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Her fleyi yazaca¤›m, nereden bafllayaca¤›m› ve ne yaza-
ca¤›m› bilmesem de. Tek bildi¤im bu öykünün nas›l son
buldu¤u.

Sonunda, ‹lse evden kaç›yor. 

‹lse, benim ablam. ‹lse kaçt›. Art›k dönmeyecek. Dönecek
olursa da, bir ›slahevine gönderilecekmifl. Bizimkiler
onun sorumlulu¤unu art›k tafl›yam›yorlarm›fl. Emniyet-
teki sosyal dan›flman, “Hele ‹lse bulunsun,” dedi anneme,
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“flu ›slahevi meselesini ondan sonra düflünürsünüz.” Ba-
bam, bu konuda kendisinin de söz hakk› oldu¤unu söy-
ledi; ama bu do¤ru de¤il. O tek laf söyleyemez!

Ben ‹lse’nin dönmesini istemiyorum. Islahevine gir-
mesin!

Onlara hiçbir fley söylemeyece¤im. 
Annemle Kurt, onlara tüm bildiklerimi anlatmam ge-

rekti¤ini öne sürdüler. Babam, büyükannem ve di¤erleri
de ayn› fikirdeydiler. Onlara hiçbir fley anlatmayaca¤›m!

‹lse gitmeden önce bana, “Bundan daha berbat ne
olabilir ki!” demiflti. Hakl›yd› da. En az›ndan kendine gö-
re hakl›yd›. ‹lerde, onun yafl›na gelince, yani ‹lse gibi on
dört olunca, ayn› fley benim için de geçerli olur belki.
‹flte o zaman, Oliver’in de çenesini tutmas› gerekir.

Hiçbir fley bilmedi¤im konusunda ›srar ediyorum!
K›rm›z› mantosunu giydi ve genifl kenarl›, çizgili bir

defter almaya gidece¤ini söyledi. Tek bildi¤im bu, anne! 
Gerçekten baflka bir fley söylemedi, Kurt! Bana ina-

nabilirsin, baba!
Ben x, y ve z’li karmafl›k bir denklem çözüyordum

o s›ra, say›n sosyal dan›flman! Ablam›n ne yapt›¤›n› takip
etmiyordum!

8 Christine Nöstlinger

EVDE VE UZAKTA 3  12/27/12  3:37 PM  Page 8

Annem bana bazen, “Böyle büyük bir aile oldu¤umuz
için sevinmelisin, bunun da kendine göre avantajlar› var,”
der. Bizi “büyük bir aile” olarak tan›mlamak kötü bir fla-
ka. Ama kimi zaman avantajlar› oldu¤u da bir gerçek.
Örne¤in, yafl günlerimde üç büyükannem, üç büyükba-
bam, annem, babam, üvey babam, babam›n efli, üvey ba-
bam›n eski efli ve alt› kardeflim bana hediyeler al›rlar. 

Kula¤a çok karmafl›k geliyor, ama asl›nda oldukça
basit. Annem babamla evlenmifl ve ondan iki çocu¤u ol-
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mufl. ‹lse ve ben. Sonra boflanm›fllar, babam baflkas›yla
evlenmifl ve ondan da iki çocu¤u olmufl. Annemse, Kurt’la
evlenmifl ve iki çocu¤u daha olmufl. Kurt da daha önce
evliymifl. Ve o evlili¤inden de bir çocu¤u var.

Bu gibi durumlar, pek ender de¤il asl›nda. S›n›f ar-
kadafllar›m›n birço¤unun annesiyle babas› boflanm›fl,
yeniden evlenmifl ve yeniden çocuklar› olmufl. Eski ço-
cuklar› için ödedikleri nafakalar yüzünden ekonomik
durumlar› yeni çocuk yapmaya elvermeyenleri bunun
d›fl›nda tutuyorum tabii.

Annemle babam, ‹lse yedi yafl›ndayken boflanm›fl-
lar; ben o s›rada befl yafl›ndaym›fl›m. Sözde, zamanla an-
laflamamaya bafllam›fllar. Ancak, iflin içinde baflka bir me-
sele daha olmal›. Yoksa annem boflanma karar›n› böyle
gizlemezdi. Bir keresinde, afl› karnemi arad›¤›mda, o ka-
rar› belgelerin oldu¤u dosyada buldum. Ama daha ben
karar›n birinci paragraf›n› okuyamadan, annem kâ¤›d›
h›rsla elimden kapt›. Beni ilgilendirmiyormufl, öyle dedi.
Ve k›pk›rm›z› kesildi. 

Annemler bofland›ktan sonra, ‹lse’yle ben önce babaan-
nemin yan›na yerlefltik. Babam eski dairemizde kald›. An-
nem, kendi annesiyle babas›n›n yan›na tafl›nd›; cumar-
tesi ve pazar günlerini ‹lse’yle ben de onlar›n yan›nda
geçiriyorduk. Annem o zamanlar bir gazetede sekreter-
lik yap›yordu.

Gazetenin yaz› iflleri bölümünde, orada editörlük
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yapan Kurt’la tan›flm›fl. ‹ki y›l sonra onunla evlendi ve
biz de babaannemizden ayr›l›p, Kurt’un yan›na tafl›n-
d›k. Sonra annem, Oliver’le Tatjana’y› do¤urdu. Tatjana,
Oliver’den bir y›l sonra dünyaya geldi. Tatjana’yla Oliver
Kurt’a “baba” diyorlar. ‹lse’yle ben ona “Kurt” diyoruz.
Ama Kurt’un annesiyle babas›na dördümüz de, “büyü-
kanne ve büyükbaba” diyoruz.

