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Arel’e Neler Oluyor?

“Üf… Seni pisboğaz fare git başımdan! Anlaşılan yine 
peynir istiyorsun. Hayır, sana peynir falan yok! Dünya 
üzerinde senin kadar çok yiyen ikinci bir fındıkfaresi 
daha yoktur herhalde… Baksana zaten koca göbekli fa-
renin teki oldun.”

“Gö.. gö.. gö… Göbekli fare mi?” 
Zavallı Hektor, Arel’in ona bunları söylediğine ina-

namıyordu. Çünkü tanıdığı Arel, onu her gördüğünde 
neşeyle gülümser ve “Nasılsın küçük dostum?” deyip 
daha istemeden ona hemen en sevdiği yiyeceklerden 
verirdi. 
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“Belki de canı bir şeye sıkılmıştır. Biz farelerin de çok 
kötü günleri oluyor, insanların neden olmasın? Neyse 
şimdi bir masal okur ve her şeyi unutur,” diye geçirdi 
içinden ve halının köşesinde her zamanki yerini aldı. Ne 
de olsa masallar Arel’in en çok sevdiği şeylerdi. 

Ama hiç de fareciğin düşündüğü gibi olmadı. Hektor 
sabırsızlıkla masalı beklerken Arel çoktan bilgisayarını 
açmış ve bir savaş oyunu oynamaya başlamıştı bile. Bir 
yandan tuşlara hızlı hızlı basarken bir yandan da hırsla, 
“Öldüreceğim hepinizi!” diye bağırıyordu. Hektor şaş-
kınlıkla Arel’e baktı. Neler olmuştu ona böyle? Bir insan 
bir gecede nasıl böyle değişebilirdi? Oysa dün gece ona 
Aypeynir ve Ay Şövalyesi isimli çok güzel bir masal oku-
muş, ikisi birlikte ne hoş vakit geçirmişti.
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Aypeynir ve 
Ay Şövalyesi

Bu masal; yıldızların, gezegenlerin ve gökcisimlerinin 
sıra sıra dizildiği kocaman bir galakside geçer. O gün ga-
laksi olağan günlerinden birini daha yaşıyordu. Satürn, 
halkasıyla birlikte sakin sakin dönüyor, süslü Venüs, “En 
güzel benim,” diye şarkılar söylüyordu. Obur kara delik 
canavarlarıysa yanlarından geçen üç gökcismini yutmuş 
ama doymamışlardı.

Yani uzayda olağandışı hiçbir şey yoktu, tabii Mars’ta 
olanları saymazsak! Çünkü Mars’ta yaşayan turuncu 
Mars fareleri aylardır yaptıkları hazırlıkları o gün bitir-
mek üzereydiler. Bir süre sonra farelerin komutanı Far-
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farfarus, Mars farelerini 
etrafında toplayıp onlara 
şöyle seslendi:

“Sevgili farelerim, so-
nunda Ay Şövalyesi’yle 
savaşıp Aypeynir’i ele ge-
çirebileceğiz. Şimdi herkes 
uzay ge mi lerindeki yerleri-

ni alsın. Hedef Aypeynir! 
İLEERİİİ HÜCUUUUUM!”
Komutan Farfarfarus bunu 

söylediğinde tüm fareler çok mut-
lu oldu. Çünkü sadece irili ufaklı taşlar-

dan, kayalardan ve kızıl kum vadilerinden oluşan bu ge-
zegende yaşamak onlar için hiç de kolay değildi. Aslında 
fareler bu gezegenin şartlarını kendilerine her ne kadar 
uygun bulmasalar da renkleri gezegenle inanılmayacak 
kadar uyumluydu. Onlar üzerinde gezinirken gezegen 
uzaktan, taa Dünya’dan daha da kızıl gözükürdü. 

