bilmedikleri için durumlarından memnundular. 
Toprak sahibini gördükleri zaman önünde eğiliyor
lardı. Ayaklarını öpmek istiyorlarmış gibi...

Sintaju büyüyordu, yürümeyi ve konuşmayı 
öğrendi. Babası küçük bir kazma yaptı onun için. 
Artık Sintaju anne babasına yardım ediyordu. Tıpkı 
diğer çocuklar gibi...
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Sintaju dört yaşına basmıştı. Dallardan ve otlar
dan yapılmış daire şeklinde bir kulübede yaşıyor
lardı. Kulübenin ortasında bir ateş çukuru vardı. 
Annesi orada akşamları sebze lapası pişiriyordu.

Sintaju büyüdükçe iri, güçlü, uzun bacaklı ve 
güzel koyu kahverengi tenli bir çocuk oldu.

Ormanlarda çuvallar dolusu yabani kahve toplu
yordu, onları komşu köyde pazara götürüyordu. Bir 
beyaz adam kahveye> karşılık kendisine eski bir el 
radyosu verdi. Sintaju henüz on iki yaşındaydı.

Dünyayı tanımak, başka yerlerdeki hayatı bilmek 
istiyordu. Anne babası ise başka hayatlara hiç de 
ilgi duymuyorlardı.

Komşu köyde bir okul vardı. Sintaju zamanı 
oldukça oraya gidiyordu. Bir duvarın arkasına sak
lanıyordu ve dersleri dinliyordu. Öğrenciler, otların 
üzerine oturuyor, kitap ve defterlerini dizlerinin 
üzerinde tutuyorlardı. Öğretmen yaşlı ve katı bir 
adamdı, çocukları dövüyordu bir şeyi yanlış yap
tıkları zaman.

Sintaju yine de çocukları kıskanıyordu. Okula git
mek için zamanı yoktu. Anne babasına yardım 
etmek zorundaydı. Fakat kısa sürede birkaç harf 
öğrendi. Komşu köyden bir oğlan Sintaju’ya harf
lerin nasıl yan yana geldiğini gösterdi.

“Şehir okulunda çok daha fazla bilgi edi
nebilirsin.” dedi çocuk. “İnsanlar bildikleri her şeyi 
orada öğrenebiliyorlar.”
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Sintaju bunu sık sık düşündü.
O sıralar Sintaju’nun bir kardeşi oldu. Bir oğlan. 

Ona Juhanis adını koydular.
Sintaju kardeşini çok seviyordu. Ona şarkılar 

söylüyordu. Ufaklık ilk kez güldüğünde Sintaju çok 
gururlandı.

Fakat sonra öldü Juhanis. Annesi ona iyi süt 
veremediği için öldü.

Sintaju ağladı önce, sonra çok sinirlendi. Anne 
babasına, “Neden bebeklerimiz ölüyor?” diye 
sordu. “Neden onlara iyi bakamayacak kadar faki
riz? Neden toprak sahibi bizim mahsulün büyük 
payını alıyor? Neden bütün topraklar onun? Neden 
bizim bir şeyimiz yok?”

“Bu hep böyleydi...” dedi baba. “Hayatımızı 
değiştiremeyiz. Zamanla sen de öğreneceksin.”

Fakat Sintaju bunu öğrenmek istemiyordu. Çok 
huzursuzdu, anne babası gibi memnun değildi bu 
durumdan.

Sintaju on üç yaşma girdiğinde, anne babasına 
şöyle dedi:

“Ben şehirde okula gitmek istiyorum. Böylece 
dünyada neler yaşandığını öğrenebiliyorsun.”
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Anne babası hemen karşı çıktı: “Dünyada neler 
olduğundan bize ne? Sen haline şükret.”

Sintaju’nun bütün akrabaları aynı şeyi düşünü
yordu:

“Hiçbirimiz okuma yazma bilmiyoruz. Zaten 
senin bu mutsuzluğun, bu aptal fikirlerin hep oku
ma yazma öğrendiğin için oluyor. Ailesini terk eden 
mutsuz olur. Biz burada doğduk, burada kalmak 
zorundayız.”

Hatta şöyle bile dediler:
“Herhalde şehirde beyazlar gibi giyinmek de 

istersin sen... Burnun çok havada senin... Şehirde 
açlıktan ölürsün. Toprak sahibi bize iyi davranıyor.”

Babası Sintaju’nun okula gitmesini yasakladı. 
Ama Sintaju okula gizlice de olsa gitmeyi sürdürdü.

Okula gittiğini öğrenirlerse anne babasının çok 
sinirleneceğini biliyordu. Fakat o bildiği yoldan 
dönmek istemiyordu. Bebeklerin daha fazla ölme
mesini sağlayabilirdi. Bu yaşadıkları fakirliği ve aç
lığı yenebilirdi.

Yanına boş bir çuvaldan ve eski radyosundan 
başka bir şey almamıştı.

Beş gün boyunca dağlardan geçti. Çuvala, 
ormandaki yabani kahve çekirdeklerini topladı. Ge
celeri yol üzerindeki köylerde uyuyordu.

