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verdi. 1974 yılında Münih’te öldü. Yaşamı boyunca yapıtları 
pek çok ödüle layık görüldü. Çocuklar için yazmış olduğu 



kitaplar bütün dünyada çeşitli dillere çevrildi. Kästner, 
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Önsözün Birinci
Bölümü

Ba yan Käst ner ile oğ lu ara sın da ki bir atış ma dan, Zug 
Da ğı’nın do ru ğu na bak mak tan, Gott fried adın da ki bir ke
le bek ten, si yahbe yaz bir ke  di den, hiç eri me yen bir par ça 
kar dan, uyum lu bir pay dos saa tin den, ay rı ca bu za ğı la rın 
bü yü yün ce ba zen öküz ol du ğu yo lun da ki ye rin de uya rı
dan söz edi yor.

Bu se fer ki ada ma kıl lı bir Noel öy kü sü ola cak. As lın da 
bu öy kü yü iki yıl ön ce yaz mak is te miş tim ve da ha son ra 
da ta bii ki ge çen yıl. Ama olur ya iş   te, ara ya hep bir şey
ler gir di. Ta ki ge çen ler de an   nem, “Bu yıl da yaz maz san, 
Noel’de sa na bir şey yok!” de yin ce ye ka dar.
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Böy le ce her şey ka rar laş tı rıl mış ol du. Ale la   cele ba
vu lu mu ha zır la dım, te nis ra ket le ri mi, ma  yo mu, ye şil 
kur şun ka le mi mi ve bir to mar kâ   ğı dı ba vu la koy dum 
ve di li miz dı şa rı da, kan ter için de, tren is tas yo nu nun 
bek le me sa lo nun da du rur ken, “Pe ki şim di ne re ye?” di ye 
sor dum. Çün kü ko       lay ca an la şı la bi le ce ği üze re, bu yaz 
sı ca ğın da bir Noel öy kü sü ka le me al mak hiç de ko lay de
ğil. İn  san po po su nun üs tü ne otu rup şöy le ya za maz ya: 
“Don du ru cu bir so ğuk var dı. La pa la pa kar ya  ğı yor ve 
pen ce re den bak tı ğın da Bay Dok tor Ei sen ma yer’in ku lak 
me me le ri do nu yor du.” De mek is  te di ğim, ağus tos ayın da 
ai le pla jın da ya tıp ta vuk gi bi kı za rır ken ve her an için 
gü neş çarp ma sı na uğ ra ya bi le cek ken, in san böy le şey ler 
ya za maz. Öy   le de ğil mi?

Ka dın lar pra tik tir. An nem he men bu işin ica bı na bak
tı. Bi let le rin sa tıl dı ğı gi şe ye gi dip me mu ra dost ça selam 
ver di ve, “Af e der si niz, ağus tos ayın  da ne re de kar var
dır?” di ye sor du.

Adam ön ce, “Ku zey Kut bu’n da,” di ye cek ol du, ama 
son ra an ne mi ta nı ya rak di li nin ucu na ge len yer siz söz
le ri yu tup ki bar ca şöy le de di: “Zug Da  ğı’nın do ru ğun da, 
Ba yan Käst ner.”

Böy le ce he men o an da Yu ka rı Bav ye ra’ya bir bi let al
mam ge rek ti. An nem da ha, “Noel öy kü nü bi tir me den 
eve dö ne yim de me! Sı cak tan pat la ya     cak olur san, Zug 
Da ğı’nın do ru ğun da ki so ğuk kar    la ra ba kar sın ar tık. An
la şıl dı mı?” der ken, tren ha re ket et ti.

“Ça ma şır la rı nı eve yol la ma yı unut ma!” di ye ba ğır dı 
an nem ar kam dan.
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Onu bi raz cık kız dır mak için, “Sen de çi çek le re su 
ver!” di ye ses len dim. Son ra bir bi ri mi zi göz den kay be
din ce ye ka dar men dil sal la yıp dur duk.

Şim di on dört gün dür Zug Da ğı’nın etek le rin de, ko yu 
ye şil renk li bü yük bir gö lün kı yı sın da ka    lı yo rum ve yüz
me di ğim, ant ren man yap ma dı   ğım, te nis oy na ma dı ğım 
ya da göl de kü rek çek me   di ğim za man lar da uç suz bu cak
sız bir ça yı rın or ta sın da, kü çük bir bank ta otu ru yo rum 
ve ba cak la rı bo yu na sal la nıp du ran önüm de ki ma sa da 
No  el öy kü mü ya zı yo rum.

Et ra fım rengârenk çi çek ler le kap lı. Ça yır gü   zel le ri 
rüzgârın önün de say gıy la eğiliyor. Ke   le bek ler gez me ye 
çık mış, uçuyor. Hat ta iç le rin den bi ri, ta vus be nek li bü
yük bir ke le bek be ni ara sı ra zi ya re te bi le ge li yor. Ona 
Gottf ried adı nı tak tım, üs te lik bir bi ri miz den hoş la nı
yo ruz da. Bir gün bi le geç mi yor ki, ka nat la rı nı çır pa rak 
ge lip de kâğıt la rı mın üze ri ne kon ma sın. “Na sıl gi di yor, 
Gottf ried?” di ye so ru yo rum ona he men. “Ha yat hâ  lâ 
gü zel mi?” Ya nıt ola rak ka nat la rı nı ya vaş ça in di rip kal
dı rı yor ve son ra da mut lu me sut ken di yo lu na gi de rek 
uç ma ya de vam edi yor.