Farfarfarus, Mars’ta milyonlarca yıldır görev yapan 
tüm fare komutanları gibi Ay’ı -farelerin deyimiyle Ay-
peynir’i- ele geçirmek istiyordu. Çünkü tüm farelerin rü-
yalarına giren Aypeynir, yüzeyinde engin peynir krater-
lerinin alabildiğine uzandığı bir gezegendi. Tüm fareler 
gibi Mars farelerinin de en sevdiği şey peynirdi. Aslında 
hiçbir Mars faresi Mars’ta peynir olmadığı için peynirin 
tadını bilmiyordu. Ama sürekli “Aypeynir, Aypeynir, pey-
nir de peynir!” diyorlar da başka bir şey demiyorlardı. 
Dilden dile anlatılan öykülere göre farelerin efsaneleşmiş 
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kahraman komutanı Farus bundan milyonlarca yıl önce 
Aypeynir’e gitmeyi başarmış, hatta bununla da kalmamış, 
Aypeynir’den koca bir ısırık alıp afiyetle yemişti. Farus, 
Mars’a döndüğünde yediği Aypeynir parçasını günlerce 
öyle ballandıra ballandıra, ağzını şapırdata şupurdata 
anlatmıştı ki  onu dinleyen tüm farelerin ağızlarının suyu 
akmıştı. Farus’tan Aypeynir’i dinleyip yutkunmakla ye-
tinen fareler de bu hikâyeyi duymayanlara anlatmıştı, 
onlar da diğerlerine… 

Böylece Farus’un kahramanlığı ve Aypeynir bir efsa-
ne haline gelmişti. İşte şimdiki Komutan Farfarfarus’un 
amacı da Aypeynir’i ele geçirip büyük büyük büyük dedesi 
Farus gibi efsanevi bir kahraman olarak fare tarihine 
geçmekti. 

Farfarfarus bir yandan Aypeynir’in -tabii Farus’un al-
dığı o efsanevi ısırığı saymazsak- kemirilmemiş bir bütün 
olarak durmasına seviniyor, bir yandan da Ay Şövalye-
si’ni nasıl alt edeceğini düşünüyordu. Aypeynir milyarlar-
ca yıldır Ay Şatosu’nda yaşayan ve 
Aypeynir’e Güneş’ten vuran 
ışınlarla beslenen bir 
şövalye tarafından ko-
runuyordu. Her yüz 
yılda bir, tıpkı turun-
cu fare komutanları 
gibi Ay Şövalyesi de 
değişir, eskisinin ye-
rine genç ve daha güç-
lü olan yeni bir şövalye 
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gelirdi. Şimdiki Ay Şövalyesi’yle Farfarfarus hemen he-
men yaşıttı. 

Bu, Farfarfarus’un Aypeynir’e düzenlediği ilk saldırı 
değildi. Daha geçen sene farelerine hücum emri vermiş, 
ancak daha uzaygemileriyle Aypeynir’e inemeden Ay Şö-
valyesi’nden kaçmak zorunda kalmışlardı. İşte o zaman 
Ay Şövalyesi’ni yenmenin ne kadar zor olduğunu bir kez 
daha anlamıştı. Farfarfarus’un yeni planıysa şuydu: Ay 
Şövalyesi’yle savaşırken onu, yanına yaklaşan her şeyi 
yutan canavar kara deliklerden birinin yanına çekecek-
lerdi; böylece canavar kara delik, Ay Şövalyesi’ni yutacak 
ve Aypeynir de onlara kalacaktı. 

Farfarfarus o gün farelere hücum emrini verirken 
zaferinden o kadar emindi ki yanında şatonun tepesine 
asmak için bir de turuncu Mars bayrağı götürüyordu. 
Marslı fareler onun emriyle uzaygemilerine bindikten 
sonra bir süre galakside yol aldılar. İşte Aypeynir, tam 
orada tüm ihtişamıyla ağızlara layık bir şekilde duruyor-
du! Farfarfarus, uzaygemisinin ana kumanda odasından 
Aypeynir’e bakıp yutkunarak tüm farelere çok dikkatli 
olmalarını, her an Ay Şövalyesi’nin onları fark edip saldı-
rıya geçebileceğini söyledi. Neyse ki şövalye henüz görü-
nürlerde yoktu; fareler de bunu fırsat bilip uzaygemilerini 
Ay tepeciklerinin olduğu bir alana indirdiler. Farfarfarus 
heyecanla askerlerine:

“Şu an tarihe geçecek bir an yaşıyoruz,” dedi. “Aypey-
nir’e üçüncü kez bir komutan ayak basmayı başardı. Üste-
lik bu kez yalnız da değil, askerleriyle birlikte...”

