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“Yürürken Pa ul’ün içi sýkýlýyor du... yi ne de 
an ne siy le ha va dan su dan soh bet et ti. Olup bi ten-
ler den nasýl bir acý duy du ðu nu as la iti raf ede me-
ye ce ði an ne si, yalnýzca bir kýsmýný tah min ede-
bil di.”

D. H. Law ren ce
Oðul lar ve Sevgililer
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1 Ocak Per þem be
Ýngil te re, Ýrlan da, Ýskoç ya ve Gal ler’de res mi ta til
Ýþte, ye ni yýl için aldýðým ka rar lar:

1. Körle re karþýdan karþýya ge çer ken yar dým-
    cý ola caðým. 

2. Pan to lon larýmý askýya asa caðým. 
3. Plak larýmý kaplarýna yerleþtireceðim. 
4. Si ga ra iç me ye baþ la ma ya caðým. 
5. Si vil ce le ri mi artýk sýkma ya caðým. 
6. Köpe ðe karþý na zik ola caðým.
7. Yok sul ve ca hil le re yardýmcý ola caðým. 
8. Ayrýca, dün ak þam alt kat tan ge len ið renç 

ses le rin ardýndan aðzýma hiç iç ki sürme-
ye ce ði me ye min et tim.

Ba bam, dün ak þam ki par ti de köpe ði viþ ne li kö-
rüy le sar hoþ et ti. Ev cil Hay van la ra Karþý Þid de ti 
Önle me Der ne ði bu nu du yar sa ba bamýn iþi bi tik. 
No el’in üze rin den se kiz gün geç ti ði hal de an nem, 
No el he di ye si ola rak aldýðým ye þil nay lon önlüðü 
hâlâ tak madý! Ge le cek yýlýn he di ye si, sa bun dan 
mi nik top lar ola cak.

Þanssýzlýk iþ te, ye ni yýlýn ilk gününde, çe nem-
de si vil ce çýktý! 

2 Ocak Cu ma 
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Ýskoç ya’da res mi ta til. Do lu nay 
Bugün ken di mi ber bat his set tim. Suç, sa ba ha 
kar  þý sa at iki de, mer di ve nin baþýnda dikilip, ‘My 
Way’ þarkýsýný söyle yen an ne min di. Böyle bir 
an nem ol masý be nim þanssýzlýðým. An nem le ba ba-
mýn alkolik olma olasýlýklarý var. Ge le cek yýl ken-
di mi, kim se siz ço cuk lar yur dun da bu la bi li rim. 

Köpek yi ne ba bamýn baþýna be la ol du. 
Ba bamýn yaptýðý ma ket ge mi nin üze ri ne at layýp 
onu par ça ladý. Da ha son ra da ge mi nin yel ken 
ha lat larý aya  ðýna do lanmýþ bir hal de bah çe ye koþ-
tu. Ba bam ise, “Üç aylýk eme ðim bo þa git ti!” diye 
söy le nip dur du.

Çe nem de ki si vil ce giderek büyüyor. Suç, vi ta-
min ler hakkýnda bil gi sa hi bi ol ma yan an nem de. 

3 Ocak Cu mar te si
Uy ku suz luk tan de li re ce ðim! Ba bam içe ri gir me-
si ni ya sak ladýðý için köpek bütün ge ce pen ce re-
min altýnda hav layýp dur du. Þan sa bak! Ba bam 
kö pe ðe bir küfür sa vur du. Dik kat li ol maz sa, 
müsteh cen ke li me ler söylüyor di ye po lis onu 
gö tü re bi lir.

Çe nem de ki si vil ce bir çýban sanýrým. Ne þans! 
Öyle  bir yer de ki her kes göre cek. An ne min dik ka-
ti ni, bugün C vi ta mi ni al mamýþ ol du ðu ma çek tim. 
“Git bir por ta kal al o za man,” de di. Tam on dan 
bek  le nen bir söz. 

Nay lon önlüðü henüz takmýþ de ðil. 
Oku lun ye ni den açýlmasýna sevineceðim.

