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Noel Şarkısı
CHARLES DICKENS

Çeviren: Celâl Üster



CHARLES DICKENS
Victoria Dönemi’nin en ünlü yazarlarından biri olan 
Charles Dickens, 1812 yılında Portsmouth’ta dünyaya 
geldi. Çocukluğunun ilk yıllarını “en mutlu zamanları” 
olarak tanımlayan Dickens, babası borçları nedeniyle 
hapse girince yoksullukla tanıştı. Zorlu çocukluk yılları 
geleceğin romancısı Dickens’ın ruhunda derin izler 
bıraktı. Babası hapisten çıktıktan sonra Dickens çalıştığı 
fabrikadan ayrılıp okul yaşamına adım attı. 1827’de okulu 
bitirmesinin ardından bir noterin yanında işe girdi. Bu işi 
yürütürken bir yandan da yazmaya başladı ve büyük bir 
yazar olarak ünlendi. 1870’te hayatını kaybeden Dickens, 
arkasında Oliver Twist, Bay Pickwick’in Serüvenleri, David 
Copperfield, Büyük Umutlar ve Noel Şarkısı gibi dönemine 
tanıklık eden ölümsüz eserler bıraktı.
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Öndeyiş

Hayaletlerden geçilmeyen bu küçük kitapta, okurlarımı 
kendilerine de, birbirlerine de, Noel mevsimine de, bana 
da küstürmeyecek bir Düşüncenin Ruhu’nu çağırmaya 
çalıştım. Dilerim evlerine bir güzel musallat olur da elle-
rinden bırakamazlar.

Sadık dostunuz ve hizmetkârınız, 
C.D.

Aralık 1843.
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1

Marley’nin Hayaleti

Marley ölmüştü, baştan söyleyeyim de. Bununla ilgili 
hiçbir şüphe yoktu. Gömme tutanağı papaz efendi, kilise 
görevlisi, cenaze kaldırıcısı ve baş cenaze ağıtçısı tara-
fından imzalanmıştı. Üstelik Scrooge da imzalamıştı. 
Scrooge’un adının borsa dünyasında herkesin başının 
üstünde yeri vardı, yeter ki onun imzası olsun. Diyece-
ğim, ihtiyar Marley kapı çivisi kadar ölüydü, artık tarihe 
karışmıştı.

Kapı çivisi demişken... Kapı çivilerinin neden ölü 
olduğu konusunda hiçbir fikrim yok, bana kalırsa dün-
yanın bütün çivileri arasında tabut çivisinden daha ölü 
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bir çivi yoktur. Ama yine de bu benzetmeyi yapan ata-
larımızın mutlaka bir bildiği vardır. Şimdi ben ukalalık 
edip bu işe burnumu sokmayayım, milletin kafasını ka-
rıştırmak istemem, neme lazım. O yüzden, izin verin de 
Marley’nin kapı çivisi kadar ölü olduğunu üstüne basa 
basa tekrarlayayım.

Evet, Marley’nin öldüğünü Scrooge da biliyordu. O 
bilmesin de kim bilsindi? Scrooge ile Marley kimbilir 
kaç yıldır ortaklardı. Scrooge onun biricik vasisi, işle-
rinin biricik yöneticisi, biricik vekili, geriye kalan tek 
mirasçısı, tek dostu ve tek yasçısıydı. Ve bu hazin olay 
karşısında derinden sarsılmış olmasa da cenaze töreni 
günü bile ne kadar benzersiz bir işadamı olduğunu gös-
termiş, böyle bir günü kuşku götürmez bir iş anlaşma-
sıyla kutsamıştı.

Marley’nin cenaze töreni deyince başladığım yere dö-
nüyorum. Marley’nin ölmüş olduğuna kuşku yok. Bunu 
açık seçik anlamış olmanız gerekir, yoksa anlatacağım 
hikâyenin olağandışı bir yanı kalmaz. Hamlet’in baba-
sının daha oyun başlamadan ölmüş olduğuna kesinlikle 
inanmış olmasaydık, rüzgârın doğudan estiği gecenin 
bir vakti kalesinin surlarında dolanıp durmasını, her-
hangi bir yaşlı beyin karanlık bastıktan sonra esintili 
bir yerde –örneğin, Aziz Pavlos Kilisesi’nin avlusunda– 
telaşlı bir gezintiye çıkması kadar olağan sayar, o yüz-
den de bunda aklı kıt oğlunun aklını tümden başından 
alacak bir tuhaflık görmezdik.

Scrooge yaşlı Marley’nin tabeladaki adını hiçbir za-
man üstüne boya vurup kapatmadı. O ad yıllar sonra da 
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depo kapısının üstünde kaldı: Scrooge ve Marley. Şirket 
Scrooge ve Marley diye biliniyordu. Bazen bu işte yeni 
olanlar Scrooge diyorlardı, bazen de Marley, ama o her 
iki ada da hayır demezdi, onun için hava hoştu.