Sözlerini bitirdikten sonra şaşkın şaşkın etrafına ba-
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kındı. Ay Şövalyesi hâlâ görünürlerde yoktu. Onları gör-
memişti anlaşılan, yoksa hiç böyle rahatça Aypeynir’e 
inmelerine izin verir miydi? Ama bilerek izin vermiş ola-
bilir miydi? Belki de şu Ay tepelerinden birinin arkasına 
gizlenmiş onları izliyor; hepsini tuzağa düşürüp yaka-
lamak için planlar yapıyordu. Farfarfarus bir an paniğe 
kapılıp telaşla bağırdı, “Çabuk! Çabuk siper almalıyız. 
Böyle hedef gibi ortada duramayız!” Ama diğer fareler hiç 
de oralı değildi. Hepsi de Ay’ın yüzeyindeki peynir taba-
kasına ağızları sulanarak bakıyor ve bir ısırık almak için 
sabırsızlanıyorlardı. 

Farfarfarus askerlerinin niyetini anlamıştı.
“Sallanmayı bırakın!” dedi, “siper alın diyorum size! 

Ay Şövalyesi’ni yenip Ay Şatosu’na bayrağımızı dikmeden 
peynir yemeyi aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Ben izin 
vermeden Aypeynir’den kemireni görürsem onun turuncu 
tüylerini tek tek yolarım!”

Bunları söylerken bir yandan da yutkunuyordu; çünkü 
onun da canı, en az diğer fareler kadar, peynir kemirmek 
istiyordu. Bir ısırıktan ne çıkardı ki? Hem komutan olarak 
buna hakkı vardı.

Tam Aypeynir’den bir parça ısıracaktı ki farelerden bi-
rinin, “Kaçın, kaçın! Ay Şövalyesi geliyor!” diye bağırma-
sıyla peynir yerine dilini ısırıverdi. Acıyla, bir yandan, “Ne 
kaçması? Savaşın! Savaşın!” diye bağırıyor, bir yandan 
da Ay tepelerinden birini siper almaya çalışıyordu. Ay Şö-
valyesi, Pegasus adlı ünlü atının üzerindeydi. Bembeyaz, 
uçan bir attı bu... Şövalye, tek eliyle atın yelesini tutuyor, 
diğer eliyle de upuzun gümüş renkli bir mızrağı sallıyordu. 
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Gerçekten Ay Şövalyesi’nin şövalyelere yaraşır bir gö-
rünüşü vardı; üzerinde gümüş renkli, parıl parıl parlayan 
bir zırh, yüzünde de yine aynı renkten tüm yüzünü kapla-
yan bir miğfer…

“Evet, bu zamana kadar seni neden hiç kimsenin ye-
nemediği anlaşılıyor Ay Şövalyesi... Hiçbir silah işlemez 
sana,” dedi Farfarfarus. Ay Şövalyesi’nin zırhından yan-
sıyan ışık gözlerini alıyordu.

Şövalye uçan atıyla hızla farelere doğru yaklaşıyordu. 
Farfarfarus farelere, “Çabuk, çabuk onu kara delik cana-
varlarının oraya çekelim,” dedi. Ama bu düşündüğünden 
de zor olacağa benziyordu. Tüm fareler lazer silahlarını 
çıkarmışlar hem şövalyeye gelişigüzel ateş ediyorlar hem 
de koşuyorlardı. Ay tepelerini geçip düzlük bir bölgeye 
geldiler. “Koşun! Koşun!” diye bağırdı komutan. Ama 
bu bölgenin garip bir özelliği vardı. Burası hiçbir sesin 
duyulmadığı, “Sessizlik Denizi” diye bilinen bölgeydi. Bu 
yüzden de Farfarfarus’un söyledikleri duyulmuyordu. 
Kendi sesini bile duyamıyordu. “Neler oluyor? Bu da nesi?” 
dedi şaşkınlıkla Farfarfarus. Sadece ağzı kıpırdıyordu. 
Ay Şövalyesi onların özellikle bu bölgeye gitmelerini iste-
mişti. Böylece komutanları fareleri yönlendiremeyecek, 
yönetemeyecekti.

