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Sezer ve Tozar 2

Öfkeli Dostlar
INGVAR AMBJØRNSEN



INGVAR AMBJØRNSEN
1956’da Larvik, Norveç’te doğdu. 1981 yılından bu yana 
çeşitli alanlarda çok sayıda kitabı yayınlandı. Romanlar, 
polisiye romanlar, öyküler, çocuk ve gençlik kitapları 
ve makaleler kaleme aldı. 1986 yılında Beyaz Zenciler 
romanıyla büyük ün kazandı. 1997 yılında yayınlanan 
Gecenin Karanlık Sabahı kitabıyla eleştirmenlerin 
dikkatlerini üzerine topladı. Elling romanı ve onu izleyen 
Cennet Manzarası, Kan Kardeşler ve Beni Yarın Sev 



kitaplarıyla Norveç’in en çok okunan çağdaş yazarları 
arasına girdi. Değer görüldüğü edebiyat ödülleri arasında 
Riverton Ödülü, Brage Ödülü, Bokhandlerforening’in 
(Kitapçılar Birliği) verdiği “80’li yılların en iyi çocuk kitabı” 
ödülü, Riksmål Ödülü ve Bokhandler Ödülü sayılabilir.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITABI: 

Çomar Amca’nın Mirası (Sezer ve Tozar 1)
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Birinci Bölüm

Körfez Pansiyonu’na yaz gelmişti. Güneş ışınları denizin 
üstünde pırıl pırıl parlıyordu, günler aydınlık ve uzun-
du. 

Sezer’le Tozar’ın neşesi yerindeydi. O yıl ilkbaharda 
deniz kıyısındaki küçük pansiyon onlara miras kalmış, 
bir sürü yeni arkadaş edinmişlerdi. Komi olarak çalışan 
porsuk Şirin verandanın altında yaşıyordu. İkinci katta, 
5 numaralı odada kalan Bayan Gülibik yaşlı bir hindiy-
di. Pansiyonun tek sürekli konuğu oydu ve çok aksiydi, 
ama ötekiler buna çoktandır alışkındı. Bayan Gülibik 
yeni okulun yapımının tamamlanmasını beklerken Kör-
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fez Pansiyonu’nda kalıyordu. Okul tamamlanınca orada 
matematik, dilbilgisi ve coğrafya öğretmeye başlayabile-
cekti. Irmağın yukarısındaki eski taş köprünün altında 
her işten anlayan su samuru Susam’ın küçük kovuğu 
vardı. Susam kırılan, bozulan her şeyi onarabilirdi ve 
Sezer’le Tozar’ın eski pansiyonunda ona hep bir iş çıkı-
yordu. Yağmur oluklarını ve eski su borularını değiştir-
miş, yerlere yeni kaplama döşemiş, yatakların kırılan 
tahtalarını onarmıştı. Kimi günler yapılacak hiçbir iş 
olmasa bile Susam kendisine iş bulabiliyordu. 

“Biz su samurları sürekli hareket etmeliyiz,” derdi 
Susam. “Yoksa mutsuz oluruz.” 

Ötekilerin günleri sakin geçiyordu. Bayan Gülibik 5 
numaralı odada oturup somurtuyordu, çünkü okul bir 
türlü tamamlanmıyordu. Şirin ya pul koleksiyonuyla 
uğraşıyor ya da sevgilisi, İskoç dağ ozanı Gregor’a uzun 
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mektuplar yazıyordu. Gregor yetenekli bir köstebekti, 
ama başa çıkılması zor huyları vardı. Bütün ilkbahar 
boyunca Körfez’de kalmış, Kokular ve Hayvanlar adlı 
bir şiir kitabı yazmıştı. Gregor İskoçya’ya döndüğü için 
Şirin bazen çok üzgün oluyordu. Böyle günlerde futbol 
topunu buluyor, Sezer’le Tozar’ı gol atma yarışına çağı-
rıyordu. Her seferinde de kazanan Şirin oluyordu. 

Sezer’le Tozar Şirin’i çok seviyorlardı. Gelen konukla-
rı karşılayan, rahat etmelerini sağlayan Şirin’di. Sezer’le 
Tozar oldukça tembellerdi, en sevdikleri şey oyun oyna-
mak ve kakara kikiri yapmaktı. 

Haziran sonlarında sıcak bir yaz günü, Sezer’le Tozar 
yemeklerini ve kocaman bir şişe portakal suyunu bir 
sepete koyup körfeze inen kayalıklara gittiler. Bütün 

kediler gibi Sezer de güne-
şin altında yuvarlanmaya 
bayılıyor, Tozar köpekle-
rin çoğu gibi suya girmeyi 
seviyordu. En sevdiği şey 
Sezer’in attığı sopaların, 
çubukların peşinden deni-



ze atlamaktı. Sezer bunu yapmaktan bıkıp uyuklamaya 
başladığında Tozar sopaları kendisi denize atıp peşle-
rinden atlıyordu. Sonunda o kadar yoruluyordu ki o da 
uykuya dalıyordu. 

