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Dönüş

Sams sırıtarak etrafına baktı.

Gerçekten de bütün Samslar buradaydı. 

Süper-Sams mavi noktalarla kaplı büyük bir 

kabağın üstünde oturuyordu. Samsların en yaşlısıy-

dı: iki yüz yaşını geçmiş olduğu hortuma benzeyen 

burnundaki iki kırışıklıktan anlaşılmaktaydı. Bu tür 

kırışıklıklar Samsların yüzünde ancak iki yüz yıldan 

sonra belirirdi. En yaşlı ve en tecrübeli Sams olduğu 

için Süper-Sams diyorlardı ona. 

Samslar geniş bir daire halinde, bitişik düzende 

oturmuşlardı. Hatta dört veya beş Sams olup biteni 

daha iyi görebilmek için ağaca tırmanmıştı.

Süper-Sams’ın yüzünde ciddi bir ifade vardı, bur-

nunu iki kez buruşturarak Sams’a döndü: “Burada 

neden toplandığımızı biliyorsun, değil mi?” 

“Elbette biliyorum,” dedi Sams, “Taschenbierle-
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rin evinde uzun süre kaldığım için Samsların yıldızı 

oldum.”

Bütün Samslar başlarını şiddetle iki yana salladı. 

“Aramızda insanlarla zaman geçiren bir sürü 

Sams var,” dedi Süper-Sams. “Gerçekten de özel bir 

durum değil bu.”

Bütün Samslar onaylayarak başlarını salladı.

“Hmm…” Sams kısa bir süre düşündükten sonra 

yanıtı bulmuştu: “Üzerimdeki giysiye hayran oldu-

nuz. Gördüğüm kadarıyla burada dalgıç giysisi giymiş 

tek Sams benim.” Gururla şarkı söylemeye başladı:

“Evet, yüzücü kıyafetim,

Biçilmiş kaftan üstüme.

Giysimi herkese öneririm,

Ama biraz dar göbeğime.

Bir de fermuarını

Mecburum yukarı çekmeye…”

Süper-Sams sözünü kesti: “Yeter! Kes sesini! Sus 

artık!”

Sams devam etti kafiyeli konuşmaya: “Sams he-

men susar, Sams hemen susar, çünkü Süper-Sams 

susmamı arzular.”

Birkaç Sams'ın gülüşleri duyuldu.

“Kafiyeli konuşabiliyorsun tabii,” dedi Süper-

Sams. “Peki ya bu yeterli mi?”

Birkaç Sams evet anlamında başlarını sallarken, 

çoğunluk ‘hayır’ dedi hep bir ağızdan. Üçüncü sırada 
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oturan Samslardan biri seslendi: “Bu kesinlikle yeter-

li değil, çünkü herkes şiir uydurabilir!” 

Kaşlarını çatan Sams, “Benden ne istiyorsunuz? 

Burada neler oluyor?” diye bağırdı.

“Ne yazık ki artık buraya ait olmadığını bildirmek 

zorundayız. Anlıyor musun, sen bizden biri değilsin 

artık,” dedi Süper-Sams.

Samslar başlarını sallayarak onayladı.

“Artık sizden biri değil miyim? Ama neden? Niçin?” 

Sams çok şaşırdığı için kafiyeli konuşmayı bırakmıştı.

“Artık insanlara benziyorsun, Sams gibi değilsin, 

Samslara hiç benzemiyorsun,” diye açıkladı Süper-

Sams. “Kendine bir baksana!”

Sams kendisini yukarıdan aşağıya süzerken, “Na-

sıl yani?” diye sordu.

“Fazla büyüksün, aynı insan-çocuklar gibi. Bur-

nun hortuma neredeyse hiç benzemiyor. Yüzünde 

mavi noktalar da yok.”

“Mavi noktalarımı şu aptal Daume yok etti,” diye 

savundu kendini Sams.