Farfarfarus zeki bir fareydi. Askerlerine işaret ede-
rek kendi koştuğu tarafa gelmelerini anlatmaya çalıştı. 
Ama bilmediği bir şey vardı: Koşturdukları bu yeni bölge 
de “Bunalımlar Denizi”ydi. O bölgeye giren her fare çok 
geçmeden oflayıp puflamaya başladı. Çoğu kuyruğunu 
bir sağa bir sola sallayarak “Of, of da of! Pof, pof da pof!” 
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diye bir de ritim tutturmuştu. Farfarfarus neler olduğunu 
anlamamıştı. Bir yandan askerlerinin ateş etmek yerine 
niçin oflayıp pufladıklarını düşünürken diğer yandan o da 
oflayıp puflamaktan alamıyordu kendini. 

Ay Şövalyesi ise ilerideki bir Ay tepesinin üzerinden on-
ları izliyordu. Elindeki parlak mızrağı kaldırıp, “Nasıl, en 
çok Bunalımlar Denizi’ni mi, Sessizlik Denizi’ni mi beğen-
diniz? Ama durun, size bir sürprizim daha var, eminim 
buna bayılacaksınız!” dedi metalik sesiyle. Farfarfarus, 
“Ne denizi? Of of!” dedi. “Bizim bildiğimiz denizde su olur! 
Oysa buralar kupkuru, of aman da of! Şu Ay Şövalyesi de 
ne garip. Denizmiş, böyle deniz mi olur?”

Ay Şövalyesi, Ay tepesinden inmiş; Pegasus’un üze-
rinde olanca hızıyla onlara doğru geliyordu. Pegasus o 
kadar hızlı uçuyordu ki Farfarfarus askerlerine güçlükle, 
“Kaçın! Çabuk kaçın! Off!” diyebildi. Şimdi Ay Şövalyesi 
onları başka bir düzlüğe doğru sürüyordu. Farfarfarus 
bir anda karşısında bir sürü Ay Şövalyesi gördü. Sağda, 
solda, yanında, önünde, arkasında, yakınında, uzağın-
da... Onlarca Ay Şövalyesi... Peki, ama bu nasıl olurdu? Ay 
Şövalyeleri hep bir ağızdan, “Hayalperestler Gölü’ne hoş 
geldiniz!” dedi. Farfarfarus çok şaşırmıştı.

“Ne gölü? Ne gölü? Bu kadar çok Ay Şövalyesi de nere-
den çıktı? Of, başım dönüyor,” dedi.

Diğer farelerden kimi kendi kendine konuşuyor, kimi 
de sanki görünmeyen yaratıklarla judo veya tekvando 
yapıyordu. Farfarfarus çok geçmeden gördüklerinin birer 
hayal olduğunu anladı. Ne demişti Ay Şövalyeleri? “Hayal-
perestler Gölü’ne hoş geldiniz!” Tabii ya buranın özelliği 



16

de buydu, hepsi hayal görüyordu. Bu yüzden Farfarfarus 
da etrafta bir sürü Ay Şövalyesi görmüştü. Şuradaki fare 
ise hayalindeki bir samurayla savaşıyor olmalıydı. “Der-
hal buradan çıkmalıyız!” diye düşündü.

Ama çevresi bir sürü Ay Şövalyesi ile kaplıydı. Hangisi 
gerçek, hangisi hayal ayırt edemiyordu Farfarfarus. Bir 
an duraksadıktan sonra, her şeyi göze alarak bir şövalye-
nin üzerine doğru yürüdü. Gerçek olmayan bu şövalyeyi 
kolaylıkla geçmiş ve Hayalperestler Gölü’nden çıkmayı 
başarmıştı. Ama askerleri orada kalmıştı. “O gördükle-
rinizin hiçbiri gerçek değil, hepsi hayal!” diye haykırdı. 
“Haydi, bana güvenin ve buraya gelin!” Ama askerleri onu 
dinlemiyordu. Judo, tekvando yapmaya çalışan fare, “Hiii 
hii hayt! Hooo!” diye garip sesler çıkarıyor, tek bacağını 
kaldırarak zıplamaya çalışıyordu. Farfarfarus çok öfke-
lendi:

“Derhal buraya gelin sersemler! Bu bir emirdir! Turun-
sos! Turunos!” diye bağırdı. Fareler nasıl olduysa bu son 
sözleri duyar duymaz koşarak Hayalperestler Gölü’nden 
çıktılar. 

