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Iste biz
Alex, Dani, Fatma, Fredi ve Liam aynı mahallede otuturan çok iyi
arkadaşlar. Zaman buldukça bir araya geliyorlar, ya çocukların birinin
evinde toplanıp oyunlar oynuyorlar ya da mahallenin sokaklarında
keşiflere çıkıyorlar.

Ben Fredi, babalarım Leo ve Carl ile birlikte
yaşıyorum. İnsanlar bana hep annemin nerede
olduğunu soruyorlar. Bu soru çok canımı sıkıyor.
Doğduğumdan beri babalarım ve ben zaten bir
aileyiz. Beni evlatlık aldılar ve ben onlardan
daha iyi bir aile düşünemiyorum ama bizim
gerçek bir aile olduğumuza inanmayan insanlar
beni sinir ediyorlar.

Benim adım Dani. Annem, babam ve ablamla
birlikte Fredi ile aynı mahallede oturuyoruz.
Ablamın adı Marina. Yaşı benden büyük
olduğundan benimle pek oynamıyor. Evde
biraz canım sıkılıyor. Neredeyse her gün Alex,
Fatma, Fredi ve Liam’la oynuyorum. Birlikte
çok heyecanlı şeyler yapıyoruz, bazen de
saçmaladığımız oluyor elbette.

Benim adım Fatma, babamın adı Saladin ve
birlikte yaşıyoruz. Annemi hiç hatırlamıyorum
ama uzun bir süredir babamın zaman zaman bizi
ziyarete gelen yeni ve çok iyi bir kadın arkadaşı
var. Arkadaşlarım çok sık bize geliyorlar, Saladin
evde bir hareketlilik olmasından memnun
kaldığını söylüyor.

Ben Alex. Ablam Katrin evimizden taşındığından
beri annem ve babamla birlikte kalıyorum. Katrin
kendisi gibi yetişkin arkadaşlarıyla birlikte kalıyor,
evlerinde bir de bebek var. Fırsat buldukça onları
ziyarete gidiyorum. Evde annem ve babam çok
tartışıyorlar hatta bazen beni korkutuyorlar, ben
de sıklıkla arkadaşlarıma ve ablama gidiyorum.

Benim adım Liam, annem ve ben kısa bir zaman
önce babamla birlikte yaşadığımız evden taşındık.
O zamandan beri en iyi arkadaşlarım Alex, Dani,
Fatma ve Fredi ile aynı mahallede yaşıyorum.
Annem ve ben, Simon ve onun annesi Maria
ile birlikte kalıyoruz. Sadece bazı hafta sonları
babamı görüyorum ve hayatımda tek tatsız giden
şey de bu buluşmalarımız.

Bisim Ev

Liam,
Dani,
Alex,
Fredi
ve
Fatma
yine sokakta
buluşmuşlardı. Güneşli bir Sonbahar günüydü ve hep birlikte
mahallede dolaşıyorlardı. Komşu caddelerdeki avluları turlarken kapı
boyalarının yaprak yaprak kalktığı, pencereleri çivilerle tutturulmuş
eski bir eve rastladılar.

Kafa kafaya verip hep birlikte „Hey,“ dediler, „Bu harika!“ „Haydi
daha yakından bakalım,“ diye önerdi Fatma; „Sizce orada yaşayan var
mıdır?“ „Sanmıyorum, oturulacak bir hali yok,“ diye yanıtladı Liam.
Alex, „Baksana, pencereler çivilenmiş. Bu ev terk edilmiş besbelli,“ diye
devam etti. „Belki
gizlice
yaşayan
birileri
vardır,“
dedi Dani düşünceli
düşünceli. Fatma
ve Alex „Şimdi
anlarız!“
diye
eklediler.

Çocuklar çok heyecanlanmışlardı. Bu iş macera kokuyordu. Tedbirli
olmak için hep birlikte yüksek sesle „Hey! Kimse var mı? Evde kimse
var mı? Huhuuuuuuuuu!!!“ diye bağırdılar. Kimse cevap vermeyince
yavaş yavaş eve sokulmaya cesaret ettiler. Kapıların boşluklarından,
pencerelere çakılmış tahtaların arasından içeriye bakındılar.
Kimsecikler yoktu, uzun zamandan beri bu evde kimsenin kalmıyor
olduğuna karar verdiler.

Heyecanla evi incelemeye devam ettiler. Alex, büyük giriş kapısının
hemen ardında kocaman bir garaj buldu.
„İşte bu mükemmel! Eğer buraya yerleşirsek kamyonumu buraya park
ederim,“ dedi Alex. Diğer çocuklar şaşırmışlardı. „Kamyonun mu?“
Alex’in neden bir kamyona ihtiyacı olsundu ki... „Ben büyüyünce
kamyon şoförü olacağım, kendi kamyonum olacak,“ dedi Alex. Alex
kendini şoför koltuğunda, kocaman direksiyon başında şehirlerarası
otobanlarda direksiyon sallarken hayal ediyordu.

„Biz burada oturabiliriz,“ dedi Dani, bütün
çocuklar hep bir ağızdan „Eveeeeeeeeet!“ diye
bağırdılar.
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„Hey, harika.
Ben de bale
stüdyomu
en üst kata
kurarım!“
dedi
Dani.

Ben bir kaşif olmak
istiyorum da o yüzden.“
Liam Laboratuvarında
bir sürü çılgın makine
ve aletler yapmayı,
deneyler aracılığıyla
birçok yeni şeyler
bulmayı, gerçek bir
araştırmacı ve kaşif
olmayı düşünüyordu.

Büyüdüklerinde hep birlikte aynı evde yaşama fikrini pek beğenmişti.
Yapmak istedikleri her şey için yer vardı. Dani ne zamandır parlak
payetlerle süslü tütüsü olan bir Balet olmak istiyordu. Çok zor
figürlerin bile üstesinden geleceğine inanıyordu. En üst kata dev
pencerelerle çevrili bir stüdyo yapabilir ve burada dilediğince dans
edebilirdi.