Kar şı da ki ko yu renk li çam or ma nı nın ke na rı na ko
ca man bir odun yı ğı nı is tif en miş. Üze rin de si yahbe yaz 
bir ke di otu ru yor ve göz le ri ni dik miş, ba na ba kı yor. Ona 
bü yü ya pıl dı ğı ve ca nı is ter se ko nu şa bi le ce ği hak kın da 
yo ğun şüp he le rim var. Yal nız ca ca nı ko nuş mak is te mi
yor. Ne za man bir si ga ra yak sam, sır tı nı ka bar tı yor.

Öğ le den son ra la rı tü yü yor; çün kü o za man sı  cak tan 
pi şi yor. Ben de pi şi yo rum; ama ora da kal ma ya da de vam 
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edi yo rum. Yi ne de: Böy le otu rup du rur ken ve sı cak tan 
pi şer ken, bir yan dan da sözge li mi bir kar to pu sa va şı nı 
an lat mak, hiç de öy le az buz şey de ğil.

Son ra bank ta ar ka ma yas la nıp yük sek ka ya lık la rın da 
hiç eri me yen buz gi bi kar la rın pı rıl da dı ğı Zug Da ğı’nın 
do ru ğu na ba kı yo rum; iş te şim di yaz ma ya de vam ede bi
li rim! Kuş ku suz, ba zı gün ler göl ta ra fın dan bu lut la rın 
yak laş tı ğı, gök yü zü nü boy  dan bo ya ge çe rek Zug Da ğı’nın 
do ru ğu na yö   nel di ği ve ta ki ar tık hiç bir şey gö rün mez 
olun ca ya ka dar do ru ğun önün de top lan dı ğı da olu yor.

El bet te o za man kar to pu sa vaş la rı nı ve tam da kı şa 
öz gü öbür olay la rı an lat ma fas lı çok tan geç miş olu yor. 
Ama fark et mez. Böy le gün ler de ben de iç mekân lar da 
ge çen sah ne le ri an la tı yo rum. İn   san ba şı nın ça re si ne 
bak ma yı bil me li!

Ak şam la rı be ni dü zen li ola rak Eduard alı yor. Edu
ard, mi nik boy nuz la rıy la gü zel ler gü ze li kah ve ren gi 
bir bu za ğı. Boy nun da bir çın gı rak ası lı ol du ğun dan, 
in san onun gel di ği ni uzak tan bi le an lı yor. Boy nun da ki 
çın gı rak ön ce çok uzak lar da bir yer de ça lı yor; çün kü 
bu za ğı yu ka rı lar da ki bir dağ ot la ğın da ot lu yor. Son ra 
çın gı ra ğın se si gi de rek yak la şı yor. So nun da da Eduard 
gö rü nü yor. Ağ zın da, san ki özel lik le be nim için top la mış 
gi bi, bir kaç sa rı ça yır pa pat ya sı, yük sek, ko yu ye şil renk
li çam ağaç la rı nın ara sın da be li ri yor ve ça yır dan ge çip 
ağır ağır be nim otur du ğum ban ka yak la şı yor.

“N’ol du, Eduard, pay dos mu et tin?” di ye sor dum ona. 
İri göz le riy le ba na ba kıp ba şı nı sal lar   ken, boy nun da ki 
çın gı ra ğı öt tü. Bir yan dan da ot     la ma ya de vam edi yor du; 



Akşamları, beni düzenli olarak Eduard alıyor.
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ne de ol sa dü ğünçi  çek  le ri ve ge lin cik ler en fes ti. Ben de 
bir kaç sa tır da ha yaz dım. Yük sek ler de bir kar tal ha va da 
dai re ler çi zi yor ve dö ne dö ne gök yü zü ne çı kı yor du.

So nun da ye şil kur şun ka le mi mi kal dı rıp Edu ard’ın 
sı cak, kay gan pos tu na vur dum. O da ar tık ye rim den kal
ka yım di ye kü çük boy nuz la rıy la be  ni it ti. Son ra bir lik te 
o gü zel, rengârenk ça yır dan ge çe rek evin yo lu nu tut tuk.

Ote lin önün de ve da laş tık. Çün kü Eduard otel   de de ğil, 
kö şe de ki bir çift çi nin ya nın da ka lı yor du.

Ge çen ler de çift çi ye sor dum. Eduard’ın bü yü yün ce 
ke sin lik le ko ca man bir öküz ola ca ğı nı söy le di.
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Önsözün İkinci
Bölümü

Ye şil bir kur şun ka le min kay bol ma sın dan, ço  cuk la  rın göz
yaş la rı nın ne ka dar iri ol du ğu hak kın da ki bir gö rüş ten, 
kü çük Jo nat han Trotz’un ok   ya nus yol cu lu ğu ile bü yü
kan ne ve bü yük ba ba sı nın onu ne den kar şı la ma ya gel me
dik le rin den, na sır la ra öv gü den, ay rı ca ce sa ret ile zekâyı 
ay nı ke fe ye koy mak ge rek ti ği ne iliş kin acil bir ta lep ten söz 
edi yor.