Tam bu sırada, Ay Şövalyesi’nin Pegasus’un üzerinde 
hızla onlara doğru geldiğini gördüler. Zavallı fareler, 
tam tepelerinde kanatlarını bir kartal gibi açmış dev 
Pegasus’u görünce peynir sevdasını unuttular. Komutan 
Farfarfarus da, Ay Şövalyesi’ni kara delik canavarlarının 
oraya çekmenin nerdeyse imkânsız olduğunu anladı. Ney-
se ki tüm fareler sağ salim uzaygemilerine ulaşmayı ba-
şardılar ve gemileri çalıştırıp bir süre Ay tepelerinin üze-
rinde yol aldılar. Farfarfarus ana kumanda merkezinden:
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“Kaçmak yok! B planına geçiyoruz!” diye seslendi. “Ay 
Şövalyesi’ne kim olduğumuzu bu kez göstereceğiz!” 

Önce uzaygemileriyle biraz daha yol alıp Ay Şövalye-
si’nin görüş alanından çıktılar. Böylece şövalye onların 
korkup kaçtıklarını sanacaktı. Aypeynir’in kraterlerle 
kaplı bir bölgesine varır varmaz, “İşte burada inişe geçi-
yoruz,” dedi Farfarfarus, “düzlük alanlar çok tehlikeli!”

Sonra da, “Çabuk gizli silahı çıkarın, çabuk!” diye ba-
ğırdı. Uzaygemisindeki fareler kocaman, simsiyah renkli, 
metrelerce uzanan bir örtüyü her biri bir ucundan tutarak 
dışarı çıkarmaya çalışıyorlardı. Bu onların gizli silahıydı. 
Ay Şövalyesi eğer bu siyah örtüyle kaplanırsa güneşten 
ışın alamaz; böylece güçsüz düşer ve savaşamazdı.

“Bizi gördü, yaklaşıyor. Çabuk, çabuk!” diye bağırdı 
Farfarfarus. “Korkmadan ona yaklaşacağız. Öndeki as-
kerler, onun üzerine hücum edip Pegasus’a ateş açacak-
lar. Sakın onu vurmaya kalkmayın çünkü o zırhlara lazer 
ışını işlemez. Örtüyü tutanlar, Ay Şövalyesi uçan atından 
yere düşer düşmez örtüyü üzerine kapatacak. Sıkı sıkı 
sarın onu örtüyle... Hiç güneş ışını almamalı!”

Fareler, Pegasus’a lazer tabancalarıyla ateş etmeye 
başlamışlardı. Pegasus lazer ışınlarından korunmak için 
bir sağa bir sola uçarken Ay Şövalyesi bir an dengesini 
kaybetti ve yere düştü. Farfarfarus, “İşte şimdi!” diye ba-
ğırdı heyecanla. Arkadaki fareler örtüyle koşturuyorlar-
dı. Buraya kadar plan kusursuz işlemişti ama ne olduysa 
işte o anda oldu. Farelerden biri örtünün kenarına basıp 
yere düşüverdi. Diğer fareler de dengelerini kaybedip sen-
delediler ve hepsi düşüp örtüye dolandı. Bunu fırsat bilen 
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Ay Şövalyesi yerinden kalkmış ve tekrar Pegasus’a bin-
mişti. Fareler de korkuyla lazer silahlarına sarılıp rasgele 
ateş etmeye başlamışlardı. Bu sırada lazer ışınlarından 
biri Ay Şövalyesi’nin zırhına geldi ve ışın zırhtan sekerek 
nasıl olduysa Farfarfarus’un kuyruğuna isabet etti. 

Farfarfarus, “Kuyruğum, kuyruğum yanıyor! Su! Su 
yok mu bu gezegende?” diye bağıra bağıra gemiye zor attı 
kendini; askerler de peşinden... Askerler hemen koşarak su 
tüpünü getirip Farfarfarus’un üstüne püskürttüler. Neyse 
ki vücudu alev almadan kuyruğunu söndürmeyi başar-
mışlardı. Ama Farfarfarus’un arkasında uzanan minicik 
kapkara şeyin artık kuyruğa benzer bir yanı kalmamıştı.