4 Ocak Pa zar 
No el’den son raki ikin ci pa zar
Ba bam grip ol du. Böyle bes le nir sek so nu bu olur. 
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An nem, C vi ta min li bir içe cek al mak için yað mur-
da dýþarý çýktý. Ama ona da söyle di ðim gi bi, ‘artýk 
çok geç’. C vi ta mi ni ek sik li ði yüzünden or ta ya 
çý kan is korpit has talýðýna ya ka lan mamamýz mu ci-
ze sa yýlýr. An nem çe nem de hiç bir þey göre me di ði-
ni söy lüyor; ba na göre bu, ye ter siz bes len me nin 
so nu cu.

An nem bahçe kapýsýný ka pat madýðý için 
kö pek kaçtý. Müzik se ti nin üstünde ki ko lu kýr-
dým. Bu  nu henüz kim se bil mi yor. Þansým varsa 
ba bam uzun süre hasta yatar. Müzik se ti ni be  nim 
dý þým da bir tek o kul lanýyor. Önlük hâ lâ görü nür-
de yok. 

5 Ocak Pa zar te si
Köpek hâ lâ ge ri dönme di. Köpeksiz yaþam çok 
daha huzurlu. An nem po li si arayýp köpe ði ta rif 
et ti. Olayý ol du ðun dan da ha da dra ma tik bir ha le 
soktu: gözlerini örten karmakarýþýk tüyler fa lan 
fi lan. Po lis le rin köpek ara mak ye ri ne, ka til le ri 
ya ka la mak gi bi da ha önem li iþ le ri ol du ðu nu düþü-
nü yo rum. Bu nu an ne me söyle dim ama o yi ne de 
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po li si aradý. Köpek yüzünden ci na ye te kur  ban 
gi der se, görür gününü. 

Ba bam hâ lâ ya tak ta tem bel lik yapýyor. Sözde 
has ta ama si ga ra iç me ye de vam et ti ði ni fark 
et tim! 

Bugün Ni gel uð radý. No el ta ti li için git ti ði yer-
den bronz laþmýþ ola rak döndü. Ýngil te re’nin so ðu-
 ðu Ni gel’i öyle bir çar pa cak ki, çok geç me den 
has ta ola cak sanýrým. Ai le si onu yurtdýþýna götü-
re  rek ha ta yaptý ben ce. 

Ni gel’in yüzünde bir tek si vil ce bi le yok.

6 Ocak Salý
Hi lâl 
Köpe ðin baþý be la da!

Su saatlerini okuyan görevliyi bisikletinden 
düþürdüðü yetmezmiþ gibi, adamýn tüm kartla rý-
ný altüst etti. Bu iþin mah ke me de so nuç lan ma  sýný 
bek   li yo rum.

Po lis, bi ze köpe ði göze tim altýnda tut   mamýzý 
söyle di ve ne ka dar süre dir topal ol du ðu nu sor du. 
An nem, köpe ðin to pal ol madýðýný söy  le yip ayak-
larýný kon trol et ti. Köpe ðin, sol aya ðý nýn ön pen çe-
si ne, ba bamýn ma ket ge mi sin den kü çük bir kor-
san takýlmýþ me ðer. 

Köpek, an ne min, kor saný pen çe le ri nin arasýn-
dan çe kip çýkar masýndan öyle hoþnut kaldý ki, 
ça mur lu ayak larýyla po li sin üze ri ne at ladý. 

 An nem, ko þup mut fak tan bir bez par çasý alýp 
gel di. Ama býçaðý sil di ðim bezde çi lek re çe li artýðý 
olduðundan, polisin üniformasý eskisinden de pis 
oldu. Po lis çe kip git ti. Ama gi der ken küfür et ti-
ðin  den emi  nim. Bu yüzden onu þi kâ yet ede bi lir-
dim.
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7 Ocak Çar þam ba 
Ni gel, bugün ye ni bi sik le tiy le bi ze uð radý. Bi sik-
let  te, bir su kabý, bir kilometre ölçer ve hýz göster-
ge  si var. Se le si sarý, las tik le ri de in ce cik yarýþ 
las ti  ði. Nigel’e fazla bunlar. Tek yaptýðý markete 
gi dip gelmek. Bu bi sik let ben de ol saydý, bü tün 
ül ke   yi ge zer ve ha yatý tanýrdým. 

Si vil cem ya da çýbaným iyi ce ol gun laþtý. Emi-
nim, bir si vil ce bun dan da ha faz la büyüye mez!

