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Sevin Okyay

Yazar, çevirmen, sinema/caz ve 
polisiye eleştirmeni, spor yazarı ve 
radyo programcısı. 1942 yılında 
İstanbul’da dünyaya geldi. Arnavutköy 
Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. Başta 
Harry Potter Dizisi olmak üzere birçok 
nitelikli çocuk kitabını Türkçeleştirdi.  
Kendi yazdığı dört kitabı var: Çiçek 
Dürbünü, Gol Atan Kaleye, İlk 
Romanım, 120 Filmde Seyriâlem.
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diğer kitabı:

TETİLA İLE NEMNE



İçindekiler

Önsöz, 7

Jo’nun Kardeşiyim, 10

Evimize Nerden Geldi Bu Bebek?, 24

Küçük Mavi Bisikletim, 34

Mohini’yle Karakedi Çetesi, 45

Benim de Adım Sevin, 55

Her Yer Kitap, 65

Küçüksu Mısır Filan, 77

Kuzu Meselesi, 92

Dut Ağacında Yiğit Bir Çocuk, 103

İpe İtfaiye, 114

Konserdeki Küçük Tatlı Çocuk, 124

Bunlar Gaskonya Beyleri, 133

Esrarlı Bahçe, 142

Çorba Hazır Tasta Çocuk, 154

Tüylü Beyaz Şeyler, 164

Ben Gülen Hanım’ı Sevmiyorum, 183

Sonsöz, 194

Okuma Listesi, 196

İLK ROMANIM





7

Önsöz

Dün iki haneli ilk yaşıma girdim; yani 10. Çok 

güzel bir defterim var. Hatıra defteri gibi değil, biraz 

daha değişik, kilidi yok ama kalın. Üstü ekoseli. Daha 

önce hiç ekoseli defterim olmamıştı. Babam dışarı-

dan getirdi. Hediye.

Onu okula götürmek istemiyorum. Çünkü okula 

götürürsem kırmızı kâğıtla kaplamak gerek ya da 

mavi. Ben beceremiyorum, annem kaplıyor. Çok dik-

katli kap lıyor, dümdüz kesiyor. Hiç eğri büğrü değil. 

Haritaları mı da o yapıyor zaten, benim elim yatkın 

değilmiş. Gene de çalışkan çocuğum. İşte annemin 

defterimi de harita yapar gibi itinayla kaplayıp üstüne 

etiket yapıştırmasını istemiyorum. O benim özel def-

terim. Ama kimseye de içine “sepet sepet yumurta” 

ya da “I like your eyes” falan yazdırmam. Kendim 

yazarım, roman olur. Koca defter çünkü. Hepsini ya-

zarsam roman kadar yazmış olurum.
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Hem de yazabilirim; çünkü artık büyüdüm. Koca 

kız oldum. Annem kadar büyük değilim; ama olsun, 

gene de büyüğüm. Onun yaşı da iki haneli, benimki 

de. Karde şim bile biraz büyüdü. Benim kadar değil 

ama. Ben çok daha büyüğüm, onun ablasıyım. Sevgili 

ablası. Hem ona alıştım da biraz. Artık oyun oynuyor, 

şarkı söylüyor, sesi de karga gibi. Benim sesim güzel. 

Annem bile bu çocu ğun sesi güzel diyor. Her zaman 

değilse de ara sıra.

Artık roman yazıyorum; çünkü çok roman oku-

dum. Çocuk romanı da, büyük romanı da. Bir sürü 

de hikâye. Onların içinde bir sürü arkadaşım var, 

birkaç tane de sevmediğim. Bir sürü de film gördüm, 

bir sürü piyese gittim. Onun için nasıl hikâye anla-

tıldığını biliyorum. Ben de kendi hikâyemi anlatırım, 

iki haneli yaşa gelene kadarki. Herkes öğrenir. Belki 

başka çocuklar da be nimle arkadaş olur o zaman. 

Belki onların da kardeşi vardır, sarışın ve erkek. Ya da 

benimki gibi anneleri. Ya da kuzuları. Belki onların da 

çok arkadaşı yoktur.

İlk üç yaşımı hatırlamıyorum. Çok, çok küçük-

müşüm de ondan. Sonrasını biliyorum, onu anlatırım 

ben de. Sevin üç yaşında, Sevin on yaşında. Tam yedi 

yıl var. Üç yılı okulda.