Süper-Sams, “Mavi noktalar çok da önemli de-

ğil,” diye yanıt verdi. Bu sözler Samsların hep bir 

ağızdan bağırmasına neden olmuştu.

“Mavi noktalar çok önemli! Gerçekten önemli! 

Önemliden de öte! Hatta önemli ötesinden de öte! 

Mavi noktalar olmadan dilekler nasıl yerine getirile-

bilir?”
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“Elbette dilek noktalarımız önemli,” diyerek ya-

tıştırmaya çalıştı Süper-Sams Samsları. “Söylemek 

istediğim şu: Mavi noktalar bir Sams buraya, bizim 

yanımıza döndüğünde değil, bir insanın yanında ol-

duğu zaman önemli.”

Samslar sakinleşmişti. 

Süper-Sams konuşmasını sürdürdü: “Hepimiz 

senin insanların yanında fazla uzun kaldığını düşü-

nüyoruz.”

Bütün Samslar onaylayarak başlarını salladı.

“Sen insanlara fazla benzedin. Onlarla çok vakit 

geçirmek seni etkilemiş. Artık gerçekten buraya ait 

değilsin. O nedenle senden insanların yanına dönme-

ni ve orada kalmanı rica ediyoruz.”

“Baba Taschenbier veya Martin’in yanına mı 

dönmemi istiyorsunuz?” diye sordu Sams. “Umarım 

muşmula suratlı Daume’yi kastetmiyorsundur.”

“Duydunuz mu, duydunuz mu? Bizi rahatsız eden 

işte tam da bu!” diye bağırdı Samslardan biri. 

Bir başkası yüksek sesle, “Diğer normal Samslar 

gibi sadece bir insanı yok, aynı anda üç insanı var!” 

diye yakındı.

“Yanına gitmek istediğin insanı seçebilirsin,” 

dedi Süper-Sams.

Sams yüksek sesle konuşuyordu: “Tamam, ta-

mam, öyleyse Martin Taschenbier’e dönerim. Canıma 

minnet, çünkü sizler kafiyeli konuşmayı pek becere-
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miyorsunuz. Bu benim için çok önemli, sizin yeterin-

ce ritim duygunuz yok. Bu çok hoşuma gitti…” Kısa 

bir ara verdi. Samslar merakla bakıyordu ona. Acaba 

gitti sözcüğüne nasıl bir kafiye uyduracaktı?

Sams sırıtarak şöyle dedi: “Bu çok hoşuma gitti, 

çünkü burada işim bitti!”

Sonra, diğer Samslara dil çıkardı, arkasını dön-

dü, poposunu komik bir hareketle kıvırıp yellendi ve 

gitti. 

Kahkahalarla gülmeye başlayan Samslar alkış 

tutup ıslık çalıyordu.

Süper-Sams da güldü. “Hmm,” dedi. “hâlâ Sams-

lara benzeyen birçok yanın var. Yoksa kararımızı bir 

kez daha mı düşün…”

Cümlesini tamamlayamadan Sams ortadan kay-

boldu.

Gece yarısıydı. Derin uykudaki Martin Taschenbi-

er birinin odasında bağıra çağıra şarkı söylemesiyle 

uyandı:

“Uyu Martin, uyu şimdi,

Bay Daume koyunun teki.

Bay Daume devenin teki,

Sams yine sana geldi,

Uyu Martin, uyu şimdi!”

Martin iyice ayılmıştı. Gece lambasını yaktı. “Hey 

Sams, sen misin?”
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“Ben miyim?” Gidip duvar aynasına baktı. “Evet, 

doğru! Bu benim! Benim!” 

“Bir daha dönmeyeceğini, seni artık göremeyece-

ğimi sanıyordum.” 

“Neden böyle düşündün? Sadece kısa bir süreli-

ğine gitmiştim…”

“Üç ay kısa süre mi sence?” 

