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Dört yaşındayken bana,
“Bir kedi kedi olmayı bilir mi?”

diye soran oğluma. 





SICAK, TÜYLÜ BİR 
TERLİĞİN İÇİNDE
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Birinci Bölüm

Yılbaşı gecesiydi ve köy yolunda çok hızlı giden 

bir kamyon vardı. 

Kamyonun bu kadar hızlı gitmesinin nedeni onu 

Kamyoncu Jack’in kullanıyor olmasıydı. Jack o sabah 

karısına söz vermişti, “Peki sevgilim, tam sekizde 

evde olacağım.” Böyle söz vermek zorunda kalmıştı 

çünkü o akşam Noel’di ve her Noel akşamında oldu-

ğu gibi Jack kaynanasının hazırladığı Noel yemeğine 

gitmek zorundaydı; geç kalırlarsa vay hallerine çün-

kü her Noel yemeğinde kaynanası özel bir makarna 

yapardı ve eğer makarnalar fazla haşlanırsa içlerinde 

ne varsa dışına çıkar, bu da çok kötü olurdu.

İşte o yüzden kamyon o kadar hızlı gidiyordu: 

Çünkü Noel’di ve Jack’in kaynanasının makarnaları 

sağlam kalmalıydı.

Derken kamyon yoldan çıktı. Tam da son dö-
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nemeçteyken ve tam sekizde eve yetişecekken ama 

olmadı ve son dönemeçte yoldan çıktı.

Taşıdığı bütün yük kamyondan dışarı fırladı: Noel 

ağacı süsleri, hediye paketleri, kuru incirler, közlen-

miş biber konserveleri, şampanya şişeleri. Üstelik yol 

yokuş olduğundan her şey öyle bir hızla yuvarlanı-

yordu ki bir daha hiç durmayacakmış gibiydi.

O da düştü. Kamyonun arkasından düştü ve yu-

varlanmaya başladı.

Onun neden bu kamyonda olduğunu kimse bilmi-

yordu çünkü Noel hediyelerinden hiçbirine ait değildi. 

Ama kamyondaydı işte ve kamyon yoldan çıkınca o da 

diğer her şey gibi dışarı fırlamıştı. Rüzgârla savrulan 

bir top gibi yuvarlanmaya başladı, yolun yokuş olması 

yetmiyormuş gibi o akşam çok rüzgârlı bir akşamdı. 

Daha da kötüsü onun yeni doğmuş olmasıydı.

O kamyonda bulunan hiç kimse yeni doğmuş de-

ğildi, onun dışında.

Büyük ihtimalle, kamyon son dönemece kötü gir-

diğinde doğmuştu ya da düşüşün kendisi, doğmasına 

neden olmuştu. Nasıl olduğunu kimse bilemezdi. Ke-

sin olan tek şey onun o dönemeçte dünyaya gelmiş 

olmasıydı. Ve dönemeçte dünyaya gelmek daha doğ-

rusu Noel akşamı bir dönemeçten düşerken doğmak 

olacak iş değildi. 

Ama bir noktada bir şey onu durdurdu: Çöp bi-

donu.
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Çok iyi oldu çünkü henüz yaşamaya başlama-

dan kemiklerini parça parça etme tehlikesiyle karşı 

karşıyaydı. Çöp bidonu feciydi ve kötü kokuyordu 

ama o bunun farkında bile değildi; hatta dünyaya 

yeni geldiği için onun bir çöp bidonu olduğunu bile 

bilmiyordu. 



P
ao

la
 M

as
tr

o
co

la
   

S
İZ

E
 A

N
N

E
 D

İY
E

B
İL

İR
 M

İY
İM

?

13

Hava çok soğuktu. İkinci bir defa daha şansı 

yaver gitti: Oracıkta, çöp kutusunun yanında yerde 

bulunan tüylü bir terliğin içinde buldu kendini. Fare 

şeklinde gri bir terlikti fakat içindeyken bunu fark 

edemedi. Hatta böyle tüylü terliklerin var olduklarını 

ve ne işe yaradıklarını bile bilmiyordu. Hissettiği tek 

şey buranın sıcak ve güzel olduğuydu ve kıvrılıp iyice 

içine yerleşti.

