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Türkçesi: Olcay Geridönmez

BENJAMIN TIENTI

TAVŞANLA YOLCULUK

Anke Kuhl’un  
i l lüs t rasyonlarıy la



On the road again 
Goin’ places that I’ve never been 
Willie Nelson – On the road again
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SOĞU TMA  KU TUSUNDA

Evet millet. Hadi başlayalım.
İzninizle kendimi tanıtayım: Adım Maikel. Bir tavşanım. 

Şu anda Almanya’nın güneyinde bir yerlerde, şu soğutma 
kutusu dedikleri portatif buzdolaplarından birinin içinde-
yim. Ama bu konuya daha sonra döneceğim.

“Neee? Bir tavşaaan mı!? Hem de konuşan bir tav-
şan?” diyorsunuzdur şimdi.

Evet, ne diyebilirim ki, konuşuyorum ben. Hem de 
sizlerle. Ne var bunda?

Gözlerinizi kocaman açtınız işte: “Bu ne şimdi, bir ma-
sal mııı?”

Hayır. Bu bir masal değil. Bu, masalla hiç alakası ol-
mayan bir hikâye, tamam mı? Burada hepimiz gayet 
gerçeğiz. Ayrıca hikâye de aslında benimle değil en iyi 
arkadaşımla ilgili.

Ama en başından başlayalım.
En iyi arkadaşımın adı Andrea ama ben ona Andi di-

yorum. Böylesi kulağa daha…hoş geliyor bence nedense. 
Bu arada, sırf yine merak edersiniz diye söylüyorum, Andi 



tavşan değil, hayır, o bir insan. Anlaması çok zor değil her-
halde? Yavaş yavaş çakıyorsunuz, evet!

Şu kadarını söyleyeyim; Andi’nin sıkı bir arkadaşa ihti-
yacı var. Evine de bu yüzden taşındım zaten. Ben onunla 
ilgileniyorum ve kafayı sıyırmamasına dikkat ediyorum. O 
çocuk, içini dökecek birine ihtiyaç duyduğunda ben varım 
işte. Tek sorun, ona yanıt veremiyorum.

Kader işte, Andi’yle şu anda sizinle konuştuğum gibi 
rahat konuşamıyorum. Kendimi ona sadece… tavşan-
ca şeyler yaparak ya da bunları yapmayı bırakarak ifa-
de edebiliyorum. Bu şekilde gerçek bir dost olmak öyle 
kolay değil, söyleyeyim size. Tek avantajım çok sevimli 
olmam. En azından şimdilik, sonuçta artık pek genç sa-
yılmam ne yazık ki. Gerçi Andi de beklentileri yüksek biri 
değil. Çoğu zaman tavşan gözlerimle ona bakıp sağını 
solunu koklamam yetiyor. Hemencecik daha iyi hissedi-
yor kendini. 

Evet, ufaklık gayet iyi çocuk… bunu kendiniz de göre-
ceksiniz zaten. Arada azıcık saçmalıyor tabii. Ama bunu 
kim yapmıyor ki, sorarım size?

Neyse, şimdi gelelim hikâyemize.
Bizim evde başlıyor.
Bir kolinin içinde…
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KOL İDE

Kaçık olduğumu, babamın yeni gitarı geldiğinde an-
ladım ben. Dev bir kartondu. Niye bilmiyorum, belki 
de gönderici firmanın elinin altında daha küçüğü yok-
tu. Babam bütün hafta boyunca heyecanla gitarını bek-
ledi. Oysa çalmayı bile bilmiyor. Gitar, bir Fender Tele-
caster’di*. Onu paketten çıkardı, havaya kaldırdı ve tek 
gözünü kısarak sapının düz olup olmadığını kontrol etti. 
Heyecandan yüzü kızarmıştı.

Benimse gözüm sadece kolideydi, tuhaf bir şekilde 
beni kendine çekiyordu. Büyüklüğü tam bana göreydi. 
Babam gitarı tıngırdatıyor, tekrar tekrar hep aynı iki üç 
notayı çalıyordu. Bitmek bilmiyordu bir türlü.

“İyi gitar”, dediğini duydum. Ardından din dan don. 
Din dan don. Dinnn, dannn, dooonnnn. Dinlerken insa-
na afakanlar basıyor. Koliyi yan yatırdım ve önünde diz 
çöküp kolumu içine soktum. Sıcacıktı içi, tıpkı fırından 
yeni çıkmış ekmek gibi. Ardından başımı da soktum 
koliye. Güzel kokuyordu. Hafif küflenmiş nemli kâğıt 
*  Fender Telecaster, bir elektronik gitar markasıdır –ç.n.
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kokusunu andırıyordu ama güzeldi. Sonunda tümden 
kolinin içine girdim. Dizlerimi karnıma çekip gözlerimi 
yumdum. Kendimi hiç bu kadar rahat hissetmemiştim.

