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Resimleyen: Betül Aytaç

Yaramaz Babamla 
Beter Amcanın

Maceraları
YİĞİT BENER



YİĞİT BENER
Çocukluğunun yarısını Fransa’da, yarısını Türkiye’de 
geçirdi; sonra biraz Belçika’da yaşadı, çok seyahat etti ama 
artık neredeyse 25 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Tıp okudu, 
biraz doktorculuk oynadı ama şimdi sözlü çeviri yaparak 
hayatını kazanıyor; bu alanda üniversitede ders de veriyor. 
Büyükler için romanlar, öyküler, denemeler yazıyor.  
Bazen kitap da çeviriyor. Ama en önemlisi, Belçika’da 
yaşadığı dönemdeki işi, çocuklar için düzenlenmiş bir oyun 
evinde onlarla oyun oynamak ve masal anlatmaktı. Bir de kız 
çocuğu büyüttü (ama o artık kocaman oldu), onunla da  
çok oynadı, ona masallar anlattı. Eh, madem öyle, o zaman 
biraz da çocuklar için kitap yazsın tabii, değil mi ama?

YAZARIN YAYINEVİMİZDEN ÇIKAN DİĞER KİTAPLARI: 

Matbaacılık Oyuncağı • Özgür Rosto
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Beter Amca!

Sizin bir “Beter amca”nız var mı? Benim var.
Biliyorum, şimdi hemen soracaksınız, nedir bu “Be-

ter amca”? İn midir cin midir? İnsanın bir Beter amcası 
olması iyi bir şey midir?

İnliğini cinliğini bilemem, ama çok yaramaz olduğu 
kesin! Hem de ne yaramaz... Bütün yaramazlıkları hep o 
yapıyor, sonra kabak benim başıma patlıyor, babamdan 
fırçayı ben yiyorum. 

Fındık, yani Beter amcanın eşi (asıl adı başka tabii 
ama Beter amca fındık fıstığı çok sevdiği için ona sık-
lıkla “Fındık” hatta “Fındıkkurdu” diye hitap eder) bana 
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hep, “Uyma oğlum sen o Beter amcana,” der, ama uy-
mamak ne mümkün? Hep bir yolunu bulup beni yoldan 
çıkarıyor. 

Örneğin ne zaman bizimkilerle, yani annem babam 
ve Heybeliada’daki komşularımızla hep beraber orman-
da yürüyüşe çıksak, çaktırmadan, “Hadi gel,” diye işaret 
edip beni ayartıyor, yoldan sapıp ağaçların arasına dala-
rak kovalamaca oynuyoruz.

Sonra, biz ikimiz az ötede çalıların arasına saklanıyo-
ruz, tam ekibin gerisi önümüzden geçerken birden çığlık 
atarak önlerine zıplıyoruz. Eh, biz çalıların arasından 
aniden cin gibi fırlayınca herkes çok korkuyor. Korktuk-
ları için de kızıyorlar... Ama bilin bakalım kime? Tabii 
ki bana!

Beter amcayla bazen bahçede su savaşı yapıyoruz. 
Bunu genellikle o başlatıyor: Ben bahçede uslu uslu oy-
narken bana balkondan aşağı su atıyor. 

Aşağı kalmıyorum tabii, hemen bahçedeki çeşmeye 
gidip elimdeki kabı suyla dolduruyorum, sonra bir koşu 
yukarı çıkıp üstüne atıyorum. Ama bu sefer, her taraf su 
oldu diye ben suçlanıyorum, yani yine olan bana oluyor. 

Başka bir zaman, uslu uslu onun yanından geçerken, 
“Beni yakalayamazsın!” dememe kalmıyor, aniden atılıp 
beni kollarının arasına sıkıştırıyor ve kıskıvrak yakalı-
yor. “Gizli şifreyi söylemeden bırakmam,” diyor.

“İpucu ver,” diyorum. “Şifre bir hayvan adı,” diyor. 
“Aslan,” diyorum; “Bilemedin,” diye beni fena halde gı-
dıklıyor. Gıdıklanınca önce gülüyorum tabii.