Oradaki insanlar onu kabul ediyor ve yiyecek bir 
şeyler veriyorlardı. Sonra okulun bulunduğu şehre 
geldi. Öğretmenlerden çoğu genç erkeklerdi. Bu
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Sintaju’yu çok şaşırttı. O öğretmenlerin, komşu köy
deki öğretmen gibi, yaşlı olduklarını düşünmüştü. 
Ve buradaki okul birçok odası olan sağlam bir 
binaydı!

Öğretmen Sintaju’ya, “Burada kalabilirsin...” 
dedi. “Fakat çok çalışman gerek. Öğrenmen gere
ken çok şey var.”

Sintaju öğrenmenin çok zaman isteyeceğini hiç 
düşünmemişti.

Okuldaki diğer erkek çocuklara nerede yaşaya
bileceğini sordu. Bazıları sekiz veya on kişi birlikte 
bir oda kiralamışlardı.

İçlerinden biri, “Bizde bir yatak boş!” dedi. 
“Fakat kira için bize para vermek zorundasın.”

Sintaju kahveyi ve radyosunu bir tüccara sattı, 
bununla kirayı ödedi. Biraz parası arttı.

Odasındaki çocuklarından beşi, Sintaju gibi evle
rinden kaçmışlardı.

Onlarla pek çok konuda konuşabileceğini 
düşünüp seviniyordu.

Çocukların çoğu mühendis olmak; ilende köp
rüler, yollar, arabalar, uçaklar, makineler yapmak 
istiyorlardı. Bazıları doktor olmayı düşünüyordu. 
Geri kalanıysa tarım üzerine bir şeyler öğrenmek 
istiyorlardı.

Sintaju öğretmen olmak istediğini söyledi.
“Ben öğrenmeye açtım, öğretmen olmak istiyo

rum. Eğer köylerimizdeki herkes okuma yazma
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bilirse, binlerce yıl öncesi gibi yaşamak istemeye
ceklerdir.”

Çocuklar gün boyunca ders çalıştılar. “Tembel 
olmamalıyız. Çok fazla vaktimiz yok, açlık 
peşimizde...” diyorlardı.

Çünkü hiçbirinin parası yoktu. Çoğu akşamı so
kak lambasının altında ders çalışırken, kitap 
okurken geçiriyorlardı. Çünkü lambaları için yağ 
almaya paraları yoktu.

Kısa süre sonra Sintaju kirayı ödeyemez hale 
geldi. Başka bir çocuk onun yatağım aldı. Artık 
Sintaju bulduğu bir yerde yatıyordu; bazen ağaç
ların altında, bazen yardımsever insanların bara
kalarında.

Sintaju, şehirdeki, beyazların geldikleri seyahat 
otobüslerinin ve güzel arabaların durduğu otele 
gitti. Aslanların, timsahların fotoğraflarını çekmek 
isteyenlere Sintaju yardımcı oluyordu. Karşılığında 
biraz bahşiş alıyordu.

Sonra yağmur zamanı geldi çattı. Sintaju kendi
sine bir yer bulamıyordu. Açık alanda, çamurlu yer
lerde yatıyordu. Öksürmeye başladı, ateşlendi.
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Sintaju artık on beş yaşma girmişti. İlk kez 
cesareti kırılmıştı.

“Kollarım ve bacaklarım bir sopa kadar inceler... 
Kafamın içi bomboş... Öğrenmem gereken ne çok 
şey var... Öğretmen otamadan öleceğim. Köyüme 
geri döneceğim.”

Okuldan birçok çocuk paraları olmadığı için geri 
dönmüşlerdi bile.

Arkadaşları Sintaju’ya beklemesini söylediler.
“Hiç değilse yağmur bitene kadar bekle. Şimdi 

bütün yollar çamur içinde...”

Yağmur durduğunda Sintaju’nun köyünden bir 
adam geldi.

“Annenle babanın selamları var. Küçük bir kız 
kardeşin oldu, adı Meskerem. Şimdi bir yaşında, yü
rüyebiliyor artık. Güzel, güçlü bir kız... Sana söyle
memi istediler. Bir de şu torbayı yolladılar. İçinde 
mısır, buğday ve biraz kek var.”



Sintaju okul binasının arkasındaki meydanda bir 
ateş yaktı. Koyu bir mısır lapası pişirdi. Ailesini 
düşündü. Küçük kız kardeşini düşündü. Çok mut

luydu.
“Gelin, benimle birlikte yemek yiyin!” diye 

seslendi arkadaşlarına. “Her şeyi ince ince düşün
düm. İki sene boşu boşuna okumuş olmak istemi
yorum. Öğretmen olmak istiyorum, küçük kız kar
deşim ve köydeki bütün çocuklar okula gitmelileı.

Bütün çocuklar güle eğlene yemeklerini yediler. 
“Sintaju’ya bir bakın!” dedi içlerinden biri. “Yirmi 
minik öğretmen babası gibi görünmüyor mu?”
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