Liam da kendi planlarına uygun bir
yer bakınıyordu. Evin hemen yanında
hoşuna giden bir ambar gördü. „Ben
de laboratuvarımı buraya kurmak
isterim,“ diyerek bulduğu ambarı
gösterdi.

„Neden bir laboratuvar istiyorsun ki?“ diye sordu Fredi.

„Bu
harika
olur!
Benim için de bir
roket yaparsın. Ben de
Astronot olacağım,“
dedi Fatma. Bir roketle
uzay
boşluğuna
uçmayı, yerçekimsiz
ortamda oradan oraya
savrulmayı istiyordu.
Yeni
gezegenler
keşfetmenin inanılmaz derecede heyecanlı olduğunu düşünüyordu.
Hatta üzerinde uzaylıların yaşadığı keşedilmemiş gezegenler bile
olduğuna emindi. Onlarla karşılaşana dek uzayda yolculuk edecek,
bulduğunda da onlarla iletişime geçip arkadaş olacaktı.
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Büyüdüğünde arkadaşlarıyla birlikte aynı evde yaşamak istediğinden
emindi. Hem herkesin kendi planları için bir yere sahip olduğu bu
güzel evden başka bir yerde yaşamayı da düşünemezdi zaten. Dani’yi
dans ederken izleyebilir, Liam’ı laboratuvarında ziyeret edebilir,
Alex uzun kamyon yolculuğundan döndüğünde onu karşılayabilir
ve Fatma’nın uzay hikayelerini dinleyebilirdi. Kim bilir kendisi neler
yapıyor olacaktı... Bu evde herkese yetecek kadar yer vardı hatta
belki sadece tek bir şeyle ilgilenmekle de kalmazdı.

Fatma planlarından bahsederken bütün çocuklar da can kulağıyla
onu dinlediler. Hepsi birbirlerinin gelecekle ilgili hayallerini ve
düşüncelerini öğrenmenin ne kadar ilginç olduğunu deneyimlediler.
Sadece Fredi gelecekte ne yapmak istediğinden bahsetmemişti.
„Fredi, sen büyüyünce ne olmak istediğini söylemedin,“ dedi Alex.
„Henüz bilmiyorum ki, her şey olabilirim,“ diye cevap verdi Fredi.
Birçok şeyi ilginç buluyordu, ayrıca karar vermesi için de önünde
uzun bir zaman vardı. Önce olabildiğince fazla şeyi denemek, tek bir
şeye karar vermek zorunda kalmamanın keyfini çıkarmak istiyordu.
Dani „Haklısın, sen gerçekten birçok şey yapabilirsin. Aslında neye
karar verdiğin de bizim için pek önemli değil, önemli olan birarada
olmamız,“ dedi. Fredi „Çok doğru,“ diye geçirdi içinden.
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Derin uykuya daldığı bir gece Fredi bir kabus gördü. Rüyasında her
yanını korkunç canavarlar sarmıştı, hiçbir yere kaçamıyordu. Fredi,
kendisine gittikçe yaklaşan canavarlar karşısında sanki ayakları
yere kök salmışcasına tutulup kalmıştı. Canavarlar hep bir ağızdan,
çok yüksek bir sesle “Buuuuuuuh!” diye bağırıyorlar ve onu daha
da korkutuyorlardı. Avazı çıktığı kadar bağırıp
babalarını yadıma çağırmak istiyordu ama bir türlü
sesi çıkmıyordu.

Fredi

Büyük bir endişeyle uyandı. Kalbi çok hızlı
çarpıyordu ve yatağı terden sırılsıklam olmuştu.
Hemen yatağından fırladı, babalarının yanına koştu.
Karanlık koridorda canavarların saklanıyor olabilme
ihtimaline karşılık korkuyla sağa sola bakındı.

Fredi rüyasına girecek canavarları hangi yöntemlerle kovabileceğini
düşünmeye başladı. Bababalarından aldığı fikirleri beğenmişti
ama bu korkunç yaratıklarla başa çıkabilmek için kendi yöntemini
geliştirmesi gerekiyordu.
“Şimdi hep birlikte tekrar uyumayı deneyelim,” dedi Carl ve örtüsünü
çenesine kadar çekti. “Fredi, hatırlarsan yarın, uzun zamandır istediğin
dövüş sanatları okuluna kaydını yaptırmaya gideceğiz!” “Eveeeeeet!”
diye heyecanla bağırdı Fredi, “Bunu tamamen unutmuşum, bir an
önce sabah olsa bari...“

Uyumakta olan babalarının yatağına çıkarken “Baba, baba! Çok
kötü bir kabus gördüm, korkunç görünümlü canavarlar beni yemek
istiyorlardı, çok korktum,” diye bağırdı. “Ah Fredi, sadece bir kabus
görmüşsün, korkmana gerek yok ki...” dedi Carl uykulu sesiyle Fredi’yi
kucaklarken. “Ama bir sürü kötü canavar vardı! Ben kaçmaya çalıştıkça
üzerime üzerime yürüdüler, ne yapacağımı bilemedim.” Leo da
Fredi’yi kollarının arasına aldı, “O canavarları rüyandan kovabilmek
için başka şeyler düşünmelisin,” dedi. “Ben bu gibi durumlarda
kafamın köpüklerle sarılı olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum,
böylelikle canavarların kaybolmaktan başka yapabilecekleri bir şey
kalmıyordu,” diye anlattı Carl.
Fredi “Bak bu iyi fikir!” diye düşündü. Leo sözlerine “Ben de
kendimden bir sürü olana kadar kendimi hep çoğaltırdım, canavarlar
benim sürekli çoğaldığımı gördüklerinde korkar, kaçarlardı. Bazen
kabuslar karşısında pek birşey yapılamaz ama kenarda birkaç ufak
sihir bulunması da hiç fena olmaz,” diye devam etti.
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Birkaç gün öncesinde Fredi, Carl ve Leo’ya dövüş sanatlarıyla
ilgilenmek istediğinden bahsetmişti, babaları da ona uygun bir okul
bulmuşlardı ve yarın oraya ilk kez gideceklerdi. “Ne kadar şanslıyım,”
diye düşündü Fredi, babalarının arasında kendine sıcacık bir yer
açarken, “Ailem her zaman yanımda!“ Şimdi kendisini güvende
hissediyordu ve içini ertesi günün sevinci kaplamıştı.

