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Kutlamak İçin İki Neden

Gerçekten güzel bir kutlamaydı. 

Herkes büyük masanın etrafında toplanmış, gü-

lüyor, sohbet ediyor, pasta ve kaymaklı dondurma 

yiyor, kahve veya meyve suyu içiyordu. 

Neyi kutluyorlardı dersiniz? Bay Taschenbier’in 

doğum gününü!

Fakat kutlanacak başka bir şey daha vardı. 

Sams’ın Taschenbierler’in yanında geçirdiği on be-

şinci yıl!

Sams’ın bir cumartesi günü ilk kez Taschenbi-

er’in yanına gelmesinden bu yana otuz yıldan fazla 

zaman geçmişti; fakat Sams her defasında geri dön-

mek zorunda kalmıştı.

Bir gece Sams yeniden gelmiş ve uyku sersemi 

Martin’e, artık sürekli yanlarında kalmak istediğini 

söylemişti. 
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O zamanlar on dördünde olan Martin artık yirmi 

sekiz yaşındaydı ve çocukluk arkadaşı Tina’yla ev-

lenmişti, Betty adını verdikleri bir de kızları olmuştu. 

Betty yedi yaşındaydı.

Sams aralıksız on beş yıldır Taschenbier aile-

sinin, daha doğrusu Bruno ve Mara Taschenbier’in 

yanındaydı. Martin Tina’yla birlikte Avustralya’ya 

yerleşmişti. “Taschenbier” marka koyun yünü bütün 

Avustralya’da ünlenmişti, hatta Avrupa’ya bile satılı-

yordu. 

O günkü büyük kutlamada herkes yeniden bir 

aradaydı. Martin, Tina ve Betty Avustralya’dan gel-

mişti. Bay ve Bayan Mon ise yandaki evden. 

Bay ve Bayan Mon ile Taschenbierler’in dostluğu 

çok eskiye dayanıyordu. Evlenmeden önce soyadı 

Rotkohl olan Bayan Mon, bir zamanlar Bay Taschen-

bier’in ev sahibesiydi ve sürekli Bay Taschenbier’e 

sataşıp onu azarlardı. Bay Mon’la evlendikten sonra 

insanlara daha ılımlı yaklaşmaya başlamıştı.

Bay Mon, beraberinde kendi yaptığı elmalı pas-

tayla birlikte bahçesinden topladığı gelinciklerden 

kocaman bir demet getirmişti. Betty annesiyle baba-

sının arasında oturuyor ve sık sık Sams’a bakıyordu.

“Neden Sams’ın bu kadar komik bir burnu var?” 

diye fısıltıyla sordu annesine.

Fakat Sams onu duymuştu.

“Komik bir burun hüzünlü bir burundan en az 
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bir buçuk kat iyidir,” dedi ve tabağına üç dilim pasta 

birden aldı. 

“Hey! Bütün pastayı bitireceksin,” diye bağırdı 

Betty.

“Özür dilerim,” dedi Sams. “Sanırım yanlışlıkla, 

fark etmeden ve istemeden bir dilim fazla almışım.”

Üç pasta diliminin birinden küçük bir parça kopa-

rıp pastanın tepsisine koydu.

Kahvesinden büyük bir yudum alan Bay Mon, 

fincanı masaya koyduktan sonra etrafındakilere şöyle 

bir göz gezdirip Bay Taschenbier’e döndü:

“Bruno, sizin Martin koca adam oldu. Evet, ger-

çekten de öyle oldu. Oysa bir zamanlar Sams kadardı. 

Sams ise hâlâ o zamanki kadar. Sence de tuhaf değil 

mi bu?”

“Evet, tuhaf,” dedi Bayan Mon. Konuşması yıllar 

geçtikçe giderek Bay Mon’un konuşmasına daha çok 

benzemişti.

“Birazcık tuhaf,” diye yanıtladı Sams. Sözleri 

pek anlaşılmıyordu çünkü bir parça elmalı pasta, bir 

parça fındıklı pasta ve bir kaşık dolusu dondurmayı 

tıkmıştı ağzına. 