Sams ısrarlıydı: “Tabii, kısa süreliğine gitmiştim, 

şey için…”

“Ne için?” diye sordu Martin.

“Şey…”

“Ne için? Hadi söylesene! Düşünecek ne var bun-

da?”

“Hah, hatırladım: Birkaç sosis almak istemiş-

tim!”

“Sosis mi?”

“Evet. Hardallı!”

“Bu üç ayını aldı, öyle mi?”

“Ve mayonezli!”

“Ama…”

“Ve ketçaplı!” dedi Sams hızla. “Ekmeksiz.”

“Biraz önce sosis aldığını söylemiştin!”

“Daha iyi dinlemelisin,” dedi Sams. “Ben hardal, 

mayonez ve ketçaplı sosis almak istemiştim, dedim. 

Ama tabii ki alamadım. Çünkü param yoktu. Hardal-

lı, mayonezli ve ketçaplı sosisi bedavaya verirler mi 

sanıyorsun?”
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“Hayır, elbette öyle sanmıyorum. Ama bu durum-

da sadece beş dakikada…”

Martin’in sözünü bitirmesine fırsat vermeyen 

Sams şöyle dedi: “Ben yorgunum. Gece yarısı oldu, 

tiktak, tek istediğim biraz uyumak.”

Bağırarak esnedi ve yün halının üzerine uzandı.

“Tiktak ne demek?” diye sordu Martin.

“‘Tiktak’ ‘uyumak’ sözcüğüne uyuyor, herkes 

bilir bunu.” Bir kez daha esnedi. “Uyumak istemiyor 

musun? Hâlâ neden uyanıksın? Saatin kaç olduğunu 

biliyor musun? Gece yarısını çoktan geçti, bir buçuğa 

geliyor.”

Sonrasında bir soru daha sordu: “Artık senin ya-

nında kalabilir miyim?”

“Elbette kalabilirsin. Burada olduğun için çok 

mutluyum,” dedi Martin. “Aslında aniden ortadan 

kaybolduğun için sana çok kızmıştım. Veda bile et-

meden gittin.”

“Ne yazık ki Samslarda hep böyledir. Gelirler ve 

sonra giderler, bunu değiştiremem.”

“Yani bu defa da ansızın çekip gideceksin anlamı-

na mı geliyor?” 

“Bu defa başka, bu defa sen istersen kalabilirim.”

 “Elbette isterim.”

“Ama artık yüzümde dilek noktaları yok.”

“Fark etmez. Dilek noktaların olmasa da benim 

dostumsun sen.” 
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Tam o anda Martin’in odasının kapısı açıldı ve 

üzerinde pijamalarıyla içeri giren babası sessizce 

sordu: “Uyuyamadın mı Martin? Neden hâlâ ışığın 

açık?”

“Çünkü bir misafirim var,” diye yanıtladı Martin.

Gözlüğünü takmadan görmeye çalıştığı zaman-

larda yaptığı gibi gözlerini kısarak bakan Bay Ta-

schenbier, “Ama bu... Bu Sams!” diye bağırdı.

Sams koşup Bay Taschenbier’e sarıldı: “Evet Baba 

Taschenbier, işte yine geldim.” 

“Sams!” diye tekrarladı Bay Taschenbier ona sım-

sıkı sarılırken.

“Baba Taschenbier mi? Çok komik geliyor kula-

ğa,” dedi Martin.

Oğlunun yanına gidip yatağının kenarına oturdu 

Bay Taschenbier.

“Kıskanmana gerek yok, Martin.”

Martin güldü: “Kıskanmıyorum ki baba.”

“Sams’ı çok uzun zamandır tanıyorum,” dedi 

babası. “Sen daha doğmamışken yanıma gelip bana 

baba demişti.”

“Biliyorum,” dedi Martin. “Ama sen Sams’ın da 

babasıysan, o zaman Sams da benim kardeşim sayı-

lır.”