Fredi dövüş sanatları hayranı bir kızdı, artık kendisi de bu teknikleri öğrenebilecekti. Renkli kuşakları olan beyaz elbiseleri çok severdi. En
beğendiği, kendisinin de günün birinde takmaya can attığı siyah kuşaktı.
Sporcuların güçlü ve çevik oluşlarından hoşlanıyordu. En çok hoşuna giden
de sporcuların dövüşmeyi spor olarak algılamaları, bundan keyif almaları
ve birbirlerini yaralamıyor olmalarıydı. Güçlerini birbirlerine saygı duyarak ölçmelerinden çok etkileniyordu. Okul bahçesinde de bazen tartışmalar
çıkıyor, kavgalar oluyordu ama birbirini incitmeden boğuşmak her zaman
mümkün değildi. Gideceği okulda boğuşmaktan zevk alan diğer çocuklarla
karşılaşmayı umuyordu.
Okula geldiklerinde babaları Fredi’yi aralarına alıp ellerinden tuttular, bu
sayede heyecanı azıcık da olsa yatışmıştı. Sadece yeni şeyler öğrenmekle
kalmayacak, yeni yeni insanlar da tanıyacaktı. İçinden “Bakalım kaç ço-

Ertesi sabah kahvaltıda çok heyecanlıydı Fredi. “Ninjalar gibi
dövüşebilmeyi öğrenmek istiyorum; havada salto yapıp tekme
atmayı, yeni vuruş teknikleri öğrenmek istiyorum. Yumruğumla
tuğlalar kıracağım, bir çemberde sıkışmışken aynı anda beş kişiyle
dövüşebileceğim. Sizce bunların hepsini ne kadar zamanda
öğrenebilirim?“ Leo gülümseyerek cevap verdi: “Aslında bu kadar çok
şeyi öğrenmen hayli zaman alır fakat yaptığın hoşuna gider de azimle
çalışırsan kısa sürede oldukça fazla şey öğrenebilrisin.”
Carl bulaşıkları yıkarken sordu: “Dün geceki canavarlar yine geldiler
mi?” Fredi dün geceki kabusun aklından çıktığını fark edip şaşırdı,
ailesiyle birlikte yaptıkları bu güzel kahvaltı sonrasında rüyasındaki
canavarlardan ne kadar korkmuş olduğunu hatırlamak kendisine
biraz tuhaf geldi.
“Hayır!” diye yanıtladı, “Sadece bugünü düşündüm, canavarlar
aklıma bile gelmediler.”
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cuk kurslara katılıyor, acaba nasıl insanlar?” diye geçirdi. Leo’nun sesiyle
düşüncelerinden sıyrıldı: “Bak işte okula geldik, eminim güzel bir yerdir;
hem oradaki diğer çocuklarla spor yapmak da hoşuna gidecektir.”

Ertesi gün arkadaşlarına koşup, dövüş sanatları okuluna
kaydolduğundan ve orada neler öğrenebileceğinden bahsedecekti.
Böylelikle gelecekte bütün arkadaşlarını da koruyabilecekti. „Ben
arkadaşlarımın yanında olduğum sürece onlara kimse dokunamaz,
birlikte hep güvende olacağız!“ düşüncesiyle güzel rüyalar eşliğinde
uykuya daldı.

Fredi akşam yatağa yattığında bir gece önceki kabusu geldi aklına
ve canavarların yine görünmelerinden korktu. Kabus görmemek için
uyumak bile istemiyordu. Aklına babalarıyla yaptıkları konuşma
geldi, yaratıkları kovmanın bir yolunu bulacağını düşündü, hem
konuşma sonrasında canavarlar bir daha gelmemişlerdi, ertesi günün
sevincinden uyuyakalmıştı.
Kesinlikle sevdiğim şeyleri düşünmeliyim,” diye geçirdi içinden. “Dün
de kaydolacağım okulu düşündüm ve iyi geldi, şimdi okulumda
öğreneceğim dövüş tekniklerini ve gelecekte başarılı bir dövüş sanatçısı
olacağımı düşünmeliyim.” Gözlerini kapayıp kendini, belinde siyah
kuşağıyla havada uçan tekmeler savuran başarılı bir dövüş sanatçısı
olarak gördü.
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Liam

Bir Cumartesi öğleden sonrası çocuklar Liam’da toplanmışlardı ama
Liam hiç keyifli değildi, yatağında oturmuş üzgün üzgün bakınıyordu.
Fredi onunla ilgilendi, „Neyin var, Liam?“ „Annem yarın için Maria
ve Simon ile birlikte zaman geçirmeyi planlamış.“ Liam, Maria ve oğlu
Simon’la birlikte aynı evde yaşıyorlardı, ikisini de çok severdi hatta
Simon neredeyse gerçek ağabeyi gibiydi. „Eeee, Peki sorun nedir?“
diye sordu Deni,
„Onlarla zaman
geçireceğin için
çok
sevinirdin
hep.“
„Elbette
ama
babamı
uzun
zamandır
görmüyorum, onu
çok özledim. Hem
o da seviniyordu
bu hafta sonu