İşte o an kaçık olduğumu anladım.
Babamı duyuyordum, din dan don, din dan don. Der-

ken, epey bir süre sonra gitarı tak diye yere bıraktı.
“Andrea?” diye ulaştı sesi kolinin içine. “Ne…yapı-

yorsun orada?”
Yanıt vermedim. Hiç konuşasım yoktu. Tek istediğim 

orada kalıp öylece yatmaktı. Sonsuza dek. Mükemmeldi.
Tabii sonunda yine de dışarı çıktım. Sonuçta daha ya-

şanması gereken bir hayat vardı. İstemeye istemeye de 
olsa… Koliye de sahip çıktım. Babam bana tuhaf ama 
gerçekten de çok tuhaf baktı. Yine de “tamam, koli sende 
kalsın,” dedi. Artık benim odamda duruyor. Delilik ya da 
değil, koli bana iyi geliyor.

* * *
Evimizin kapısını açıp “Merhaba!” diye sesleniyorum 

koridora doğru. Bunu her gün, babamın evde olmadı-
ğını bile bile yaparım. Çünkü birincisi eve hırsız girmiş 
olabilir, ona pencereden kaçmak için zaman tanımak is-
tiyorum. İkincisi Maikel var. Tavşanlar çok kolay ürker. 
Yani Maikel, sırf biri odaya aniden girdi diye kalp krizi 
geçiren ilk tavşan olmaz kesinlikle.

Okul çantamı ayakkabılığın üstüne bırakıyorum. 
Dimdik durmalı, bunu bir iki kez kontrol ediyorum 
hatta. Sonra tüm odalara tek tek girip açık pencere var 
mı diye bakıyorum. Sonuçta bir saat sonra aniden bir 
hırsızın dolaplardan birinin arkasından fırlayıp “Aha-
aa!” diye bağırmasından daha korkunç bir şey düşüne-
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miyorum. Böyle bir durumda kalp krizi geçiren sadece 
Maikel olmaz.

İşte nihayet odama gidebilirim. Hiç acele etmeden, 
ritmimi hiç bozmadan yürüyorum. Tavşanların, paldır 
küldür açılan kapılardan, gürültüyle içeri dalan insan-
lardan ve yüksek sesli konuşmalardan daha fazla nefret 
ettikleri bir şey yok. Bir atmaca tepeden kafese hücum 
edip telleri gagalamaya kalksa, o başka. Ama bu, bir 
apartman dairesinde olacak iş değil zaten.

“Yaşıyor musun?” diye soruyorum kapının ağzından. 
Maikel’in, tuvalet kâğıdı rulolarından bozma yuvasında-
ki samanların altından belli belirsiz bir hışırtı geliyor. Bu 
bana yetiyor. Orada olduğunu ve yaşadığını biliyorum 
artık. Canı isterse dışarı çıkabilir, kafesinin kapısını da-
ima açık bırakıyorum. Ama evde yoksam Maikel dışarı 
çıkmıyor genellikle.

Kafesin hemen yanı başında kolim devrik halde du-
ruyor. Kahverengi, biraz eğri büğrü. Onu görmek bile 
beni bir şekilde sakinleştiriyor. Kalp atışlarım yavaşlı-
yor, esnemek zorunda kalıyorum, derken son bir kez 
gerinip emekleyerek içine giriyorum. Hiç üstüne kafa 
yormuyorum. İçeride kendiliğinden var olan ılıklığı he-
men hissediyorum. Kıvrılıp öylece kalıyorum. Hiçbir 
şey yapmak zorunda olmamak, bu sıcaklıkta yatmak ve 
dar duvarları hissetmek dünyanın en harika şeyi. Sıkış-
mış hissetmiyorum kendimi. İstesem kolumu bacağımı 
açarım, karton yamulur, bir noktadan sonra da yırtılır. 
Bu sıkışıklığın güzelliği de burada. Tadına varabiliyo-
rum ama fazla gelmeye başlarsa her şey yine de kontro-
lüm altında. Herkes bunu bir defa olsun denemeli. Yani 
kaçık olan herkes.
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Öylece yatıp duruyorum. Nefes alıp veriyorum. Nefes 
alıp veriyorum. Nefes alıp veriyorum. Nefesim dünya-
nın en sesli şeyi haline geliyor, her yeri kaplıyor. Bir za-
man sonra ayağımda hafif bir gıdıklanma hissediyorum. 
Maikel beni ziyarete geliyor. O darlıkta yüzüme kadar 
ilerliyor sonra da yanağıma sokulup yatıyor. Karnının 
oynayışını hissediyorum çünkü çok hızlı soluyor. Koku-
sunu alıyorum, saman kokuyor. Birlikte, başka herhangi 
bir şey yapmamıza gerek kalmadan günün en güzel da-
kikalarını geçiriyoruz.