Ah! Elini veren kolunu kaptırırdı Scrooge’a! Eline 
düşme, seni limon gibi sıkar suyunu çıkarır, soyup so-
ğana çevirir, ciğerini söküp alır, ümüğüne çöküp sürüm 
sürüm süründürürdü; açgözlü, sütübozuk ihtiyarın te-
kiydi! Ayağının bastığı yerde ot bitmeyen, katı yürekli, 
Nuh deyip peygamber demeyen, ağzı sıkı bir sapsız 
baltaydı. Yüreğinin soğukluğu yaşlı yüzüne de yansıyor, 
sivri burnunu daha da sivriltiyor, yanaklarını daha da 
buruşturuyor, adımlarını daha da sertleştiriyor, gözle-
rini kıpkırmızı, ince dudaklarını mosmor kılıyor, ağzını 
açmayagörsün o cırlak sesine vuruyordu. Sanki kafası 
da, kaşları da, o sipsivri çenesi de buz bağlamıştı. İçinde-
ki soğuğu gittiği her yere taşır, yazın en sıcak günlerinde 
bile çalışma odasını kış ortasına çevirir, Noel’de bile 
azıcık olsun ısınmasına müsaade etmezdi.

Dışarıdaki hava sıcakmış, soğukmuş, Scrooge’u pek 
alakadar etmezdi. Ne yazın sıcağı onu ısıtabilir, ne de 
kışın soğuğu onu üşütebilirdi. En azgın rüzgâr bile 
ondan sert değildi. Lapa lapa yağan kar da, bardaktan 
boşanırcasına yağan yağmur da ondan daha amansız, en 
kötü hava da ondan daha kötü olamazdı. Ama en şiddetli 
yağmurun da, karın da, sulu karın da, dolunun da ondan 
üstün tek bir yanı vardı. Onlar çoğu zaman cömert ve 
bereketliydiler, Scrooge ise yağmur olsa kimsenin tarla-
sına düşmezdi.
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Hiç kimsenin sokakta onu görünce yüzünde gülü-
cükler açarak onu durdurduğu, “Sevgili Scrooge, na-
sılsın? Bana ne zaman uğrayacaksın?” dediği duyul-
mamıştı. Tek bir dilencinin ona avuç açtığı, tek bir 
çocuğun ona saati, tek bir insanın yolu sorduğu görül-
memişti. Körlerin köpekleri bile Scrooge’u gözünden 
tanırdı. Onu görür görmez efendilerini kapı aralarına, 
avlulara sürükler, “Kem gözlü olacağına gözün hiç gör-
mesin daha iyi, kör efendim,” dercesine kuyruklarını 
sallarlardı.

Peki bütün bunlar Scrooge’un umurunda mıydı? Ne 
gezer. Scrooge’un kalabalık yollardan uzak durmak, her 
türlü insan sıcaklığını kendinden uzak tutmak için elin-
den geleni ardına koymadığını bilmeyen yoktu.

Günlerden bir gün, yılın en güzel günlerinden No-
el’di, ihtiyar Scrooge işyerindeki odasında oturmuş, ha-
rıl harıl çalışıyordu. Dışarıda insanın iliklerine işleyen 
bir soğuk, kasvetli bir hava vardı, sis de cabası. Scrooge 
avludan aksırıp tıksırarak gelip geçenlerin ısınmak için 
elleriyle göğüslerini dövdüklerini, ayaklarını yere vur-
duklarını duyabiliyordu. Şehrin saatleri az önce üçü 
vurmuştu, sabahtan beri bir türlü doğru dürüst ay-
dınlanmamış olan hava artık iyice kararmıştı. Komşu 
yazıhanelerin camlarında yanan mumların kızıl alevleri 
kör karanlığa vuruyordu. Sis, bulduğu her aralıktan, 
anahtar deliklerinden bile içeriye sızıyordu, dışarıday-
sa o kadar yoğun bir sis vardı ki avlu daracık olmasına 
rağmen karşıki binalar hortlak gibi görünüyordu. Koyu 
bulutların iyiden iyiye alçaldığına, her şeyin üstünü ört-
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tüğüne bakıldığında, doğanın insana dünyayı dar etme-
ye hazırlandığı düşünülse yeriydi.