“Hessenliler bilir, bilir bütün Bavyeralılar,

Saksonyalılar bilir, hatta Svapyalılar da bilir.

Sadece Bay ve Bayan Mon unutmuş olmalı,

Büyümek istemediğimi, böyle kalacağımı.”
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“Kaç yaşında olduğunu öğrenebilir miyiz?” diye 

sordu Bayan Mon.

“Evet, öğrenebilirsiniz,” diye yanıtladı Sams, bir 

parça daha pasta alırken.

Sams’tan herhangi bir yanıt gelmediği için Bayan 

Mon tekrar sordu:

“Gerçekten kaç yaşındasın sen?”

Sams hafif siniri bozulmuş halde tavana baktı.

“Bunu o kadar çok anlattım ki. Gerçekten bir kez 

daha söylemek zorunda mıyım?” 

“Evet, zorundasın,” dedi Bay Mon.

“Tamam tamam, söylüyorum. Zaten sır değil bu:

Yaşımı soruyorsunuz. Açık değil mi oysa,

Geçen yıldan bu yana, yaşlandım bir yıl daha!”

Sonra, bütün ilgisini tekrar önündeki pasta ve 

dondurma tabağına yöneltti, böylece onun için soru 

yanıtlanmış, konu da kapanmıştı.

“Evet, Martin artık koca adam oldu,” dedi Bayan 

Taschenbier, oğluna sevgili dolu bir bakış atarak. 

“Maalesef artık çok az görüşebiliyoruz. Neyse ki 

Sams yanımızda, dolayısıyla her zaman şu an olduğu 

gibi kalacak bir çocuğumuz var. Bir anlamda sonsuza 

dek çocuk kalacak.”

“Ben zaman zaman kocamın da ebediyen çocuk 

kalacak biri olduğunu düşünüyorum,” dedi Bayan 
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Mon. “Çocukça fikirleri bitip tükenmiyor; şimdi de 

kendisine ait bir hayvanat bahçesi kurmak istiyor.”

“Kendine ait hayvanat bahçesi mi kurmak isti-

yorsun? Ciddi misin, Mon Amca?” diye sordu Martin.

“Evet, aynen öyle,” diye yanıtladı Bay Mon.

“Anlatsana,” dedi Bayan Taschenbier. “Senin 

hayvanları sevdiğini ve evde Bay Kuş dışında en az 

üç hintdomuzun, iki tavşanın ve bir muhabbetkuşun 

olduğunu biliyoruz, beyaz fareleri saymıyorum bile. 

Fakat bunların kendi hayvanat bahçeni kurman için 

yeterli olacağını sanmıyorum.”

“Bay Kuş kim?” diye sordu Betty.

“Papağanının adı Bay Kuş,” diye açıkladı Bayan 

Taschenbier.

“Zaten çok özel bir hayvanat bahçesi olmasını is-

tiyorum,” dedi Bay Mon. “Bir anlamda, Ender Türler 

Hayvanat Bahçesi olacak.”

“Nasıl yani?” diye sordu Betty.

“Ben açıklayabilir miyim?” diye soran Sams, Bay 

Mon henüz yanıt vermeden başladı anlatmaya:

“Çizgileri olmayan zebra, 

Bir kokarca, kokmayan.

Üç hörgüçlü deve mesela,

Bir maymun, makyaj yapan.

Dünyanın en küçük faresi,

Bir balık, kılçıksız bütünüyle,
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Yani, adı bunların toplamının,

Ender Türler Hayvanat Bahçesi.”

“İyi açıklamaydı,” diye Sams’ı övdü Bay Mon. 

“Sams neyse ki bu kez doğru dürüst kafiyeli dizeler 

uydurabildi.”

“Bir koyun, yünsüz derisiyle, şeklinde de olurdu,” 

dedi Betty.

“Doğru anlamışsın.” Bay Mon başıyla onayladı. 

“Evet, gerçekten anlamışsın.”

Betty, “Aslında pek olmadı,” diye itiraz etti.

“Neden olmadı?” diye sordu Bay Mon.

“Bizim koyunlar kırpılınca tüysüz oluyor,” diye 

açıkladı Betty.

