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BART MOEYAERT
1964 yılında Belçika’nın Flandre bölgesinde doğan ve halen 
orada yaşamakta olan yazar ve şair Bart Moeyaert’in ilk kitabı 
Duet met valse noten 1983 yılında yayımlandığında büyük ilgi 
gördü. Bir yıl sonra Flandre Çocuk ve Gençlik Kitapları jürisi 
tarafından en iyi kitap ödülüne değer görülen ve daha sonra 
tiyatroya da uyarlanan bu eserin ardından Moeyaert, çocuk 
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ve gençlik temalı birçok romana imzasını attı. Ayrıca şiir, 
senaryo ve tiyatro oyunu da yazan ve eserleri yirmiyi aşkın 
dile çevrilen Moeyaert birçok ulusal ve uluslararası ödül 
kazandı. Bunların arasında en prestijli olanı hiç kuşkusuz 
2019’da değer görüldüğü ve çocuk edebiyatının Nobel’i diye 
de adlandırılan Astrid Lindgren Anma Ödülü’dür.
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Birinci Bölüm

Erkek kardeşim çatalı bıçağı elinde hazır bekliyor. Acık-
tığını söylüyor.

“Ben pek aç değilim,” diyorum.
Sıcak bir şeyler yemek için hava fazla sıcak.
Alan’ın çıplak göğsünde bir ünlem işareti var.
Göğsünü üç defa kestiler ama bir defa kesilmiş gibi 

görünüyor ve o hâlâ hayatta.
Güm güm atıyor kalbi, yara izinin sol tarafında.
Daha doğrusu, kalbinin yarısı güm güm atıyor.
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İkinci Bölüm

Arkamdaki mikrodalga fırından çın sesi gelmesine rağ-
men annem masaya hiçbir şey getirmiyor.

Sandalyesine oturup dirseklerini masaya, tabağının 
iki yanına yasladıktan sonra bizimle bir konu hakkında 
konuşmak istediğini söylüyor.

“Sakin ol,” diyor Alan’a sanki çok konuşuyormuş gibi 
elini yüzünün önünde tutarak. Halbuki Alan hiç ses çı-
karmadan oturduğu sandalyesinde gayet sakin nefes alıp 
veriyor.

Çatalıyla bıçağını elinden alıyor annem.
Sonra dirseklerini tekrar masaya dayayıp çenesini 
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ellerinin üzerine yerleştiriyor. Bakışlarını benden ma-
sanın üzerindeki balığa benzeyen bir lekeye kaydırıyor.

Derin bir nefes alıp babamla Cruz’unun birtakım şey-
leri artık eskide olduğundan daha farklı bir şekilde ele 
almak istediklerini söylüyor.

“Anne, girişi geç, sadede gel,” diyorum.
Girişi es geçip babamla Cruz’unun beni baş edilmez 

bulduklarını söylüyor.
Yeni bir şey değil bu.
Ama önerdikleri şey yeni.
Artık her hafta sonu değil de iki ya da üç haftada bir on-

larda kalırsam bunun onlar için daha kolay olacağını, be-
nim tercihimin de bu yönde olduğunu düşünüyorlarmış.

Öyle mi?
Bu, öneriden ziyade bundan sonra böyle olacağına 

dair verilmiş bir karara benziyor.
Yine de bu konuda ne düşündüğümü bilmek istiyor-

larmış.
Bakışlarımı annemden önümde duran beyaz tabağa 

kaydırıyorum.
İçi boş, ama hey, iyi bak, şimdi içinde kayış gibi bir et 

parçası duruyor; sanki bunu istemişim gibi.
“Baş edilmez değilim ben,” diyorum. “Sadece bazen 

biraz zorluk çıkarıyorum, o kadar.”
“Bunları söyleyen ben değilim, Bianca,” diyor annem.
“Doğru,” diyorum. “Ama babama benim böyle olmadı-

ğımı söyleyebilirdin.” Sesim titriyor.
Hayır anlamında başını sallayıp gülümsüyormuş gibi 

yapıyor annem.
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“Ben sadece babanın söylediklerini iletiyorum sana,” 
diyor. “Bugün öğleden sonra seni almaya geldiklerinde 
bunu bizzat onlarla konuşursun. Kararı verecek olan 
sensin. Kolay biri olmadığını sen de biliyorsun ve bunu 
ben de dikkate alıyorum. Konuya dosdoğru girmemi is-
tedin, ben de mesajı allayıp pullamadan olduğu gibi sana 
ilettim. Kullandığım kelimeler bana değil, onlara ait.”