görüşeceğimize...“ Liam ağlamaklı oldu, öyle üzgün görünüyordu ki
arkadaşları etrafına toplandı. Alex elini Liam’ın omzuna koydu, usulca
„Annene söyleyemez misin? O seni kesinlikle anlar,“ dedi. „Evet!“ dedi
Alex, „Böyle üzgün üzgün oturmak bir şey kazandırmaz.“ „Bundan
anneme bahsedersem üzülmez mi sizce?“ diye sordu Liam, „Babamı
ondan fazla sevdiğim düşüncesine kapılsın istemem.“ Alex atıldı:
„Annen babanı ne kadar uzun zamandır görmediğini biliyor ki...“
Çocuklar Liam’ı duygularını annesine açma konusunda ikna etmeyi
başarmışlardı, Liam bütün cesaretini toplayarak annesiyle konuşmaya
karar verdi.
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„Anne, sana bir şey söylemem gerekiyor.
Sen, Maria ve Simon’la vakit geçirmeyi
isterdin ama ben babamı çok özlüyorum,
onu uzun zamandır görmedim. Yarın
onunla birlikte olmayı umuyordum.“
Liam’ın yanağından bir damla gözyaşı
süzüldü. Annesi onu dikkatle dinlemişti,
Liam konuşmasını bitirdiğinde ona
sımsıkı sarıldı. „Tatlım bu hiç sorun
değil, ben hemen babanı arayıp seni
yarın sabah erkenden alabilir mi diye
sorayım. Hem biz zaten hafta içi bir öğleden sonra da birlikte bir
şeyler yapabiliriz.“
Rahatlamış ve sevinçli bir şekilde odasına döndü Liam, arkadaşları
yastık savaşına başlamışlardı bile. Durup arkadaşlarına baktı. “Bana
doğru kararlar verirken yardım eden ve beni cesaretlendiren böyle
güzel arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım,“ diye düşündü.
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Liam erstesi sabah erkenden uyandı.
Kapının zili „Riiiiiiiiiing“ diye çaldığında
üstünü giymiş hatta dişlerini bile
fırçalamıştı. Babasını kapıda ona sarılarak
karşıladı.
„Merhaba, Liam; nasılsın?“ diye sordu
babası. Heyecanla “Çok iyiyim, yeni bir
buluş üzerinde çalışıyorum,“ diye cevap
verdi. Babası “Harika, mutlaka bana
detayları anlatmalısın,“ dedikten sonra
nazikçe kapıya çıkmış annesini selamladı.
Annesi Liam’ı yanaklarından öperken “Görüşmek özere, Liam; birlikte
çok eğlenin!“ dedi.

Arabaya oturduklarında Liam merakla sordu: “Böyle yağmurlu bir
günde ne yapabiliriz?“ „Belki bana yeni buluşundan bahsedersin,
birlikte
onun
üstünde
çalışmaya
devam
edebiliriz.“ Liam’ın gözleri
parladı, bir çırpıda istediği
kadar uzatabileceği, her
yere yetişebilen bir kol
yapmayı
düşündüğünü
anlattı. “Bu harika bir fikir!”
dedi babası, “Böylelikle
büyükbabanın en üst rafta
sakladığı kurabiye kutusuna tek başına erişebilirsin.“ „Ben de zaten
bunun için uğraşıyorum,“ dedi Liam gururla.
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„Peki, Fatma’nın roketi ne
durumda, bir gelişme var mı?“
„Şahane, ben hâlâ çizimleriyle
uğraşıyorum. Bir görsen, çok
karışık bir şey ama annem yardım ediyor, sana da gösteririm ne
kadar ilerlediğimi.“

Öğle yemeğinden sonra Liam ve babası iki
kutu ve arasına gerdikleri bağcıkla bir telefon
yaptılar. Liam bir uçta, sesini değiştirip „Beni
duyabiliyor musun, dünyalı? Ben Zofgock,
Hkgad gezegeninden sesleniyorum,“ diye
dünyaya seslenen uzaylı taklidi
yaptı. Çok eğleniyorlardı.

Liam babasının birlikte geçirecekleri güne nasıl sevindiğini dikiz
aynasından görebiliyordu. Günün öğlene kadar olan kısmını Liam’ın
buluşları ve projelerini konuşarak geçirdiler. Fatma’nın roket
tasarımına baktılar. Liam babasına arkadaşlarıyla keşfettikleri evden
bahsetti. „Roketlerimizi de orada yapacağız, tam evin ortasına bir de
rampa yaptık mı... Kendi roketlerimizi evimizden yine kendimiz uzaya
fırlatırız.“ Liam’ın babası çocuklarının planlarından çok etkilenmişti.
Babası ve Liam eve dönmek için yola çıktıklarında Liam çok üzgündü,
sessizce arabanın camından yağan yağmura bakıyordu. Bazen anne
ve babasının yine birlikte yaşamalarını isterdi ama içten içe de bilirdi;
anne ve babası ayrı yaşamaktan
oldukça mutluydular. Aslında ayrı
yaşadıklarından beri tartışmalarına
tanık olmadığı için de bir hafiflik, bir
rahatlık hissediyordu, „En azından
ayrıyken
birbirlerine
daha
iyi
davranıyorlar,“ diye düşünüyordu.
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Eve gelir gelmez hemen
yatağına girip örtüyü
yüzüne kadar çekti. Hem
üzgün hem de kafası
biraz karışıktı. Bir süre yalnız kalmak istiyordu. Annesi ve Simon onu
sakinleştirmeye geldiler ama beraberlerinde getirdikleri sıcak çikolata
bile fayda etmedi. Bunun üzerine annesi Liam’ı Simon’la başbaşa
bırakıp odadan çıktı.
„Hey Liam, benimle her konuda konuşabileceğini biliyor olmalısın.
Ben senin neler hissettiğini tahmin edebiliyorum ama öyle kendini
yatağa gömmek bir çözüm değil ki. İstersen bir oyun oynayalım
ya da yeni buluşlar yapalım, ne dersin?” Liam yatağında yavaşça
doğruldu.
Simon da babasını her zaman göremiyordu, bu yüzden sık sık
üzüntülüydü.
Liam
Simon’u
teselli
ettiği
zamanları
hatırladı; ne güzeldi
zor
zamanlarımızda
yanımızda bizi anlayan
birilerinin
olması.
Liam kendini daha iyi
hissetmeye başlamıştı.
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Hafta sonunu aklından
geçirdiğinde
birçok
güzel şey yaptığını fark
etti.

