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Bu Bay Suspus

Bir muhasebe bürosunda çalışan Bay Suspus, 

son derece sıkıcı bir hayat yaşayan ürkek, çekingen 

bir adamdı; günlerden bir gün Sams’la karşılaşana 

kadar. Sams bir hafta boyunca onunla kalmış ve Bay 

Suspus’un bütün hayatını altüst etmişti. Bütün hikâ-

ye güneşin açtığı bir pazar günü başladı. Pazartesi 

günü Bay Suspus’un dostu Bay Mon ziyarete gelmiş; 

salı günü, Bay Suspus, her zaman olduğu gibi işe gi-

dip patronun çatık kaşlarıyla karşılaşmıştı. Çarşamba 

haftanın ortasıydı, işten yorgun dönmüştü. Perşem-

be günü gök gümbürdemiş, şimşek çakmıştı. Cuma 

günü izin almış, büroya gitmemişti. Sonra cumartesi 

olmuş ve Sams gelmişti.
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Bu Sams

Sams, Bay Suspus’a “baba” demiş ve onunla kal-

maya başlamıştı. Sams’ın saçları kızıldı, burnu domuz 

burnuna benziyordu, yüzünde bir sürü mavi nokta 

vardı. Bu mavi noktalarla Bay Suspus’un dileklerini 

yerine getirebiliyordu. Böylece Bay Suspus’un dilek 

makinesi dileğini de gerçekleştirmiş ve bu makineyle 

bir sürü muziplik yapıp karışıklık çıkarmışlardı. En 

çok da Bay Lürcher’in başını ağrıtmışlar; adamcağız, 

neredeyse her gün karakola gidip şikâyette bulunma-

sına rağmen bir türlü kurtulamamıştı başına gelen 

aksiliklerden. Dilek makinesinin varlığından sadece 

Bay Suspus’un en yakın dostu Bay Mon haberdardı. 

Ama bu sırrı kimseye söylemedi; ona leziz elmalı pas-

talar yapan Bayan Dırdır’la bile paylaşmadı.

Sonunda dilek makinesi yandı ve bozuldu; tamir 

edilmesi de olanaksızdı. Az kalsın Bay Suspus’un son 
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dileği bile gerçekleşmeyecekti. Bay Suspus son ola-

rak, “Sams’ın bundan sonra hep benimle kalmasını 

diliyorum!” demişti.
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Tuhaf Bir Kâğıt Oyunu

Gece yarısıydı. Bay Suspus, Bayan Dırdır’ın evi-

nin çatısında oturuyordu. İki eliyle sıkı sıkı sarılmıştı 

bacaya; heyecan ve korkudan tir tir titriyor, başını 

dimdik tutmuş, önüne bakıyor, gözlerinin aşağıya 

kaymaması için çaba sarf ediyordu. Hemen yanında 

Sams, çatı sırtında oturmuş, ayaklarını sarkıtmış sal-

lıyordu.

İkisi yukarıya nasıl mı gelmişti? Kendi istekleriy-

le. On dakika önce daracık tavan kapağından zar zor 

geçip pürüzsüz, kaygan kiremitlerin üzerinde dikkat-

le yürüyerek çatının sırtına ulaşmışlardı.

Bay Suspus neden çıkmıştı çatıya? Sams’ın yü-

zünde yeni dilek noktaları olsun diye!

Peki, bunun için gecenin bir yarısı neden çatıya 

çıkması gerekiyordu? Bunun da bir açıklaması var. 

Ama bunun için cumartesi gününden başlamak gere-
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kiyor. Ya da en iyisi her şeyin başladığı cuma gününe 

dönelim.

Bay Suspus cuma günü, Sams’ın sol kulağının ar-

kasında sakladığı son dilek noktasını da kullanmıştı. 

Ne dilemesi gerektiğini fazla düşünmedi, derin bir 

nefes alıp ciddi ses tonuyla söyledi dileğini: “Sams’ın 

hep yanımda kalmasını diliyorum.” Böylece son mavi 

nokta da yok olmuş ve Bay Suspus’un en büyük dile-

ği gerçekleşmişti.