Sözlüðümde, ba bamý tanýmla yan bir de yiþ 
bul    dum: ‘Ya lan dan has taymýþ gi bi yap mak.’ 
Ba bam hâ lâ ya tak ta C vi ta mi ni týkýnma ya de vam 
edi  yor. 

Köpek, kömürlükte ki lit li. 

8 Ocak Per þem be
Þim di de an nem gri be ya ka landý. Bu, her iki si ne 
de bak mak zo run da kal mam an lamýna ge li yor. 
Þan  sa bak!

Bütün gün, evin için de bir aþaðý bir yu  karý 
koþ tu rup dur dum. An nemle ba bam için çe   þi di bol 
bir ak þam ye me ði hazýrladým: ta va da yu  mur ta, ya -
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 nýnda fa sul ye ve hazýr ir mik hel vasý. (Ye þil nay lon 
önlüðü tak mak iþe ya radý. Çünkü yu mur ta, ta va-
dan fýr layýp üze ri me sýçradý.) Pi þir di ðim ye me ðin 
tadýna bi le bak madýklarýný görün ce bir þey söyle-
ye cek tim ama... Ye mek yi ye me ye cek ka dar has ta 
de  ðil ler di her hal de! Ben de ye me  ði, kömürlükte 
tut tu ðu muz köpe ðe ver dim. Yarýn sa bah ba ba an-
nem ge li yor. Di bi yanmýþ ta va la  rý te miz le dim, 
son  ra da köpe ði yürüyüþe çýkar dým. Ya ta ða gir di-
ðim de sa at on bir bu çuk tu.

 Bo yu mun yaþýma göre kýsa kal masý þaþýrtýcý 
de ðil.

 Mes lek ola rak týp dýþýnda bir baþka þey seç-
me ye ka rar ver dim.

 9 Ocak Cu ma
Öksürük, öksürük, dün ge ce yi öksürük ses le riy le 
ge çir dik. Öksürmek te yarýþýyor lardý âde ta. Yo ru-
cu günün ardýndan ba na bi razcýk an layýþ göster-
eceklerini sanýrdým! 

Ba ba an nem gel di ve evin ha li ni görünce 
ið ren di. Ona, her za man der li top lu olan odamý 
gös ter  dim. Ba na elli peni ver di. Çöp ku tu sun daki 
boþ iç  ki þi þe le ri ni de göster dim. Bu görüntü onu 
ið ren dir di. Büyükan nem, köpe ði kömürlükten 
çýkardý, an ne min köpe ði bu ra ya bað la masýnýn acý-
masýzlýk ol du ðu nu söyle di. Köpek, mut faða 
ku sun ca onu ye ni den kömürlüðe ki lit le di. 

Babaan nem, çe nem de ki si vil ce yi sýktý. Böyle 
da ha da kötü ol du. Ye þil önlükten ona söz et tim. O 
da ba na an ne me her No el’de yüzde yüz ak ri lik 
hýrka lar aldýðýný ama an ne min bi ri ni bi le sýrtýna 
ge çir me di ði ni söyle di! 
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10 Ocak Cu mar te si 
Sa bah. Þimdi de köpek has ta! Bir türlü iyi leþ me-
yin ce, eve ve te ri ner gel di. Ba bam, “Ve te ri ne re 
kö pe  ðin kömürlükte iki gündür ki lit li ol du ðu nu 
söy le me,” di ye tem bih et ti.

Köpek ten ba na mik rop geç me sin di ye si vil ce-
min üze ri ni ya ra bantýyla ka pattým.

Ve te ri ner köpe ði alýp götürdü. “Sanýrým kalýn-
ba ðýrsaðýnda bir so run var,” dedi. Köpe ðin hemen 
ame li yat edil me si ge re ki yor.

Ba ba an nem an nem le tartýþýp evi ne döndü. 
Ba ba an nem, an ne me No el’de he di ye et ti ði bütün 
hýrka larý ke sil miþ bir hal de çöp ku tu sun da bul-
muþ. Ýnsan lar açlýk çe ker ken, böyle bir þe yin 
ol masý tik sin di ri ci. 