Scrooge hemen karşısındaki kutu gibi odacıkta mek-
tupları temize çeken kâtibinden gözünü ayırmamak için 
odasının kapısını hep açık bırakırdı. Scrooge’un odasın-
daki ocakta çok küçük bir ateş yanardı, kâtibin ocağı o 
kadar küçüktü ki tek bir kömürden fazlasını almazdı. 
Ama Scrooge kömür kovasını kendi odasında tuttuğu 
için adamcağız ocağa bir kömür daha atamazdı. Kâtip 
küreği alıp odasına girecek olsa patronun artık bu ada-
mın işine son vermek gerektiğini düşüneceği kesindi. O 
yüzden kâtip de beyaz kaşkolünü boynuna sarıp mumun 
ışığıyla ısınmaya çalışır, ne ki hayalgücü kuvvetli bir 
adam olmadığından bunu da başaramazdı.

“Mutlu Noeller, amca bey! Tanrı sizi korusun!” diye 
şen şakrak bir ses geldi. Scrooge’un yeğeninin sesiydi. 
Ansızın orada bittiği için Scrooge onun geldiğini ancak 
sesi duyunca fark etmişti.

“Hadi canım sen de!” dedi. “Yalan dolan!”
Scrooge’un yeğeni sisli ve buzlu sokaklarda hızlı hızlı 

yürüdüğü için kan ter içinde kalmış, kızarmıştı. Güzel 
yüzü al al olmuştu, gözleri ışıldıyor, nefesi buharlaşıyor-
du.

“Noel’e yalan dolan mı diyorsunuz, amcacığım?” dedi. 
“Ciddi olamazsınız!”

“Fena halde ciddiyim,” dedi Scrooge. “Mutlu Noeller, 
ha! Mutlu olmaya ne hakkın var senin? Neden mutlu 
olacakmışsın ki? Cep delik cepken delik.”

“Madem öyle,” diye yanıt verdi yeğeni neşeli bir sesle, 
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“sizin karalar bağlamaya ne hakkınız var? Neden suratı-
nızı asacakmışsınız ki? Bir eliniz yağda, bir eliniz balda.”

Scrooge o anda uygun bir yanıt bulamayınca, “Hadi 
canım sen de!” dedi yine. Sonra da “Yalan dolan,” diye 
eklemeden edemedi.

“Kızmayın amcacığım,” dedi yeğeni.
“Ahmaklardan geçilmeyen bu dünyada kızmayayım 

da ne yapayım?” diye yanıt verdi amcası. “Mutlu Noel-
lermiş! Hay sizin mutlu Noellerinize! Senin gibiler için 
Noel günü, beş parasız olduğunuz için faturaları ödeye-
mediğiniz, nüfus kâğıdınız bir yıl daha eskirken hâlâ iki 
yakanızı bir araya getiremediğiniz, bilanço defterinize 
bakınca hepten züğürtleştiğinizi gördüğünüz günden 
başka nedir ki?” Sonra da öfkeyle ekledi: “Elimde olsa 
‘Mutlu Noeller’ diye dolaşan bütün dangalakları doğdu-
ğuna pişman eder, hepsine dünyanın kaç bucak olduğu-
nu gösterirdim. Hiç kuşkun olmasın!”

Yeğeni, “Amcacığım!” dedi.
Amcası, “Bak yeğenim!” diye diklendi. “Sen Noel’ini 

canının istediği gibi kutla, benim nasıl kutlayacağıma 
karışma.”

“Kutlayın da nasıl kutlarsanız kutlayın,” diye diretti 
yeğeni. “Ama öyle bir niyetiniz yok ki.”

“Sen benim işime burnunu sokma,” dedi Scrooge. 
“Bugüne kadar kutladın da ne oldu? Sana bir hayrı mı 
dokundu?”

“Belki bugüne kadar pek çok şeyden nasibimi alama-
mış, yağmur yağarken küpümü dolduramamışımdır,” 
diye yanıt verdi yeğeni. “Noel de bunlardan biridir belki. 
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Ama Noel’i her zaman güzel bir gün olarak, insanların 
birbirlerini sevdikleri, bağışladıkları, birbirlerine yar-
dım ettikleri hoş bir gün olarak görmüşümdür. Koca 
bir yıl boyunca insanlar bir tek Noel günü taş kesilmiş 
kalplerini birbirlerine açarlar, birbirlerini ayrı yolların 
yolcusu olarak değil de aynı yolun yolcusu olarak görür-
ler, kutsallığından dolayı duyulan saygı da cabası. Onun 
için amcacığım, bugüne kadar cebime tek bir metelik 
girmemiş olsa da Noel’in bana hayrı dokunduğuna, bun-
dan sonra da hayrı dokunacağına inanıyorum ve Tanrı 
Noel günümüzü kutsasın diyorum!”

Daracık odadaki kâtip kendini tutamayarak onun bu 
sözlerini alkışlayacak olduysa da hemen kendini topar-
layıp ocaktaki korları eşelemeye kalktı, ama bu körelen 
ateşi tümden söndürmekten başka bir işe yaramadı.

