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“Yürürken Paul’ün içi sýkýlýyordu... yine de
annesiyle havadan sudan sohbet etti. Olup biten
lerden nasýl bir acý duyduðunu asla itiraf edeme
yeceði annesi, yalnýzca bir kýsmýný tahmin ede
bildi.”

D. H. Lawrence
Oðullar ve Sevgililer
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1 Ocak Perþembe
Ýngiltere, Ýrlanda, Ýskoçya ve Galler’de resmi tatil

Ýþte, yeni yýl için aldýðým kararlar:
1. Körlere karþýdan karþýya geçerken yardým
cý olacaðým.
2. Pantolonlarýmý askýya asacaðým.
3. Plaklarýmý kaplarýna yerleþtireceðim.
4. Sigara içmeye baþlamayacaðým.
5. Sivilcelerimi artýk sýkmayacaðým.
6. Köpeðe karþý nazik olacaðým.
7. Yoksul ve cahillere yardýmcý olacaðým.
8. Ayrýca, dün akþam alt kattan gelen iðrenç
seslerin ardýndan aðzýma hiç içki sürme
yeceðime yemin ettim.
Babam, dün akþamki partide köpeði viþne likö
rüyle sarhoþ etti. Evcil Hayvanlara Karþý Þiddeti
Önleme Derneði bunu duyarsa babamýn iþi bitik.
Noel’in üzerinden sekiz gün geçtiði halde annem,
Noel hediyesi olarak aldýðým yeþil naylon önlüðü
hâlâ takmadý! Gelecek yýlýn hediyesi, sabundan
minik toplar olacak.
Þanssýzlýk iþte, yeni yýlýn ilk gününde, çenem
de sivilce çýktý!
2 Ocak Cuma
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Ýskoçya’da resmi tatil. Dolunay

Bugün kendimi berbat hissettim. Suç, sabaha
karþý saat ikide, merdivenin baþýnda dikilip, ‘My
Way’ þarkýsýný söyle
yen an
ne
min
di. Böyle bir
annem olmasý benim þanssýzlýðým. Annemle baba
mýn alkolik olma olasýlýklarý var. Gelecek yýl ken
dimi, kimsesiz çocuklar yurdunda bulabilirim.
Köpek yi
ne ba
bamýn baþýna be
la ol
du.
Babamýn yaptýðý maket geminin üzerine atlayýp
onu parçaladý. Daha sonra da geminin yelken
halatlarý ayaðýna dolanmýþ bir halde bahçeye koþ
tu. Babam ise, “Üç aylýk emeðim boþa gitti!” diye
söylenip durdu.
Çenemdeki sivilce giderek büyüyor. Suç, vita
minler hakkýnda bilgi sahibi olmayan annemde.
3 Ocak Cumartesi
Uykusuzluktan delireceðim! Babam içeri girme
sini yasakladýðý için köpek bütün gece pencere
min altýnda havlayýp durdu. Þansa bak! Babam
köpeðe bir küfür savurdu. Dikkatli olmazsa,
müstehcen kelimeler söylüyor diye polis onu
götürebilir.
Çenemdeki sivilce bir çýban sanýrým. Ne þans!
Öyle bir yerde ki herkes görecek. Annemin dikka
tini, bugün C vitamini almamýþ olduðuma çektim.
“Git bir portakal al o zaman,” dedi. Tam ondan
beklenen bir söz.
Naylon önlüðü henüz takmýþ deðil.
Okulun yeniden açýlmasýna sevineceðim.
4 Ocak Pazar
Noel’den sonraki ikinci pazar

Babam grip oldu. Böyle beslenirsek sonu bu olur.
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Annem, C vitaminli bir içecek almak için yaðmur
da dýþarý çýktý. Ama ona da söylediðim gibi, ‘artýk
çok geç’. C vitamini eksikliði yüzünden ortaya
çýkan iskorpit hastalýðýna yakalanmamamýz muci
ze sayýlýr. Annem çenemde hiçbir þey göremediði
ni söylüyor; bana göre bu, yetersiz beslenmenin
sonucu.

