
Salatalik Kral giris 18,bsk  11/6/12  3:44 PM  Page 10

1
Ailemizi tan›t›yorum. Birdenbire 

mutfaktan gelen ses. Baflyazar›n hiç
ilgisini çekmiyor. Üstelik, befl foto¤raf 

makinesinin de öyle.
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Asl›nda olay çok önceleri bafllam›fl. Ama biz
geçen Paskalya’daki pazar günü kahvalt›s›nda fark ede-
bildik. Önce korkunç bir ses geldi. Ben, mutfakta bir fley
devrildi sand›m. Annem bakmaya gitti, ama geri geldi-
¤inde titriyordu ve biz...

Pekâlâ, san›r›m önce biz kimiz, onu anlatmam gerek.
Biz; dedem ve annem ve babam ve Martina ve Niki ve
benim. Büyükbabam neredeyse yetmifl yafl›nda ve geçir-
di¤i son felçten sonra aya¤› biraz aks›yor, a¤z› da biraz
çarp›k. Ama o çarp›k a¤z›yla bile hâlâ bir sürü do¤ru dü-
rüst fley söyleyebiliyor! En az›ndan a¤z› yerinde olan bir-
çok insandan daha akl› bafl›nda konufluyor. Büyükba-
bam, babam›n babas›. 

Babam k›rk yafllar›nda ve bir tafl›t sigorta flirketinde
bölüm flefi, ama çok küçük bir bölümün flefi. Annem,
onun flirkette en fazla üç kifliyi azarlayabildi¤ini söylüyor.
Herhalde bu yüzden evde çok ba¤›r›yor, diyor büyük-
babam.
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Annem de k›rk yafl›nda. Ama çok daha genç göste-
riyor. Saçlar› sar›ya boyal› ve yaln›zca elli kilo. Ço¤unluk-
la neflelidir. Ama bazen k›zar ve bizim için hizmetçilik
yapt›¤›n›, yeniden çal›flmaya bafllayaca¤›n›, o zaman gü-
nümüzü görece¤imizi söyler.

Martina lise ikiye gidiyor. ‹nce, uzun boylu; saçlar›
da sar›. Ama onunkiler gerçek sar›. Gözleri pek iyi gör-
müyor, çünkü kâkülleri görüflünü kapat›yor. S›n›f›ndaki
Berger Alex’i seviyor. Babam, Alex’in saçlar› uzun diye
k›z›p duruyor. Annem ise, bunun önemli olmad›¤›n›, Alex’e
ra¤men Martina’n›n s›n›f birincisi oldu¤unu ve insan›n
ilk aflk›yla evlenmedi¤ini söylüyor. Martina kendi s›n›f›n-
daki k›zlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda hiç de öyle kaz kafal›
say›lmaz. 

Niki bizim küçük erkek kardeflimiz. Ona ço¤u zaman
Nik derim. fiu s›ralar okulda –üç y›ld›r zaten bildi¤i
halde– iki kere ikinin kaç etti¤ini ö¤reniyor. Onun yüzün-
den daha geçenlerde büyük bir pat›rt› yaflad›k; çünkü,
matematik dersinin ortas›nda aya¤a kalk›p, “Hoflça kal›n!”
dedikten sonra s›n›ftan ç›k›p gitmifl. Ama eve dönmeyip,
flu bizim yafll› marangoz Hubert’in yan›na gitmifl ve yer-
deki talafllar› süpürmüfl. ‹lerde marangoz olmak istiyor.
Ö¤retmeni anneme telefon ederek, Niki’nin Hal ve Gidifl’
ten sekiz alaca¤›n› söylemifl.