Fakat hemen bir gün sonra yani cumartesi günü 

Bay Suspus, Sams’la kâğıt oynarken gerçekten en 

büyük dileğinin bu olup olmadığı konusunda kuşkuya 

düştü.

Bay Suspus masaya oturmuş kâğıtları karıyordu.

Buna karşılık Sams, yatağın üzerinde zıp zıp 

hoplarken bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırarak 

şarkı söylüyordu:

“Zıplıyorum çünkü çok sevinçliyim, 

Sanki maymunun üzerinde pireyim.

Mutluyum, artık burada kaldım,

Hep yanındayım babamın.”

“Ben de sevinçliyim,” dedi Bay Suspus. “Ama bi-

raz daha sessiz sevinebilirsen daha iyi olur.”

“Daha sessiz mi? Ne yazık ki bunu yapamam, 

baba. Yirmi üçüncü Sams kuralı şöyle der: 
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Sevinirken şarkı söylemelisin, bağırarak

Özellikle tozu dumana savurarak

Ve elbette havaya zıplayarak.”

Bay Suspus güldü: 

“Yirmi dördüncü Taschenbier kuralı: Eğer kâğıt 

oynamak istiyorsan yatağımın üzerinde zıplamayı 

bırakıp masaya oturmalısın!”

“Tuhaf kuralların var,” dedi Sams. “Kafiye bile 

yok!” 

Zıplamayı bırakıp bağırdı: 

“Oturmak için masaya, fırlıyorum anında! Şu gü-

zelim kâğıtlar bana kazandırırlar! Haydi masaya, tıs-

laya tıslaya! Şimdi zıplıyorum, masaya düşüyorum!”

Biraz hız aldıktan sonra epeyce yükseğe sıçra-

yıp yataktan koltuğa, oradan da sandalyeye atladı. 

Ama bu arada sandalye devrilir gibi olunca dengesini 

yitirdi, düşmemek için tutunmaya çalışırken masa 

örtüsünü çekti. Masanın üstündeki kâğıtlar, kalem, 

not defteri, Bay Suspus’un okuma gözlüğü ve laleler-

le dolu bir vazo saçıldı dört bir yana. Tam düşerken 

vazoyu yakalamayı başaran Sams, onunla birlikte 

masanın altına yuvarlanmıştı.

İlk andaki şoktan kurtulan Bay Suspus, eğilip 

masanın altına baktı. Sams, bir elinde vazo ve çiçek-

ler, öteki elinde Bay Suspus’un gözlüğü olduğu halde 

sırıtıyordu: 
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“Yere çakıldım, vazoyu yakaladım! Düşerken yere, 

bak şu gürültüye! Babam çok korktu, bende yara 

yoktu!”

“Gerçekten bir yerin acımadı mı?” diye sordu Bay 

Suspus.

“Hayır, acımadı,” yanıtını verdi Sams, oyun kâğıt-

larını yerden toplarken. “Kâğıtlar iyice karıştı, hemen 

başlayabiliriz oyuna.”

Masa örtüsünü yeniden örten Bay Suspus, kâğıt-

ları bir kez daha karıp: 

“Hadi, artık lütfen sandalyene doğru dürüst otur, 

zıplamadan, düşmeden!” dedi.

 “Tamam, baba,” yanıtını verdi Sams ve yerine 

oturdu. “Alıyorum yerimi, yıldırım gibi!”

Bay Suspus, kâğıtları dağıtırken, “Altmışaltı oyu-

nunda herkese altışar kâğıt dağıtılıyor,” diye açıkla-

ma yaptı.

“Herkese mi?” diye sordu Sams. “Yani bana, sana, 

Bay Mon’a, Bayan Dırdır’a, Bay Oberstein’a ve Bay 

Lürcher’e ve...”