Baş edilmez.
Tabağımı itiyorum.
Alan’a bakıyorum; tekrar eline aldığı çatalıyla bıçağını 

asker gibi tabağının iki yanında hazır tutmuş mikrodalga 
fırından çıkacak yemeği bekliyor.

“Peki ya o?” diyorum başımla Alan’ı işaret ederek.
Alan elinde tuttuğu çatal bıçakla istediğini yapabilir, 

benim için hiç sorun değil. Hatta bıçağı gözünü çıkaracak 
derecede yüzüne bile yaklaştırabilir.

Alan bana bakıp derin bir iç çekiyor. Benim ne düşün-
düğüm umurunda değil.

Ama annemin ne düşündüğünü bilmek istiyor.
Annem Alan’ın durumunda hiçbir şeyin değişmeyece-

ğini söylüyor.
“Sağlığı itibariyle başka türlü olmasına da imkân yok 

zaten. Alan dokuz yaşında.”
Bunu sanki Alan hep dokuz yaşında kalacakmış, hiç-

bir zaman on yaşına basmayacakmış gibi söylüyor.
Gözlerimi deviriyorum. Dostlar yetişin!
Annem ve tiyatro.
Birkaç aydır tiyatro kursuna gittiği her halinden belli.
Alan, hakkında anlatılanları doğrulamak, hiçbir işe 
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yaramayan zavallı bir solucan, savunmasız bir yaratık 
olduğunu hemen gözler önüne sermek istiyor.

Başını sandalyesinin dayanma yerinden sarkıtıp sızla-
narak Family Guy’daki Stewie’nin ses tonuyla acıktığını, 
bütün bir rulo köfteyi yiyebileceğini, bir tencere vişne 
kompostosunu kolaylıkla midesine indirebileceğini söy-
lüyor.

Tamam, anladık.
Ağzının suyu akmaya başladı bile.
Annem işaretparmağıyla Alan’ın bardağının yanında 

duran beyaz hapı ona doğru iterek “Güzel,” diyor. “Bu-
nunla başla sen o zaman.”

Alan’ın çatalıyla bıçağını tekrar elinden alıp tabağının 
yanına koyduktan sonra yemeği birazdan masaya getirece-
ğini ve Alan bir-iki kaşık alırsa buna sevineceğini söylüyor.

“Bianca’yla konuşmamın bitmesine az kaldı.”
Alan’ın gözü hep aç, ama karnı toktur. Tabağı boşken 

durmadan onu bunu ister, ama tabağına yemek konuldu-
ğunda yememek için bin dereden su getirir.

Benim de birazdan çın dememi bekleyip beklemediği-
ni soran bakışlarla anneme bakıyorum, çünkü babamla 
Cruz’unun yeni planı hakkında bir dakika düşündüm ve 
sonunda, her şeyiyle birlikte, –tabii ki, hiç sorun değil– 
süper bulduğuma karar verdim.

Annem bekliyor.
Susuyorum.
Çın demiyorum.
Yok hayır, beğenmedim. Başka bir fikrim var. Tama-

men farklı bir plan.
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Annem sanki bir şey söylemişim de anlamamış gibi 
bana doğru eğiliyor.

“Şimdi kalkıp da sanki hafta sonlarını iple çekiyor-
muşsun gibi yapma, Bianca. Onları pek o kadar da özle-
yeceğini sanmıyorum açıkçası, haksız mıyım? Geçtiğimiz 
mayıs seni cuma yerine cumartesileri almaya gelirlerse 
daha iyi olacağını söylediklerinde buna sevinmiştin. On-
larla aynı evde bir buçuk gün kalmak bile sana fazla gelir.”