Bir süre sonra bugünlük yettiğini fark ediyorum.
“Hadi çıkalım,” diye fısıldıyorum. Maikel ne dediğimi 

çok iyi anlamış gibi daracık boşluktan dışarı süzülüyor. 
Ben de çıkıyorum koliden, odamdaki hava yanaklarıma 
taptaze bir serinlikle çarpıyor. Derin bir soluk alıp sırıtı-
yorum. Şarj oldum.
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SOĞAN

Babam bir etçil, yani et yiyen. Aslında insanlar için buna 
hepçil denir, yani her şeyi yiyen. Babam genellikle hastane-
de yer yemeğini, orada dilediği kadar eti midesine indirebilir, 
beni ilgilendirmez. Sadece haftada bir, sabah mesaisine gittiği 
günün akşamı birlikte yemek yaparız. Tabii ki vejetaryen usu-
lü. Ne pişireceğimizi genelde ben seçerim ve bu iş sıklıkla tüm 
öğleden öncemi alır. Okulda bile aklım sürekli yemekte olur. 
Elimde değil, o sırada grup çalışması da yapsak, öğretmen bir 
şeyler de anlatsa düşüncelerim alıp başını makarna diyarına 
gider. Bazen omlet mağaralarına ya da pesto dağına da uğrar. 
Yemek olayına bayılıyorum. Sonunda akşam ne yiyeceğimize 
karar verdiğimde, seçimimi WhatsApp’tan babama yollarım, 
o da eve gelmeden önce gerekli alışverişi yapar. Babam pek 
parlak bir aşçı sayılmaz. Büyük ihtimalle bir yemeğin, örne-
ğin tortellininin nasıl yapıldığını öğrenmek için önce inter-
nete bakmak zorunda kalıyordur; sonra da tarifin malzeme 
listesinde ne var ne yok hepsini alır. Gerçekten de hepsini. 
Evimizde sekiz paket tuz, üç paket irmik ve on yedi yumurta 
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varsa, tam da bu yüzden. Okulda ne yiyeceğimizi düşünürken 
genellikle buzdolabımızdaki yiyecekleri ve dolaptaki erzakla-
rı hesaba katarım. Böylece bir denge kuruluyor ve bir şeyleri 
çöpe atmak zorunda kalmıyoruz. Bugünse pırasalı patates 
çorbası yapacağız. Bu çorbayı daha önce de birkaç kez yaptık 
ve her defasında ikimiz de beğendik.

Ben alışveriş çantasını boşaltırken babam buzdola-
bından bir bira çıkarıyor.

“Sıvı yağımız vardı zaten,” diyorum.
Başıyla onaylamakla yetinen babam, şişesini şerefe gi-

bisinden bana doğru kaldırıyor.
“Soğan da öyle,” diyorum.
Babam bir kez daha başını sallıyor, şişeyi bir kenara 

koyup mutfak önlüğünü beline bağlıyor. Ben radyoyu 
açıyorum. Yemek pişirdiğimizde hep Radyo Bir’i açarız. 
Keyfimiz yerindeyse ve o an uygun bir müzik çalıyorsa 
dans ettiğimiz bile olur. Müziğin ritmiyle sebzeleri doğ-
rar yemeği karıştırırız. Ama şu anda haberler var.

Babam, “Ben ne yapayım?” diye soruyor. Eline soya-
cağı verip önüne patates filesini koyuyorum. Babam hep 
en sıkıcı işleri yapmak zorunda. Çünkü enteresan kıs-
mını genelde batırıyor, hatta en kötü durumda sonunda 
peynir ekmek yemek zorunda kaldığımız bile oluyor.

Ben tavada susam tohumu kavuruyorum. Patates çor-
bası tarifimizde Asya esintileri var. Susam, köri, biraz da 
soya sosu. Babam uslu uslu hepsini yeni baştan satın almış.