Bu herkesin başına gelen bir şey değildi yani do-

ğar doğmaz kendini doğruca bir terliğin içinde bul-

mak ama onun başına geldi. 

Ve o terliğin içinde, henüz dünyaya gelmemiş ol-

mayı düşleyerek uzun bir süre uyudu.

Uyandığında artık Noel değildi ama hava hâlâ çok 

soğuktu. Çöp bidonundan yapış yapış sular damlıyor-

du, işe bak, tam da ağzının içine. Böylece onu besle-

yecek kimse günlerce bu şekilde beslendi.

Yeteri kadar büyüdüğünde, terliğin içinden çıktı. 

Tam karşısına geçti ve ilk kez terliğe baktı; farenin 

kocaman kulaklarını, uzun bıyığını ve parlayan cam 

gözlerini gördü. İlk gördüğü o olduğu için bu terlik 

onun annesi oldu. Ona sarıldı, burnunun üstüne 

kocaman bir öpücük kondurdu ve “Seni seviyorum 

anne,” dedi.





YA DÜŞÜNÜRSÜN 
YA DA KEMİRİRSİN
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İkinci Bölüm

Günler çok sıradan geçiyordu: Bazen terliğin 

içinde durup tembellik ediyor, bazen de dışına çı-

kıp etrafı eşeliyordu. Dünyayı daha iyi tanımak için 

her gün daha ileriye gidiyordu ama hiçbir zaman 

annesini gözden kaybetmiyordu ve akşam olunca 

onun içine girip sıcacık tüylerinin arasında kıvrılıp 

uyuyordu.

Böyle bir annesi olduğu için çok mutluydu; ba-

zen onun o uzun kulaklarının arkasında iki koca 

çadırmış gibi saklambaç oynuyor; bazen de çöp 

bidonunun yanında bulduğu kırık tarakla annesi-

nin tüylerini tarıyordu, bir aşağı bir yukarı. Aslında 

kimse annesinin tüylerini taramazdı ama oradan 

geçen bir adamı bunu köpeğine yaparken görmüş-

tü; gerçekte adam köpeğinin pirelerini ayıklamaya 

çalışıyordu.
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Çevreyi tanımak için ortalıkta dolaşırken çok 

üzücü bir şeyin farkına vardı: Diğer anneler çocuk-

larını gezdiriyordu, hâlbuki annesi onu hiç dolaş-

tırmaya çıkarmıyordu. Onun annesi sabitti, öylece 

duruyordu. 

Bu onun canını sıkmaya başlamıştı ve böyle 

sabit bir annesi olsun istemiyordu. Sürekli yalnız 

kalmaktan ve terliğin etrafında öyle aylak aylak do-

lanmaktan sıkılmıştı. Çocuklar annelerinin etrafında 

dolaşacaklarına, annelerin çocuklarını dolaştırmaları 

gerektiğini düşünüyordu. 

Bu sorunu nasıl çözeceğini bilemiyordu.

Bir gün tesadüfen oradan geçen biri bu meseleyi 

açıklığa kavuşturdu.

Bu biri genç bir kunduzdu. Köyün yakınlarında 

bir göl vardı ve bu gölde de Kunduzlar Cemiyeti ya-

şıyordu.

Çok etkin bir cemiyetti, üyelerinin hepsi mü-

hendisti ve sürekli bir şeyler inşa ediyorlardı. Gölün 

kenarında hatta biraz da açıklarında, aralıksız çalışan 

bir şantiyeydi bu: Kalaslar, tuğlalar, direkler, tokmak-

lar, yer delme makineleri ve sürekli bir insan koşuş-

turması yani mühendis tulumu giymiş ve alınlarının 

ortasında elektrikli fenerlerle kunduzlar. Evet fener 

çünkü geceleri de çalışıyorlardı: Hakikaten, geceleri 



P
ao

la M
astro

co
la   S

İZ
E

 A
N

N
E

 D
İY

E
B

İLİR
 M

İY
İM

?