“Oturdukları yer ev değil.”
“Bana göre bir ev, çünkü çatısı var. Tamam, bir sürü 

insanla birlikte oturuyorlar ama bu babanın kendi ter-
cihi.”

“Ve Cruz’unun,” diye ekliyorum. “Peki tamam.”
Omuz silkiyorum.
İçinde neredeyse duvarlı bir bölmesi olmayan ve nere-

deyse her şeyin paylaşıldığı, eskiden antrepo olarak kul-
lanılan bir bina –peki tamam bir ev bu– çünkü çatısı var.

Sadece birkaç saniye; bu konuşmaya devam etmek 
istemediğime karar verebilmek için daha fazlasına ihti-
yacım yok. Öğrenemediler gitti: Önce bana danışmadan 
bir şeye karar veriyorlar, sonra da kararı iyi bulup bul-
madığımı soruyorlar.

Bu sefer cevabım hayır.
Aç bırakılmış bir hayvan gibi tabağına saldıran ve ça-

talını tabakta duran ete birkaç defa batırdıktan sonra bir 
dilim ekmek isteyen –ve bu isteği kabul edilen– bir erkek 
kardeş istemiyorum ben.

Kan rengi komposto da istemiyorum.
Ayrıca vişne leke yaptığı için bu kompostoyu dikkatli 
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yememiz gerekiyor, çünkü mutfağımız beyaz ve yeni. 
Baksanıza, Japon çınarı ne kadar güzel, yemyeşil.

Sandalyemi arkaya doğru itiyorum; ayakları karoların 
üzerinde çığlık atıyor.

Annem ellerini başına götürüyor.
Mükemmel.
“Aç değilim,” diyorum.
“Yemen lazım.”
“İhtiyacım yok.”
Annem arkamdan burada kalmamı, hiçbir şey yemez-

sem sonradan acıkacağımı, böyle davranmamamı, az 
sonra Alan’ın bir arkadaşının onunla oynamaya gelece-
ğini ve bu arkadaşının çok özel bir annesi olduğunu, onu 
görünce sevinçten göklere uçacağımı, çünkü bu kadını 
tanıdığımı söylüyor. Gerçekten.

“Hayranı olduğun bir kadın.”
Ben tepki vermeyince annemin ses tonu değişiyor.
Makul biri olmadığımı, bu gidişle babamla Cruz’una 

hak vermesi gerekeceğini söylüyor. Merdiven başında, 
elim tırabzanda, ses çıkarmadan bekliyorum.

Baş edilmez.
Annem bu kelimeyi kullanmıyor ama kafasının içinde 

dönüp durduğunu biliyorum.
Çok şey yapmak, çok şey söylemek isterdim ama bu-

nun yerine derin bir nefes alıp çok yavaşça veriyorum.
“Nefes alıp verişini duyuyorum, Bianca hâlâ hayatta,” 

diyor Alan.
“Evet,” diyor annem. Alan’ın tabağını alıp ocağın üze-

rinde duran vişne kompostosunu kaynattığı tencereye 
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giderken bir yandan da Alan’ın oynamaya gelecek olan 
arkadaşının adının nasıl telaffuz edildiğini soruyor. “Sje-
es mi?”

Alan buna benzer bir isim söylüyor.
“Doğru,” diyor annem. “Böyleydi.”
Birlikte kıkırdıyorlar.
Burada kalmayacağım. Bu ikisi ne zaman kıkırdaşma-

ya başlasa hep gözlerime perde iner.
Pantolonumun ceplerini yokluyorum.
Anahtarım yanımda mı?
Evet.
Sokak kapısını açıp dışarı çıkıyorum ve kapıyı arkam-

dan çekip kapatıyorum.
Kızgın olduğumu düşünmenizi istemiyorum ama kız-

gın olduğumu düşünürseniz de bir zararı yok.