İki yıl sonra okulum bitecek, başka okula gide-

ceğim. Hangi okul, bilmiyorum. Ben Beşiktaş Kız 

Li sesi’ni isti yorum; çünkü orası çok yakın. Bizim 
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sı  nıftaki kızlar ora ya gider herhalde. Ama belki de 

be ni başka okula gön derirler. Orada hiç arkadaşım 

ol  mazsa ya? Belki bir-iki kişiyi kandırırım, Pınar’la 

Ay şegül’ü falan. Aynı okula gideriz. Ya da Jo’yu. Çün-

kü en iyi arkadaşım Jo. Hem de istediğim her okula 

gelir, onu görmüyorlar. Bir tek ben görüyorum. Tıpkı 

benim ona gittiğim gibi o da bana gelir. O vakit hiç 

yalnız kalmam. Elbiselerini falan değiş tirmesine de 

gerek yok. Ben aldırmam. Nasıl isterse öyle giyinsin. 

Saçlarımızı birlikte uzatırız.

İşte ben de bugün defterime yazmaya başlıyo-

rum. Şimdi önsöz yazdım, birazdan da romanımı 

yazarım. Jo’yla başlarım. Madem önsözü var, bir de 

sonsöz koy malı. Oraya gelene kadar her gün biraz 

yazarım, bitince roman olur. İlk romanım...
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Jo’nun Kardeşiyim

Küçük bir hacıyım. Dağ-tepe aşıyorum, sırtımda 

çıkınım var. Hani küçük bohça gibi puantiye men-

dil de, düğümlenmiş. Tavşan Jano’nun çıkınından. 

Tav şan Jano o çıkını sırtına vurup evden kaçıyordu, 

Matyö Baba’nın havuçlarını falan aşırıyordu. Gene 

de kötü çocuk değildi çünkü tavşan bir kere, n’apsın? 

Havuç seviyor. Demek evinde havuç yokmuş. Olsaydı 

annesi verirdi. Belki. Hem Matyö Baba da o kadar 

kötü değildi aslında. Bahçıvan olduğu için havuçları-

na göz kulak olmak zorundaydı. Zaten pek bir şey 

yapmıyordu, sopasını sallayıp Jano’nun arkasından 



S
ev

in
 O

ky
ay

  
 İ

LK
 R

O
M

A
N

IM

11

bağırıyordu bir tek. Kapıyı çalıp kaçan çocuklara 

bağı ranlar gibi.

Ben de çıkınımla dağ-taş aşıyorum işte. Ama tav-

şan Jano değilim, kız çocuğuyum. Çıkınım küçük, 

za ten azığım da az. Hacı çocuğum, onun için. Hacı lar 

nefsi ne hakim olur, az yer, az içer. Dondurma iste-

mez, ga zoz istemez. Biraz ekmek, biraz su. Belki bi-

raz da peynir.

Su çıkınımda değil, yoksa mendilim ıslanır. Suyu 

mataraya koydum, küçük izciler gibi. Zaten ben izci 

gibi bir hacıyım. Üstelik mataraya su koymasam da 

olurdu. Çünkü yol üstünde musluklar var.

Çünkü aslında evdeyim, dağı-bayırı evde aşıyo-

rum. Çok susarsam yoldaki bir musluktan su içerim, 

çeşmeymiş gibi. Hacıyım çünkü babam İç Savaş’ta. 

Geri dönsün diye hacılık yapıyoruz. Ki o yokken sı-

kıntılı günleri şikâyet etmeden geçirelim. Öyle zırt 

pırt her gördüğümüzü istemeyelim, yoksa paramız 

yetmez. Yılbaşında bile ya da Noel’de, herkes birbi-

rine hediye alabilmek için ne fedakarlıklar yaptı, ne 

maceralar yaşadı!

Beş tane kız kardeşiz. Meg, Jo, Beth, Amy, ben. 

Beth, mızmızın biri. Yok yok, hasta. Amy güzel; ama 

pek kendini beğenmiş. Meg de tam ev hanımı (Sonra 

İyi Zevceler oldu). Ama Jo, çok iyi bir kız. Ben as lın da 

Jo’nun kardeşiyim. Kitapta da yokum. Bir tek Jo bili-

yor var olduğumu. Adı da aslında Jo değil, Josephine. 
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Ama hiçbirimiz ona Josephine demiyoruz. Dersek kı-

zıyor. Bir tek March Teyze diyor, biraz kız dırmak için 

biraz da adam olsun diye. Neyse ki Jo adam olmuyor. 