Yan kom þu muz Bay Lu cas, hâ lâ has ta ya ta-
ðýn  da olan an ne mle ba bamý zi ya re te gel di. ‘Geç-
miþ ol sun’ kartý ve an nem için çi çek ge tir di. 
An nem, göðsünün büyük bölümünü açýkta býra-
kan ge   ce li ðiy le ya tak ta otur du. Bay Lu cas ile 
yapýþ yapýþ bir ses le ko nuþ tu. Ba bam ise uyu yor 
gi bi yaptý. 

Ni gel, ka set le ri ni ge tir di. Ken di si pank müzik  
se vi yor ama sözle ri du ya madýktan son ra müzik 
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din le me  nin ne an lamý var? Sanýrým ben gi de rek 
bir en te lektüel olu yo rum. Bütün der dim ta sam 
bu olsa ya! 

Ak þam. Nasýl ol du ðu nu görmek için köpe ði 
zi  ya re te git tim. Ame li yat et miþ ler. Ve te ri ner, için-
de bir sürü ið renç þey bu lu nan plas tik bir çan ta 
gös ter di ba na. Bir par ça kömür, No el pas tasýndan 
bir köknar aðacý parçasý, ba bamýn ma ket ge mi sin-
den kü çük kor san lar. Kor san lar dan bi ri si nin elin-
de, aðzý ge  niþ bir kýlýç vardý. Yu tar ken köpe ðe 
ol dukça acý ver   miþ ol malý. Köpek çok da ha iyi 
gö rünüyor. Ýki gün için de eve döne bi lir, kör ta lih. 

Eve döndüðümde, ba bam çöp ku tu sun da ki 
boþ þi þe ler yüzünden te le fon da ba ba an nem le tar-
tý þýyor du. 

Bay Lu cas, yu karýda an nem le soh bet edi yor-
du. Bay Lu cas git tik ten son ra, ba bam yu karý çýkýp 
an nem le kav ga et ti, onu að lattý. Ba bamýn mo ra li 
bo zuk. De mek ki ken di si ni da ha iyi his se di yor. 
An ne me sor ma dan ona bir fin can çay götürdüm. 
Tuttu yine aðladý! Bazý in san larý hoþnut et me niz 
mümkün de ðil! 

Si vil ce hâlâ ye rin de du ru yor.

11 Ocak Pa zar 
Bir en telektüel ol du ðu mu bi li yo rum artýk. Ünlü 
ga ze te ci ve ya zar Mal colm Mug ge rid ge’yi ge çen 
ak þam te le viz yon da gördüm, söyle dik le ri nin 
he men he men hep si ni an ladým. Her þeyi alt al ta 
ko yun ca du rumum daha iyi an laþýlýyor: kötü bir 
ev, ye ter siz bes len me, pank tan hoþ lan ma mak. 
Kü tüp ha ne ye üye ola caðým. Ba kalým so nu cu ne 
ola cak?

Buralarda yaþayan pek fazla entelektüel ol ma-
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masý ne yazýk! Bay Lu cas, fi til li ka di fe pan to lon 
gi yi yor ama o bir si gor tacý. Be nim þanssýz lý ðým 
iþ te. 

12 Ocak Pa zar te si 
Köpek eve döndü. Di kiþ yer le ri ni ya layýp du ru yor, 
bu yüzden ye mek ye di ðim za man ona ar kamý 
dö nü yo rum. 

Annem hasta yataðýndan çýkarak köpeðe 
iyileþene dek yatacaðý bir yer hazýrlamaya ni yet-
len di. Eline deterjan torbalarýný koyduðu büyük 
kar ton kutuyu almýþ. Ba bam, bu ku tu nun köpe ði 
hapþýrta caðýný, di kiþ yer le ri ni ya ka caðýný ve hat ta 
ve te ri ne rin di kiþ le ri ye ni le mek için da ha faz la 
pa ra ala caðýný söyle di. Ku tu yüzünden tartýþma ya 
baþ  ladýlar ve ba bam ko nu yu Bay Lu cas’a açtý. Bay 
Lu  cas’ýn köpe ðin ya taðý ile ne il gi si ol du ðu nu 
hâlâ an la ya bil miþ de ði lim.