18

yoldan göle bakınca bir ileri bir geri çılgınca koşturan 

sayısız küçük ışık görünüyordu ve kimileri “Bunlar 

ateşböceği,” diyordu, kimileri de “Ne ateşböceği bu 

kışın ortasında? Bunlar düpedüz ölülerin ruhları!” 

diyordu. Oysa ne ateşböceği ne de ölüydüler: Bunlar 

geceleri çalışan mühendis kunduzlardı. 

Genelde baraj inşa ediyorlardı. Birbiri ardına bir 

sürü baraj. Onlar için dünya barajlardan ibarettir de 

denebilirdi. 

Genç kunduz onu çöp bidonunun gölgesinde su-

ratı asık bir şekilde otururken gördü. Elini ona uza-

tarak nazikçe kendini tanıttı:

“Merhaba, ben George.”

Hiç beklemeden sordu: 

“Canını sıkan bir şey mi var?”

“Evet, görmüyor musun? Beni gezmeye götürme-

yen bir annem var!!”

“Niye seni gezdirmiyor?”

“Çünkü kımıldayamıyor, görmüyor musun?”

Kunduz etrafına baktı:

“Hani, annen nerede?”

“Burada işte, görmüyor musun?”

George tekrar etrafına bakındı.

“Ben sadece bir terlik görüyorum.”

“Bir… Ne dedin?”

“Terlik dedim.”

Birbirlerini anlamaları biraz zaman aldı çünkü 
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bazen anlaşabilmek için konuşmak yeterli olmayabi-

liyordu. Mesela terlik derken kunduzun onun anne-

sini kastettiğini anlaması yavrucağın epey zamanını 

aldı; ama kunduzun yavrucağın terliği annesi sandı-

ğını anlaması daha da uzun sürdü. 

Doğrusu, başlangıçta George hiçbir şey anlama-

dı. Durdu, sustu ve biraz beklemek en iyisi olur diye 

düşündü. O da bidonun yanına oturup düşünmeye 

koyuldu.

George, düşünmeyi çok seven genç bir kunduz-

du. Diğerleri gibi değildi: Ağaçları kemirmekten hiç 

hoşlanmıyordu. Doğrusu büyüyünce mühendislik 

yapmak da istemiyordu: Mühendis olmak istemeyen 

tek kunduz oydu; dolayısıyla cemiyette “ciddi bir so-

run” olarak görülüyordu.

Bu arada bütün kunduzların mühendis olmak is-

tediklerini herkes bilir. Daha doğrusu, kunduz olarak 

doğan herkesin otomatik olarak mühendis olduğunu; 

hatta şöyle söylenir: “Bir mühendis doğdu!” (Hayatta 

çok otomatik olan şeyler vardır.) 

George’un babası yaşlı mühendis Kunduz Regi-

nald aynı zamanda Ata Kunduz’du, daha doğrusu bü-

tün kunduzların başıydı ve oğlu için kaygılanmaktan 

neredeyse tüm kürkü bembeyaz olmuştu. Ata Kun-

duz, dul kaldıktan sonra George’un eğitimi ile o il-

gilenmek zorunda kalmıştı. O kadar bunalmıştı ki bu 

barajları yaparken giderek daha da kamburlaşıyordu, 
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kambur ve beyaz. Beyaz olan tek kunduz oydu. Ak-

şamları, meyhanede arkadaşlarıyla buluştuğunda 

onlarla kâğıt oynamak yerine tek başına oturur, öyle 

kambur ve beyaz, şunları tekrarlardı, “Neden ben, 

neden ben?” Bazen de cümleyi şöyle bitirirdi, “Bana 

böyle bir kunduz mu düşmeliydi?”

Ne demek istediğini herkes çok iyi anlıyordu. 

