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Paul Maar
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Bay Daume’nin Gizli Planı

Salı öğleden sonraydı. Bay Daume oturma oda-

sında, çalışma masasının başında oturuyordu.

Adının sadece sessiz harflerinin, soyadının ise 

tümünün yer aldığı, “FTZGRLD. TASCHENBİER” yazılı 

isimliği bir kez daha düzeltti. Her şeyi olması gerek-

tiği gibi düzenlemişti, beklediği şey bugün gerçekleş-

mek zorundaydı!

Okulda tüm sabah sabırsızlıkla bu öğleden son-

rasını beklemiş, sinirleri yatışsın diye heyecan içinde 

birbiri ardına boğaz pastili atmıştı ağzına. Nihayet o 

an gelmişti işte!

Biraz önce küçük yeşil şişeyi buzluktan almış 

ve şişenin içindeki sıvının donduğunu fark etmişti. 

Soğuk elini acıtmasına rağmen içindekinin tekrar 
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sıvılaşmasını sağlamak için küçük şişeyi bir süre 

ellerinin arasında tuttu, sonra yarısına kadar su dol-

durup şişeden sekiz damla damlattı bardağı eline alıp 

salladı ve iki kez öksürdü.

Hiçbir şey olmadı.

Bay Daume bardağı yerine koyup bir kez daha 

öksürdü; bu kez oldukça yüksek çıkmıştı sesi. 

Kapı açıldı, başını içeriye uzatan Bayan Blümlein 

titrek bir sesle sordu: “Siz mi öksürdünüz, Bay Dau-

me?”

Bay Daume öfkeden kıpkırmızı kesilmişti fakat 

belli etmemeye çalışarak son derece yumuşak bir 

sesle sordu: “Bayan Blümlein, bana biraz yardımcı 

olabilir misiniz lütfen…”

“Sizin için bütün öğleden sonramı feda edebili-

rim, Bay Daume,” yanıtını verdi kadın, onun yüzü de 

kızarmıştı ama öfkeden değil. Bayan Blümlein, Bay 

Daume’nin beden öğretmeni olarak çalıştığı okulda 

sekreterdi, aynı zamanda Bay Daume’nin çok sayıda 

hayranından biri olduğu için küçük ricasına severek 

‘evet’ demişti. 

“Yine de sizden anlaştığımız gibi davranmanızı 

rica etmek zorundayım, Bayan Blümlein,” diye devam 

etti Bay Daume. “Bana ‘Bay Daume’ dememelisiniz. 

Öksürünce kapıyı açıp, ‘Size bir fincan kahve getire-

yim mi, Bay Taschenbier?’ diye soracaksınız. Çok zor 

olmasa gerek, öyle değil mi?”
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“Zor değil ama açık söyleyecek olursam, biraz 

tuhaf,” dedi kadın. “Aslında siz hiç kahve içmezsiniz, 

Bay Daume, yani Bay Taschenbier.”

“Siz sadece soracaksınız, eğer kahve içmek iste-

miyorsam ‘hayır’ diye yanıt verebilirim.” Bay Daume 

sabırsızlanmıştı. “Hadi, şimdi gidin ve bundan sonra 

biraz daha hızlı davranın, tamam mı?”

“Daha hızlı, tamam Bay Daume,” yanıtını verdi 

kadın ve kapıyı kapatıp yerine döndü.

Bay Daume kadının arkasından, “Bay Ta-schen-

bier!” diye bağırdı. “Ta-schen-bier diyeceksiniz!”

Acaba Bayan Blümlein da dün nüfus dairesindeki 

memur gibi aklından zoru olduğunu mu düşünüyor-

du? Adam yüzüne öyle bakmıştı ki Bay Daume hemen 

doktor çağırabileceğinden korkmuştu. Oysa yaptığı 

tek şey soyadını değiştirmesinin mümkün olup olma-

dığını sormaktı. 

Bay Daume derin bir nefes aldı. Küçük şişeyle 

ilgili mesele gerçekten sabit fikre dönüşmüştü. Ba-

lıkadam giysisi giymiş, geldiği gibi ansızın ortadan 

kaybolan o kırmızı saçlı, alaycı yaratık sürekli gözü-

nün önüne geliyor, hatta geceleri rüyasına giriyordu. 

Artık o yaratığın dışında hiçbir şey düşünemiyordu.

Her şey nasıl başlamıştı?

Ansızın ortadan kaybolan benekli köpekle, hayır, 

aslında daha önce, kaybolan kahvaltı tabaklarıyla 

başlamıştı her şey.
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Bay Daume kent dışına bir haftalık okul gezisi 

düzenlemişti. 4-A ve 4-B sınıfının geldiği bu gezide 

bir okul yurdunda kalmışlardı. Burada açıklanması 

olanaksız bazı olaylar olmuştu.

