Susi’nin Gizli Günlü¤ü
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Bugün ve yar›n büyükannem bizde misafir. Viyanal›
büyükannem de¤il. Tiroller’de oturan. Bana bu günlü¤ü getirdi. Gizli düﬂüncelerimi yazacakm›ﬂ›m.
Ama, benim hiç gizli düﬂüncem yok ki! Öyle kendili¤inden yaz› yazmak da hiç içimden gelmez. Umar›m, büyükannem hediyesine çok da bay›lmad›¤›m›
fark etmemiﬂtir. Tirollü büyükannem çabuk gücenir
de.
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Zaten, gerçekten gizli kalmas› gereken düﬂünceler
için bu günlük hiç uygun de¤il. Çünkü, kilidi yok ve
annem de korkunç merakl›d›r.
Evde bulunmad›¤›m zaman gizli düﬂüncelerimi
okuyaca¤›na garanti veririm.
Hem, hiç s›r tutamad›¤› için de gizli düﬂüncelerimi an›nda gidip babama anlatacakt›r.

2 Eylül

Yar›n yine okul aç›l›yor. Okulun aç›lmas›na sevinip
sevinmedi¤imi soran oldu¤unda, “I››h, hay›r!” diyorum. Ama, asl›nda az›c›k sevinmiyor da de¤ilim.
Derslere pek sevindi¤im yok. Daha çok çocuklar
için seviniyorum.
Aleksander’›n yan›nda oturaca¤›m. Geçen ders
y›l› Aleksander’dan pek hoﬂlanmazd›m. Ama, bu yaz
onunla arkadaﬂ olduk.
Michi bizim önümüzde oturacak, Ali de arkam›zda. Bunu dün parkta kararlaﬂt›rd›k.
Umar›m, yar›n hava güneﬂli olur da, yeni ipekli
elbisemi giyebilirim. Elbise beyaz, ete¤inde pembe
çiçek demetleri iﬂli.
Etek o kadar geniﬂ ki, h›zla döndü¤ümde yukar›
havalan›p, beyaz bir bulut gibi çevremde dönüyor.
“Bu elbiseyle dünyan›n en güzel k›z› oluyorsun,”
dedi babam.
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Yar›n ya¤mur ya¤arsa, annem bu elbiseyi giymeme izin vermeyecektir mutlaka. O zaman, ‹skoç
ete¤imi giymek zorunda kalaca¤›m. O etekten nefret
ediyorum! ‹¤renç biçimde kaﬂ›nd›ran bir kumaﬂtan
yap›lm›ﬂ. O aptal ete¤i giydi¤imde karn›m›n her yan›
kaﬂ›n›p duruyor. Üstelik, beni baya¤› ﬂiﬂman gösteriyor. T›pk› kareli bir topa benziyorum onun içinde.
Ama, annem kabul etmiyor bunu. Çünkü, ete¤i diken
o ve “eseriyle” de büyük gurur duyuyor.
ﬁimdi televizyona bakmaya gidiyorum. Haberler’i izleyece¤im. Sonunda hep hava raporu verirler.
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Öyle k›zg›n›m ki, h›rs›mdan a¤layabilirim!
Olaylar ﬂöyle geliﬂti:
Bu sabah güneﬂ açmad›.
Ama, ciddi bir ya¤mur da ya¤m›yordu. Kald›r›mlar biraz ›slanm›ﬂt›, o kadar. Ben ipekli elbisemi giyecekken, annem ‹skoç ete¤imi giymemi istedi. Tart›ﬂmaya baﬂlad›k ve tam annem, “Ne yaparsan yap, seni
inatç› keçi!” dedi¤i s›rada, kap› çald›.
“Bu mutlaka Ali’dir!” dedim içimden.
Anne ve babas› ta sabah›n alt›s›nda iﬂe gittikleri
için, Ali her zaman çok erken kalkar. Okul saatine kadar ne yapaca¤›n› bilemez. Ço¤u zaman bana gelir ve
ben kahvalt› edip, çantam› haz›rlayana kadar odamda
oyun oynar.
Evinde çok fazla oyunca¤› yok Ali’nin.
Özellikle, otomobil yar›ﬂ› pistimle elektrikli trenimi sever.
Ama, kap›y› çalan Ali falan de¤ildi. Paul gelmiﬂti.
Onu kap›da görünce, öküz trene bakar gibi bakakald›m.
“Aa, Susi,” diye seslendi annem, “ne güzel bir
sürpriz, de¤il mi?”
Annemin bir ﬂeyden anlad›¤› yok. Paul gene geldi
diye sevincimden uçtu¤umu san›yor.
Üstelik, Paul de öyle san›yor. Ama, ben art›k Paul’
den hoﬂlanm›yorum. Hem kendini be¤enmiﬂ, hem
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aptal!
“Selam, ahbap!” diyerek eliyle omuzuma vurup,
sanki kendi evindeymiﬂ gibi odam›n yolunu tuttu.
Paul’ün Viyana’ya ziyarete gelmiﬂ olaca¤›n› düﬂündüm önce ve okulun ilk gününü kaç›rm›ﬂ olmas›na
hayret ettim. Ancak sonra, art›k Viyana’ya taﬂ›nd›klar›n› ve yine bizim s›n›fa gelece¤ini söyledi Paul.