“İkimiz altışar kâğıt alacağız,” diye düzeltti Bay 

Suspus. “İşte senin kâğıtların.”

Sams sevinmişti: 

“Benim mi? Altı mı? Teşekkürler baba, teşekkür-

ler!”

 Bay Suspus, on üçüncü kâğıdı masaya açtı: Kupa 

dokuzlu.
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“Kupa dokuzlu koz,” dedi. “Sen başlıyorsun!”

Sams, önünde bulunan altı kâğıdı sol eline alıp 

avucunun içine dizdikten sonra önden ve arkadan 

dikkatlice inceledi; kâğıtları tek tek kokluyor, düşün-

celere dalıyor, göbeğini kaşıyıp domuz burnunu andı-

ran burnunu kararsızlıkla sallayıp duruyordu.

“Hadi oyna artık!” diye üsteledi Bay Suspus. “Ne 

yapacaksan yap, bu kadar düşünecek ne var?”

“Ne yapacağımı bilmiyorum,” dedi Sams. “Kırmı-

zılar mı daha iyi siyahlar mı?”

“Kırmızılar elbette. Üzerinde kalp olanlar,” dedi 

Sams. “Kuralları önceden anlatmıştım sana. Unuttun 

mu hemen?”

“Hayır unutmadım.”

“Öyleyse başlasana oyuna!”

“Tamam baba, hemen başlıyorum,” dedi Sams 

ama önce şarkı söylemeye başladı:

“Kurallar belirliyor,

her oyunu,

hiç unutmamalıyım bunu.

Kabalar kabalaşıyor,

en azından çoğu,

doyururken karnını.”

Böyle diyerek elindeki kupa yediliyi ağzına attı, 

keyifle çiğneyip midesine indirdi.

“Ne oluyor? Ne yapıyorsun?” diye bağırdı Bay 

Suspus.



P
au

l M
aa

r 
  

Y
E

N
İ 

D
İL

E
K

 N
O

K
TA

LA
R

I

15

“Başladım işte. Senin dediğin gibi kırmızı kâğıtla, 

baba,” açıklamasını yapan Sams, bu kez maça onlu-

sunu ağzına tıkıştırıp çiğnemeye başladı, bu arada 

canından bezmiş bir yüz ifadesiyle yüzünü buruştur-

muştu. 

“Böğğ!” deyip silkindi. “Haklıymışsın gerçekten, 

baba. Siyahların tadı kırmızılardan kötü.

Kırmızı kâğıtların çok güzel tadı.

Oysa siyahlar böğğ dedirtiyor!

Sanki ağzınızda kurbağa bacağı,

Elli dört siğille iğrendiriyor!”

Bay Suspus kızmıştı. “Sen... Sen ne yapıyorsun?” 

diye bağırdı.

“İkinci kez soruyorsun bunu. Can sıkıcı değil mi? 

Başka bir soru sormak istemez misin?” dedi Sams. 

“Örneğin şöyle bir şey sorabilirsin: Gelince Bay Mon, 

elinde bir saksafon, dolup taştı mı salon, duyulunca 

boğuk bir ton?”

“Ben ne Bay Mon’u ne de saksafonu sormak isti-

yorum!” diye bağırdı Bay Suspus.

“Yazık, oysa ne güzel tutmuştu kafiye,” diye 

üzüldü Sams. “Öyleyse şunu sor: Adı Oberstein olan 

bayın, ortasında güneşin ve sıcağın, bulmuş mu izini 

kirpi yuvasının?”

“Bay Oberstein ile ilgili herhangi bir soru sormak 

istemiyorum,” dedi Bay Suspus. “Hele kirpisiyle hiç 

işim olmaz!”
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“Kirpisi mi? Kirpisi mi var Bay Oberstein’ın?”

“Hayır, elbette yok!”

“Peki, sen ne sormak istersin, baba?”