Dün arkadaşlarıyla harika vakit
geçirmişti, bu sabah babasıyla
olacağından
yatağından
sevinçle kalkmıştı ve şimdi de
Simon ağabeyine buluşlarını
gösterecekti.

Kendi kendine “Ben ve büyük ailem,
bütün işlerin altından kalkabiliriz,“ diye
düşündü.

Dani
O gün Dani’nin doğum günüydü.
Bütün arkadaşlarını evine davet etmişti. Doğum günü pastasının
hakkından geldikten sonra hep birlikte oturma odasında toplandılar.
Dani’nin ailesi çocukları oynamaları için kendi hallerine bırakıp
mutfağı toparlamaya koyuldular. Parti davetlileri mutlu mutlu
kanepenin etrafında koşuşturdular, rengarenk kağıt borozanları var
güçleriyle öttürdüler ve ahşap bloklardan kuleler yaptılar.
Fredi birden Dani’nin pek mutlu görünmediğini fark etti. “Neyin var,
Dani? Pek eğleniyor gibi görünmüyorsun?“ diye sordu.
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Dani gülerek cevap verdi:
“Hem de çok eğleniyorum.
Ama...“
Sağına
soluna
bakındı, bir yetişkinin odada
olmadığına
emin
olunca
hemen arkadaşlarının yanına
sokuldu. “Sadece ailemden
aldığım hediye beni biraz
hayal kırıklığına uğrattı.“
Arkadaşları
düşünceli
düşünceli ona baktılar. „Ama
biz sandık ki, sen bu elbiseyi
özellikle istemiştin.“ „Evet!“
diye atıldı Alex, „Hatta uzun
zamandır bu hediye için ne
kadar çok heyecanlandığından
bashetmiştin!“
„Evet, elbette bu hediyeyi ben
istedim fakat ben daha başka
bir
elbise
düşünmüştüm,
onları üzmemek için sesimi
çıkarmadım. Bana kalırsa
ailemin elbiselerden anladığı
yok, baksanıza ne kadar sıkıcı görünüyorum bu elbisenin içinde.“
Elbisesini eteklerinden tutup hafifçe kaldırdı. Uzun kollu elbisesi
maviydi, yakası ve kollarında beyaz şeritler vardı, kardeşi de aynı
kesim elbisenin yeşil renkli olanını giymişti.
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Ben de sürekli sorardım kendime, neden
bana hep sıkıcı elbiseler alıyorlar diye...“
dedi Marina,„Birlikte alışverişe gittiğimizde
ben hep rengarenk elbiseler seçiyorum
ama onlar bana elbise aldıklarında hep
böyle sıkıcı modeller, cansız renkler
alıyorlar.“ „Neden giyiyorsun öyleyse?“
diye sordu Fatma. „Bugün ayrıcalıklı
bir gün diye benden rica ettiler, hem abimle takım giyinmemiz çok
hoşlarına gidiyor.“
Dani hayalindeki mükemmel elbiseyi düşünüp gülümsedi. „Öyle çok
isterdim ki pullu, payetli, dantelli pembe bir elbisem olsun ve onu
tıpkı balerinler gibi dans ederken giyeyim.“
„Bir dakika!“ diye bağırarak
herkesi ürküttü Fatma, „Tarifin
büyükanne ve büyükbabamın
bana doğum günlerimde aldıkları
elbiselere benziyor, pembe ve
allı pullu şeyler. Ben hiç elbise
istemediğim halde her yıl hatta
Noel’de bile sürekli elbise hediye
ediyorlar.“
Liam, Dani, Alex ve Fredi şaşkın şaşkın bakıştılar, Fatma’yı pembe
bir elbiseyle düşünemiyorlardı. Doğrusu Fatma’yı elbise giymiş bir
halde gördükleri de pek olmamıştı zaten. „Hiç mi giymiyorsun?“
diye sordu Fredi. “Asla!” Fatma hiçbir kuvvetin kendisine elbise
giydiremeyeceğinden oldukça emin görünüyordu. „Elbette
büyükannem ve büyükbabam bizde olduğu sürece, gönüllerini yapmak
için giyiyorum ama onlar gittikten hemen sonra elbiseyi dolabımın en
dip köşesine kaldırıyorum.“
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Kısa bir sessizlik oldu, sonra hep birlikte gülümsemeye başladılar;
sanki birbirlerinin akıllarından geçenleri okuyor gibiydiler. „Yani senin
elbiselerin şimdi dolabın bir köşesinde öylece duruyorlar, öyle mi?“
diye sordu Alex usulca. Fatma onu başıyla onayladı. Liam “Bence bu
çok anlamsız,” dedi. „Bence de!“ diye atıldı Alex, „Çok yazık! Belki
de o elbiseleri güzel bir şekilde değerlendirebiliriz?“ Fredi “Hatta nasıl
değerlendirebileceğimiz konusunda da harika bir fikrim var...” dedi.
Çocuklar sessizce gülümseyerek birbirlerine baktılar. Fatma „Ben bir
koşu gidip getiriyorum!“ diyerek odadan dışarı fırladı.
Kısa bir süre sonra kolunda iki elbiseyle geri döndü. Soluk soluğa
kalmıştı, elbiseleri Dani’ye uzattı. Bütün çocuklar hep bir ağızdan
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„Doğum günün kutlu olsun, Dani!“ diye bağırdılar. Dani mutluluktan
uçuyor gibiydi. Bu hediye, tahmin edebileceği tüm sürprizlerden daha
büyük bir sürpriz oldu onun için.
„Lay lay lay lom... Hayatımın en güzel doğum günü!“ diye sevinçle
haykırdı, arkadaşları ve kız kardeşi de onun sevincine ortak oldular.
Marina „Ne duruyorsun, hadi, elbiselerini denesene!“ diye öneride
bulundu, tüm çocuklar „Eveeet!“ diyerek ona katıldılar.
Dani yeni elbiselerini teker teker denedi, her biri diğerinden daha
güzeldi. Dünyadaki en mutlu insanın kendisi olduğundan emindi.
„Herkesin zevklerinin farklı olması gerçekten de harika bir şey.“
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Dani o güzelim elbiseleri giydiğinde kendisini
koskoca sahnede dans eden bir balet gibi
hissetti.
Büyük bir heyecanla „Günün birinde birçok
hayranı olan bir dansçı olacağım,“ dedi. Liam
„Ee, o zaman neden hâlâ bekliyorsun?“ dedi.
Alex, „Bizler senin hayranınız!“ diye ekledi. Dani
sakince bakınırken Fredi, „Seni dans ederken
görmeyi öyle çok isterim ki!“ diyerek onu daha da
cesaretlendirdi. Diğer arkadaşlarının da Fredi’ye
katıldığını gören Dani bu fikri çok beğenmişti.
Bir çırpıda ortalıkta ne var ne yok toparlayıp
masada dans etmesi için Dani’ye yer açtılar.
Seyirciler yerlerine geçtiklerinde Dani usulca
masaya çıkıp sahnedeki yerini aldı. Hayallerine
kavuşabilmenin verdiği umut ve özgüvenle dans
etmeye başladı.
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Alex