Dün ak şam ye me ği mi ye dik ten son ra ko nuk lar için 
ay rı lan sa lon da tem bel tem bel otu rur ken, ni ye tim yaz
ma ya de vam et mek ti as lın da. Alp Dağ   la rı’nın ala ca ka
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ran lık ta kı za ran gö rün tü sü sön me   ye yüz tut muş tu. Zug 
Da ğı’nın do ru ğu ve ka  ya lık lar, yak laş mak ta olan ge ce nin 
ka ran lı ğı na gö  mü lü yor du. Gö lün öbür kı yı sın da ise do
lu nay, kap ka ra or ma nın üze rin den gü lüm se ye rek ba kı
yor du.

O sı ra da ye şil kur şun ka le mi mi kay bet ti ği mi fark et
tim. Eve dö ner ken, çan tam dan düş müş ol  ma lıy dı. Bel ki 
de gü zel ler gü ze li bu za ğı Eduard onu bir otun sa pı sa nıp 
yu tu ver miş ti. Ne olur sa ol sun, şim di ko nuk lar için ay rı
lan sa lon da öy le ce otur muş, hiç bir şey ya za mı yor dum. 
Çün kü bü tün otel de, üs te lik de son de re ce şık bir otel 
ol ma sı na kar şın, ödünç ala bi le ce ğim tek bir ye şil kur
şun ka lem bi le yok tu. Ha ri ka, de ğil mi?

So nun da, ya za rı nın ba na ar ma ğan et ti ği bir ço cuk 
ki ta bı nı eli me alıp oku ma ya baş la dım. Ama he men elim
den bı rak tım. An cak bu ka dar kı    za bi lir dim! Ni ye ol du
ğu nu si ze söy le ye yim. Bu bey, ki ta bı nı oku yan ço cuk la
ra, san ki ço cuk lar hep şen şak rak lar mış da mut lu luk tan 
ne ya pa cak      la rı nı bi le mez ler miş gi bi ol duk la rı nı yut tur
ma ni ye tin dey di! İki yüz lü be yi miz, ço cuk luk de nen şey 
san ki pas ta ha mu run dan ya pıl mış en fes bir şey miş gi bi 
dav ra nı yor du.

Ye tiş kin bir in san na sıl olur da gü nün bi rin de, ço cuk
la rın ba zen ne ka dar üzün tü lü ve mut suz ola bi le cek le ri
ni hiç ha tır la ma ya cak ka dar ken di genç li ği ni unu ta bi lir? 
(Ye ri gel miş ken, siz den bü tün kal bim le ri ca ede rim: 
Ken di ço cuk lu ğu nu zu as la unut ma yın! Ba na söz ve ri yor 
mu su nuz? Söz mü?)

İn sa nın kı rı lan bir oyun cak be bek için ya da son
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ra dan he pi mi zin ba şı na ge le bi le ce ği gi bi, bir dos tu nu 
kay bet ti ği için ağ la ma sı, as lın da hiç fark et mez. İn sa nın 
ne ye üzül dü ğü ha yat ta hiç önem li de ğil dir; önem li olan, 
yal nız ca in sa nın ne ka dar üzül dü ğü dür. Ço cuk la rın 
dök tü ğü göz yaş la rı, tan   rı ka tın da, da ha kü çük de ğil dir 
ve tar tı ya vu  ru la cak ol sa, ço ğu za man bü yük le rin dök
tü ğü göz  yaş la rın dan da ha ağır çe ker . Sa kın yan lış an   la
ma yın, bey ler! Ge rek siz ye re yu mu şa yıp alt tan al dı ğı mız 
fa lan yok. De mek is te di ğim, in sa nın ca nı yan dı ğın da, 
dü rüst ol ma sı ge rek ti ği. Hem de ilik le ri ne ka dar.

Si ze bir son ra ki bö lüm de an lat ma ya baş la ya ca ğım 
Noel öy kü sün de, adı Jo nat han Trotz olan, ama ar ka daş
la rı nın Johnny de di ği bir de li kan lı var. Ki ta bın asıl kah
ra ma nı, do ku zun cu sı nıft a ki bu ço cuk de ğil. Fa kat ya
şamöy kü sü bu ra ya çok iyi gi de cek. Johnny, New York’ta 
doğ muş tu. Ba ba sı Al man’dı. An ne si ise bir Ame ri ka lı. 
An ne ve ba   ba sı be ra ber ken ke diy le kö pek gi biy di ler. 
So  nun da an ne si kaç mış tı za ten. Johnny dört ya şın day
ken, ba ba sı onu Al man ya’ya gi den bu har lı bir ge mi ye 
bin dir mek üze re New York Li ma nı’na gö  tür müş tü. Kü
çük Johnny’ye bir bi let al mış, kah ve ren gi cüz da nı na on 
do lar sı kış tı rıp boy nu na da üze rin de Johnny’nin adı nın 
ya zı lı ol   du ğu bir kâ  ğıt as mış tı. Son ra kap ta nın ya nı na 
çık mış lar dı. Ba      ba sı şöy le de miş ti: “Lüt fen be nim ço cu
ğu mu da Al man ya’ya gö tü rün! Bü yü kan ne ve bü yük
ba ba sı Ham burg’da onu kar şı la yıp ge mi den ala cak lar.”