“Hiçbir şey sormak istemiyorum. Benim… Benim 

tek istediğim iskambil kâğıtlarını yememen,” dedi 

Bay Suspus. “Bunlar oyun kâğıtları, yiyecek değil!”

“Bunu istiyor musun, yoksa diliyor musun?” diye 

sordu Sams.

“İstiyo… Hayır dur! Diliyorum!” 

Bay Suspus’un ses tonu yüksek ve emrediciydi. 

Sams’tan bir şey yapmasını veya yapmamasını iste-

diğinde, “Diliyorum,” demesi gerektiğini hatırlamıştı.

“Ah, diliyorsun demek, baba,” diye tekrar etti 

Sams. Bu arada karo papazını almıştı eline. 

“Öyle diyeceğini tahmin etmiştim. Ama artık dile-

mek işine yaramaz. Çünkü dün son dilek noktasını da 

kullandın. Sanırım şimdi kırmızı kâğıdı deneyeceğim. 

Denemek, mideye indirmek! Karın doyurmak, tıkın-

mak! İstersen bir parça alabilirsin, ister misin?” 

Bütün gücüyle ısırdı. 

“Hımmm, çok lezzetli, kesinlikle iyi, olağanüstü, 

fevkalade,” dedi ağzındakini çiğnerken. Papazın ba-

şında artık taç, boynunda yakalık, elinde de asa yok-

tu; kırmızı kadife pelerininin bir kısmı da eksilmişti. 

Elindeki kâğıtları masanın üstüne fırlatan Bay 

Suspus, ayağa kalkıp, “Bu kadar yeter!” diye bağırdı. 

“Bitti!” 
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“Bitti ne demek?” diye sordu Sams. “Başlamış 

mıydık?”

“Canım oynamak istemiyor, gidiyorum ben.” 

“Gidiyor musun baba? Ama neden? Nereye? Artık 

benimle kâğıt oynamak istemiyor musun?”

Yanıt vermeyen Bay Suspus, kapıya yöneldi.

Bunun üzerine elindeki kâğıtları masaya atan 

Sams, ayaklarını masadan çekip sandalyeden aşağı 

atlarken, “Beni götürmüyor musun?” diye sordu.

Bay Suspus başını iki yana salladı. 

“Hayır. Ben dolaşmaya çıkıyorum. Ama yalnız.  

Sams olmayacak yanımda. İstersen bütün iskambil 

kâğıtlarını yiyebilirsin, umurumda bile değil. Zaten 

karo papazı ve kupa onlusu olmadan ‘Altmışaltı’ya 

devam edemeyiz. Afiyet olsun ve hoşça kal!” 

Sözlerini bitirdikten sonra odadan çıktı.

Arkasından koşan Sams, koridorda yetişti Bay 

Suspus’a, elini tutup durdurmaya çalıştı. “Baba, lüt-

fen ben de geleyim!” diye yalvarıyordu. 

Elini Sams’ın elinden kurtaran Bay Suspus, “Ol-

maz!” dedi.

 “Lütfen baba, lütfen!” diye yalvarmaya devam 

eden Sams, ağlayacakmış gibi görünüyordu.

Bay Suspus acımaya başlamıştı. Durup Sams’ın 

elini tutmasına ses çıkarmadı. “Bütün öğleden sonra 

beni kızdırmana izin vereceğimi mi sanıyorsun?” diye 

sordu.
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“Neden? Ne yaptım ben? Neden kızdığını bilmiyo-

rum,” dedi Sams.

“Önceleri senden bir şey istediğim zaman ‘diliyo-

rum’ demem yetiyordu, dediğimi hemen yapıyordun. 

Oysa şimdi ha duvara ya da çöp bidonuna konuşmu-

şum ha sana…”

“İyi de geçen hafta yüzümde henüz dilek nokta-

ları vardı,” dedi Sams. “O durumda senin istediğin 

her şeyi yapmak zorundaydım. Şimdi sadece kendi 

istediğimi yapıyorum.”

“Demek öyle!” 