Tohum ya da fındık fıstık gibi yemişleri tavada ka-
vurmaya bayılıyorum. Tam zamanını kollaman gerekir, 
yoksa iyi sonuç vermez. Yanmaya ramak kalana kadar 
kavurmalı, işte o zaman tüm mutfak kelimenin tam an-
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lamıyla harika kokar. Tavayı sağa sola eğiyorum, en çok 
da kurumuş tohumların tavanın dibinde yuvarlanırken 
çıkardıkları şu sese bayılıyorum.

“Hazır mısın?” diye soruyorum susamı bir kâseye ak-
tarırken. Yanıt gelmiyor.

“Baba!”
“Efendim?”
Arkamı dönüyorum. Babam hâlâ patatesle uğraşıyor. 

Kesin üçüncü tabakayı soyuyor. Böyle kamburu çıkmış 
halde otururken ihtiyar bir adama benziyor. Ona baktı-
ğımı fark ettiğinde patatesi bir kenara koyup hafifçe ök-
sürüp boğazını temizliyor.

“Seninle konuşmam lazım,” diyor.
Hadi bakalım, acaba şimdi ne gelecek?
Babam sırtını dikleştiriyor ve asıl boyutlarına kavu-

şuyor.
“Burada ne çok yerimiz var değil mi!” Koluyla koca-

man bir yarım daire çiziyor, sanki mutfağımızda değil de 
bir balo salonundaymışız gibi. “Hiç yoksa fazladan iki 
odamız var.”

“Annemin odalarını mı söylüyorsun?”
“Annen artık burada yaşamıyor,” diye kestirip atıyor 

babam.
Bir bıçakla bir soğan alıp kabuğu soymaya başlıyorum.
“Durum şu… Hastanede yardıma ihtiyacı olan bir aile var.”
Susuyorum.
“Bir kadınla kızı. Senin yaşında. Kız yani.” Gülümse-

diğini duyuyorum, bakmama gerek yok. “Gerçekten du-
rumları iyi değil. Şu sıralar kalabilecekleri bir evleri yok.”
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Soğanı tak diye ortadan ikiye bölüyorum. Sonra onu tak 
tak tak dilimliyor ve taktaktaktaktaktak küp küp kesiyorum.

“Andrea, birazcık durur musun?”
Bıçağı kenara bırakıyorum.
“Onlara bir süreliğine bizde kalmayı teklif ettim,” di-

yor babam. “Umarım senin için bir sakıncası yoktur.”
Suratım doğranmış soğanların hemen üzerinde, göz-

lerime yaş doluyor. Ne ölümcül soğan ya!
“Yok,” diyorum.
Babam tuttuğu nefesi bırakıyor. Pıhhhh. Fişi çekilen 

bir robot gibi.
“Ne zaman?” diye soruyorum.
“Kadının daha bir iki gün hastanede toparlanması ge-

rek. Belki öbür gün. Hey, ağlıyor musun sen?”
Soğanı işaret etmekle yetiniyorum.
“Ha!” Babam gülüyor.
“Kız arkadaşın mı?” 
“Ne? Hayır! Doğru dürüst tanımıyorum bile. İkisine 

üzüldüm sadece.”
“Sorunları ne ki?”
“Ben de tam olarak bilmiyorum. Kadın… Farah, 

Arapça konuşuyor. Sadece kocasından ayrıldığını biliyo-
rum… ve bu çok kolay olmamış. Nereye gideceklerini 
bilmiyorlar. Hal böyleyken de bizim evde en az iki oda-
nın boş durması bana pek doğru gelmiyor.”

Başımı evet gibisinden sallıyorum.
“Ama kız çok iyi Almanca konuşuyor. Biriyle laflaya-

bilmek onu mutlu edecektir.”
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Tekrar başımı sallıyorum.
“Devam edebilir miyim şimdi?”
Babam yine gülüyor. “Kabul ettiğine sevindim.” Eli-

ni masanın üzerinden uzatıp benimkini sıkıyor kısaca. 
“Çok iyi anlaşacağınızdan eminim.”

Elimi onunkinden kurtarıyor, bıçağıma uzanıyor ve 
soğanları kesme tahtasının bir ucundan diğerine kaydı-
rıp durmaya başlıyorum.

Babam kalkıyor. Masanın etrafından dolaşıp kalçasıy-
la bana bir tos atıyor, sendeleyip bir adım kenara çekil-
mek zorunda kalıyorum.

“Heeey!” diyorum.
“Şimdi…” diyen babam, soyacağı kaptığı gibi havaya 

fırlatıyor sonra da havada takla atan aleti tekrar yakalı-
yor. “Şimdi yemeğimizi pişirmeye başlayabiliriz!”