“Pe ki, ba yım,” di ye ya nıt ver miş ti kap tan. Böy      le ce 
Johnny’nin ba ba sı da or ta dan kay bol muş tu.

Bu nun üze ri ne Johnny tek ba şı na ok ya nu su geç ti. 
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Yol cu lar ona son de re ce ya kın dav ra nı yor, çi ko la ta ve
ri yor, boy nun da ası lı du ran kâğı dı oku yup, “A man da 
aman, kü çük bir ço cuk ola rak bu bü yük de ni zi ge çe bil
di ğin için ne ka dar da şans lı sın,” di yor lar dı.

Bir haft a lık yol cu luk tan son ra Ham burg’a var mış
lar dı. Kap tan, gü ver te nin mer di ven le rin de Johnny’nin 
bü yü kan ne ve bü yük ba ba sı nı bek le   me ye   ko yul muş tu. 
Yol cu la rın hep si ge mi den iner ken, Johnny’nin ya na ğı
nı son bir kez da ha ok    şu yor du. Duy gu la nan bir La tin ce 
pro fe sö rü, “Her şey gön lün ce ol sun, ev lat,” de di. Ka ra ya 
çı kan tay   fa lar, “Kuy ru ğu dik tut, Johnny!” di ye ba ğır dı
lar. Ar dın dan da bir son ra ki Ame ri ka yol cu lu ğun da yi ne 
pı rıl pı rıl gö rün me si için bu har lı ge mi yi baş   tan aşa ğı 
bo ya ya cak adam lar gü ver te ye çık tı lar.

Kap tan rıh tım da dur muş tu, kü çük ço cu ğun elin den 
tut muş, ara sı ra ko lun da ki saa te ba ka rak bek li yor du. 
Fa kat gel me yen bi ri le ri var sa, on lar da Johnny’ nin 
bü yü kan ne ve bü yük ba ba sıy dı. Za     ten ge le mez ler di de. 
Çün kü uzun yıl lar ön ce öl   müş ler di! Ba ba sı ço cu ğun dan 
dü pe düz kur tul mak is te miş ve ne ola ca ğı üze ri ne çok da 
ka fa yor ma dan onu Al man ya’ya yol la mış tı.

O za man lar Jo nat han Trotz ba şı na ge len şe yin ne 
ol du ğu nu an la ya cak yaş ta de ğil di. Ama bü yü yün ce, ya
ta ğın da gö zü nü kırp ma dan ya tıp ağ la dı ğı pek çok ge ce 
ol du. Kal dı ki dört ya şın day ken ba şı na ge len bu acı ola yı, 
ina nın ba na, ce sur bir de li kan lı ol ma sı na kar şın, öm rü 
bo yun ca at la ta ma ya cak tı.

Olay lar aşa ğı yu ka rı şöy le ge liş ti: Kap ta nın ev li bir 
kız kar de şi var dı; kü çük ço cu ğu onun ya   nı na bı rak  tı, 
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Al man ya’ya gel dik çe, onu zi ya ret et     ti ve ço cuk on ya şı na 
gel di ğin de, onu Kirch berg ya kın la rın da ya tı lı bir okul 
olan Jo hann Si gis mund Li se si’ne ver di. (Za ten Noel öy
kü mü zün geç ti ği yer de iş te bu ya tı lı okul.)

Jo nat han Trotz hâlâ ta til ler de ba zen kap ta nın kız 
kar de şi ne gi der. İn san lar ona kar şı çok iyi dir ler. Ama ço
ğun luk la ta til ler de okul da ka lır. Çok ki tap okur. Ay rı ca 
giz li giz li öy kü de ya zar.

Gü nün bi rin de bel ki de bir ya zar olur. Ama bu nu 
şim di den bi le me yiz. Gü nün ya rı sı nı oku lun bü yük bah 
çe sin de ge çi rir ve baş tan ka ra kuş la rıy la ko nu şur. Kuş lar 
eli ne ko nar ve o ko nuş tuk ça, kü çük göz le riy le, me rak la 
ona ba kar lar. Ki mi za  man on la ra kah ve ren gi kü çük bir 
cüz dan ile için de ki on do lar lık bank no tu gös ter di ği de 
olur.

Si ze Johnny’nin ya şamöy kü sü nü an lat ma mın tek ne
de ni, dün ak şam ko nuk lar için ay rı lan sa lon da otu  rur
ken ki ta bı nı oku du ğum iki yüz lü be yin, ço cuk la rın her 
za man şen şak rak ol duk la rı nı ve se vinç ten ne ya pa cak
la rı nı bi le me dik le ri ni id dia et me siy di. Adam böy le dü
şü nü yor iş te!