Bay Suspus elini Sams’ın elinden çekip Sams’ın 

yeniden tutmasına fırsat vermeden ceketinin cebine 

soktu. 

“Demek benim dileklerimi yerine getirirken bunu 

benim için yapmadın, hayır! Sadece yüzündeki mavi 

noktalar bunu gerektirdiği için yaptın; yapmak zo-

runda olduğun için. Bunu öğrenmem iyi oldu!”

“Doğru değil! Dileklerini yerine getirmemin bir 

nedeni de benim babam olmandı. Dileklerini yerine 

getirdim çünkü ben de senin Sams’ındım.”

“Belki de dün son dilek noktasını kullanırken 

başka bir şey dilemeliydim…”

“Başka bir şey mi?” diye sordu Sams. “Artık ya-

nında kalmamı istemiyor musun?”

“İstiyorum. Ama yüzünde yüz yeni dilek noktası 

olmasını dileyebilirdim. Sonra bir tanesiyle yanımda 
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kalmanı isteyebilir, kalan doksan dokuz dilek nokta-

sıyla da beni kızdırmanı engelleyebilirdim!”

“Ama bunu yapmak zorunda değilsin, baba. Ger-

çekten değilsin,” dedi Sams. “Ben seni kızdırmıyo-

rum ki. Hiçbir zaman!”

“Hiçbir zaman mı? Peki, iskambil kâğıtlarımı kim 

yedi?”

“Kesinlikle ben değildim,” güvencesini verdi 

Sams.

“Sen değil miydin?” Bay Suspus odaya dönüp ma-

sanın üzerinden yarısı yenmiş kâğıdı aldı ve Sams’ın 

burnuna sokarken, “Peki, bu ne?” diye sordu.

“Yarım bir karo papazı,” yanıtı verdi Sams, gerçe-

ğe uygun olarak.

“Demek yarım bir papaz. Sanırım bu kâğıdı ter-

mitlerin ya da çekirgelerin kemirdiğini iddia etmeye-

ceksin?”

Sams güldü: 

“Hayır, baba, bunu ben yaptım. Bunu sen de çok 

iyi biliyorsun. Tadı çok güzeldi.”

“İskambil kâğıtlarımı yediğini kabul ediyorsun 

öyle mi?” 

“Senin iskambil kâğıtlarını yemedim. Sadece 

biraz önce bana hediye ettiğin kâğıtları yedim. Ha-

tırlamıyor musun? ‘İşte senin kâğıtların,’ dedin. As-

lında kâğıtlarımı yemek niyetinde değildim, oynamak 

istiyordum. Fakat öyle güzel kokuyorlardı ki. Ben de 
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insan kendisine ait şeylerle istediğini yapabilir, diye 

düşündüm. Yanlış mı düşünmüşüm baba? Sen de bir 

kez Bayan Dırdır’a böyle söylemiştin.”

“Olabilir,” diyerek hak vermek zorunda kaldı Bay 

Suspus Sams’a.

“Bak gördün mü?” diye bağırdı Sams. Bu arada 

coşku içinde şarkı söylemeye başlamıştı:

“Bana ait olan eşyalarla,

ne isterse canım,

her zaman yaparım.

Ne yapabilirim mesela,

bütün bir gün boyunca,

kendi eşyalarımla?

Özenle koruyabilirim onları,

bir yerden alıp bir yere koyabilirim,

temizleyebilirim içini dışını,

kirletebilirim dilediğimce,

sıcak suyla yıkayabilirim,

tatlarına bakabilirim canım çekince,

parlatabilirim sile sile,

çekinmeden kire bulayabilirim,

Unutabilirim bir yerlerde…”

“Sen de sana ait olan eşyaları yiyebileceğini düşün-

dün,” diye tamamladı Bay Suspus, Sams’ın sözlerini. 

“Yavaş yavaş anlıyorum.”

“Güzel,” dedi Sams. “Bir de sen kırmızıların tadı-

nın daha iyi olduğunu söyleyince…”
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