Oğlu kötü bir çocuk değildi, yalnızca fazlasıyla inat-

çıydı. Bu hayatta yapmak istediğinin yalnızca düşün-

mek olduğuna karar vermişti ve Oxford Üniversite-

si’ne gidip felsefe okumayı aklına koymuştu. 

“Oxford’a mı?”

Herkes ona şunu anlatmaya çalışıyordu; rahat-

lıkla hem gölün kenarındaki evinde kalıp ağaçları ke-

mirebilir hem de düşünebilirdi, ayrıca Oxford’a kadar 

gidip felsefe okumaya gerek yoktu.

Ama o da onlara, hayatta ya düşüneceğini ya 

kemireceğini ve bu ikisinin birbiriyle hiçbir alakaları 

olmadığını anlatmaya çalışıyordu. 

Kunduzlar Cemiyeti’ndeki kunduzların bildiği 

tek şeyse, zavallı Ata Kunduz Baba’nın işe yaramaz 

haylaz bir oğlu olduğuydu! Ama bunu sadece içle-

rinden geçiriyorlardı, o kadar. Ve zavallı Ata Kunduz 

Baba’ya da hiçbir şeycikler söylemiyorlardı çünkü 

böyle haylaz bir oğlu olan zavallı bir babaya ne söy-

lenebilir ki?
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Böylece George o gün, çöp bidonunun yanında 

oturmuş, uzun uzun nasıl olup da birinin kendini bir 

terliğin oğlu sanabileceğini düşündü. Bir açıklama 

bulamadan uzun uzun düşündükten sonra tam da bir 

soruna herhangi bir açıklama ya da çözüm bulmayı 

başaramadığında yaptığını yaptı: Sorunun derinine 

inmeyi denedi. Ve ona şöyle sordu:

“İyi de sen, tam olarak hangi hayvansın?”

“Bir terlik!” diye cevap verdi, hiç duraksamadan.

İşte sorun buradaydı! Çözüme ulaşmak için her 

zaman sorunun derinine inmek gerekirdi. İşte burada 

da sorunu tam olarak bulmuştu: Sorun terlikteydi.

“Terlik ha?” diye tekrarladı kafası karışmış yani 

düşüncelere dalmış bir halde. 

“Evet, annemin bir terlik olduğunu sen söyledin 

ya az önce...”

George yeniden düşünme ihtiyacı duydu. Uzun 

bir süre düşündü ve sonunda, iyi bir düşünür oldu-

ğu için çok önemli bir gerçeği anladı. Şöyle ki; birisi 

doğduğu zaman henüz kim olduğunu bilemez ki!

Tabii ya kim olduğunu nereden bilecek? Bunu 

ona söyleyecek birisinin olması gerekir. Eğer kimse 

söylemezse o da kim olduğunu bilemez, doğru değil 

mi? Çok doğru!

Bu derin gerçeğe ulaştığı için kendini rahatlamış 

hissetti. Ve hızını alamayıp daha da derin düşünce-

lere daldı. Kendisi mesela, bir kunduz olduğunu çok 
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iyi biliyordu çünkü babası bunu ona her Allahın günü 

tekrar edip duruyordu, “Sakın unutma George, sen 

bir kunduzsun oğlum!” Tabii ki böyle bıkıp usanma-

dan sana kim olduğunu tekrarlayıp duran bir baban 

olduğu zaman senin de kafanın içine iyice yerleşir ve 

kim olduğunu bir daha hiç unutmazsın. Ama zavallı 

küçük arkadaşı ne yapsın? Kim ona bir terlik olmadı-

ğını söyleyecekti ki terliğin de konuşamadığını düşü-

nürsek! Ve kimse bunu ona söylemezse o da kendini 

doğal olarak terlik sanacaktı çünkü annesi bir terlik-

se ve çocuklar annelerine benzediklerine göre o da 

bir terlikten başkası olamazdı. 