Oy sa ha ya tın ağır lı ğı, pa ra ka zan mak la baş la maz. 
Bu nun la baş la yıp bu nun la da bit mez. Her ke   sin bil di ği 
bu şey le ri, ken di niz le bö bür le ne si niz di ye vur gu la mı yo
rum, as la! Si zi kor kut mak için de söy le mi yo rum. Ha yır, 
ha yır. Ola bil di ğin ce mut lu olun! Ay rı ca kü çük ka rın la rı
nı za gül mek ten ağ rı lar gi rin ce ye ka dar da gü lün!

Yal nız ca: Ken di ni zi kan dır ma yın ve baş ka la   rı nın da 
si zi kan dır ma sı na izin ver me yin. Bir şey ler ters git  ti ğin
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de, kork ma yın. Belanın üs tü ne git   me yi öğ re nin. Şans
sız lı ğa uğ ra dı ğı nız da, pes et  me   yin. Kuy ru ğu dik tu tun! 
Na sır bağ la yın!

Bok sör le rin de di ği gi bi, yum ruk yer ken sağ lam dur
ma lı sı nız. Yum ruk ye me yi ve sin dir me yi öğ ren me li
si niz. Yok sa ha ya tın si ze at tı ğı da ha ilk to kat ta na kavt 
olur su nuz. Çün kü ha ya tın eli ağır dır, bey ler! İn san böy le 
bir to kat ye di ğin de, bu na ha zır lık lı de ğil se, kü çük bir 
ka ra si ne ğin ök sür me si bi le ye ter, bur nu nun üs tü ne iki 
sek sen uza nı ve rir.

De mek ki: Kuy ruk dik tu tu la cak! Na sır bağ lana cak! 
An la şıl dı mı? Bu işin püf nok ta sı nı bi len, ya rı ya rı ya ka
zan mış de mek tir. Ne de ol sa böy le bi ri, to kat ye dik ten 
son ra te şek kür et se bi le, şu iki özel li ği ha re ke te ge çi re
bi le cek ka dar da ant ren man lı dır: ce sa ret ve zekâ. İş te 
önem li olan da bu dur. Ay rı ca şim di söy le ye cek le ri mi de 
bir ke na ra ya zın: Ce sa ret ol ma dan zekâ, hiç bir işe ya ra
maz; zekâ ol ma dan ce sa ret ise ap tal lık tır! Dün ya ta ri hi, 
ap tal in san la rın ce sur ya da ze ki in san la rın kor kak ol du
ğu dö nem ler le do lu dur. Doğ ru olan, bu de ğil dir.

Ne za man ki ce sur lar ze ki, ze ki ler de ce sur olur, iş te o 
za man sık sık ha ta ya dü şe rek öy le ol  du ğu nu san  dı ğı mız 
bir şey de ger çek olur, in san lık ger çek ten iler ler.

Ay rı ca bu ne re dey se fel sefi sa tır la rı ya zar ken, önüm
de ba cak la rı sal la nan ma sa, rengârenk, uç suz bu cak
sız bir ça yı rın or ta sın da ki o bank ta otu ru  yo rum yi ne. 
Sa bah le yin ilk iş ola rak ken di     me sö  mür ge ler den ge len 
mal la rın sa tıl dı ğı bir dük kân   dan ye şil bir kur şun ka lem 
al dım. Şim di yi ne ak  şa mü ze ri ol du bi le. Zug Da ğı’nın 
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do ru ğun da ye  ni ya ğan kar lar pa rıl dı yor. Kar şı da ki odun 
yı ğı nı  nın üze rin de si yahbe yaz ke di otur muş, göz   le ri ni 
kırp ma dan et ra fa ba kı yor. Ona bü   yü ya  pıl dı ğı na emi
nim! Dos tum Eduard’ın boy nun da ası lı çın  gı ra ğın se si 
de ken di siy le bir lik te dağ dan aşa ğı ini yor. Bi raz dan be ni 
al ma ya ge le cek ve kü çük boy nuz la rıy la ite cek. Ta vus be
nek li ke le bek Gott f  ried bu gün uğ ra ma dı. Uma rım, ba şı
na bir şey gel   me miş tir.

Evet, so nun da ya rın Noel öy kü sü nü an lat ma ya baş la
ya ca ğım. Öy kü de ce sur lar dan ve kor kak tav şan lar dan, 
akıl lı lar dan ve man ka fa lar dan söz edi le cek. Ne de ol sa, 
bir ya tı lı okul da her cins ço cuk bu lu nur.

