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Okul arkadafl›m Lorenz –eskiden ayn› zamanda özel
arkadafl›md›– boflanm›fl ana babaya sahip olmay›
“üçte bir normal” buluyor. Çünkü, her üç çiftten biri
boflan›yormufl. Ama benim tan›d›¤›m, boflanm›fl ana
babaya sahip bütün çocuklar “üçte iki normal” ol-
may› tercih ederlerdi. Bir tek ben, sekiz ay öncesine
kadar –kesin söylenecekse, nisan›n ortalar›na dek–
annemle babam›n boflanm›fl olmas›n› umursam›yor-
dum. Çünkü bu konuda oldukça flansl›y›m: Birincisi,

Bu bölümde, anneme
olan sevgimle öz sevgim
zorlu bir çat›flmaya girecek,
birincisi ikincisine galip
gelecek ve bu yüzden beni,
kabul edilemez bir dayatma
ile karfl› karfl›ya kalma
tehlikesi bekleyecek.
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annemle babam, daha ben ufac›kken bofland›lar. ‹ki
yafl iki ayl›kken. Yani, kavgalar› ve aralar›nda esen
sert rüzgârlar› hissetmedim. En az›ndan hat›rlam›-
yorum. 

‹kincisi, hem annem hem babam oldukça iyi
kazan›yorlar ve boflanm›fl olarak da gayet güzel geçi-
nebiliyorlar. Birçok insan›n aksine. Çünkü, bu du-
rumda art›k iki daireye ihtiyaç duyuluyor. Ve iki
arabaya. Ve tüm di¤er fleylerin iki kat›na. Çocuklara
kalan da çok daha az oluyor haliyle.

Üçüncüsüyse, baban›n çocu¤unu haftada veya
ayda bir, yani tam mahkeme karar› uyar›nca bir ö¤le-
den sonras› yan›na alabildi¤i türden sabit ve salakça
uygulamalar bizde asla geçerli olmad›. Ben, babam›
her zaman –onun vakti oldu¤u sürece– can›m›n iste-
di¤i s›kl›kta görebildim. 

Bir keresinde bunu bütün bir ay için hesapla-
d›m ve babamla geçirdi¤im zaman›n, arkadafl›m Liz-
zi’nin babas›yla geçirdi¤inden daha fazla oldu¤u so-
nucuna ulaflt›m. Oysa ki, o bir üçte-iki-çocu¤u. Ancak,
babas› hafta içi eve geç geliyor ve bir flifle birayla tele-
vizyonun karfl›s›na geçti¤i anda uyuyakal›yor. Her
hafta sonu ise bal›¤a ç›k›yor! Yine bir üçte-iki-çocu-
¤u olan arkadafl›m Polli’nin babas› ise, ona bir sürü
zaman ay›rmas›na ra¤men, bunu d›rd›r, yak›nma ve
her-fleyi-yasaklamakla zehir ediyor.

Lizzi ve Polli’nin baba bak›m›ndan benden daha
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kötü durumda olduklar›, benim için anas›n›f›ndan
beri aç›k. Mütevaz› olmak gerekti¤i de! E¤er, iyi bir
anneye ve iyi bir babaya sahipseniz, bir de birbirle-
rini sevmelerini beklemek ve hayatta üçlü olarak
–mutlu bir yumak gibi– yuvarlan›p gitmeyi istemek
afl›r› olurdu. Tabii, böyle bir fleyin harika oldu¤u da
su götürmez.

Yani, nisan›n ortalar›na kadar, bölünmüfl aile
yaflam›mdan flikâyetim yoktu. Hatta, sahip oldu¤um
baz› avantajlar›n bilincindeydim. Örne¤in, boflanm›fl
ana babalar çocuklar›n›n karfl›s›na tek yumruk ha-
linde ç›kamazlar. Bunu yapamazlar, çünkü o s›rada
di¤er taraf›n neyi do¤ru buldu¤unu bilemezler. Bir
üçte-iki-çocu¤u yeni bir kot pantolon isterse ve an-
nesi, önce sahip olduklar›n› giymesi gerekti¤inde ›srar
ederse, bunu babas› da ö¤renir ve annenin borusunu
öttürür: “Önce eldekileri giy hele!” Ama, bir üçte-bir-
çocu¤u yeni bir kot isterse ve yan›nda kald›¤› taraf
bunu ondan esirgerse, kotu hâlâ di¤er taraftan ko-
parma flans› vard›r; çünkü, yan›nda kald›¤› taraf›n
di¤erinin bu al›ma karfl› oldu¤una dair en ufak bir
bilgisi yoktur. (“Taraflar” kula¤a saçma sapan geliyor,
ama san›r›m resmi yerlerde kullan›lan terimin do¤-
rusu bu. Ebeveyni bölüp, anne için “ebe”, baba için
“veyn” demek geçerli bir uygulama olmasa gerek.)