Büyükannemi hiç sevmiyorum, çünkü o da beni
sevmiyor. Büyükbabamsa çok sevimli biridir. Eskiden
dedem de –babam›n babas›– sevimliydi. Ama art›k iyice
bunad› ve tuhaf tuhaf konufluyor. Hatta bazen, öyle tuhaf
konufltu¤unda babaannem a¤lamaya bafll›yor. Dedem
sürekli kendi kendine m›r›ldan›p duruyor, son ziyare-
timde bana ad›m› ve kim oldu¤umu sordu.

“Ama bu Erika! Erika oldu¤unu görmüyor musun!”
diye ba¤›rd› babaannem.

Öyle ya, dedem ayr›ca zor iflitiyor da.
Bunun üzerine dedem, “Ha tabii, tabii, Erika,” dedi.

Ancak iki dakika sonra gene, “Bu k›z da kim? Bu k›z›n
ad› ne?” diye sordu.

Ben her perflembe, okuldan sonra babaannemle de-
deme giderim. Eskiden, bir y›l öncesine dek yani, ‹lse de
benimle gelirdi. Ama dedem öyle bunay›p tuhaflaflt›¤›n-
dan beri, gelmemek için sürekli bahaneler üretiyor. Ayr›-
ca, babaannemlerin evinin kötü koktu¤unu iddia ediyor.
Lahana turflusu kavurmas› ve k›zarm›fl patates kokuyor-
mufl. Do¤ru. Ama bu koku beni rahats›z etmiyor.
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Bir kere, öyle kokan babaannemin lahana turflusu
kavurmas› ya da k›zarm›fl patatesleri de¤il. Koku, baba-
annemin yan dairesinde oturan Bayan Huber’den geliyor.
Babaannemin mutfa¤›, daire kap›s›n›n hemen arkas›nda
kal›yor. Bayan Huber’in mutfa¤› da kendi daire kap›s›n›n
hemen arkas›nda kal›yor. Babaannemlerin apartman›n-
da mutfaklarda pencere yok. Yaln›zca apartman holüne
aç›lan buzlu camdan kap›lar› var. Onlar›n üstünde de,
sürekli bir kar›fl aç›k duran cam havaland›rma kapakla-
r› bulunuyor. Dolay›s›yla, k›zarm›fl patates ve lahana tur-
flusu kavurmas› kokusu Bayan Huber’in havaland›rma
kapa¤›ndan d›flar› ç›k›p, babaannemin havaland›rma ka-
pa¤›ndan içeri giriyor. Bu kokuyu engellemek babaan-
nemin elinde de¤il.

Geçen akflam, annem bir konu¤umuza, “Eski eflimin
annesiyle babas› felaket bir biçimde yafl›yorlar! Felaket!
‹nsan, günümüzde böylesinin hâlâ mümkün oldu¤una
inanam›yor,” dedi. Sonra da, babaannemlerin mutfa¤›y-
la odalar›n›n nas›l göründü¤ünü tarif etti. Akan sular›n›n
bile olmad›¤›n›, bu yüzden plastik bir le¤ende y›kand›k-
lar›n› söyledi. Kocaman evlilik yataklar›n›n ve eski par-
tallarla dolu dört dolaplar›n›n tüm oday› kaplad›¤›n›,
ayr›ca yata¤›n alt›nda yüzlerce kutu, bavul ve kartonun
durdu¤unu da anlatmadan edemedi. 

“Gözünüzün önüne getirsenize,” dedi, “o ufac›k, a¤-
z›na kadar dolu odaya bir de masa s›¤d›rm›fllar. Sahip ol-
duklar› tek masay› yani. Onun üstünde de, koskoca bir
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demet çingene pembesi gül duruyor, çingene pembesi
plastik gül!”

Annem bunlar› anlat›rken, ‹lse onun yan›nda otu-
ruyordu. ‹lse’nin gözleri incecik oldu. Sinirlendi¤inde,
t›pk› kedi gibi bakabiliyor o. Ne var ki annem, ‹lse’nin
kedi bak›fl›n› fark etmedi. ‹lse’ye dönüp, “Yoksa art›k
plastik gülleri yok mu?” diye sordu.

“Bu kadar merak ediyorsan, git kendin bak!” diye
t›slad› ‹lse; sonra da aya¤a f›rlad›¤› gibi, koflarak ç›kt›
odadan.

Annem onun peflinden flaflk›n flaflk›n bakt›; konu-
¤umuzsa, bu yafltaki genç k›zlar›n genelde böyle zor ol-
du¤unu söyledi. Ard›ndan annem, sorusunu bana yönelt-
meye kalkt›. Ama ona, babaannemin plastik güllerini üç
adet plastik hezaren çiçe¤iyle de¤ifltirdi¤ini aç›klamama
kalmadan Kurt, “Kahretsin, Lotte, böyle saçma fleyler sor-
maktan vazgeç art›k!” diye ba¤›rd›. 

Bunun üzerine, annem h›zla konuyu de¤ifltirdi.
Odam›za gittim. ‹lse çal›flma masas›na oturmufl, t›r-

naklar›n› sümük yefliline boyuyordu. Öfkeden titredi¤i
için, oje t›rnak kenarlar›ndaki deriye de bulafl›yordu. 

‹lse bana, annemden b›kt›¤›n› söyledi. Art›k kendi-
ni zor tutuyormufl. Annem öyle konufltu¤unda öfkeden
solu¤u kesiliyormufl. “Üstelik, söz konusu olan zevksiz-
likse,” diye t›slad›, “annemin ‹talyan yatak odas› aynas›,
babaannemin plastik güllerini aratm›yor, kesinlikle. Tek
fark› daha pahal› olmas›. Ama annem, s›rf evlendi¤i ada-
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