Scrooge kâtibe, “Bir daha sesin çıkarsa Noel günü 
kendini kapının önünde bulursun,” dedi. Sonra da ye-
ğenine dönüp, “Senin de ağzından bal damlıyor, küçük 
bey,” diye ekledi. “Sen milletvekili olmalıymışsın.”

“Kızma amca. Hadi! Yarın akşam bize yemeğe gel.”
Scrooge, “Hiç merak etme, nasıl olsa görüşeceğiz,” 

dedi, “o zaman gününü göreceksin sen!”
“Ama neden?” diye sızlandı yeğeni. “Ne yaptım ki 

ben?”
“Niye evlendin?” dedi Scrooge.
“Âşık oldum da ondan.”
“Âşık olmuş da ondanmış!” diye homurdandı Scrooge, 

bunu Noel’inin kutlanmasından da saçma bulmuş gibiy-
di. “Hadi sana uğurlar olsun!”
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“Yapma amcacığım, ben evlenmeden önce de bir kez 
olsun gelmediniz ki bana. Şimdi niye bunu bahane edi-
yorsunuz?”

“Hadi sana uğurlar olsun,” dedi Scrooge.
“Sizden bir şey istemiyorum, sizden bir şey istediğim 

yok, neden dost olamıyoruz ki?”
“Hadi sana uğurlar olsun.”
“Bu inatçılığınız yüreğimi sızlattı. Hiç kavga da et-

medik ki bugüne kadar. Neyse, Noel’inizi kutlamak için 
ne mümkünse yaptım, bugün hiçbir şey keyfimi kaçıra-
maz. Size mutlu bir Noel diliyorum amcacığım!”

“Hadi sana uğurlar olsun!”
“Bu arada yeni yılınız da kutlu olsun!”
“Sana da uğurlar olsun!” dedi Scrooge.
Yeğeni her şeye rağmen tek bir kötü söz etmeden 

odadan çıktı. Kapının önünde durup kâtibin de Noel’ini 
kutladı. Kâtip de o kadar üşüdüğü halde onu Scrooge’dan 
çok daha sıcak karşıladı, yürekten iyi Noeller diledi.

Kâtibin sözlerine kulak misafiri olan Scrooge, “Sala-
ğa bak,” diye homurdandı, “haftada eline topu topu on 
şilin geçiyor, çoluk çocuğunu zar zor geçindiriyor, yine 
de bizimkinin Noel’ini kutlamaktan geri kalmıyor. Fıt-
tırmak işten değil.”

O salak kâtip, Scrooge’un yeğenini uğurladıktan sonra 
iki kişiyi içeriye almıştı. Bu iki irikıyım, eli yüzü düzgün 
adam, şapkalarını çıkarıp Scrooge’un ofisine girdi. Ellerin-
de defterler ve kâğıtlarla, Scrooge’u saygıyla selamladılar.

Adamlardan biri elindeki listeye göz atarak, “Burası 
Scrooge ve Marley sanırım,” dedi. “Acaba Bay Scrooge’la 
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mı yoksa Bay Marley ile mi görüşme onuruna erişiyo-
rum?”

“Bay Marley öleli yedi yıl oldu,” diye yanıtladı Scrooge. 
“Yedi yıl önce tam bu gece öldü.”

Adam kimliğini uzatarak, “Ardında bıraktığı ortağı-
nın cömertlikte ondan geri kalmayacağından eminiz,” 
dedi.

Kuşkusuz öyleydi çünkü Scrooge ile Marley her za-
man kafa dengi olmuşlardı. Scrooge o uğursuz “cömert-
lik” sözcüğünü duyar duymaz kaşlarını çatıp başını iki 
yana salladı, kimliği geri verdi.

Adam bir kalem çıkarıp, “Bay Scrooge,” dedi, “gü-
nümüzde büyük sefalet çeken yoksullar ve muhtaçlara 
bu kutsal günlerde yardımda bulunmak şart. Binlerce 
insan geçim sıkıntısı çekiyor, yüz binlerce insan yokluk 
içinde, efendim.”

“Hapishaneler yok mu?” diye sordu Scrooge.
Adam kalemi bırakıp, “Hapishaneden çok ne var?” 

dedi.
“Peki ya düşkünler evleri?” diye sordu Scrooge. “Hâlâ 

açık değil mi?”
“Açık,” diye yanıtladı adam. “Ama keşke kapandılar 

diyebilseydim.”
“Mahkûmları Çalıştırma ve Yoksulları Koruma Ku-

rumları çalışıyor öyleyse?” dedi Scrooge.
“İkisi de çalışıyor, efendim.”
“Hah, neyse! Demin söylediklerinizden bu yararlı ku-

rumların tekerine çomak sokulduğunu sandım da,” dedi 
Scrooge. “Neyse, yüreğim ferahladı.”