“Ağabeyin,” diyerek lafa girdi Sams. “Çünkü sen-

den önce buradaydım ben.”

Bay Taschenbier güldü: “Olsa olsa Martin’in kü-
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çük kardeşi olabilirsin. Martin senden en az on san-

timetre uzun.”

“Ben de onun küçük ağabeyi olurum,” diye kar-

şılık verdi Sams. “Tamam, bu kadar gevezelik yeter! 

Martin yaşındaki çocuklar gecenin bir buçuğunda 

çene çalmak yerine uyumalılar.”

Bay Taschenbier “O halde ikinize de iyi geceler. 

Annen Sams’ın döndüğünü duyunca çok şaşıracak,” 

diyerek odadan çıkıp kapıyı yavaşça kapattı.

Martin sohbeti sürdürmek için fırsatı kaçırma-

mıştı: “Tina da, Roland da çok şaşıracaklar.” 

“Kız arkadaşın Tina-Margarina’dan mı söz edi-

yorsun?”.

“Evet!” 

“Roland da şu arkadaşın Roland-Flohbrand ol-

malı.”

“Bütün isimleri değiştirip durmaktan vazgeç, 

yoksa ben de sana Sams-Bams veya Sums-Bums de-

rim!” dedi Martin.

“Bu kadar sohbet yeter artık, şimdi uyuklama, 

şekerleme yapma, horlama, hatta uyuma zamanı,” 

diye kestirip attı Sams. “Hem de yuvadaki bir kuş gibi 

derin ve deliksiz bir uyku çekme zamanı. İyi geceler.”

Martin esnerken ışığı kapattı.

“İyi geceler küçük ağabey,” diye mırıldanan Sams  

öbür tarafına döndü ve hemen uyudu. 
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Roland ve Samantha

“Roland âşık! Roland Steffenhagen â-şııık!” Le-

ander Plattner’in alaycı şarkısı okul bahçesinde çın 

çın çınlıyordu. Çocuk bahçeyi sınırlandıran alçak du-

vara çıkmış Roland’ı bekliyordu. 

Öğle vaktiydi. Neredeyse bütün öğrenciler evleri-

nin yolunu tutmuştu.

Martin Taschenbier sınıfın hemen önündeki gar-

dıroba astığı ceketini almayı yine unutmuştu. Neyse 

ki görevli okul kapısını kilitlemeden hatırlamış ve 

ceketini almak için koşarak merdivenlerden çıkmıştı.

Roland aşağıda, giriş kapısının önünde arkadaşı 

Martin’i bekliyordu.

Martin elinde ceketiyle yanına gelince, “Şunun po-

posuna okkalı bir tekme atmam lazım,” diye söylendi.

“Roland ile Samantha! Roland ile Samantha!” 

Leander’in alaycı şarkısı bir türlü bitmek bilmiyordu.
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Sohbet ettikleri için henüz okul bahçesinden çık-

mamış olan birkaç öğrenci Roland’a bakıp güldü.

Roland’ın Leander’e saldırmasına ramak kalmıştı.

Martin Roland’ı kolundan tuttu. “Sakin ol! Bırak 

sesi kısılıncaya kadar söylesin, sen de duymayıver!”

Roland kızmıştı, homurdanmayı sürdürdü: “He-

men ‘âşık, âşık, âşık,’ diye alay ediyorlar. Oysa oğlan-

larla kızlar arkadaş olabilirler!”

“Elbette olabilirler. Ama şunu kabul etmen ge-

rekiyor: Samantha ile arkadaş olduğundan beri bir-

birimizi daha az görebiliyoruz. Neredeyse her gün 

öğleden sonra onunla buluşuyorsun.” 

Roland kabul etti: “Doğru söylüyorsun ama yine 

de Düztaban’ın bunu avaz avaz bağırması gerek-

mez.”

Bir süre konuşmadan yan yana yürüdüler. Görü-

nüşe göre Roland düşünüyordu. 