An
nem bahçe kapýsýný ka
pat
madýðý için
kö
pek kaçtý. Müzik se
ti
nin üstünde
ki ko
lu kýr
dým. Bunu henüz kimse bilmiyor. Þansým varsa
babam uzun süre hasta yatar. Müzik setini benim
dýþýmda bir tek o kullanýyor. Önlük hâlâ görünür
de yok.
5 Ocak Pazartesi
Köpek hâlâ ge
ri dönmedi. Köpeksiz yaþam çok
daha huzurlu. Annem polisi arayýp köpeði tarif
etti. Olayý olduðundan daha da dramatik bir hale
soktu: gözlerini örten karmakarýþýk tüyler falan
filan. Polislerin köpek aramak yerine, katilleri
yakalamak gibi daha önemli iþleri olduðunu düþü
nüyorum. Bunu anneme söyledim ama o yine de
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polisi aradý. Köpek yüzünden cinayete kurban
giderse, görür gününü.
Babam hâlâ yatakta tembellik yapýyor. Sözde
hasta ama sigara içmeye devam ettiðini fark
ettim!
Bugün Nigel uðradý. Noel tatili için gittiði yer
den bronzlaþmýþ olarak döndü. Ýngiltere’nin soðu
ðu Ni

gel’i öyle bir çar
pa
cak ki, çok geç
me
den
hasta olacak sanýrým. Ailesi onu yurtdýþýna götü
rerek hata yaptý bence.
Nigel’in yüzünde bir tek sivilce bile yok.
6 Ocak Salý
Hilâl

Köpeðin baþý belada!
Su saatlerini okuyan görevliyi bisikletinden
düþürdüðü yetmezmiþ gibi, adamýn tüm kartlarý
ný altüst etti. Bu iþin mahkemede sonuçlanmasýný
bekliyorum.
Polis, bize köpeði gözetim altýnda tutmamýzý
söyledi ve ne kadar süredir topal olduðunu sordu.
Annem, köpeðin topal olmadýðýný söyleyip ayak
larýný kontrol etti. Köpeðin, sol ayaðýnýn ön pençe
sine, babamýn maket gemisinden küçük bir kor
san takýlmýþ meðer.
Köpek, annemin, korsaný pençelerinin arasýndan çe
kip çýkar
masýndan öyle hoþnut kaldý ki,
çamurlu ayaklarýyla polisin üzerine atladý.
Annem, koþup mutfaktan bir bez parçasý alýp
geldi. Ama býçaðý sildiðim bezde çilek reçeli artýðý
olduðundan, polisin üniformasý eskisinden de pis
oldu. Polis çekip gitti. Ama giderken küfür etti
ðinden eminim. Bu yüzden onu þikâyet edebilir
dim.
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7 Ocak Çarþamba
Nigel, bugün yeni bisikletiyle bize uðradý. Bisik
lette, bir su kabý, bir kilometre ölçer ve hýz göster
gesi var. Selesi sarý, lastikleri de incecik yarýþ
lastiði. Nigel’e fazla bunlar. Tek yaptýðý markete
gidip gelmek. Bu bisiklet bende olsaydý, bütün
ülkeyi gezer ve hayatý tanýrdým.
Sivilcem ya da çýbaným iyice olgunlaþtý. Emi
nim, bir sivilce bundan daha fazla büyüyemez!
Sözlüðümde, ba
bamý tanýmla
yan bir de
yiþ
buldum: ‘Yalandan hastaymýþ gibi yapmak.’
Babam hâlâ yatakta C vitamini týkýnmaya devam
ediyor.
Köpek, kömürlükte kilitli.

8 Ocak Perþembe
Þimdi de annem gribe yakalandý. Bu, her ikisine
de bakmak zorunda kalmam anlamýna geliyor.
Þansa bak!
Bütün gün, evin için
de bir aþaðý bir yu
karý
koþturup durdum. Annemle babam için çeþidi bol
bir akþam yemeði hazýrladým: tavada yumurta, ya
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nýnda fasulye ve hazýr irmik helvasý. (Yeþil naylon
önlüðü takmak iþe yaradý. Çünkü yumurta, tava
dan fýrlayýp üzerime sýçradý.) Piþirdiðim yemeðin
tadýna bile bakmadýklarýný görünce bir þey söyle
yecektim ama... Yemek yiyemeyecek kadar hasta
deðillerdi herhalde! Ben de yemeði, kömürlükte
tuttuðumuz köpeðe verdim. Yarýn sabah babaan
nem geliyor. Dibi yanmýþ tavalarý temizledim,
sonra da köpeði yürüyüþe çýkardým. Yataða girdi
ðimde saat on bir buçuktu.
Boyumun yaþýma göre kýsa kalmasý þaþýrtýcý
deðil.
Meslek olarak týp dýþýnda bir baþka þey seç
meye karar verdim.
9 Ocak Cuma
Öksürük, öksürük, dün geceyi öksürük sesleriyle
geçirdik. Öksürmekte yarýþýyorlardý âdeta. Yoru
cu günün ardýndan bana birazcýk anlayýþ göstereceklerini sanýrdým!
Babaannem geldi ve evin halini görünce
iðrendi. Ona, her zaman derli toplu olan odamý
gösterdim. Bana elli peni verdi. Çöp kutusundaki
boþ içki þiþelerini de gösterdim. Bu görüntü onu
iðrendirdi. Büyükannem, köpeði kömürlükten
çýkardý, annemin köpeði buraya baðlamasýnýn acý
masýzlýk olduðunu söyledi. Köpek, mutfaða
kusunca onu yeniden kömürlüðe kilitledi.
Babaannem, çenemdeki sivilceyi sýktý. Böyle
daha da kötü oldu. Yeþil önlükten ona söz ettim. O
da bana anneme her Noel’de yüzde yüz akrilik
hýrkalar aldýðýný ama annemin birini bile sýrtýna
geçirmediðini söyledi!
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10 Ocak Cumartesi
Sabah. Þimdi de köpek hasta! Bir türlü iyileþme
yince, eve veteriner geldi. Babam, “Veterinere
köpeðin kömürlükte iki gündür kilitli olduðunu
söyleme,” diye tembih etti.
Köpekten bana mikrop geçmesin diye sivilce
min üzerini yara bantýyla kapattým.