“Hmm. O zaman tüysüz koyun Ender Türler Hay-

vanat Bahçesi’ne uymuyor.”

“Ama ben o bahçeye uygun bir hayvan biliyo-

rum!”

“Söyle o halde.”

“Tamam,” dedi Betty. “Babasının yünü beyazdı, 

annesinin ise siyah.”

“Bu çok olağan,” dedi Bay Mon. “Ender rastlanan 

bir durum mu? Hayır, değil.”

“Evet, ender rastlanan bir durum!” diye ısrar etti 

Betty. “Çünkü koyunun üst kısmı beyaz, altı siyah 

yünle kaplı. Hayvancık siyah pantolon giymiş gibi 

duruyor. Adı Flecky ve benim en sevdiğim koyun.”
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“Evet, bu durumda benim hayvanat bahçeme çok 

uygun olurdu,” diye onayladı Bay Mon Betty’yi.

“Fakat sevgili kocamın Ender Türler Hayvanat 

Bahçesi’yle ilgili ufak bir sorunu var,” diye araya girdi 

Bayan Mon.

“Sorun dünyanın en küçük faresine sahip olma-

ması mı?” diye sordu Betty.

“Hayır, sorun para,” yanıtını verdi Bayan Mon. 

“Gerçi Anton’a uzak bir akrabasından büyük bir ara-

zi miras kaldı. Ama hayvanat bahçesine hayvanların 

parasını nasıl ödeyecek?”

“Bu konuyu bana bırak, güvercinim,” dedi Bay 

Mon. “Yıllardır bunun için para biriktiriyorum. Hay-

vanat bahçesinin girişinde kocaman bir tabelada ‘An-

ton Mon’un Ender Türler Hayvanat Bahçesi’ yazısını 

gördüğünde benimle gurur duyacaksın. Evet, gurur 

duyacaksın.”

“Bari tabelada ‘Anton ve Annemarie Mon’un 

Ender Türler Hayvanat Bahçesi’ yazsın,” dedi Bayan 

Mon. “Çünkü seni tanıyorsam, bunun için sadece 

kendi paranı savurmakla kalmayıp benim banka he-

sabımı da talan edeceksin.”

“Senin hesabını mı? Evet, aynen öyle yapaca-

ğım,” dedi Bay Mon.

Bay Taschenbier hiç konuşmamıştı. Masada sus-

kun ve düşünceli halde oturuyordu. Bir süre sonra 

kalkıp odadan çıktı. 
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“Dostum melankolik bir izlenim mi bırakıyor? 

Evet, aynen öyle bir izlenim bırakıyor,” dedi Bay Mon, 

Bay Taschenbier’in arkasından bakarken.

“Melankolik ne demek?” diye sordu Betty. 

“Melankolik olmak insanın biraz hüzünlü olma-

sıdır.”

Isırdığı pasta dilimini tabağa geri koyan Sams, 

ayağa kalkıp Bay Taschenbier’i aramaya koyuldu. 

Onu tavan arasındaki çalışma ve icat odasında 

bulmuştu. Arkasını son derece büyük, tamamlanma-

mış bir makineye yaslamış, bir taburede oturuyordu. 

Büyük ve küçük makinelerin, hava ve su çarklarının, 

tuhaf araçların, sağanak yağmura karşı bütün vücudu 

koruyan şemsiye, pervaneli güneş şemsiyesi, ışıklı 

şemsiye, navigasyonlu yol gösterici şemsiye gibi es-

prili şemsiyelerin çizimleri ve planları sarkıyordu her 

taraftan.

Önüne bakıp öylece duran Bay Taschenbier, 

Sams’ın içeriye girdiğini görünce başını kaldırıp baktı 

ve gülümsemeye çalıştı. 

“Üzülmen gerekmiyor Baba Taschenbier,” dedi 

Sams.

“Söylemesi kolay,” diye yanıtladı Bay Taschenbi-

er.

Sams, “Ne düşünüyorsun?” diye sordu.

“Birçok şey düşünüyorum.”

“Ben de bazen birçok şey düşünüyorum ama 
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yüzümdeki ifade senin şimdiki ifaden gibi olmuyor, 

baba.” 