Ayn› flekilde, konu k›r›k not oldu¤unda da, s›-
nav kâ¤›d›n› kime imzalataca¤›n› seçme flans›n var.

HAD‹ AMA BABA!
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Tabii bu, boflanm›fl aile çocuklar›n›n hepsi için
geçerli de¤il; birçoklar› nerdeyse ac›nacak haldeler.
Ama benim durumum Tanr›’ya flükür iyiydi ve de-
di¤im gibi, nisan›n ortalar›na kadar, “bölünmüfl” ana
baba yaflam›mdan memnundum.

Ancak bir gün, bir pazartesi günü, okuldan ol-
dukça geç döndüm. Çünkü, hem s›n›f hem de mate-
matik ö¤retmenimiz olan Mavi ‹skete, bana ders biti-
minden sonra, örnek ö¤renci davran›fllar› üstüne bir
söylev vermek zorunda hissetmiflti kendisini. Annem
beni ciddi-bir-durumla-karfl›-karfl›yay›z yüz ifadesiyle
karfl›lad› ve benimle konuflmak zorunda oldu¤unu
söyledi. Acayip önemli bir konuymufl!

Annem gazetecidir. O s›ralar Viyana’daki bir
günlük gazete için çal›fl›yordu. Ço¤unlukla ifllerini
evde hallederdi. Makalelerini dizüstü bilgisayar›nda
dizip, düzeltiye fakslard›. Her zaman, benim anahtar-
çocu¤u* olmak zorunda kalmamam için evde çal›flt›-
¤›n› iddia ederdi. Halbuki bu hiç de umurumda ol-
mazd›. Bir annenin evde olmamas› ile bir annenin evde
olmas›, ama ondan ne zaman bir fley istense, her se-
ferinde, “Beni rahats›z etme, çal›flmak zorunday›m!”
demesi ayn› kap›ya ç›kar. Üstelik anahtar-çocuklar›,
radyo ve CD-çalar›n sesini, annenin kulaklar›na ald›r-
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*Almanya ve Avusturya’da, ana babas› çal›flt›¤› için, okuldan döndü-
¤ünde evde onu karfl›layan kimsesi bulunmayan, dolay›s›yla anahtar
tafl›mak zorunda kalan çocuklara denir –ÇN.
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madan, istedikleri kadar açabilirler. Kimse onlar› ödev
yapmak yerine televizyon seyretmekle suçlamaz. Kim-
se, ö¤leyin dondurmac›ya gittiklerini, yemeleri gere-
ken gulafl› ise gizlice “ortadan kald›rd›klar›n›” fark
etmez.

K›sacas›, o pazartesi günü okuldan dönerken
ö¤le yeme¤i için ald›klar›m› ç›kar›yordum ki –ö¤le
kalorilerimizden ben sorumluyum– annem bana, Mü-
nih’te yeni kurulan Päng adl› bir gazetede çal›flma
teklifi ald›¤›n› aç›klad›. Ve bunun çok iyi oldu¤unu,
çünkü ifli için zaten endiflelendi¤ini. “Gazetesi”nin
durumu berbatm›fl, “de¤irmenin suyu akm›yormufl”
ve muhtemelen batacakm›fl. Üstelik de flu Päng’te iki
misli fazla kazanacakm›fl. O zaman da biz, gerçekten
zengin kifliler olacakm›fl›z.

“Harika, harika,” dedim ve akl›ma kötü bir fley
de gelmedi; çünkü, annemin bundan böyle makale-
lerini flehrin di¤er ucu yerine ülke s›n›r›n›n ötesine,
Münih’e fakslayaca¤›n› düflündüm. Hatta, fakslamay›
yüzüne gözüne bulaflt›rd›¤›, sorun yaflamadan yaln›z-
ca onda bir oran›nda baflar› sa¤lad›¤› için annemle
dalga bile geçtim. Her zaman haks›z yere suçu, di-
züstü bilgisayara at›yor.