Ardından, ikinci şifre hakkımı da yanlış söyleyip 



11

daha fazla gıdıklanınca bu sefer bağırmaya başlıyorum. 
Bilin bakalım azarı yine kim işitiyor? 

Bir keresinde de Beter amca yüzünden helikopterim 
parçalandı diye babamdan feci zılgıt yedim. Helikopter 
dediysem, oyuncak helikopter tabii, uzaktan kumanda-
lı, büyük kuzenlerim hediye etmişti. 

Ben heveslenerek hemen kurup oynamak istedim. 
Babamsa, “Dur oğlum, önce bir kılavuzunu okuyup nasıl 
çalıştığını iyice bir öğrenelim, sonra oynarsın,” dedi. 
Benim canım sıkıldı elbette. 

Neymiş? Tek başıma oynamaya kalkmamalıymışım, 
daha küçükmüşüm, tehlikeli olabilirmiş falan filan, bir 
sürü bahane. Aslında babam bu yeni oyuncağımı pek 
sevmemişti galiba. Paketi açtığındaki yüz ifadesinden 
anlamıştım.

Babam içeriye, yemek yapmaya gittiği sırada Beter 
amca geldi, “Aa, ne güzel helikopter o öyle, uçuyor mu?” 
diye sordu. “Elbette,” dedim. “O zaman uçur da görelim 
bakalım,” dedi.

Baktım, babam içeride çok meşgul, rahatsız etmek 
istemedim. Hem, o bana “tek başınayken” oy nayamazsın 
demişti, oysa artık yalnız değildim, ya nımda Beter amca 
vardı. 

Uzaktan kumandayı kurcalamaya başladım, helikop-
ter önce yerde bir iki kere zıpladı, sonra havalandı, ta üst 
katın (Beter amcaların evinin) balkonuna kadar uçtu. Der-
ken balkonun kenarına çarptı, düşerken toparlamak için 
kumandanın bütün düğmelerine birden bastım, bu sefer 
iyice hızlanarak düştü, yere çakılıp paramparça oldu! 
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“Güm!” diye ses çıkınca babam içeriden bir hışım 
fırladı geldi. Sonrasını tahmin edebilirsiniz! Ah Beter 
amca, ah! Hep onun yüzünden...

Beter amcanın beni en çok kızdıran özelliği ise, Al-
manca hiç bilmediği halde, inatla hep bildiğini söyleyip 
beni delirtmesi! Oysa ben çok güzel Almanca konuşu-
yorum, çocukluğunu Almanya’da geçirmiş olan annem 
öğretti bana. 

Bu nedenle, Beter amcanın Almanca bilmediğini bi-
liyorum: O hep birbirinden alakasız Almanca kelimeleri 
arka arkaya sıralıyor, üstelik yalan yanlış telaffuz edip 
cümle kurduğunu iddia ediyor.

Örneğin karşıma geçip, “kartofel, früştük essen, zeer 
guutt, immevider Frankfurter würşen vundeba, aba ham-
burger grosse şade...” diyor. Oysa bunları Türkçeye çevir-
sek, “patates, kahvaltı yemek, çok güzel, daima Frank-
furt sosisi muhteşem ama hamburger büyük hata,” gibi 
saçma sapan anlamlar çıkıyor.

“Hayııır! Sen Almanca bilmiyorsun!” diye kızdığım-
da, bu sefer de, “Bayern München, Gerd Müller, Angela 
Merkel,” gibi özel isimler sıralıyor, “bu da mı Almanca 
değil yani?” diye soruyor, sonra bana dil çıkarıp yine 
“kartofel,” diyor! Gel de çıldırma! Sensin “kartofel”!

Çıldırıyorum tabii. Üstüne atlıyorum, boğuşuyoruz... 
Ama boğuşurken her şeyi devirdiğimiz için büyüklerden 
azarı yine ben işitiyorum! Her neyse...

Gerçi, bazen güzel oyunlar da oynuyoruz. Mesela 
kocaman çöp torbaları alıp birlikte ormana gidiyoruz, 
orada çöp topluyoruz. İnsanlar ne kadar düşüncesiz 