“Niye ki?” diye sordum.
“Öyle iﬂte,” dedi. Sanki bu bir cevapm›ﬂ gibi!
Saat sekize çeyrek kala olunca, okula do¤ru yola
ç›kt›k. Köﬂede Ali’ye rastlad›k. Paul’ü görünce, o da
öküz trene bakar gibi bakakald›. Ali’ye, Paul’le birinci
s›n›f› birlikte okudu¤umuzu, sonra onun köye taﬂ›nd›¤›n› anlatt›m.
“Sen neden köyde oturmamak art›k?” diye sordu
Ali gayet dostça. Bunun üzerine, Paul ona dil ç›kard›
ve, “Böyle aptal sorular sormadan önce do¤ru dürüst
Almanca ö¤ren!” dedi.
Ne terbiyesizlik! Ali’nin Almanca’s› gayet iyi. Paul
Türkiye’ye yerleﬂip Türkçe ö¤renmek zorunda kalsayd›, iki y›l sonra Ali’nin Almanca’s› kadar bile Türkçesi
olmazd› hâlâ.
Geçen yaz Yunanistan’da, “kalimera” (iyi günler)
demeyi ö¤renene kadar üç hafta geçmiﬂti. Ö¤renme
özürlü ﬂey! Bir de Ali’yle alay ediyor.
Tam büyük bir zevkle bunu Paul’e söyleyecekken, arkam›zdan Gabi’yle Michi yetiﬂtiler. Paul onlar›
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hararetle selamlad›; hatta, kucaklad› bile.
Bir kafes dolusu maymun kadar tezahürat yapt›.
Yaz tatilinde Amerika’ya gitti¤ini anlatt› onlara.
Yok, havaalan›ndan otele helikopterle uçmuﬂ. Yok,
Amerika’dan saniyede on at›ﬂ yapan makineli bir tüfek getirmiﬂ. Yok, bir video göstericisi varm›ﬂ da, her
akﬂam üç korku filmi izliyormuﬂ da. Gabi’yle Michi
onun bütün anlatt›klar›na inand›lar.
Ne de olsa, bu yarat›¤› benim kadar tan›m›yorlar!
Okulda ö¤retmenimiz de Paul’ü sevinçle karﬂ›lad›. Sanki onun yine s›n›f›m›zda olmas›ndan büyük
mutluluk duyuyormuﬂ gibi yap›yordu. Bana da, “Ee,
Susi’miz nihayet Paul’üne kavuﬂtu¤u için çok sevinçli
olmal›!” dedi.
Evet, demedim. Hatta, baﬂ›m› bile sallamad›m;
ama ö¤retmen bundan bir ﬂey çakmad›. Orta bölümdeki en ön s›ray› gösterip, “Hemen ﬂuraya oturun ki,
sizin gibi iki çenesi düﬂük gözümün önünde olsun!”
dedi.
Ben karﬂ› ç›k›p, Aleksander’›n yan›nda, Ali’nin
önünde ve Michi’nin arkas›nda oturmak istedi¤imi
söylemek isterken, Paul hiç duraksamadan kolumdan
tuttu ve beni o s›raya oturtuverdi.
Onun yan›nda oturmak istemedi¤imi söylemeye
yüzüm tutmad›.
Ali’nin dedi¤ine göre, sürekli Paul’le didiﬂip durmal›ym›ﬂ›m. O zaman ö¤retmenin beni baﬂka yere
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oturtaca¤›n› düﬂünüyor. Bir kere, ö¤retmen beni Aleksander, Ali ve Michi’yle oturtmaz. Üstelik, Paul’le didiﬂmek falan istedi¤im de yok. Anneme, okula gelip
ö¤retmene her ﬂeyi anlatmas› için yalvard›m. Ama,
istemiyor. Bu iﬂe kar›ﬂamazm›ﬂ.
“Yine Paul’ün yan›nda oturman o kadar da korkunç bir ﬂey de¤il,” dedi. “Eskiden en iyi arkadaﬂ›n
oydu!”
Evet, bu do¤ru. Ama, geçmiﬂe mazi derler.
Paul yuvada en iyi arkadaﬂ›md›.
Birinci s›n›fta da. Ailesiyle birlikte köye taﬂ›nd›ktan sonra da mektup arkadaﬂ› olduk. Ancak, hep
birlikte Yunanistan’a tatile gitti¤imizde art›k ondan
pek hoﬂlanmad›¤›m› fark ettim. O gitmiﬂ, yerine i¤renç
biri gelmiﬂti sanki!
Bir y›ld›r hiç görüﬂmedik. Birbirimize mektup da
yazmad›k.
Hani neredeyse, Paul’ün varl›¤›n› bile unutmuﬂtum.
Dersler bitti¤inde Paul’ün annesi okul kap›s› önünde
arabas›nda bekliyordu. Paul hemen yüksekten atmaya
baﬂlad›.
“Bu bizim ikinci arabam›z,” diye aç›klad› Gabi’ye.
“Babam›n üç arabas› daha var, hepsi de spor arabalar.”
Babas›n›n üç arabas› daha olsa, annesinin arabas›n›n dördüncü olmas› gerekirdi.