Ancak annem, “Feli, e¤er Päng’teki ifli kabul eder-
sem, seninle ben Münih’e tafl›nmak zorunday›z!” dedi. 

Bunu dedi¤inde yeme¤e geçmifltik bile ve u¤ra-
d›¤›m korkunç floktan dolay› çatal›mdaki ›stakozlu

HAD‹ AMA BABA!
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mayonez pantolonumun sol baca¤›na damlad›. Sonra
da annem flunu ekledi: “Ama bunu, sen de kabul
edersen yapaca¤›m elbette! E¤er Viyana’dan ayr›la-
mayaca¤›n› düflünüyorsan, teklifi reddedece¤im!”
Ancak ayn› anda da, sanki reddederse dipsiz bir dep-
resyona düflecekmifl gibi bir ifade tak›nd›. 

Bu beni tamam›yla çaresizlik içinde b›rakt›. Bir
fleye zorlanmaktan nefret eden biriyim. Böyle oldu-
¤um için, baflkalar›n› da bir fleye zorlamaktan nefret
ederim. Benim için aç›k olan tek fley Münih’e gitmek
istemedi¤imdi! Ve de annemi benim için Viyana’da
kalmaya zorlamak istemedi¤im! Ve de bu ikilemin
çözümünün olmad›¤›! Dolay›s›yla, o an için herhangi
bir görüfl aç›klamad›m. Konuyu düflünece¤imi dahi
söylemedim. Ama, san›r›m annem suskunlu¤umu
buna yordu. “Seçimimi kolaylaflt›rmak” için olsa gerek,
Münih’in nas›l müthifl-harika ve “gerçekten fl›k›r-
fl›k›r ve mega-fl›k” bir flehir oldu¤unu uzun uzad›ya,
balland›ra balland›ra anlatt›. Oradan Viyana’ya gel-
mek, trenle miniminicik bir saat sürermifl. Zaten ba-
bam›n da Münih’e acayip çok ifli düflüyormufl, yani
bu durumda onu neredeyse eskisi kadar görebilecek-
miflim. Benim gibi “aç›k ve sosyal” bir çocuk Münih’
te k›sa sürede dünya kadar arkadafl bulurmufl. An-
nemin, Münih’teki çocuklar›n Viyana’dakilerden daha
arkadafl canl›s› oldu¤unu iddia etmesine ramak kal-
m›flt›.

Christine Nöstlinger
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Ö¤leden sonra, annemin daha önce de birçok
plan ve proje yapt›¤›n›, s›k s›k iflini de¤ifltirmek iste-
di¤ini, ama hiçbirinin gerçekleflmedi¤ini düflündüm.
Annem ne zaman istifas›n› yay›n yönetmeninin ma-
sas›na koymuflsa, adam biraz daha fazla para teklif
etmifl ve annemsiz yapamayacaklar›n› öne sürmüfltü.
Bu da annemi her seferinde oldu¤u yerde kalacak ka-
dar duyguland›rm›flt›. 

Kendi kendimi, bu kez de aynen öyle olaca¤›na,
abart›l› kayg›lara gerek bulunmad›¤›na ikna etmeye
çal›flt›m.

Akflamleyin annem tekrar Päng iflinden söz etmeye
bafllad›. En büyük sorunun Münih’te bir daire bul-
mak oldu¤unu söyledi. Orada uygun fiyata daire
bulmak Viyana’dan bile daha zormufl. O flehir ev sa-
hipleri için tam bir hap-yap-para-kap cennetiymifl!
Gerçi Münih’teki eski bir arkadafl›na, bir daire ba-
k›nmas›n› rica etmifl, ama o da kendisine pek ümit
vermemifl.

Yani, yatmaya gitti¤imde sahiden de rahatla-
m›flt›m. Münih’te nas›lsa daire bulunamad›¤›na göre,
diye kendi kendime düflündüm, oraya göç ettirilmek
istenmemi uzun uzad›ya protesto etmek ve annemi
depresyona sürüklemek gereksizdi. “Hayal gibi ifl”in
benim yüzümden de¤il de, hap-yap-para-kapç›lar
yüzünden suya düflmesi daha iyiydi!

HAD‹ AMA BABA!
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