Yoksa çok yalnız kalırdım.

Çok iyi bir annemiz var, tam kitap-annesi gibi. 

Ne dense önlük takıyor, resimde öyle. Hiç sinirlenmi-

yor, bütün kitapta bir kerecik kızdı. Yüzünde fırtına 

bulutları dolaştı. Bize sakin sakin nasihat ediyor, 

hepimi zi sevdiğini belli ediyor. Beni de seviyordur 

mutlaka. Aslında kendisi çok üzülüyor; ama bize belli 

etmiyor. Hem cesur hem hüzünlü. Babamız askerde 

ya. İç Sa vaş’ta.

Kiminle dövüştüğünü bilmiyorum. Yani o vakit 

bilmiyordum, sonra öğrendim. Ama babam kuzeyli 

mi, güneyli mi hâlâ bilmiyorum. Belki öteki kızlar 

biliyordur. Herhalde kuzeyliyiz, hiç zencimiz yok. On-

lar başka kitapta, Tom Amcanın Kulübesi’nde. Ya zık, 

çok acı çekiyorlar. Üstelik çok uslu oldukları hal de. 

Benim kara derili arkadaşım, bir de çok akıllı ço-

cuklardan George Carver Washington var; ama o da 

bizim kitabımızda değil. Neyse, zaten babamı pek ta-

nımıyorum da. Kitabın sonunda geliyor, hasta hasta. 

Ölecek diye korkuyoruz, ölmüyor.

Babamı tanımıyorum çünkü ben önceden yok-

tum, sonra araya girdim, Jo’nun yanına. Onun için 

babamı ancak kitabın sonunda görüyorum. O beni 

görmüyor. Oysa oracıktayım, loş salonda, koltuğu-
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nun ayaklarına yaslanmış, dizinin dibinde büzülmüş, 

yüzüm ona dö nük, oturuyorum. Küçük bir kızım, 

es merim, saçlarım orta boy, gözlerim kara. Ya da 

kes tane. Başımı kal dırmış ona bakıyorum, bana da 

gü l ümser diye. Çok güzel gülümsüyor çünkü. Yorgun 

ama mutlu. Beni görmüyor.

Olsun, ölmeden geri döndü ya. O ölmeden ge ri 

döndü diye Jo çok seviniyor, herkes seviniyor. N’apa-

lım, ben de kitap-babamın hakiki kızı değilim ki ha-

yali kızıyım.

Hakiki çocuk olarak da bir babam var. Benim ca-

nım babam. Bir de annem, hani Küçük Kadınlar kita-

bını alıp bana getiren. Okumayı çok sever zaten. Ama 

beni pek sevmiyor.

Küçük, esmer bir kızım, tıpkı kitapta olduğum 

gibi. Kitaptaki ben de, asıl benim zaten. Saçlarım 

orta boy, gözlerim kara. Ya da kestaneymiş, annem 

öyle diyor. Bu kitaptaki annem değil, benim asıl an-

nem. Kara kaş kara göz böylesine denmezmiş. Benim 

gözlerim kes tane rengiymiş. Bir seferinde babam, 

ilk babam, “Işık vurunca gözlerin benimkiler gibi 

ela oluyor çocuğum,” bile demişti. Belki de yeşildir. 

Ama hayır, annem on dan çocuğun aklına böyle şeyler 

sokmamasını rica etti. Gözlerim yeşil falan değilmiş. 

Bana ne, olmazsa olma sın. Ben gene de yeşil gözlüle-

ri seviyorum, belki de uzaktan kardeşimdirler.

Mavi gözlüler değil. Hem de hiç.
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İşte ben de ya kara ya kestane gözlüyüm. Genelde 

kara göz diyorlar. Gözlüğüm yok, gözlüğü olanlara 

dört göz deniyor. Dört göz olmak istemiyorum. Zaten 

yeterince derdim var. Hem ben görüyorum, gözlüğü 

ne yapayım? Kör Pipo gibi. Annem bir keresinde Ebi 

ile Kutucuk için öyle demişti, birinin gözü iyi görmü-

yor, ötekininki de hep hasta oluyor, kızarıyor, şişiyor 

falan diye. Kime çekti bu çocuklar, Kör Pipo gibi?