Sonra, “Ama bu tek taraflı değil,” dedi. 

“Tek taraflı derken neyi kastediyorsun?” diye sor-

du Martin.

“Samantha da benden hoşlanıyor. Biz seninle 

gerçek iki dostuz. Sence de öyle değil mi?”

“Evet, öyle,” diye yanıtladı Martin.

“Bazen bir kız arkadaşım olduğuna inanamıyo-

rum,” dedi Roland. “Hem de kız arkadaşımın Saman-

tha olduğuna!”

Martin’in sık sık düşündüğünü Roland yüksek 
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sesle ifade etmişti şimdi. Gerçekten inanılır gibi de-

ğil: Roland ve Samantha!

Samantha’nın saçları kısaydı, mavi-kırmızı çizgili 

dikkat çekici bir gözlüğü vardı, ayrıca Roland’dan ne-

redeyse bir kafa boyu uzundu. 

Öğretim yılının tam ortasında gelmişti sınıfa. 

Babası Amerikalı, annesi Almandı. Önce Almanya’da, 

daha sonra iki yıl New York’ta yaşamışlar, sonra ye-

niden Almanya’ya dönmüşlerdi. Almanya’da büyüme-

sine rağmen hafif bir Amerikan aksanıyla konuşuyor-

du, hatta öfkelendiği zaman fark etmeden İngilizce 

sözcükler dökülüyordu ağzından.

Tina ile Samantha hemen arkadaş olmuştu. Tina 

Martin’in kız arkadaşı, Roland da Martin’in en iyi ar-

kadaşı olduğu için Samantha ile Roland’ın tanışması 

uzun sürmedi.

İlk defa Tina’nın evinde karşılaştılar. O gün Ro-

land’ın keyfi yerindeydi; arka arkaya bir sürü espri 

yapmıştı.

Ertesi gün Samantha Tina’ya, “Şu Roland esprili 

çocuk aslında,” dedi, “sence de öyle değil mi?”

Tina onaylamış ama üstünde de fazla durmamıştı.

Samantha ile Roland’ın düzenli olarak buluştuk-

ları, alışveriş merkezlerinde dolaştıkları, ev ödevle-

rini birlikte yaptıkları, Samantha’nın anne babasıyla 

buzlu çay içtikleri veya Roland’ın odasında yeni 

çıkan bilgisayar oyunlarını oynadıkları ve Roland’ın 
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Samantha’ya klavyeyi kullanmasına izin verdiği –ki 

Martin’e bile izin vermezdi– ortaya çıkınca Tina da 

Martin kadar şaşırdı.

İki arkadaşın yolları meyve pazarının orada ay-

rılıyordu: Roland sağa Weidenufer’e, Martin ise sola, 

E.T.A.-Hoffmann Caddesi’ne sapacaktı.

Durdular.

“Bugün öğleden sonra yine bize gelir misin?” 

diye sordu Martin. “Tina da gelir. Bahçede masatenisi 

oynarız. Tina ve ben, sen ve Sams’a karşı.”

“Neden ben Sams’la takım oluyorum?” diye sor-

du Roland. “O senin Sams’ın, benim değil.”

“Çünkü ben Tina’yla çift olmayı tercih ediyorum,” 

diye yanıtladı Martin.

“Peki, neden?” diye sordu Roland.

“Nedenini sen de biliyorsun, çünkü Tina benim 

kız arkadaşım.”

“Tamam işte!” oldu Roland’ın yanıtı.

“‘Tamam işte’ de ne demek oluyor?”

“Şu demek oluyor: Herkes kız arkadaşıyla oyna-

mak ister. Neden Samantha’yı da almıyorsun oyu-

na?”

Martin duraksayarak yanıtladı: “Samantha Sams’ı 

tanımıyor.”

“Tamam işte,” dedi Roland ikinci defa. “Ben 

Sams’ı tanıyorum, Tina da tanıyor, ama Samantha’yı 

dışlıyoruz.”