Alex için çok karışık duygular taşıdığı bir gündü. Önceki yıllarda
evdeki durum hem Alex hem de ailesi için çekilmez bir hal almıştı.
Anne babası fazlaca alkol kullanıyorlardı. İçki içtikten sonra da çok
huysuzlaşıp kavga ediyorlar, Alex’e bağırıyorlardı. Böyle zamanlarda
Alex fazla göze batmamak için elinden geleni yapıyordu. Kendisine
bağırmalarına hatta yok saymalarına rağmen Alex her ikisini de çok
seviyordu, onlarsız yaşamayı hayal bile edemiyordu; ama bazen
ailesiyle birlikte yaşamak cehennem gibi geliyordu. Bu yüzden Alex’in
ablası Katrin, onun bundan sonra kendisine taşınmasını, kendisiyle
yaşamasını önermişti. Alex yeni evini merak ediyordu. Ayrıca evdeki
baskıcı ve korku dolu durumdan kurtulacağı için de çok seviniyordu.
Aslında evinden ayrılacağı için üzülmüyor da değildi ancak günün
birinde bir mucize olabileceğini, her şeyin biteceğini ve tekrar anne
babasıyla mutlu bir şekilde yaşayacaklarını hayal ediyordu. Karamsar
olduğu zamanlarda ise bu hayalinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini
hissediyordu. Bir yandan da kendi evinden başka bir yerde yeni bir
başlangıç yapabilmenin cesaretini taşıyordu. Kısacası; çok karmaşık
duygular içerisindeydi.

Araçta Alex önde, ablasının
yanında oturdu, yol boyunca bir
kamyon şoförü olmanın hayalini
kurdu. Ablasının yerinde olup
bu kamyonu sürmeyi öyle çok
isterdi ki... „Sence birgün ben de böyle bir araç kullanabilir miyim?“
diye sordu heyecanla. „Elbette!“ dedi Katrin, „Biraz büyüdüğünde
elbette kullanabilirsin.“ Bu sırada Katrin caddede yürüyen Liam’ı
gördü. „Baksana, Alex; bu Liam değil mi?“ Alex arkadaşını gördüğüne
çok sevindi. „O da bizimle gelebilir mi, belki taşınmamıza yardım
eder?“
Katrin aracı durdurdu. Alex “Hey, Liam! Ben ablama taşınıyorum,
bizimle yeni evime gelmek ister misin?“ diye bağırdı. Tabi ki gelmek
isterdi Liam, zaten kendisi de annesi, Maria ve Simon’la birlikte
yaşıyordu, ayrıca Alex’in ablası gibi gençlerin bir arada yaşadığı
ortamları da merak ediyordu.