Önce, bir sabah kahvaltıya indiklerinde on kah-

valtı tabağının, içindeki kahvaltılıklarla birlikte mut-

faktan kaybolduğunu öğrendiler. Pencereler kapalı, 

kapı kilitli olmasına rağmen on kahvaltı tabağı iz 

bırakmadan ortadan yok olmuştu. Gerçi bir hırsızın 

gece anahtarla içeri girebileceğini ve içindeki yiye-

ceklerle birlikte on tabağı çalabileceğini söyleyerek 

duruma bir açıklama getirilebilirdi, fakat on tabağın 

kısa süre sonra boş olarak öğretmenlerin yemek ye-

diği masanın altında bulunması da tuhaftı. Hiç kimse 

boş tabakların oraya nasıl geldiğini bilmiyordu. 

Daha sonraki günlerde bir köpekle ilgili açıklan-

ması olanaksız çok daha tuhaf olaylar gerçekleşti.

Bay Daume’nin öğrencilerinden biri olan Mar-

tin Taschenbier’in kaldığı odada bir köpeğin olduğu 

ortaya çıkmıştı. Bu iki açıdan tuhaftı. Birincisi, daha 

önce hiç kimse bu köpeği görmemişti. İkincisi, hay-

van Martin’le birlikte geziye gelmiş olamazdı, çünkü 

yolculuk esnasında otobüste kesinlikle köpek yoktu. 

Köpeğin kendisi de tuhaftı. Beyaz tüylü köpeğin koyu 

renk benekleri vardı. Ama benekler, Dalmaçyalılar-

da olduğu gibi kahverengi veya siyah değil, koyu  

maviydi!
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Benekli köpek Martin’in söylediği her şeyi anlıyor 

gibiydi, ayrıca en akıl almaz hünerleri sergiliyor, amu-

da kalkıp ön ayakları üzerinde odada dolaşıyordu.

Bay Daume bunun normal bir köpek olamayaca-

ğını hemen anlamıştı. O sıralarda köpeğin bir sirkten 

kaçmış olabileceğini düşünmekteydi. Geçen süre 

içinde başka bir şeyden kuşkulanmaya başladı.

Martin’in odasında belireveren bu köpeği, kal-

dıkları yurdun arkasındaki odunluğa bağlamak için 

dışarıya çıkartırken kemerini tasma niyetine hayvanın 

boynuna bağlamıştı. Martin de yanındaydı. Martin'in 

bir an köpeğin kulağına bir şeyler fısıldadığını görür 

gibi olmuştu. Aynı anda Bay Daume elindeki kemerin 

öbür ucunda köpek olmadığını, kemerinin öylesine 

yerde süründüğünü fark etmişti. Köpek yok olmuştu. 

Saniye içinde, arkasında bir tek iz bile bırakmadan 

ortadan kaybolmuştu! Kemeri çözüp kaçmış olsa 

mutlaka görürdü. Ayrıca binanın önündeki büyük 

alan bomboştu. Köpek yoktu ve bir daha da ortaya 

çıkmadı. O günlerde Bay Daume gerçekten aklı-

nı yitirmeye başladığını düşünmüştü. Oysa Martin  

Taschenbier, köpeğin kaybolduğu an Bay Daume’ye 

çok tuhaf bir bakış atmıştı. Deliymiş gibi bakmamıştı 

ama, daha çok, bir şey biliyor da bu sırrı kendisine 

saklamak istiyor gibiydi. 

Daha sonra yaşanan olay en az bunun kadar kafa 

karıştırıcıydı. Olayın kahramanı yine Martin’di. 
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Bir gün öğrenciler karın üstünde çok garip bir iz 

keşfetmişlerdi. Her biri en az yarım metre olan bir 

çift ayak iziydi bu. Görünüşe bakılırsa dev bir yaratık 

karın üstünde yalınayak yürümüştü. 

Bay Daume en cesur çocuklardan oluşan bir 

grupla bu gizemli Kar Adam’ın peşine düşmüştü. 

Yolda Martin’le karşılaşmışlardı. Martin, sınıfın en 

çekingen, en temkinli çocuklarından biri olmasına 

rağmen grubun en önüne geçmiş, hatta grupla arası-

nı açmıştı. Sanki herkesten önce Kar Adam’la karşı-

laşmak istiyordu. 

Çok geçmeden, herkes Martin’in bir tepenin ba-

şında durduğunu ve aşağıya doğru sanki birine ses-

lendiğini duymuştu.