P
au

l M
aar   A

LV
IN

 A
M

C
A

 V
E S

A
M

S

20

“Yani Sams’ı Samantha’nın da tanıması gerektiği-

ni mi düşünüyorsun?”

“Kesinlikle!” diye yanıtladı Roland.

“Ama bu bizim sırrımız. Tina, sen ve ben Sams’ın 

varlığından kimsenin haberi olmayacağına söz ver-

dik.”

“Samantha kimse değil! Ya o da gelir ya ikiniz 

oynarsınız.” 

“Eh, tamam,” dedi Martin. “Fakat Sams hakkında 

kimseye tek laf etmeyeceğine dair söz vermesi gere-

kiyor.”

“Kesinlikle,” dedi Roland. “Onu yavaş yavaş 

Sams fikrine alıştıracağız. Saat üçte burada, meyve 

pazarında buluşacağız. Şimdi benimle geliyor mu-

sun?”

“Neden geleyim? Nasılsa ikiniz de sonra bize ge-

leceksiniz?”

“Çünkü sen Sams hakkında benden daha çok şey 

biliyorsun. Birlikte size gideriz ve yolda ona her şeyi 

anlatırız.”

“Anlaştık!” dedi Martin. “Öyleyse Tina da gelsin, 

buluşacağımız yere birlikte yürürüz.”
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Samantha Anlatılanlara
İnanmıyor

Samantha, saat üç gibi meyve pazarına geldiğin-

de şaşkındı. Onu sadece Roland değil, Martin ve Tina 

da bekliyordu.

“Hepiniz beni mi bekliyorsunuz?” diye sordu. “Ne 

oluyor? Kutlama mı var? Birinin doğum günü ya da 

öyle bir şey?”

“Yok, sadece bize gelir misin, diye sormak is-

tiyoruz. Masatenisi oynarız. Karışık çiftler,” dedi 

Martin.

“Güzel,” dedi Samantha. “Hadi, gidelim öyley-

se.”

Dördü birlikte yürüyordu. Bu hiç de kolay değildi, 

çünkü karşıdan gelen yayalara sürekli yol vermek zo-

runda kalıyorlardı. Roland Samantha’nın solunda yü-

rüyordu, Martin sağındaydı, Tina ise arkada kalmak 

istemediği için iyice Martin’e yapışmıştı.
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Bir süre böyle yürüdüler, öğretmenler ve okul gibi 

önemsiz şeyler hakkında konuşuyorlardı.

Sonunda Tina erkek arkadaşına fısıldadı: “Hadi, 

artık Sams’tan söz etsene!”

Martin öksürdü ve şöyle dedi: “Samantha, bizim 

evde biri var.”

“Mantıklı,” dedi Samantha.

Roland başını salladı: “Evet, mantıklı.” 

“Biliyor musun?” Martin şaşırmıştı. Roland’a sor-

du: “Ona söyledin mi?”

Roland hayır anlamında başını iki yana salladı. 

Samantha güldü. “Çok doğal. Evde elbette an-

nenle baban olacak, yoksa yalnız mı yaşıyorsun?”

“Evet, bu doğru, annem evde,” diye yanıtladı 

Martin. “Babam işte. Ama annemin dışında biri daha 

var.”

“Hadi ama, insanı böyle merakta bırakmayın. Er-

kek veya kız kardeşin mi?”

Martin, “Hayır,” diye yanıtladı.

Tina Samantha’nın başka soru sormasını bekle-

meden, “Evde bir Sams’ı var,” dedi. 

“Bir nesi var?” diye sordu Samantha.

“Bir Sams,” diye tekrarladı Roland. “Hadi Martin, 

anlat artık her şeyi!”

“Önce o şeyin nasıl göründüğünü anlatayım,” 

diye başladı Martin sözlerine. “Biraz komik bir burnu 

var, hortuma benziyor denebilir…”
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