Şim di ak lı ma gel di: Bir ya tı lı oku lun na sıl bir şey 
ol du ğu nu he pi niz bi li yor mu su nuz? Ya tı lı okul, için de 
otu ru lan okul dur. Şöy le de de ne bi lir: öğ ren ci kış la sı. Ço
cuk lar ora da ya şar lar. Ye mek le ri ni bü yük bir ye mek ha
ne de ki uzun ma sa lar da yer ler; sof ra yı ken di le ri kur mak 
zo run da dır lar. Bü yük ya tak ha ne ler de uyur lar; ha de me 
sa bah la rı er ken den ge le rek kor kunç bir gü rül tüy le çan 
ça lar. Son sı nıf öğ ren ci le rin den bir ka çı, ya tak ha      ne so
rum lu su dur. Öbür öğ ren ci le rin ya tak tan yıl dı rım hı zıy
la fır la yıp fır la ma dık la rı na bi rer av kö pe ği gi bi dik kat 
ke si lir ler. Ba zı ço cuk lar ya tak la rı nı doğ ru düz gün top
la ma yı öğ re ne mez ler ve bu yüz den, öbür ço cuk lar cu
mar te si ve pa zar la rı izin li çı kar ken, on lar etüt oda sın da 
ce za ya ka lır . (Yi ne de ya tak top la ma yı öğ re ne mez ler bir 
tür  lü.)

Öğ ren ci le rin an ne ve ba ba la rı uzak kent ler de ya da 
ço cuk la rın de vam ede bi le ce ği bir üst oku lun bu lun ma
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dı ğı ka sa ba lar da otu rur . Ço cuk lar da yal nız ca ta til ler de 
ev ci çı kar. Ba zı ço cuk lar, ta til so na er di ğin de de ev de 
kal ma yı is ter. Yi ne ba zı la rı, ai le le ri izin ve rir se, ta til ler
de bi le okul da ka lır.

Bir de gün düz lü ler var dır. Bun lar, li se nin bu  lun du ğu 
kent te otu ran ve okul da de ğil, ken di ev  le rin de ya şa yan 
öğ ren ci ler dir.

Ama ar tık ko yu ye şil renk li çam ağaç la rı nın ara sın da 
gü zel ler gü ze li bu za ğı, dos tum Eduard be lir di. İş te şim di 
de boy nuz la rıy la ba na bir se  lam ça kı yor ve ça yır dan ge
çip ağır ağır be nim otur du ğum ban ka yak la şı yor. Ar tık 
pay dos et  mem ge rek.

Şim di ya nım da dur muş, se vim li se vim li ba na ba kı
yor. Ça lış ma mı böl dü ğü için özür di li yor san ki! Ya rın sa
bah er ken den kal kıp so nun da Noel öy   kü sü nü an lat ma ya 
baş la ya ca ğım.

An nem dün ba na mek tup ya zıp ne ka dar iler le di ği mi 
sor muş.
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Birinci Bölüm

Düz du va ra tır man mak tan, dans der sin de ki bir kaç de li
kan lı dan, sı nıf bi rin ci si nin ne ka dar öf   e le ne bil di ğin den, 
uzun, ak bir tak ma sa kal dan, “U çan Sı nıf”ın ma ce ra la rı 
hak kın da bir ra  por dan; ka fi ye li bir ti yat ro pro va sın dan, 
ay rı ca bek len me dik bir mo la dan söz edi yor.

İki yüz is kem le itil di ve li se nin iki yüz öğ   renci si gü
rül tüy le aya ğa kal kıp ye mek ha ne nin bü   yük ka pı sı na hü
cum et ti. Kirch berg’de ki ya tı lı oku lun öğ le ye me ği so na 
er miş ti.

“Re za let bu, re za let!” di yor du do ku zun cu sı  nıft an 
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Matt hias Selb mann ya nın da ki ar ka da şı na. “A çım ben! 
Bir ke sekâğı dı do lu su ku ra bi ye kı rın tı sı için ace le yir mi 
ku ruş bul mam ge rek. Man gı rın var mı?”

Ufak te fek sa rı şın bir ço cuk olan Uli von Sim mern 
cüz da nı nı ka rış tı rıp kar nı sü rek li aç ge zen ar ka da şı na 
yir mi ku ruş uza tır ken, “Al, Matz!” di  ye fı sıl da dı. “A ma 
en se le ne yim de me sa kın. Bu   gün bah çe nö be ti Gü zel 
Theo’da. Ka pı dan çık tı ğı nı gö rür se, yan dın de mek tir.”

“O ah mak son sı nıf öğ ren ci le ri ni sen ba na bı  rak, öd
lek,” de di Matz, Uli’ye te pe den ba ka rak ve pa ra yı ce bi ne 
in dir di.

“S por sa lo nu na gel me yi sa kın unut ma! Pro va mız var 
yi ne!”

“Çe lik Bir lik!” de di Matz ba şı nı sal la ya rak ve Nord 
Cad de si’n de ki Sc herf Pas ta ne si’n den son sü rat ku ra bi ye 
kı rın tı sı alıp gel mek üze re or ta dan kay bol du.