O gün de Tozar ağzında kocaman bir sopayla karaya 
doğru yüzüyordu. Öyle hızlı gidiyordu ki boynundan 
şırıl şırıl su akıyordu, kafasını gururla suyun üstünde 
tutuyordu. 

Kıyıda yatan Sezer yarı açık gözlerle onu izliyordu. 
O anda Tozar’ı çok ürküten bir şey oldu. Öylesine 

korktu ki var gücüyle bağırdı. 
“İMDAT!” diye haykırdı. “İMDAAAT!” Sopa neredeyse 

boğazına kaçacaktı. 
Sezer doğruldu, patisiyle karnını kaşıdı. “Niye böyle 

gürültü patırtı yapıyorsun? Kulağına su mu kaçtı yine?” 
“BURADA BİR KÖPEKBALIĞI VAR!” diye gürledi To-
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zar. “İMDAAAT! KOCAMAN, YAPIŞ YAPIŞ BİR KÖPEK 
BALIĞINA ÇARPTIM YÜZERKEN! AYY, AYYY!” Suda 
çaresizce çırpınıyordu. 

“Topla kendini!” diye çıkıştı Sezer. “Körfezde köpek-
balığı yok. Kıyıya çık da tüylerin kurusun biraz. Bugün 
yetmiş dokuz kez suya girip çıktın.”

 “Ama bir köpekbalığı VAR gerçekten!” diye bağıran 
Tozar soluk soluğa kıyıya yüzdü. 

Sezer esnedi, bir patisini uzattı. Tozar patiyi güçlükle 
yakalayıp karaya çıktı. Biraz sonra kayaların üstünde 
durmuş silkelenip her yana sular saçıyordu. 

“Ne korkunçtu, bir bilsen!” 
“Bir, iki, üç, dört,” diye saydı Sezer. “Dört bacağın da 

yerinde. Çirkin, koca kafan da öyle. Hatta kuyruğun bile 
olması gereken yerde duruyor. Aç bir köpekbalığıyla kar-
şılaşmış olsaydın nasıl görünürdün sence?” 

“BİR KÖPEKBALIĞI VARDI!” diye bağırdı Tozar öf-
keyle. 

“Yoktu!” dedi yabancı bir ses. 
“Yalnızca benim. Köpekbalığıyla hiçbir ilgim yok!” İki 

arkadaş hızla dönüp baktılar. 
Orada, kayalardan iki metre açıkta kocaman bir kefal 

kafasını sudan çıkarmıştı. 
“Benim adım Heybe,” dedi kefal. 
“Sen bir köpekbalığısın!” dedi Tozar bütün aksiliğiy-

le. 
“Hadi ama,” dedi Sezer. “Heybe’nin bir kefal olduğunu 

görüyorsun işte.” Dilini çıkarıp yalanmaya başladı. “Üs-
telik gerçekten de kocaman bir kefal.” 
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“Tam bir dev,” diye gürledi Heybe gururla. 
“Neredeyse on iki kiloyum. Sezer’le Tozar siz misi-

niz?” 
“Nereden bildin?” diye bağırdı Sezer’le Tozar bir 

ağızdan. 
“Bilmiyordum,” diye yanıtladı Heybe. “Bu yüzden 

sordum.” 
“Evet, Sezer’le Tozar biziz. Ama sen bizim adımızı 

nereden duydun?” 
Heybe solungaçlarına su doldurmak için daldı. Ar-

dından yine kafasını çıkardı. “Dipte, kumların arasında 
duydum. Orada bir kalkanbalığı Körfez Pansiyonu’nu 
sizin işlettiğinizi söyledi.” “Kalkan mı?” 

“Evet. Kalkan.” 
Sezer kafasını kaşıdı. “Bak sen şu işe! Gerçekten de-

nizin dibinde bile tanınıyor muyuz yani?” 
“Yalnızca sığlık yerlerde.” Heybe onlara ciddiyetle 

baktı. Sonra sözlerini sürdürdü. 
“Pansiyonda kalabilir miyim peki?” 



Tozar bir kahkaha attı. “Sen iyice çıldırdın herhalde. 
Duydun mu Sezer? Kefal karaya çıkacakmış!” 

Sezer, Heybe’ye gülümsedi. “Siz kefallerin beyinleri 
biraz daha büyük olsaydı balıkların suyun içinde kalma-
sı gerektiğini bilirdin. Durmadan kafanı suya daldırıp 
çıkarmanın nedeni bu.” 

“Evet, çünkü yapmazsam soluk almak biraz zor olu-
yor.” 

“Görüyorsun işte!” dedi Sezer. “Kendin de anlıyorsun 
aslında, yalnızca benim biraz açıklamam gerekiyor!” 

Tozar patisiyle alnına vurdu. “Bu şimdiye kadar gör-
düğüm en kalın kafalı kefal.” 

“Yanımda biraz su getirebilirim diye düşünmüştüm,” 
dedi Heybe. 

“Aman ne kadar da zekice!” diye alay etti Tozar. “Se-
nin iki bavul deniz suyuyla Körfez’e gelişini gözümde 
canlandırabiliyorum!” 

“Çok kötüsünüz,” dedi Heybe. “Oysa canım birazcık 