Veteriner köpeði alýp götürdü. “Sanýrým kalýn
baðýrsaðýnda bir sorun var,” dedi. Köpeðin hemen
ameliyat edilmesi gerekiyor.
Babaannem annemle tartýþýp evine döndü.
Babaannem, anneme Noel’de hediye ettiði bütün
hýrkalarý kesilmiþ bir halde çöp kutusunda bul
muþ. Ýnsan
lar açlýk çe
ker
ken, böyle bir þe
yin
olmasý tiksindirici.
Yan komþumuz Bay Lucas, hâlâ hasta yata
ðýnda olan annemle babamý ziyarete geldi. ‘Geç
miþ ol
sun’ kartý ve an
nem için çi
çek ge
tir
di.
Annem, göðsünün büyük bölümünü açýkta býra
kan geceliðiyle yatakta oturdu. Bay Lucas ile
yapýþ yapýþ bir sesle konuþtu. Babam ise uyuyor
gibi yaptý.
Nigel, kasetlerini getirdi. Kendisi pank müzik
seviyor ama sözleri duyamadýktan sonra müzik
15

dinlemenin ne anlamý var? Sanýrým ben giderek
bir entelektüel oluyorum. Bütün derdim tasam
bu olsa ya!
Akþam. Nasýl ol
du
ðu
nu görmek için köpe
ði
ziyarete gittim. Ameliyat etmiþler. Veteriner, için
de bir sürü iðrenç þey bulunan plastik bir çanta
gösterdi bana. Bir parça kömür, Noel pastasýndan
bir köknar aðacý parçasý, babamýn maket gemisin
den küçük korsanlar. Korsanlardan birisinin 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
görünüyor. Ýki gün içinde eve dönebilir, kör talih.
Eve döndüðümde, babam çöp kutusundaki
boþ þiþeler yüzünden telefonda babaannemle tar
týþýyordu.
Bay Lucas, yukarýda annemle sohbet ediyor
du. Bay Lucas gittikten sonra, babam yukarý çýkýp
annemle kavga etti, onu aðlattý. Babamýn morali
bozuk. Demek ki kendisini daha iyi hissediyor.
Anneme sormadan ona bir fincan çay götürdüm.
Tuttu yine aðladý! Bazý insanlarý hoþnut etmeniz
mümkün deðil!
Sivilce hâlâ yerinde duruyor.
11 Ocak Pazar
Bir entelektüel olduðumu biliyorum artýk. Ünlü
gazeteci ve yazar Malcolm Muggeridge’yi geçen
akþam televizyonda gördüm, söylediklerinin
hemen hemen hepsini anladým. Her þeyi alt alta
koyunca durumum daha iyi anlaþýlýyor: kötü bir
ev, yetersiz beslenme, panktan hoþlanmamak.
Kütüphaneye üye olacaðým. Bakalým sonucu ne
olacak?
Buralarda yaþayan pek fazla entelektüel olma
16