Uzaygemisi, Aypeynir’den ayrılırken Farfarfarus hay-
kırdı:

“Bir gün Aypeynir mutlaka farelerin olacak Ay Şöval-
yesi!”

Öfkeli sesi bir süre uzayda yankılandı. O günden sonra 
Farfarfarus, Mars’ta “Kuyruksuz Farfarfarus” olarak 
anıldı ve hep Ay Şövalyesi’ni yeneceği günün hayalini 
kurup durdu. O gün bugündür, Farfarfarus’un başına 
gelenlerden sonra, hiçbir Mars faresi bir daha Aypeynir’e 
gitmeye cesaret edemedi. Ama Aypeynir, Marslı turuncu 
farelerin hayallerini süslemeye devam etti.



19

Masaldan Sonra

Hektor, Arel’in okuduğu Aypeynir ve Ay Şövalyesi masa-
lını soluksuz dinlemişti. Farenin minicik gözlerini koca-
man açmış dikkatlice ona baktığını gören Arel:

“Peynir lafını duyunca anlaşılan tıpkı masaldaki 
Marslı fareler gibi senin de ağzın sulandı Hektor! Ama 
Ay yalnız masallarda peynirden oluşur. İnanmazsan 
dinle,” dedi ve ona başka bir kitaptan Ay’la ilgili bilgileri 
içeren bir metin okudu. Daha sonra da yeni bir masala 
başladı; ama sonunu getiremeden, kitap elinde koltukta 
öylece uyuyakaldı. 

Hektor her ne kadar bu yeni masalın devamını merak 
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etse de, “Yarın sabah okur nasıl olsa,” diye düşünüp o 
gece fare arkadaşlarının yanına gitti. Arel ona, o da arka-
daşlarına anlatırdı masalları. Hektor’un bir insanla dost 
olmasını hiç hoş karşılamayan Ferfi bile ilgiyle dinlerdi 
onu. Ama bazen dikkat çekmek için olmadık şeyler de 
söylerdi. Mesela Sinderella masalını dinleyince oradaki 
arabacıya dönüşen farelerden biri olduğunu söylemişti. 
Tabii kimse inanmamıştı ona… Hektor onlara Aypeynir 
ve Ay Şövalyesi masalını anlattığında da, “Paspasparus 
benim büyükbabamdı,” demez mi? 

“Yok artık daha neler! Hem o Paspasparus değil, Far-
farfarus...”

“İnanmazsanız bakın kuyruğum. Kuyruğumu büyük 
büyük büyükbabamdan almışım. Tıpkı onunki gibi tup-
turuncu,” dedi Ferfi onlara kuyruğunu göstererek.

Rafi şaşkınlıkla:
“Büyükbaban uzaylı mıydı?” diye sordu.
“Evet, neden olmasın ki? Haydi, Aypeynir’e gidip 

şöyle bir güzel ziyafet çekelim kendimize. Büyük büyük 
büyükbabam da bunu isterdi zaten.”

“Aman Ferfi! Buna inanmamızı beklemiyorsun değil 
mi? Hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü Ay yalnızca masal-
larda peynirdendir.”

Bu konuşmadan sonra Hektor, deliğine gidip uyumuş 
ve Arel’i de sabaha kadar görmemişti. Ama ertesi sabah 
sanki bambaşka biri olmuştu Arel.

“Seni pisboğaz fare git başımdan,” diyerek onu kov-
muş, bu da yetmezmiş gibi, “Koca göbekli farenin teki 
oldun,” demişti. Sonra da bilgisayarını açıp savaş oyunu 
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oynamaya başlamış, sanal düşmanlarına, “Öldüreceğim 
hepinizi!” diye nefretle bağırmıştı. Hektor, Aypeynir ve 
Ay Şövalyesi masalını bitirdikten sonra yeni bir masal 
okurken uyuyakalan Arel’e bir gecede böyle neler oldu-
ğunu düşünüyor ve onun için endişeleniyordu. Çok çok 
uzaklarda Momomba adlı gezegende en az onun kadar 
endişeli Hokus adında biri daha vardı. Kader, çok yakın-
da Hektor’la Hokus’u bir araya getirecekti.