Demişti, evet. Oysa insanların kusurlarından söz 

edince çok kızar. Hele kör, kambur falan dersen. Oysa 

ben hiç demiyorum. Kör İbrahim de demiyorum, 

kamburun bahçesi de. İbrahim Amca diyoruz, Basri 

Beyin bahçesi. Ya da Beşiktaş bahçesi.

Beşiktaş’ta evimiz var. Pencerenin önünde oturup 

sokağa bakıyorum. Bebekken de cumbada oturup 

bakarmışım. Şimdi bebek değilim, okula gidiyorum. 

Odam üst katta, yatma odam. Eğer hasta olursam 

bi rinci katta, her gün oturduğumuz ön odada yatıyo-

rum. Tek başıma sıkılmayayım, korkmayayım, hem de 

annem hep yanımda olsun diye. Oraya bana bir yatak 

yapıyorlar. Ateşim olursa yüzümü duvara dönüyo-

rum. İkide bir nasılsın derlerse cevap vermemek için. 

Duymazlıktan geliyorum. Hem duvarı seviyorum. Rü-

yalara oradan giriliyor.

Üstelik de iyi değilim, hastayım. İyi olsam yatak-

ta ne işim var? Sokağa çıkarım, annemin işi yoksa 

onunla Maçka Parkı’na giderim. Ya da Dolmabah-
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çe’ye. Ya da Vişnezade’ye. Beşiktaş bahçesine. Kendi 

ken dime top oynarım. Başka çocuklara ip çeviririm.

Annemin işi varsa da camın önünde otururum. 

Gelip geçeni seyrederim. Her gün geçenler var, onları 

tanıyorum artık. Bazen bana gülüyorlar, el sallıyorlar. 

Bazıları. Ya da ders çalışırım. Kitap okurum. Bazen 

ders kitabının içinde başka kitap okurum, anne gör-

meden.

Ama şimdi Küçük Kadınlar’ı okuyorum. Hem hiç 

de gizli değil. Annem izin veriyor, dersim de yok. De-

mek ki okuyabilirim. Hatta kitabın içine de girebili rim, 

pıt diye. Orada bir annem daha olabilir, kızmayan bir 

anne. Mrs. March, March Hanım gibi bir şey. March, 

onların soyadı. Kitap-annemin asıl adını bil miyorum. 

Kardeşleriminkini biliyorum, bir de Laurie’yi.

Kitaba Jo’nun yüzünden girdim. Ya da sayesinde. 

Annem alıp getirmişti, kitaptaki değil, evdeki annem. 

Jo’yu değil, kitabı. Hep kitap alır getirirdi. Koyu mavi 

bir kitaptı, kapağında komik uzun elbiseli iki kız var-

dı. Adı da Küçük Kadınlar’dı. Hiç sevmedim, kapağını 

da, adını da. Evet, küçüktüm; ama bana küçük den-

mesinden hoşlanmıyordum. Üstelik de kadınları hiç 

sevmiyordum, salak şeylerdi. Belki büyüyünce erkek 

olurum diye umut ediyordum. Sonra annem, “İlle de 

oku,” dedi, “Çok seveceksin,” dedi.

Ayıp olmasın diye okumaya başladım, o kadar 

al mış getirmiş. Daha ikinci sayfada ona hak verdim. 
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Evet, çok güzel bir kitaptı. Bir defa, Jo vardı. Benim 

gibi esmerdi. Erkek çocuk olmak istiyordu. Giyimine 

kuşamına pek dikkat etmiyordu. R’leri söyleyemiyor-

du. Sahneye piyes koyarken bir Rodrigo diyememişti. 

O Ğodğigo dedikçe, koskoca dram komedi olup çık-

mıştı, ben de oyuncu olmamaya karar verdim. Kome-

di sevmiyordum; çünkü dramlarda oynayıp herkesi 

ağlatmak istiyordum. Uzun saçlarım olsun, başımı 

ar kaya atayım. Gözlerimde yaşlarla, “Ama Rodrigo” 

diye yim. Olmaz ki R’leri söyleyemiyorum. Ben de 

“Ğodğigo” derim, herkes bana güler. Herkesin bana 

gülmesini de sevmiyorum. Komik çocuk değilim, has-

sas çocuğum.