Bu kadar güzel akıl yürüttüğü ve böyle mantıklı 

olduğu zaman kendini müthiş iyi hissediyordu. Bunu 

ancak çok zeki birisinin yapabileceğini söyleyerek 

gururlanıyor hatta kendi kendini tebrik ediyordu, “Bu 

kadar iyi düşünebildiğim için çok mutluyum.” Tabii 

bu arada bir terlik olduğuna inanan arkadaşına karşı 

da çok derin bir sevgi duydu ve onu yanında kun-

duzların şehrine götürmek istedi. Evet, en iyisi onu 

yanında götürmekti.

Şimdi çözüme kavuşması gereken tek şey sabit 

anne sorunuydu. Bu sorun çözülmezse arkadaşının 

yerinden kıpırdamayacağını çok iyi biliyordu çünkü 

öyle durduk yerde kimse annesini terk etmezdi! Ge-

orge bunları düşündü ve gerçeğin farkına varınca yü-

zünde bir sıkıntı ifadesi belirdi. Sabit duran bir terliği 
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hareketli hale getirmesi gerekiyordu. Ne yapmalıydı 

acaba?

Kunduz olmanın getirdiği doğuştan mühendis-

lik sayesinde aklına muhteşem bir fikir geldi. Evet, 

aslında George çok iyi bir mühendis olabilirdi, eğer 

isteseydi...

Hemen gidip bütün kunduzların doğduklarında 

sahip oldukları, çeşitli aletlerle dolu kocaman çanta-

sını getirdi: Çiviler, çekiçler, tornavidalar, kerpetenler, 

matkaplar, burgu makineleri, vida ve cıvatalar. Sonra 

da ormanın derinliklerine dalıp akşama kadar odun 

kemirdi ve elinde çok düzgün kesilmiş düz bir odun 

ve dört tane çok düzgün yuvarlak halkayla döndü. 

Bütün gece aletleriyle ve dişleriyle hiç durmadan 

çalıştı, sabah olunca da muhteşem eseri çıktı ortaya: 

Çok basit, dört tekerlekli bir çekçek yapmıştı, böylece 

terlik artık tekerlekli bir terlik olacaktı! 

Ön tarafına bir ip bağlayıp ipin öteki ucunu da 

arkadaşına uzatarak şöyle dedi:

“Pekâlâ, artık annenle istediğin yere gidebilirsin!”

Arkadaşı mutluluktan çıldırmış gibiydi. İpi kap-

tığı gibi yolda annesini bir o tarafa bir bu tarafa do-

laştırıyor, bir yokuş aşağı bir yokuş yukarı, çılgınca 

koşarak, zikzaklar çizerek, hızlı hareketlerle çekerek 

sanki bir topaçla oynuyormuş gibi annesini çevirip 

duruyordu. Mutluluktan delirmiş gibiydi... 

Her ne kadar, görüldüğü gibi onu gezmeye götü-
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ren annesi olmasa da... Annesini eğlendirip gezdiren 

oydu.

Ama bütün gün ve bütün gece hiç durmadan ça-

lışan George’a bunu nasıl söyleyebilirdi ki? Üstelik 

bir daha düşününce; birisinin onu çekeceği bir ipe 

bağlı olmak ister miydi acaba? Hayır! Öyleyse en iyisi 

annesinin ipe bağlı olmasıydı. Sonuçta kimin kimi 

çektiği gerçekten önemli miydi?

Böylece genç kunduz, arkadaşını onunla gelip 

Kunduzlar Cemiyeti’ne katılması için resmi olarak 

davet etti. O da terlik annesinin içine iyice yerleşti ve 

George çekçeği çekmeye koyuldu.

Kunduzların uzaktan geldiğini gördükleri, çok 

karmaşık ve kafa karıştırıcı bir şeydi: İçinde dizgin-

miş gibi farenin bıyıklarını tutan biçimsiz ve tüyleri 

yolunmuş birinin olduğu bir tür yapma fareyi çeken, 

dörtnala koşan bir kunduz.

Bu, resimli kitaplardan tarih okuyan varsa eski 

Roma’daki iki tekerlekli at arabalarına benzeyen bir 

şeydi.
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