Eşyalarının olduğu son kartonu da araca yüklediklerinde ablası ona
baktı, „Neredeyse bitirdik, ne heyecanlı değil mi? Eminim birlikte
çok eğleneceğiz,“ dedi. Alex biraz durgundu: „Her şeye rağmen anne
babamı çok özleyeceğim.“ Katrin, Alex’i çok iyi anlıyordu: „Elbette
onları çok özleyeceksin. Hem ne zaman istersen onları görmeye
gelebiliriz.“ Alex bu fikrin iyi bir yol olduğunu düşündü, üstelik
ablasının evi çok da uzakta değildi.
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Liam arabaya bindiğinde Alex’e „Anne ve baban ne olacak?“ diye
sordu. „Bilmiyorum, evden ayrıldığım için üzgünüm ama evde
durumlar çok kötüydü, biliyorsun. Aslında evden ayrıldığım için biraz
da rahatlamış sayılırım.“ „Sanırım ne demek istediğini anlıyorum.
Annemle ben, babamla birlikte otururken, evimizde sürekli tartışmalar
olurdu. Taşındığımızda önceleri çok üzülmüştüm ama zamanla bunun
iyi bir karar olduğunu anladım. Şimdi her şey çok daha güzel.“ Alex’in
ablası cesaret vermek istercesine atıldı: „Bizde de aynen böyle olacak.
Bakın, geldik bile.“
Alex’in yeni ev arkadaşları onları kaldırımda bekliyorlardı. „İşte
şimdi çok heyecanlandım!“ dedi Alex kendisini bekleyenleri görünce.
Liam Alex’in elini sıkıca tuttu, yeni ev arkadaşları mutlu biçimde el
sallayarak araca doğru yaklaştılar.
Herkes Alex, Liam ve Katrin’i samimiyetle selamladı, zaten Alex’i ev
ziyaretlerinden tanıyorlardı ama birlikte oturmak başka bir şeydi.
Tam eve gireceklerken Liam, Fatma, Dani ve Fredi’yi fark etti. „Bak,
Alex, kimler geliyor!“ diye bağırdı. Alex’in arkadaşları „Taşınmana
yardım etmek için geldik,“ dediler. Liam „Hem biz yanında olursak
kendini yalnız hissetmezsin,“ diye ekledi. Bir an için annesiyle evden
taşındıkları günü hatırladı, böyle zor bir zamanda Alex’i yalnız
bırakmayacak kadar iyi bir arkadaş olmak istiyordu.
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Hep birlikte karton kutuları ve birkaç parça mobilyayı merdivenlerden
çıkararak Alex’in odasına taşıdılar. Alex’in arkadaşları kutuların
açılması ve eşyaların odaya yerleştirilmesi görevini üstlendi. Odayı
rahat ve yaşanabilir bir hale getirdiler. Alex „Yeni odam şimdiden çok
hoşuma gitti!“ dedi. Arkadaşları da „Evet, gerçekten harika oldu,“
diyerek ona katıldılar.
Bugünün ardından kendilerini biraz daha büyümüş hissettiler. Her
ne kadar evlerinde mutlu olsalar da, böyle bir maceraya atıldığı için
Alex’e imrendiler. Birçok kafa dengi yetişkinle aynı evi paylaşmanın çok
heyecan verici olduğunu düşündüler. Özellikle punk tarzı saçları olan
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ve leopar desenli pantolonlar giyen Yu’dan çok hoşlandılar. Şimdiden
sıkça Alex’i ziyarete geleceklerine seviniyorlardı, hemen ertesi gün
yeniden Alex’te toplanmak üzere anlaştılar.
Arkadaşları evden ayrıldıktan sonra akşam yemeğine oturuldu. Yemekte
pizza ve meyve suyu vardı, yetişkinler şarap içtiler. Herkes çok rahat
görünüyordu. Güzel güzel sohbet ettiler. Alex yeni ev arkadaşlarının
kendisini iyi hissetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını fark etti, ilk
geceden yeni evine alışmıştı bile. Yeni ev arkadaşlarını kocaman bir
aile olarak gördü. Kim bilir; belki de güzel bir aile hayali bu biçimde
gerekleşebilirdi.

45

Fatma

Hava çok soğuk olduğu için çocuklar bugün Fatma’yı evinde ziyaret
ettiler. Fatma’nın babasını çok sevdiklerinden Fatma’da buluşmaktan
çok hoşlanıyorlardı. Fatma’nın babası da bu buluşmalardan
memnundu, bazen işleri olduğu için evden ayrılsa da onların evde
yalnız kalmalarında bir sakınca görmüyordu. Bugün buluştuklarında
kendisi evde değildi ve çocuklar bunun nedenini merak ettiler.
„Saladin bugün neden eve geç gelecek?“ diye sordu Liam. „Yeni bir
işe başladı ve bugün yeni işinde ilk günü,“ diye yanıtladı Fatma.
Arkadaşlarına babasının yeni bir iş bulduğuna ne kadar sevindiğini
anlattı.
„Saladin bu yeni işe başlayacağını öğrendiğinden beri çok keyifli. Eski
işinde pek rahat değildi; eve hep morali bozuk, canı sıkkın bir halde
gelirdi. Sürekli çok aptalca bulmasına rağmen sırf para kazanabilmek
için işe gidiyor olmaktan yakınırdı. Son günlerde bu bulduğu işe çok
sevindiğinden, yeni işyeri hakkında birçok güzel fikri olduğundan
bahsetti. Hele bu sabah kahvaltıda öyle heyecanlıydı ki... Dilerim her
şey güzel gelişir ve akşamları eve mutlu olarak döner.“
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„Peki nasıl kullanılıyor?“ „Eğer yetişkinler birlikte
uyuyorlarsa bu şeyleri takıyorlar, o zaman hamile
kalınmıyor.“ Fatma’nın arkadaşları prezervatiflerin
çocuk
yapmamakla
ilgisini
tam
olarak
anlamamışlardı.