Jo pek hassasa benzemiyordu. İsabet. Ama bana 

benziyordu. Yaramazdı, koşup oynuyordu. Hasta ço-

cuk olmasam ben de koşup oynardım. Bir tek, saçları 

benimkinden uzundu. Zaten sonra Noel hediyesi al-

mak için onları da kestirdi. O. Henry’nin hikâyesin-

deki kızın da öyle yaptığını bilmiyordum daha. Saçını 

kesip sattı diye Jo’yu çok sevdim.

Benim öyle upuzun saçım olsa birine hediye 

almak için satar mıydım acaba? Bilmiyorum çünkü 

uzun saçın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Benim 

saçla rım hep ya kısa ya da orta boy. Kestane rengiy-

miş, annem öyle diyor. Gözlerim gibi demek. Jo’nun-

kiler siyah. Ben de öyle olmak isterdim, kapkara saç-

lı, esra rengiz bakışlı bir küçük kız. Ama Jo esrarengiz 
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bakışlı falan değil. Cin gibi bakıyor. Zeki bir kız, çok 

kitap okuyor. Biraz da yaramaz, hayır, haşarı.

Gözlerimi kapatıyorum, kendi kendimi upuzun 

kapkara saçlarla kendi gözümün önüne getirmeye ça-

lışıyorum. Küçük bir prenses belki de. Ya da minik bir 

büyücü. Belki ikisi birden. Kime baksam büyüleni yor, 

sihirli bir çocuğum. Belki de büyüğüm, en iyisi büyük 

olayım. Gene kapkara saçlarım olsun, kömür gibi 

de gözlerim. Kime baksam, eli-ayağı tutulsun. Ya da 

benden korksunlar. Gel deyince gelsinler, git de yince 

gitsinler. Onları kurbağa yapayım.

Yok yok, yapmam. O kadar kurbağayı ne yapayım 

sonra? Ya hepsini öpüp prens yapmak gerekirse? 

Hem annemin ödü kopar onlardan. Aslında hiçbir 

şeyden korkmaz; ama bir tek ani hareketten korku-

yor. Onun için de kurbağayla fareden. Fareler ok 

gibi gidiyor, kurbağalar da yazın Maltepe’de birden 

insa nın önüne sıçrayıveriyor. Bir sürü kurbağası olan 

kapkara saçlı bir kız olmak istemiyorum. Kurbağalara 

nasıl bakılacağını bilmiyorum. Onlara gözümle bak-

mak da istemem, hiç güzel değiller. Evet, kurbağam 

olmasın. Annem de kaçmasın. Eh.

Ben de kumral bir kızmışım, küçük, güzel, ela 

gözlü. Babam Hindistan’daymış, İngiliz ordusunda 

albay. Hep beraber gitmişiz. Annem Hintlilerin iş 

yapma usulünü beğenmemiş, kalpleri kırılmasın diye 

onlara belli de etmeden her işi kendi yapmış. Hep 
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öyle yapar. Benimle de ilgilenememiş tabii. Heyy-yo-

oo! Halbuki bunu hiç yapmaz. Tek başıma sokak larda 

dolaşmışım. İnsanların çektiği arabalar, yoksa onlar 

Çin’de miydi, Apis öküzleri, Hint fakirlerinin kavalıyla 

sallana sallana yükselen yılanlar. Kobralar, çok ze-

hirli. Onlar olunca, Riki-Tiki-tikler de var, tabii. Fare 

gibi küçücük bir şey; ama çok kahraman. Bir hamlede 

yılanı safdışı edebilir. Panterlerle boğuşan filler de 

var. Yalnız, o galiba başka bir kitap. Sonra Kurt Çocuk 

Maugli, ona düşman olan kaplan, Ş’li bir adı vardı, 

neydi unuttum. Galiba Şirhan. Maugli’nin kurt ailesi 

falan. Yani Hindistan’da tek başıma deği lim. Sanırım 

onların hepsi de orada.

Çin’de olsaydım, o vakit de Bitişikteki Çinli Ço

cuklar olacaktı. Tek başlarına Hindistan’daki hay-

vanların hepsinden daha kalabalıklar. Onlar Pearl S. 

Buck’ın çocukluk arkadaşları. Öyle yazmış. O küçük 

bir Amerikalı kız, onlar da bir dolu Çinli çocuk. İsmini 

çok komik bulmuşlardır herhalde. Bence çok komik. 

Ezberlemesi de zor. Ona daha iyi bir isim verebilir-

lermiş.