13 Ocak Salý
Ba bam, ye ni den iþ baþý yaptý. Þükürler ol sun 
Tanrým! An nem ba ba ma nasýl katlanýyor, bilmiyo-
rum.

Bay Lu cas, an ne min bir þeye ihtiyacý olup 
ol ma dýðýný sordu. Çok na zik bir in san. Ba yan 
Lu cas ise yan da ken di evi nin cam larýný sili yor du. 
Üze ri ne çýktýðý mer di ven pek sað la ma ben ze mi -
yor du. Mal colm Mug ge rid ge’e ve ril mek üze re 
BBC’ye bir mek tup gönder dim ve en te lektüel 
ol mak için ne yap mak ge re kir, di ye sor dum. Uma-
rým bir an önce ba na yanýt verir, çünkü tek baþý-
ma ol  mak tan býktým. Bir þi ir yazdým, bu yalnýzca 
iki da  ki kamý aldý. Ünlü þa ir ler bi le da ha faz la 
za man har  car. Þi i ri  min adý ‘Mus luk’, ama aslýnda 
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bir mus  luk hakkýnda de ðil. Çok de rin, ha ya ta 
iliþkin sorunlar, falan filan. 

Mus luk, Ya zan: Ad ri an Mo le
Mus luk dam lar uyumak ne mümkün, 
Sabah insan bir gölde uyanýr ilkin.
Con ta de ðiþ me di ði için halý mah vo la cak, 
Babam baþ ka bir halý al mak için di di nip du ra cak
Çalýþýr, didinir, boþuna, kafayý yer.
Oysa contayý deðiþtirmek yeter! 
Þi iri an ne me göster dim, güldü. Oy sa pek 

ke yif li de ðil di. An nem be den eði ti mi der sin de 
giy di ðim þort larý hâlâ yýka madý, ama yarýn okul 
açýlý yor. Be nim an nem, te le viz yon da ki an ne le re 
ben ze mi yor.

14 Ocak Çar þam ba 
Kütüpha ne ye üye ol dum. Cilt Bakýmý, Türle rin 
Köke ni ve an ne min durmadan sözünü ettiði bir 
kadýn yazarýn kitabýný aldým. Ki tabýn adý, Gu rur 
ve Önyargý, Ja ne Aus ten adlý bir kadýn ta rafýndan 
ya zýlmýþ. O da bel ki be nim gi bi en te lektüel dir. 
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Kü tüpha ne ci yi et ki le di ði mi an ladým. Si vil ce me 
bak  madý, bel ki de küçülüyor. So nun da!

Bay Lu cas, mut fak ta an nem le kah ve içi yor du. 
Mut fak dumanaltýydý. Gülüþüyorlardý ama beni 
gö rünce sustular.

Ba yan Lu cas kendi evinin su oluk larýný te miz-
li yor du. Ka fasý bo zuk tu san ki. Sa nýrým Bay ve 
Ba yan Lu cas’ýn mut suz bir ev li lik le ri var. Za vallý 
Bay Lu cas! 

Okul da ki öðret men ler den hiç bi ri si be nim 
en te  lektüel ol du ðu mu fark et me di. Ünlü ol du-
ðum da, bu na üzüle cek ler. Sýnýfýmýza ye ni bir kýz 
gel di. Coð  raf ya der sin de, yanýma otur du. Ýyi bir 
kýz. Adý Pan do ra, ama ken di si ne ‘Ku tu’ de nil me-
sin den hoþ  lanýyor. Ne den ol du ðu nu ba na sor-
mayýn. Ona âþýk ola bi li rim. Âþýk ol manýn za maný 

gel di, ne de ol sa on üç yaþýmý do kuz ay geç tim.

15 Ocak Per þem be
Pan do ra’nýn þeker kamýþý re ngin de saç larý var,  
bir kýzda ol masý ge re ken uzun luk ta. Çok güzel bir 
kýz. Onu, voleybol oy nar ken gördüm, göðüsle ri 
hop    lu yor du. Ýçim bir tu haf ol du. Sanýrým, aþk bu.

Köpe ðin di kiþ le ri alýndý. Köpek ve te ri ne ri 
ýsýr dý. Ama sanýrým o bu na alýþýktýr. (Ve te ri ner 
de mek is te dim; köpe ðin bu na alýþýk ol du ðu nu 
bi li yo rum.)

Ba bam, müzik se ti nin kýrýk ko lu nu gördü.

19



20



21


