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Büyükbaba yanlar›na tafl›nmadan önce evde s›k›
bir tart›flma koptu. Schirmer’lerde hep böyle olur.
Yeni, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda olan her fley, mutlaka bü-
tün ayr›nt›lar›yla ve ço¤u zaman yüksek sesle tar-
t›fl›l›r. Adamak›ll› bir pat›rt› kopmadan evdeki ya-
flam normale dönmez.

Schirmer’ler mutfakta akflam yeme¤i yiyor-
lard›. K›sa bir süre önce tafl›nd›klar› bu eski küçük
evde en büyük oda buras›yd›. 

Laura ve Jakob, anne ve babalar›n›n aras›nda-
ki çekiflmeyi heyecanla izliyordu. Anne, büyükba-
ban›n yanlar›nda oturmas›ndan yanayd›.

Baban›nsa, sürekli vurgulad›¤› gibi, baz› çe-
kinceleri vard›. “‹htiyar John yetmifl befl yafl›nda
art›k,” dedi. “Yak›nda bak›ma muhtaç duruma dü-
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flebilir. Ayr›ca, onun biraz çatlak oldu¤unu sen de
biliyorsun, ‹rene.”

Annenin, “Ne olmufl yani?” diye sormas› ba-
bay› daha da k›zd›rd›. ‹nsan›n anne ve babas› bir-
birine girmiflse, hele baban›n da tepesi atm›flsa, en
ak›ll›cas› söze hiç kar›flmamakt›r. Laura yine de
cesaretini toplay›p, “Ama ‹htiyar John annemin
babas›,” dedi.

Jakob hemen ekledi: “Bizim de büyükbaba-
m›z!”

“Beni aptal m› san›yorsunuz!” diye ba¤›rd›
babas› ve çatal›yla taba¤›na vurmaya bafllad›.

Anne, tabak k›r›labilir diye uyard› onu.
Baba bunu umursamad›. Vurmaya devam et-

ti ve kafllar› öfkeyle çat›lm›fl bir halde, “Siz bu ifle
kar›flmay›n bakal›m,” dedi.

“Ama bu onlar›n en do¤al hakk›,” diye dü-
flüncesini belirten anne yerinden kalkt›, taba¤› ba-
ban›n çatal›n›n alt›ndan çekip ald›. “Bizim gibi, ço-
cuklar da ‹htiyar John’la birlikte yaflayacaklar.”

“Öyle tabii,” diye homurdand› baba; elindeki
çatal› biraz mahcup bir edayla masaya b›rak›p, bir
kibrit çöpüyle piposunu kar›flt›rmaya koyuldu.

Ortal›k yat›flm›flt›. Hep böyle olurdu. Baba,
öfkesi yat›fl›nca gerçekten yumuflak ve sevecen
biri olabiliyordu. Ama sinirlenmesi için ufac›k bir
fley yeterdi her zaman.
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Anne tekrar yerine oturup hepsine sordu: “Oda-
s›n›n haz›r oldu¤unu, gelebilece¤ini yazal›m m›
ona? Ev almay› planlarken, bize tafl›nabilirsin di-
ye söz vermifltik.”

“Haydi, yazal›m!” diye ba¤›rd› Laura.
“Yavafl olun,” diye uyard› baba. “Daha eve tam

yerleflmedik. Onar›lacak, boyanacak, çak›lacak bir
sürü fley var. Belki ‹htiyar John’u rahats›z ederiz.”

“Yok can›m. O da yard›mc› olur,” dedi anne.
“Hofluna gider bu.”

“Sen bilirsin,” dedi baba ve piposundan derin
bir nefes çekti. “Ne yazaca¤›z öyleyse?”

“Sevgili ‹htiyar John,” dedi Laura.
“Oras› belli,” dedi baba.
“Yoo, hiç de belli de¤il. Annem, ‘sevgili baba-

c›¤›m’ diye; bizse, ‘sevgili büyükbaba’ diye yazabi-
liriz,” dedi Jakop.

Anne güldü. “‹flte o zaman, alay etti¤imizi dü-
flünür.”

Baba yine sab›rs›zland›. “Peki, ne yazaca¤›z?”
Aya¤a kalkt›, mutfak dolab›ndan bir bloknotla ka-
lem ald›. Baban›n el yaz›s› çok güzeldi. Mesle¤i de
bunu gerektiriyordu, çünkü duvar afiflleri tasarla-
yan bir büroda çal›fl›yordu.

fiöyle yazd›: “Sevgili ‹htiyar John.” Sonra sa¤
üst köfleye: “Dempflingen, 2.3.1976” yazd›.

“Hemen gelebilirsin,” diye dikte etti Laura.
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“Daha henüz yerleflmedi¤i odaya pald›r kül-
dür at›yorsun adam›.” Baba bafl›n› sallad›. “‹htiyar
John evimizi bu kadar çabuk hale yola sokaca¤›-
m›z› beklemiyordur eminim.”

“Ona kulübemiz art›k haz›r, gelebilirsin diye
yaz,” dedi Jakob.

Bunlar›n hiçbiri annenin hofluna gitmedi. “‹h-
tiyar John biraz gariptir,” dedi. “Onu mektupta da
yavafl yavafl haz›rlamal›y›z.”

Akl›na bir fley geldi¤i yüzünden anlafl›l›yordu.
“‹htiyar John nas›l da olmayan bir asansöre bin-
meye kalk›flm›flt›, unuttunuz mu?”