Ama Martin aşağıya seslenmediğini, şaşkınlıktan 

bağırdığını iddia etmişti. Oysa Bay Daume Martin’in 

yüksek sesle “dilek” ve “dilemek” gibi bir şeyler söy-

lediğini duyduğundan emindi. O sırada öğrenciler 

etrafına toplanıp gördükleri tuhaf şeyi bağrış çığrış 

seyrettikleri için hemen unutmuştu bunu. O kocaman 

ayak izleri aniden son buluyordu. Etraftaki kar örtüsü 

üzerinde en ufak bir iz yoktu, o nedenle Kar Adam’ın 

bu noktadan sonra kanatlanıp uçtuğundan başka bir 

şey gelmiyordu akla.

Belki de bir gün önce benekli köpek nasıl ansı-

zın ortadan yok olduysa o biçimde yok olmuştu Kar 

Adam. 
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Köpek ansızın kaybolduğunda Martin’in yüzünde 

neredeyse suçluluk denebilecek bir yüz ifadesi be-

lirmiş, çocuk gözlerini Bay Daume’nin gözlerinden 

kaçırmıştı. 

Bay Daume artık emindi, bütün bu tuhaf, açık-

lanamaz olaylar bir biçimde Martin’le ilgiliydi. Bu 

meselenin iç yüzünü mutlaka öğrenecekti. 

Fakat bu kararı almak uygulamaktan daha kolay-

dı. Bunu nasıl yapacağına dair hiçbir fikri yoktu.

Bay Daume Martin Taschenbier’i dikkat çekme-

yen, beden eğitimi dersinde takımlar kurulurken en 

son seçilen, pek de sportif olmayan biri olarak tanı-

yordu. 

Acaba elinde sihirli bir şey mi vardı, olağanüstü 

güçlere sahip bir yüzük örneğin veya bir değnek? Bay 

Daume bu düşünceleri hemen attı zihninden. Böyle 

bir saçmalığa nasıl inanabilirim, dedi kendi kendine. 

Sonuçta bilgisayarların, dondurulmuş yiyeceklerin 

var olduğu, insanların yemeklerini televizyon ba-

şında yediği, çöplerin düzenli toplandığı gerçek bir 

dünyada yaşıyorlardı. Bu dünyada sihirbazlara ve 

büyücülere yer yoktu. 

Ne var ki bu düşüncenin daha derinlere inerek 

içini kemirmesine engel olamıyordu. Yukarıda, oda-

sında Martin’in özel, gizemli bir şeyi olamaz mıydı?

Bu belirsizliğe son vermek zorundaydı.

Perşembe akşamı, tesadüfen Martin’i ankesörlü  
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telefonda konuşurken gördü. Çocuğun odasını  

gizlice kontrol etmek için iyi bir fırsattı bu. Hızla 

yukarı çıkıp odaya girdi. Dolabın içine girip gözden 

kaybolan kızılımsı bir şey mi görmüştü? Dolap kapısı 

hâlâ hareket ediyordu. Fakat dolabın içine neyin giz-

lenmiş olduğuna bakmaya fırsat kalmadan Martin’in 

geldiğini duydu. Aceleyle odadan çıkıp kapıyı kapadı, 

hemen  merdivenlere yöneldi. Merdivenlerden iner-

ken şöyle düşünüyordu: “Martin'in odasına girmem-

de ne sorun olabilir ki? Sonuçta ben öğretmenim 

ve öğrencilerimin odasına girip her şeyin yolunda 

olup olmadığını kontrol etmeye hakkım var.” Diğer 

yandan, Martin’in sırrını gizlice, kimsenin dikkatini 

çekmeden öğrenmeye çalışmanın daha iyi olacağını 

hissediyordu. Mutlaka daha iyi bir fırsat bulabilirdi.

Bu fırsat, artık eve dönecekleri cumartesi günü 

ortaya çıktı. Martin, yola çıkmalarına yarım saat kala 

otobüse binip yerine oturmuştu. Bay Daume yuka-

rıya, Martin’in bir hafta boyunca kaldığı odaya çıkıp 

etrafa göz gezdirdi. Dolap ve masa çekmecesi boştu, 

yorgan kılıfı ve çarşaf çıkarılıp yere bırakılmıştı, keş-

fedilecek özel bir şey yoktu ortalıkta. Fakat alt kattaki 

salonda, eşyaları otobüse taşımak için kullanılan bir 

el arabası gördü, içinde de şimdilik sadece Martin’in 

bavulu duruyordu. Bay Daume etrafına bakındı. Öğ-

renciler ve diğer öğretmenler eşyalarını toplamakla 

uğraşıyorlardı. Hızla bavulu açıp el arabasının içine 
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