masý ne yazýk! Bay Lucas, fitilli kadife pantolon
giyiyor ama o bir sigortacý. Benim þanssýzlýðým
iþte.
12 Ocak Pazartesi
Köpek eve döndü. Dikiþ yerlerini yalayýp duruyor,
bu yüzden ye
mek ye
di
ðim za
man ona ar
kamý
dönüyorum.
Annem hasta yataðýndan çýkarak köpeðe
iyileþene dek yatacaðý bir yer hazýrlamaya niyet
lendi. Eline deterjan torbalarýný koyduðu büyük
karton kutuyu almýþ. Babam, bu kutunun köpeði
hapþýrtacaðýný, dikiþ yerlerini yakacaðýný ve hatta
veterinerin dikiþleri yenilemek için daha fazla
para alacaðýný söyledi. Kutu yüzünden tartýþmaya
baþladýlar ve babam konuyu Bay Lucas’a açtý. Bay
Lucas’ýn köpeðin yataðý ile ne ilgisi olduðunu
hâlâ anlayabilmiþ deðilim.
13 Ocak Salý
Babam, yeniden iþbaþý yaptý. Þükürler olsun
Tanrým! Annem babama nasýl katlanýyor, bilmiyorum.
Bay Lu
cas, an
ne
min bir þeye ihtiyacý olup
ol
ma
dýðýný sordu. Çok na
zik bir in
san. Ba
yan
Lucas ise yanda kendi evinin camlarýný siliyordu.
Üzerine çýktýðý merdiven pek saðlama benzemi
yordu. Malcolm Muggeridge’e verilmek üzere
BBC’ye bir mek
tup gönder
dim ve en
te
lektüel
olmak için ne yapmak gerekir, diye sordum. Uma
rým bir an önce bana yanýt verir, çünkü tek baþýma olmaktan býktým. Bir þiir yazdým, bu yalnýzca
iki dakikamý aldý. Ünlü þairler bile daha fazla
zaman harcar. Þiirimin adý ‘Musluk’, ama aslýnda
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bir musluk hakkýnda deðil. Çok derin, hayata
iliþkin sorunlar, falan filan.
Musluk, Yazan: Adrian Mole
Musluk damlar uyumak ne mümkün,
Sabah insan bir gölde uyanýr ilkin.
Conta deðiþmediði için halý mahvolacak,
Babam baþka bir halý almak için didinip duracak
Çalýþýr, didinir, boþuna, kafayý yer.
Oysa contayý deðiþtirmek yeter!

Þiiri anneme gösterdim, güldü. Oysa pek
keyifli deðildi. Annem beden eðitimi dersinde
giydiðim þortlarý hâlâ yýkamadý, ama yarýn okul
açýlýyor. Benim annem, televizyondaki annelere
benzemiyor.
14 Ocak Çarþamba
Kütüphaneye üye oldum. Cilt Bakýmý, Türlerin
Kökeni ve annemin durmadan sözünü ettiði bir
kadýn yazarýn kitabýný aldým. Kitabýn adý, Gurur
ve Önyargý, Jane Austen adlý bir kadýn tarafýndan
yazýlmýþ. O da belki benim gibi entelektüeldir.
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Kütüphaneciyi etkilediðimi anladým. Sivilceme
bakmadý, belki de küçülüyor. Sonunda!
Bay Lucas, mutfakta annemle kahve içiyordu.
Mut
fak dumanaltýydý. Gülüþüyorlardý ama beni
görünce sustular.
Bayan Lucas kendi evinin su oluklarýný temiz
liyordu. Kafasý bozuktu sanki. Sanýrým Bay ve
Bayan Lucas’ýn mutsuz bir evlilikleri var. Zavallý
Bay Lucas!
Okuldaki öðretmenlerden hiçbirisi benim
entelektüel olduðumu fark etmedi. Ünlü oldu
ðumda, buna üzülecekler. Sýnýfýmýza yeni bir kýz
geldi. Coðrafya dersinde, yanýma oturdu. Ýyi bir
kýz. Adý Pandora, ama kendisine ‘Kutu’ denilme
sinden hoþlanýyor. Neden olduðunu bana sor
mayýn. Ona âþýk olabilirim. Âþýk olmanýn zamaný

geldi, ne de olsa on üç yaþýmý dokuz ay geçtim.
15 Ocak Perþembe
Pandora’nýn þeker kamýþý renginde saçlarý var,
bir kýzda olmasý gereken uzunlukta. Çok güzel bir
kýz. Onu, voleybol oy
nar
ken gördüm, göðüsle
ri
hopluyordu. Ýçim bir tuhaf oldu. Sanýrým, aþk bu.
Köpeðin dikiþleri alýndý. Köpek veterineri
ýsýr
dý. Ama sanýrým o bu
na alýþýktýr. (Ve
te
ri
ner
demek istedim; köpeðin buna alýþýk olduðunu
biliyorum.)
Babam, müzik setinin kýrýk kolunu gördü.
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