Hepsi hat›rlay›p güldü.
O s›ralarda henüz Stuttgart’ta bir apartman›n

dördüncü kat›nda oturuyorlard›. Büyükbaba ilk
kez ziyaretlerine geliyordu. Yolculu¤u sevmezdi.
Yaflad›¤› Schleswig’ten Stuttgart’a yorucu bir yol-
culuk yapm›flt›. Laura ve Jakob anneleriyle birlikte
istasyona onu karfl›lamaya gitmifllerdi. Trenden
indi¤inde hemen tan›m›fllard› onu. ‹nce uzun boy-
luydu. Çelimsizdi, sanki düflüverecekmifl gibi duran
bir kafas› ve çenesinde minik sivri bir sakal› var-
d›. Ona sar›l›rken annenin hali çok komikti. San-
ki bir elektrik dire¤ine sar›l›r gibiydi.

Büyükbaba pek konuflmazd›. Bir iki laf, o ka-
dar. Onlar da yanl›fl anlafl›l›rd› zaten. Bütün ü’leri
i gibi, ö’leri de e gibi söylerdi. Ayr›ca her cümlesi
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bir “hey”le bafllard›. “Hey, Stuttgart da pek eyle ke-
ti bir yer de¤ilmifl,” derdi.

Çocuklar ona gülünce büyükbaba kesinlikle
k›zmazd›. fiöyle derdi: “Hey, ben Brinn’liyim, anne-
niz de orada do¤du. Orada beyle konuflulur. Baflka
türlü konuflulmaz. Brinn’in ad› gerçekte Brünn’dür.
Ama bitin Brünn’lüler Brünn’e Brinn derler.”

Büyükbaba valizini kendisi tafl›makta diret-
miflti. Eve vard›klar›nda flöyle bir çevresine bak›n-
m›fl, ›fl›k dü¤mesine bas›p valizini yere b›rakm›fl,
bodruma inen kap›n›n önünde beklemeye baflla-
m›flt›. “Biraz dinlenmek mi istiyorsun, ‹htiyar John?”
diye sormufltu anne.

“Hey,” demiflti büyükbaba, “beyle daha iyi, siz
enden gidin.”

“Sen bilirsin,” demiflti anne.
Merdivenden yukar› ç›karlarken, büyükbaba-

n›n hemen arkadan gelece¤ini sanm›fllard›. ‹kinci
kata ç›kt›klar›nda ondan hâlâ ses yoktu. “Bir bak-
sak iyi olur,” demiflti anne. “Belki kendini iyi his-
setmiyordur.”

Büyükbaba bodrum kap›s›n›n önünde kök
salm›fl gibi dikilmeyi sürdürüyor, sab›rs›z sab›rs›z
›fl›k dü¤mesine bas›p duruyordu. “Yine geldiniz
ha!” demiflti. “Hey, galiba sizin asanseriniz bozul-
mufl.”

“Asansör mü?” demiflti anne flaflk›nl›kla.
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“Hey, elbette, ben burada asanserin eninde
durmuyor muyum?”

“Ama ‹htiyar John, bu bodrum kap›s›.”
“Hey, nas›l olur?” Bafl›n› sallam›fl, kap›y› dik-

katlice açm›fl, merdivenden afla¤›ya bakm›flt›. “Bal
gibi olurmufl,” deyip valizini yerden alm›flt›. “‹n-
sanlar alt› katl› bir binay› asansersiz yapacak ka-
dar aptal olabiliyorlarm›fl demek.”

Bunun üzerine, büyükbaba dahil, hep birlikte
gülmeye bafllam›fllard› –T›pk› flimdi oldu¤u gibi.
Böylece, ona ne yazacaklar›n› da buluverdiler.

S›k s›k onu düflündüklerini ve ondan söz et-
tiklerini.

Herhalde ço¤u zaman kendini yaln›z hisset-
ti¤ini.

Onunla birlikte oturmay› düfllediklerini.
Evde onun yard›m›na acilen ihtiyaçlar› oldu-

¤unu.
Bahçeye aç›lan bir odas› oldu¤unu, hatta özel

tuvalet ve duflu bulundu¤unu.
Dördünün de, onun gelmesine çok sevinece-

¤ini.
“Bunlar›n hepsini yaz, Thomas,” dedi anne.

“Aynen söyledi¤imiz s›rayla.”
“O kadar fleyi akl›mda tutamam,” diye yak›n-

d› baba. Ama hemen yazmaya bafllad›.
Büyükbaban›n yan›t vermesi epey uzun sür-
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dü. Baba bile her akflam iflten döndü¤ünde, bü-
yükbaban›n mektubunu soruyordu önce.

“Keflke bir telefonu olsayd›,” diye yak›n›yor-
du anne.

Büyükbaban›n telefona tahammülü yoktu. 
“Yak›nda yazar.” Baba kendini yat›flt›rmaya

çal›fl›yordu.
Beklenen mektup bir ay sonra nihayet geldi.

Anne yüksek sesle okudu. Sanki büyükbaba ko-
nufluyordu karfl›lar›nda:

“Sevgili çocuklar›m ve torunlar›m, 
Bir davetten daha anlaml› davetiniz için

en içten teflekkürler. Bu yüzden size hemen
cevap yazamad›m. Yaflam›m›n geri kalan›
hakk›nda bir karar vermem demek bu! Baz›
fleyleri gözden geçirmem gerekiyordu. Sözün
k›sas›, uzuuun uzun düflündüm–”

Laura annesinin okumas›n› kesti. “Senin de ‹hti-
yar John gibi ‘diflindim’ demen gerekir.”

Anne hofllanmad› bundan: “Saçmalama, Lau-
ra!”

“Sonunda flu karara vard›m. Sevgi dolu tek-
lifinizi kabul edece¤im. Önce bir deneme ola-
rak elbette. Alt› ayl›k bir deneme süresi için,
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