“Oğlumu kocaman adam olmuş görünce ne kadar 

yaşlandığımı anlıyorum,” dedi Bay Taschenbier. “Ve 

biraz önce büyük planları olan dostum Mon’u dinle-

yince, kendi hayatımın ne kadar sıkıcı olduğunu fark 

ediyorum. Her gün şemsiye fabrikasındayım! Peki 

fabrikada ne yapıyorum? Plastik saplı, siyah erkek 

şemsiyesi tasarlıyorum. Çok sıkıcı! Veya kadınlar için 

küçük, çanta şemsiyeleri… Sıkıcı işte, sıkıcı, sıkıcı! 

Oysa bir zamanlar büyük bir mucit olmak istiyor-

dum. İşte, şu makine…” Bay Taschenbier yaslandığı 

makineyi işaret etti. “Bu makine bir zamanlar büyük 

sansasyon yaratacaktı. Bütün kente yetecek kadar 

elektrik, ısı ve soğuk hava üretebilecek çok amaçlı 

bir makine olacaktı. Oysa şimdi tavan arasında yarım 

bırakılmış halde duruyor. Çünkü makineyi tamamla-

mak için gereken para bende yok.”

”Sams Kuralı 112’yi uygulasan iyi edersin,” dedi 

Sams.

“Kesin şimdi uydurduğun bir kuraldır bu!” karşı-

lığını verdi Bay Taschenbier. “Peki neymiş bu kural, 

söyle bakalım.”

Sams yine kafiyeli konuşmaya başladı:

“Sakın ha, hiçbir zaman,

Çok düşünme olmayanı.
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Çok daha iyidir, inan,

Bilmek sende olanları.”

“Peki duvarlarda asılı duran şu hiçbir işe yaramaz 

planlardan başka neyim var ki benim?” diye sordu 

Bay Taschenbier.

“Kocaman bir oğlun var.”

“Ama oğlum yanımda değil, Avustralya’da yaşı-

yor.”

“Sevecen, sakin ve neşeli bir gelinin var.”

“Ama oğlum Martin’in Avustralya’ya yerleşmesi-

ne engel olmadı.”

“Ve adı Betty olan şu yumurcak torunun var.”

“Ama o da Avustralya’da, Alvin Amca’nın çiftli-

ğinde yaşıyor ve onu yılda sadece iki hafta görebili-

yorum.” 

Sams Bay Taschenbier’i nasıl neşelendirebilece-

ğini düşündü. “Bu güzel ev senin.” 

“Ve tabii bir de Anne Taschenbier var,” dedi Sams 

son olarak. “Seni aşağıda bekliyor.”

Bay Taschenbier nihayet ikna olmuştu. Yerinden 

kalktı. “Haklısın,” dedi. “Ayrıca sen benimlesin, bir de 

Sams’ım var yani. Hadi gel, aşağıya inelim!”

Bay Taschenbier salona girer girmez Betty, “İcat 

odasında mıydın, dedeciğim?” diye sordu.

“Evet, oradaydım, ama kısa bir süre kaldım.” 
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“Orada melankolik miydin?” diye sormayı sür-

dürdü Betty.

Bay Taschenbier güldü. “Bu zor sözcüğü kim öğ-

retti sana? Peki, tamam, sen bizimle kaldığın sürece 

bir saniye bile melankolik olmayacağım, söz veriyo-

rum.”

“İşte bu çok güzel, dedeciğim,” dedi Betty ve ta-

bağına bir dilim pasta koydu. 

“Hey, küçük arsıza bak, son elmalı pasta dilimini 

aldı!” diye bağırdı Sams. “Ben açlıktan öleyim mi?” 

“Özür dilerim,” dedi Betty. “Sanırım yanlışlıkla, 

fark etmeden ve istemeden bir dilim fazla almışım.”

Pasta diliminin kenarından küçük bir parça kopa-

rıp Sams’ın tabağına koydu.

Masada herkes kahkahayla gülüyordu.

“Torununuz çok mu esprili?” dedi Bay Mon. 

“Evet, çok esprili.”
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