Benim ad›m ise Wolfgang; on iki yafl›nday›m. Orta
ikiye gidiyorum. Martina’n›n dedi¤ine göre, “iflah olmaz”
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bir görünüflüm varm›fl. Nas›l olsa istedi¤im gibi görün-
meme izin verilmeyece¤ine göre, nas›l oldu¤um hiç umu-
rumda de¤il. Bu yüzden, befl bin fliline mal olmas›na
ra¤men, difllerimi düzeltmeye yarayacak teli de takm›yo-
rum. Çünkü art›k ön difllerimi bile umursad›¤›m yok.
fiimdiye de¤in oldukça iyi bir ö¤renciydim. Ama Haslin-
ger, bizim s›n›f ö¤retmenimiz oldu olal›, bana takt›. Ma-
tematikten de, co¤rafyadan da durmadan ikileri çak›yor
bana. En çok yüzmeyi seviyorum; Yüzme Kulübü’ne de
üyeyim. Antrenörümüz, e¤er çok çal›fl›rsam, iki y›l içinde
s›rtüstü yüzme dal›nda bölge gençler flampiyonu olabi-
lece¤imi söylüyor.

Bahçe içinde bir ev sat›n ald›k. Üç y›ld›r burada otu-
ruyoruz. Annem, evin borçlar›n› ödeyene kadar babam›n
yafll› bir moruk olaca¤›n› söylüyor. Bu nedenle tasarruf
yapmam›z gerekiyor ve büyükbabam da emekli ayl›¤›n-
dan bize pabuç ve pantolon, Martina için de elbiseler
al›yor. Bu bizim iflimize geliyor; çünkü, bir svetflörtün
önünde k›rm›z›-mavi-beyaz çizgiler bulunmas›n› ya da
Muhammed Ali’nin resminin bas›l› olmas›n› hiç önem-
semez büyükbabam. Ayr›ca, büyüyünce de giyelim diye
pantolonlar› üç numara büyük almaz. Geçen yaz Mar-
tina’ya dantel bir bikini alm›flt›. Anlafl›lan biraz içini gös-
teriyordu. Babam çok k›zm›fl, “Oldu olacak bizim k›z or-
tal›kta ç›plak dolafls›n bari!” diye söylenmiflti. Büyük-
babam da kikirdeyerek, “Nihayet o¤lum akl› bafl›nda bir
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laf etti!” demiflti. Babam buna deliler gibi sinirlenmifl,
ama bizim yan›m›zda büyükbabamla kavga etmek iste-
medi¤i için hiçbir fley söylememiflti. Do¤ruca mutfa¤a
annemin yan›na gidip, ona söylenmiflti; ancak annem de,
art›k bütün k›zlar›n böyle bikiniler giydi¤i karfl›l›¤›n› ver-
miflti. Bizden yeterince söz ettim. San›r›m yine Paskalya’
daki o pazar gününe dönebilirim.

Evet, o gün, yani geçen y›l Paskalya’daki pazar günü
kahvalt›dayken, annem mutfaktan d›flar› ç›kt›¤›nda her
yan› tir tir titriyordu. O kadar çok titriyordu ki, Martina
korkudan Paskalya yumurtas›n› kahve fincan›n›n içine
düflürdü.

Büyükbabam, “Neyin var, gelinim?” diye sordu. (Bü-
yükbabam anneme hep “gelinim” der.) Sonra bir pat›rt›
daha duyuldu ve babam, “Niki, kes art›k!” diye ba¤›rd›.

Ne zaman gürültü pat›rt› olsa, “Niki, kes art›k!” der
babam. Bunda ço¤unlukla da hakl›d›r; ama bu kez gürül-
tüyü yapan Niki de¤ildi, çünkü ses yine mutfaktan gel-
miflti. Niki a¤lamaya bafllayarak, bir fley yapmad›¤›n› söy-
lüyor; Martina kahvesinin içinden yumurtas›n› ç›kart-
maya u¤rafl›yordu. Annem de hâlâ titreyerek, “Mutfakta...
mutfakta..,” diyordu. Hepimiz bir a¤›zdan mutfakta ne
oldu¤unu sorduk. Ama annem ne oldu¤unu söyleyemi-
yordu. Büyükbabam kalk›p, mutfa¤›n kap›s›na do¤ru yü-
rüdü. Martina, Niki ve ben de onu izledik. ‹çimden, ya bir
su borusu patlam›fl ya da oca¤›n arkas›ndan bir fare veya
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iri bir örümcek ç›km›flt›r, diye geçiriyordum. Çünkü annem
bunlardan çok korkar. Ama ne su borusu patlam›flt›, ne
fare vard›, ne de örümcek. Hepimiz mutfa¤a a¤z›m›z aç›k
bakakald›k. Arkam›zdan gelen babam da.