„O zaman bize çok iyi davrandığı için ona bir sürpriz hazırlayalım,“
dedi Alex. „Evet, mesela ona sürpriz bir parti hazırlayabiliriz,“ diyerek
heyecanla atıldı Fredi; „Müzik çalar, dans ederiz. Limonata içer, kek
yeriz. Kesin çok güzel bir parti olur!“ Fatma bu fikri çok beğenmişti;
„Harika bir fikir!“ Bütün çocuklar bu fikri sevdiler. „Yarım saate
kadar evde olur, o gelene kadar her şeyi hazırlayabiliriz,“ dedi Liam.
Fatma „Christina’yı da arayalım, o da partiye gelsin,“ dedi. Christina,
Saladin’in kız arkadaşıydı. „Evde balon var mı? Mutfağı balonlarla
süsleyebiliriz,“ diye bir öneride bulundu Dani. „Hımmm, maalesef
balon yok ama Saladin’de tıpkı balon gibi başka şeyler var.“ Fatma
hemen yatak odasına koştu, döndüğünde elinde bir paket prezervatif
vardı.
„Bunlar da ne?“ diye sordu Dani. „Saladin’in yatak odasında buldum.
Bunları kullandığında bebek olmuyor.“ Çocuklar hep bir ağızdan
„Neee!“ dediler, Fatma’nın ne demek istediğini anlamamışlardı.
„Sen nerden biliyorsun?“ diye sordular. „Paketi komidinin üzerinde
bulduğumda bana anlatmıştı Saladin.“
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„Peki bunlarla mutfağı nasıl süsleyebiliriz ki?“ diye sordu Alex.
Zaman azaldığı için bu şeylerin kullanım amaçlarını anlamak sonraya
kalmıştı. Alex bu soruyu bir bakşasına sormaları gerektiğini düşündü.
Arkadaşları da kendisinden fazla anlamış değillerdi. Fatma „Bunları
aynı balonlar gibi şişirebiliriz,“ diye yanıtladı Alex’i. Hep bir ağızdan
„Harika!“ diye bağırdılar, bu çok da zor olmamalıydı.
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Hep birlikte mutfağa gidip prezervatifleri
şişirmeye koyuldular. şişirdiklerini bir iple
birbirine bağladılar. Tam da süsleme işlemini
bitirmişlerdi ki, bir anahtarın kapıyı açtığını fark
ettiler. Fatma’nın babasının girdiğini, ceketini
ve ayakkabılarını çıkardığını duydular. Bütün
çocuklar hazırladıkları sürprizin fark edilmemesi
için sessizce beklediler.
Saladin mutfağa girip de asılı rengarenk
prezervatifleri ve çocukların mutlu yüzlerini
görünce yüksek sesle gülmeye başladı. Karnını
tutarak, gözlerinden yaşlar gelecek kadar
güldü. Öyle içten gülüyordu ki bütün çocuklar
da kahkahalarıyla ona eşlik ettiler.
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Biraz
sakinleştiklerinde
Fatma gururla,
„Yeni
işini
kutlamak
için
sana sürpriz bir
parti hazırladık,“
dedi. Saladin mutlu bir sesle „Harika bir fikir! Ben de zaten bugün
Christina ve seninle bunu kutlamayı düşünmüştüm, böylece bütün
arkadaşların da kutlamaya katılmış oldular. Harika bir parti olacak,
çok hoşuma gitti,“ diyerek duygularını belirtti. Tam bu sırada Christina
getirdiği limonata ve kekle kapıyı çaldı.

Çocuklar birbirlerine sevgiyle baktılar, Saladin’i mutlu ettiklerinden çok
emindiler. Üstelik çok eğleniyorlardı. „Bizler mükemmel arkadaşlarız!“
diye
bağırdı
Fatma, hep birlikte
ellerini
havada
kavuşturdular.

51

neues bild

52

53

Bu kitap, birçok kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş bir ekip çalışması ürünüdür. Hikaye ve fikir, Anti-Discrimination Future Project inisiyatifi tarafından
geliştirilmiştir. Çalışmamız, her evresinde birçok kişi tarafından, fikirleriyle, organizasyon yetenekleriyle, öneri ve eleştirileriyle desteklenmiştir. Bu
yardımlardan dolayı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Özellikle de
küçük ve büyük tüm okuyucularımıza, bizi yönlendirecek deri dönüşüm ve
eleştrileri için çok teşekkür ediyoruz.
Anti-Discrimination Future Projesi çalışanları: Rita Macedo, Ben Böttger, Ina
Schneider, Clara Thoms, Mash Vacano, David Blum.
Çeviriler, deneme okumaları, düzeltmeler ve organizasyondaki yardımlarından
dolayı; Elke, Bianca, Espi, Jo, Lars, Helga, Uta, Silvia, Annemarie, Jackie, Simone, Kyra, Anne, Flo, Emu, Martha, Lisa, Ümit Gürkan, Ali ve diğerlerine
teşekkür ederiz.

Proje sayfamız Almanca, İngilizce ve Protekizce dillerinde yayındadır. Normatif olmayan proje fikrimizin açılımını ve projemiz hakkındaki gerekli tüm
bilgileri bu sayfamızda bulabilirsiniz. NoNo Verlag, Anti-Discrimination Future
Projesi sonucu doğmuş olduğundan dolayı, her türlü öneri ve eleştirilerinizi,
kitaplarımıza dair sorularınızı, fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu kitabı,
yukarıda sözü edilen dillerde olduğu gibi Fransızca ve Türkçe olarak da
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Resmi Proje Sayfası: http://afutureproject.nono-verlag.de
İletişim: verlag@nono-verlag.de

Çocuk Kitabı Projesi, AB-Programı „Jugend in Aktion“ aynı zamanda
dieGesellschafter.de tarafından finansiyel anlamda desteklenmiştir.

Fredi, Liam, Dani, Alex ve Fatma aileleriyle birlikte aynı sokakta yaşıyorlar. Birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarından
dolayı çok iyi arkadaşlar.
Altı illüstrasyonlu hikaye ile beş çocuğu tanıyor, onlarla
birlikte terkedilmiş bir ev buluyoruz. Fredi’nin hayallerine, kâbuslarına, Liam’ın bir Pazar gününü babasıyla nasıl
geçirdiğine, Dani‘nin beklenmedik hediyesine, Alex’in
ablasına taşınmasına ve Fatma’nın evinde verdikleri
büyük partinin hazırlıklarına tanık oluyoruz. Kitap, bu beş
arkadaşın gündelik hayatlarından kesitler sunuyor; evde ve
ev dışında yaşadıkları maceralardan, fantezilerinden özellikle de arkadaşlıklarından bahsediyor!
″Bisim Ev″ ile yazarlar, eşdeğer normlarda, aile, deşiğik
yaşam durumları ve yaşam formları, kişilikler ve yönelimler
konularında geniş bir yelpazeden yeni bir bakış açısı sunuyorlar.