Ama belki de S’si Sevin’dir diyorum.

Evet ama ben Çin’de değilim, Hindistan’dayım. 

Sokaklarda dolaşıyorum. Hatta ormanlarda da. Kü-

çük ormanlarda, kaybolmayayım diye. Bir de kap-

lanlar beni yemesin. Kaplan kahvaltısı olmak iste-

miyorum. Küçücük bir çocuğum çünkü akşam yeme-
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ği olamam ki. Kaplan beni yedikten bir hafta sonra 

hatırlamaz bile. Zaten Şirhan da, adı Şirhan’sa eğer 

hainin tekiydi.

Onun için küçük ormanlarda dolaşıyorum. Kim 

bilir, belki bir silahım da vardır, kendimi savunmak 

için. Sarmaşıklar görüyorum, türlü çeşit hayvan. Asya 

filleri. Bir de Afrika filleri var çünkü. Hepsini merak 

ediyorum, acaba Hayvanlar Alemi’ndeki resimlerine 

benziyorlar mı? Timsahları hiç merak etmiyorum, 

onlardan nefret ediyorum. Kuyruklarının ucunu bile 

görmek istemiyorum. Yüzlerinden çok korkuyorum 

zaten. Ne çirkin çeneleri var, hele dişleri. Uff.

Sonra babamın kulübüne gidiyorum. Kulübü ol-

malı; çünkü hem İngiliz hem albay. Eski, ağır kol-

tuklar var kulüpte. Şömine var mı, bilmiyorum. Var-

mıştır belki de; ama herhalde yakmazlar. Hava çok 

sıcak. Belki bir tek Muson yağmurları geldiğinde. Ge-

liyorlar çünkü biliyorum. Yalnızca coğrafyadan değil, 

Louis Bromfield’den. Yağmurlar Gelince’de gelmişti. 

Belki o vakit şömine de yanar.

Kulüpten içeri giriyorum, “Hoş geldiniz” diyorlar. 

Beni tanıyorlar, hep gidiyorum da ondan. Babam ku-

lübün üyesi. Kahveye gitmeyi sevmezdi; ama kulü bü 

seviyor. Esas babam da kahveye gitmezdi ama ba zen 

beni Süleyman Recep Eczanesi’nin yanındaki o ko-

caman, bilardo masalı kahveye götürürdü. Ama da-

ha çok, Beşiktaş İskelesi’nin, Hayrettin İskelesi’nin 
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üs tündeki balkonlu yere. Gazı çıkmış zozu kalmış 

gazoz içeyim diye. Gazı çıkmayınca insanın ağzını 

yakıyor.

Kulüpte limonata gibi bir şey içiyorum. Hindis-

tan’da ne yapıyorlarsa. Beyazlar giyinmiş esmer tenli 

insanlar var. Çok saygılılar. Parmaklarının ucuna basa 

basa gidip geliyor, sana hizmet ediyorlar. Küçük bir 

çocuk olsan bile. Babama Sahib diyorlar, anneme de 

Mem-sahib. Bana ne derler, bilemiyorum. Belki de 

küçük hanım diyorlardır. Hanım hanımcık oturuyo-

rum çünkü hiç yaramazlık etmiyorum. Hint limona-

tamı alıyorum, duvardaki hedefe küçük oklar atıyo-

rum. Yaramazlık olsun diye değil, öyle bir oyun var 

da ondan.

Sonra vazgeçiyorum, eve dönüyorum. Beşiktaş-

eve. Pencereden dışarı bakmak için değil ama. Küçük 

Kadınlar’ı merak ettiğimden. Her gün biraz biraz 

okuyayım diyorum, olmuyor. Kendime engel olamıyo-

rum, hızlı okuyorum. Çabucak bitecek, yazık.

Sonra o günlerden bir gün, ben kitabı okuyor-

dum. İkide bir okuyordum ya zaten, okumadığım 

zaman da düşünüyordum. Jo’ya yardımcı olmak isti-

yordum, ba zen çok sıkılıyordu. Sonra bilmediği şey-

ler vardı onun, oysa ben kitabın sonunu biliyordum. 

Annem çok kızardı buna. Ne yapayım, işler sarpa 

sarınca sonun da düzelecek mi diye merak ederdim. 

Onun için de kitabın sonuna bakardım, içim rahat 
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etsin diye. Küçük Kadınlar’ın da sonuna baktım.