Dı şa rı da kar ya ğı yor du. Noel yak laş mak tay dı. İn san 
ha va yı kok la yın ca bi le an la ya bi li yor du bu nu. Öğ ren
ci le rin ço ğu bah çe de ko şuş tu rup bir bir le ri ne kar to pu 
atı yor ya da dal gın dal gın yü rü yen bi ri ni gör dük le rin de, 
var güç le riy le ağaç la rı sal lı yor lar dı, dal la ra yı ğı lan kar 
da olan ca ağır lı ğıy la yol dan ge çe nin üze ri ne dö kü lü yor
du el bet te. Yüz ler ce kah ka ha bah çe de çın çın ötü yor du. 
Son sı nıf ar dan bir kaç öğ ren ci, pal to la rı nın ya ka la rı nı 
kal dır mış, bir yan dan si ga ra içer ken, bir yan dan da ağır
baş lı bir eday la Olim pos’a tır ma nı yor lar dı. (Yal nız ca son 
sı nıf öğ ren ci le ri nin çı ka bil di ği uzak ve gi zem li bir te
pe ye on lar ca yıl dır Olim pos de ni yor du ve bir söy len ti ye 
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gö re, bu te pe de her yıl Pas kal ya’dan ön ce ha ya let ka bul 
tö ren le ri nin ya pıl dı ğı Ger men le re ait kur ban taş la rı bu
lu nu yor du. Brrr!)

Öbür öğ ren ci ler okul bi na sın da kal mış, bir şey  ler 
oku mak, mek tup yaz mak, şe ker le me yap mak ya da ders 
ça lış mak için etüt oda sı na çe kil miş ler di. Pi ya no oda sın
dan güm bür güm bür mü  zik ses le ri yan kı la nı yor du.

Bir haft a ön ce ha de me ta ra fın dan buz pa te ni ala nı
na dö nüş tü rü len bah çe de ki spor sa ha sın da pa ten ka yan 
öğ ren ci ler var dı. Son ra bir den bi re bir kav ga kop tu. Buz 
ho ke yi ta kı mı ant ren man yap  mak is ti yor du. Ama pa ten 
ka yan la rın alan dan çık ma ya ni ye ti yok tu. Kar kü rek le ri 
ve sü pür ge ler le si lah lan mış al tın cı ve ye din ci sı nıf ar
dan bir kaç öğ ren ci nin bu zu te miz le me si ge re ki yor du; 
par mak la rı don muş tu ve öf ey le yüz le ri ni göz le ri ni oy
na tı yor lar dı.

Okul bi na sı nın önün de ço cuk lar he ye can lı bir ka la
ba lık oluş tur muş, yu ka rı ya ba kı yor lar dı. Çün kü onun cu 
sı nıf ar dan Gäb ler, üçün cü kat ta, bi na nın dış du va rı bo
yun ca dar pen ce re per vaz la rı na tu tu na rak bir oda dan 
öbür oda ya geç me ye ça lı şı yor du. Bir si nek gi bi du va ra 
ya pış mış, ken di  ni ya vaş ça, adım adım yan ta ra fa doğ ru 
kay dı rı yor du.

Onu iz le yen ço cuk lar ne fes le ri ni tut muş, bekliyor
du.

So nun da Gäb ler he de fi ne ula şıp ar dı na ka dar açıl mış 
olan pen ce re den ken di ni bir çır pı da içe ri at tı.

“B ra vo!” di ye ba ğır dı onu iz le yen ço cuk lar, bir yan dan 
da coş kuy la al kış lı yor lar dı.
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“N’o lu yor bu ra da?” di ye sor du ola yı ka çı ran bir son 
sı nıf öğ ren ci si.

“Ö nem li bir şey yok,” di ye ya nıt la dı Se bas tian Frank. 
“Bi zim ötü cü kuştan pen ce re ye çık ma sı nı ri ca et miş tik 
sa de ce. Harry ku şun şa şı ol du ğu na inan mı yor du da.” 
Ço cuk lar gül dü .

“Sen be nim le dal ga mı ge çi yor sun?” di ye sor du son 
sı nıf öğ ren ci si.

“Ne mü na se bet,” di ye kar şı lık ver di Se bas ti an mü te
va zı bir ta vır la. “Si zin gi bi bü yük bi riy le na sıl dal ga ge
çe bi li rim? Hem dal ga de di ğin de  niz de olur.”

Son sı nıf öğ ren ci si, ka nat tak mış ça sı na bir an ön ce 
ora dan ay rıl ma yı yeğ le di.

O sı ra da ko şa rak Uli gel di: “Se bas tian, pro va ya gel
men ge re ki yor!”

“E mir bü yük yer den,” de di Se bas tian alay cı bir ta vır la 
ve ağır ağır yo la ko yul du.

Spor sa lo nu nun önün de üç ço cuk on la rı bek li yor du. 
İl ginç baş lı ğıy la Noel’de oy na na cak oyu nun ya za rı Johnny 
Trotz, sah ne de kor la rı nı ya pan sı nıf bi rin ci si Mar tin Tha
ler ve kar nı her za man aç olan, özel lik le de her öğün den 
son ra ye dik çe yi ye si ge len ve gü nün bi rin de bok sör ol mak 
is te yen Matt hias Selb mann. Ağ zın da ki le ri çiğ ne yen Matt
hias, Se bas tian’la bir lik te ge len ufak te fek Uli’ye ku ra bi ye 
kı rın tı sı uzat tı. “Al!” di ye ho mur dan dı, “Bi raz ye de bü yü.”

“Bu ka dar ap tal ol ma say dın,” de di Se bas tian Matz’a, 
“sa na şöy le der dim: Bu ka dar ze ki bir in  san na sıl olur da 
bu ka dar çok tı kı na bi lir?”
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Matt hias omuz la rı nı sil ke rek ağ zın da ki le ri çiğ  ne me
ye de vam et ti.