Mutfak masas›n›n üstünde, afla¤› yukar› yar›m met-
re boyunda biri oturuyordu. fiayet gözleri, burnu, a¤z›,
kollar› ve bacaklar› olmasa, insan onu rahatl›kla büyük
ve kal›n bir salatal›k ya da orta büyüklükte ince bir kabak
sanabilirdi. Bafl›nda bir taç vard›. Hem de alt›n ve çevre-
si de¤erli k›rm›z› tafllarla süslü bir taç. Ellerinde beyaz
eldivenler vard› ve ayak t›rnaklar› da k›rm›z› ojeliydi.

Bu taçl›-kabak-salatal›k-fley bize do¤ru hafifçe e¤il-
dikten sonra, incecik bacaklar›n› üst üste att› ve kal›n se-
siyle, “Bizim ad›m ‹kinci Kral Kumi-Ori; Treppelid’lerden!”
diye konufltu.

Ondan sonra olanlar› tam tam›na anlatamayaca¤›m,
çünkü flu salatal›k›ms›-kabaktan o kadar korkmufltum ki,
di¤erlerinin neler yapt›¤›na pek dikkat edemedim. Yok
art›k, bu kadar› da olmaz demek, akl›m›n ucundan bile
geçmedi. Amma da matrak görünüyor, diye de düflünme-
dim. Hiçbir fley düflünemedim. Hiçbir fley. Arkadafl›m
Huber Jo böyle durumlarda hep, “Bunun beyni durmufl!”
der.

Yaln›zca babam›n üç kez “hay›r” dedi¤ini hat›rl›yo-
rum. Birincisinde çok yüksek sesle, ikincisinde normal,
üçüncüsünde de çok alçak bir sesle. Babam her zaman,
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hay›r diyorsam hay›r demektir der; ama anlafl›lan bu kez
kendi hay›r’› ona da pek yeterli gelmemiflti. Salatal›k›ms›-
kabak masan›n üstünde oturup duruyordu. Ellerini sala-
tal›k karn› üstünde kavuflturup, “Bizim ad›m ‹kinci Kral
Kumi-Ori; Treppelid’lerden!” diye tekrarlad›.

fioktan ilk kurtulan büyükbabam olmufltu. Kumi-
Ori Kral›’n›n yan›na giderek e¤ildi ve ona, “Sizinle tan›fl-
t›¤›ma memnun oldum. Benim ad›m Hogelmann. Ben
bu evdeki büyükbabay›m,” dedi.

Kumi-Ori sa¤ kolunu ileri uzat›p, elini dedemin bur-
nunun alt›na do¤ru tuttu. Büyükbabam eldivenli bu ele
bakakalm›fl, ama Kumi-Ori’nin ne istedi¤ini anlayama-
m›flt›.

Annem, belki elinin ac›d›¤›n› ve sar›lmas› gerekti-
¤ini filan düflündü. Annem zaten her zaman birilerinin
sarg›ya veya pudraya ihtiyac› oldu¤unu ya da gö¤süne
havlu falan konulmas› gerekti¤ini düflünür.

Oysa, Kumi-Ori sarg› filan istemiyordu; eli de son
derece sa¤l›kl›yd›. Eldivenli elini büyükbabam›n burnu-
na do¤ru uzatarak, “Biz her zaman elimizin öpülmesine
al›fl›k!” diye hay›fland›.

Büyükbabam ona, kesinlikle Kumi-Ori’nin elini öp-
meyece¤ini, öpse öpse hofl bir bayan›n elini öpebilece-
¤ini, Kumi-Ori’nin de hofl bir bayan olmad›¤›n› söyledi.

Kumi-Ori’nin o salatal›k yeflili cildi üstünde balka-
ba¤› sar›s› benekler olufltu ve sinirli sinirli, “Bize ekse-

17

Kim Takar Salatal›k Kral’›

salatalik kral ic 18,bsk  11/6/12  3:45 PM  Page 17