Neyse işte, içimden onunla yani Jo’yla konuşur-

ken, o da benimle konuştu. Bir zıpladım, yanına git-

tim. İnsanların böyle şeyler yapabildiklerinden habe-

rim yoktu, küçük bir çocuktum. Sessiz sedasız kitaba 

girdim, eve yerleştim. Kimse garipsemedi.

Belki de Jo’dan başka hiç kimse beni görmü-

yordur, galiba öyle. Ben dışarıdan kitabı okuyunca 

kendimi görmüyorum; ama oradayım, içimden biliyo-

rum. Ba zen o da benim yanıma gelebilse keşke diye 

düşünüyorum. Hiç değilse sevmediği elbiselerden 

kurtulur du, saçını kestirince de üzülmezdi. Gelemedi 

ama.

O vakit kitaba girmesini bir tek ben biliyordum. 

Sonra herkes girip çıkmaya başlamış. Dingo’nun 

ahırı gibi. Ayıp, biliyorum; ama ne yapalım. Öyle. 

Ben de başka kitaba girmedim zaten. Belki birazcık 

Cyrano’ya.

Jo erkek çocuk gibi. Onunla, bir de Laurie’yle çok 

iyi anlaşıyoruz. Üçümüz beraber oynuyoruz. Jo beni 

Laurie’ye sır olarak söyledi. Ben gizli kahramanım, 

kitapta yazılmıyorum.

Olsun, ben de kendi küçük kitabımı yazıyorum 

iş te. Ona buna âşık olan, herkeslerden utanan ya da 

güzelliğiyle caka satan üç kardeşi dışarı atarım. İşleri 

zorlaştırmaktan başka bir şeye yaramıyorlar. Gene de 

yakında bir yerde otursunlar, Jo onları özler belki. Biz 
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de kendimize bahçede bir ev yaparız, belki ağaç üs-

tünde. Jo, ben, Laurie oynarız. Piyano da çalarız. Jo 

çalamıyor; ama Laurie bilir. Birazcık da ben çalarım, 

çalabildiğim kadar. Sırf bize piyano çalsın diye Beth’i 

kaldırıp getirmeyiz. Hem bünyesi zayıf hem de bazen 

Laurie’den bile utanıyor. Jo onu uzaktan sevsin. Yok-

sa kızcağız yorulur, yazık.

Kitabın sonuna kadar babamız yok. Sonunda sa-

vaştan geliyor. Yaralı maralı; ama geliyor. Battaniyele-

re sarıp koltuğa oturtuyoruz. Hepimiz üstüne titriyo-

ruz. Annem günlerce bizi unutup ona bakıyor. Yani 

kitabın sonunda babamız var.

Benim zaten bir babam var, cici çocuğum. Hem 

o beni görüyor da. “Dünyanın en tatlı bebeğisin,” di-

yor babam. Ama bakalım başkaları da öyle mi diyor? 

“Demeyeni öldürürüm,” diyor babam. Öyleyse hep 

birile rini öldürmesi gerek. Çünkü başka kimse bana 

dün yanın en tatlı bebeği demiyor. Neden ama? Ma-

dem dünyanın en tatlı bebeğiyim? Öyleymişim, evet. 

Değil sem ya da babam herkesi öldürsün.

Ya da öldürmesin. Ben Amy gibi kendini beğen-

miş miyim? Değilim. Ama tatlı bebek olmak isterim. 

Her kes ister. Tatlı, güzel demek değil ki! Şirin, iyi huy-

lu bir şeysin, herkes seni seviyor demek. Ya da herkes 

seni sevmeli. Sevmiyorlarsa kendileri bilir. Babam 

se viyor. Benim tatlı bir bebek olduğumu düşünüyor.

Aslında pek de bebek sayılmam. Kazık kadar kı-
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zım. Okuma-yazma biliyorum, kendi yemeğimi ken-

dim yiyorum, tek başıma sokağa çıkıp oynuyorum; 

annem, “İçeri gel,” deyince gelmezsem dayağımı 

tek başıma yiyo rum, ayakkabılarımı kendi kendime 

bağlıyorum. Ba zen. Ama babam benim onun bebeği 

olduğumu dü şünüyor. Çünkü o çok büyük, ben de 

küçüğüm. Kazık kadar kız olsam bile.

Hem babam benim çok güzel bir kız olduğumu da 

düşünüyor, bir prenses.
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