Se bas tian ayak par mak la rı nın üze rin de yük se lip 
spor sa lo nu nun pen ce re sin den içe ri bak tı ve, “Ya rı tan
rı lar yi ne tan go ya pı yor lar,” de di ba  şı nı sal la ya rak.

“Hay di!” di ye ba ğır dı Mar tin ve beş ço cuk spor sa lo
nun dan içe ri gir di.

Ama kar şı la rın da ki sah ne den pek hoş lan ma dık la rı 
bel liy di. Son sı nıft an on öğ ren ci, çift ler ha   lin de par ke le
rin üze rin de dans edi yor du. Dans der si ne ça lı şı yor lar dı. 
Uzun boy lu Thier bach, aş çı ka dı nın şap ka sı nı ödünç al
mış ol ma lıy dı. Şap ka yı ba şı na ge çir miş, genç bir ha nım 
gi bi dans eşi nin kol la rın da ki bar ki bar kı rı tıp du ru yor du.

Mar tin pi ya no nun ya nı na git ti. Pi ya no nun ba şın da 
Gü zel Theo dor var dı ve bir in san tuş la ra ne ka dar yan lış 
ba sa bi lir se, o da iş te o ka dar yan lış ba sı yor du.

“Züp pe ler,” di ye ho mur dan dı Matt hias kü  çüm   ser bir 
eday la. Uli onun ar ka sı na sak lan mış tı.

“Siz den dan sı kes me ni zi ri ca et mek zo run da yım,” de
di Mar tin ki bar ca. “Johnny Trotz’un oyu nu nun pro va la
rı na kal dı ğı mız yer den de vam ede ce ğiz.”

Dans eden ler dur du. Gü zel Theo dor pi  yano çal ma yı 
kes ti ve bur nu bü yük bir ta vır la, “Ri ca ede rim, spor sa
lo nun da ki işi miz bi te ne ka dar bek  le yi ve rin,” de di. Son ra 
çal ma ya de vam et ti. Bu nun üze ri ne son sı nıf öğ ren ci le ri 
de yi ne dans et me ye baş la dı lar.

Do ku zun cu sı nı fın bi rin ci si Mar tin Tha ler’in yü zü 
öf e den kıp kır mı zı ke sil di. “Ke sin, lüt fen!” di ye ba ğır dı. 
“Dok tor Bökh, her gün öğ le yin iki ile üç ara sın da spor 



Son sınıftan on öğrenci, çiftler halinde 
parkelerin üzerinde dans ediyordu.
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sa lo nun da pro va yap ma mı za izin ver di. Bu nu siz de bi
li yor su nuz.”

Gü zel Theo dor pi ya no ta bu re si nin üze rin de dön dü. 
“Sen oku lun en kı dem li le riy le na sıl ko nu şu yor sun öy le, 
ha?”

Uli sı vış mak is ti yor du. Teh li ke li du rum lar la hiç işi 
ol maz dı. Ama Matt hias ce ke ti nin ko lun dan tut muş tu ve 
göz le ri ni son sı nıf öğ ren ci le ri ne dik miş, mı rıl da nı yor
du: “Re za let bu, re za let! Şu di li uzun he ri fin ön ta ra fı na 
pat la ta yım mı bir ta ne?”

“Sa kin ol!” de di Johnny. “Mar tin bu işi hal le der.”
Son sı nıf öğ ren ci le ri ufak te fek Tha ler’in çev re sin

de top lan mış , yi ye cek miş gi bi ona ba kı yor lar dı. Gü zel 
Theo dor ise pi ya no da ye ni den tan go çal ma ya baş la mış tı. 
O sı ra da Mar tin çev re   sin de ki le ri ke na ra itip pi ya no ya 
yak laş tı ve ka pa ğı nı hız la ka pa tı ver di! Son sı nıf öğ ren
ci le ri şaş kın lık tan kü çük dil le ri ni yut muş gi bi, öy le ce 
ka la kal mış lar dı. Matt hias ile Johnny, Mar tin’e yar dım 
et mek için hız la onun ya nı na git ti ler. Ama Mar tin bu işi 
tek ba şı na hal let me ye ka rar lıy dı. “Siz de tıp kı bi zim gi
bi mev cut ku ral la ra uy mak zo run da sı nız!” di ye ba ğır dı 
öf ey le. “Şans ese ri biz den bir kaç yaş da ha bü yük sü nüz 
di ye, ca nı nı zın her is te di ği ni ya pa maz sı nız! Gi din, be
ni Dok tor Bökh’e şi kâ yet edin! Ama ön ce spor sa lo nu nu 
der hal terk et me ni zi is ti yo rum!”

Pi ya no nun ka pa ğı Gü zel Theo dor’un par ma ğı nın üs
tü ne düş müş tü. Bir re sim ka dar gü zel olan yü zü öf e den 
çar pıl dı. “Dur ba ka lım, kü  çük,” de di teh ditkâr bir ses 
to nuy la. Son ra sa lo nu terk et ti.








