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Lodosçu Tim
PAUL BIEGEL



PAUL BIEGEL
Paul Biegel 1925’te Bussum, Hollanda’da doğdu. On dört 
yaşındayken yazdığı ilk öyküsü “De Ontevreden Kabouter” 
(Mutsuz Bahçe Cücesi) De Tijd gazetesinde yayımlandı. 
Çeşitli dergilerde editörlük yaptı. Gazeteler için çizgi 
romanlar kaleme aldı. İlk kitabı De Gouden Gitaar 
1962 yılında yayımlandı. 1965 yılında Het Sleutelkruid 
adlı kitabıyla Gouden Griffel Ödülü’nü aldıktan sonra, 
Hollanda’da en önemli çocuk kitapları yazarları arasına 
girdi. Hayatı boyunca ellinin üzerinde kitap kaleme aldı. 
Kitapları İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca başta 
olmak üzere birçok dile çevrildi.
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Misafir

Tim denize açılmak istemedi. Ağabeyleri, ablaları hepsi 
denizciydi ama o denizci olmak istemedi. “Çok dalgalı,” 
dedi. Üç direkli, on iki halatlı bir yelkenlide kaptanlık 
yapan babası “Alışırsın oğlum, arkadan esen rüzgâr sa-
yesinde zorlukların farkına bile varmazsın. Hiç olmazsa 
bir gün dene, Avustralya’ya yola çıktığımda mesela,” 
dedi.

“Hayır,” dedi Tim.
Uzun deniz seferlerinde aşçılık yapan ağabeyi Nico-

laas, “Mutfakta durursun, orada sadece çorba sallanır,” 
dedi.

“Hayır,” dedi Tim.



Gemilerde tayfalık yapan, kolları mavi çıpa dövmeli, 
iri yapılı büyük ağabeyi Andrew’a göre denize alışmanın 
en iyi yolu gemi altından geçmekti. “Üç defa,” dedi And-
rew. “Bu da fayda etmezse bir halat parçasıyla ıslak pan-
tolonun üzerinden popoya birkaç defa vurulur.”

“Hayır,” dedi Tim.
“O zaman dümende durursun,” dedi bir yelkenlide 

dümencilik yapan ablası Henriëtta. Yelkenlinin adı da 
Henriëtta’ydı; hatta aslında Henriëtta II’ydi, çünkü Hen-
riëtta I’i bir şamandıraya bindirip paramparça etmişti.

“Hayır,” dedi Tim.
Küçük ablası Fie onu rahat bıraktı. “Sen en iyisi deniz 

feneri inşaatçısı ol,” dedi ve balina avlanan bir gemiyle 
Güney Kutbu’na yola çıktı. “Hadi, hoşça kal!”

Tim’i üzen bir durumdu bu. Denizi çok seviyordu ama 
üzerinde değil kıyısında olmak istiyordu.



13

On iki yaşına bastığında “Artık kendi kendine baka-
bilecek yaşa geldin oğlum,” dedi annesi. “Ben okyanusa 
açılan bir gemide iş buldum, çamaşırcılık yapacağım. 
Biz dönene kadar evi temiz tut, tamam mı?” deyip o da 
denize açıldı.

Herkes böyle birer birer denize açılınca, temiz tutma-
sı gereken evde tek başına yaşamaya başladı Tim. Plij-
muiden sahilinde, kayaların üstünde, denize bakan bir 
evde yaşıyordu. Oradan, yaklaşmakta olan yelkenlilerin 
beyazını, öfkeli fırtınaların siyahını daha çok uzaktalar-
ken bile görebilirdi insan. Ve derin bir uçurumun ete-
ğindeki sahile enkaz artıkları, balık ağı parçaları, mavi 
denizanaları, içinde mektup olmayan boş şişeler, tuhaf 
deniz kabukları, ölü balıklar, ayakkabı tekleri ve deniz-
kızı kuyruğu vururdu.

Deniz alçaldığında lodosçuluk yapmak için her gün 
sahile inerdi Tim. Yine böyle lodosçuluk yaptığı gün-
lerden birinde, bir sandık buldu. Kapağı kilitli, güzel, 
sağlam bir gemici sandığıydı. Bunun bir korsan sandığı 
olduğunu hemen anladı Tim. İçi hazine dolu olmalıydı.

 Islak kumların üzerinde duran ağır sandığı tutup 
yukarı kaldırarak altın paraların şıngırdayışını, incilerin 
yuvarlanışını ya da mücevherlerin birbirine çarpışını 
duymak için ileri geri salladı. Ama hiç ses gelmedi.

Sonra kulağını sandığın nemli yüzeyine dayayıp belki 
içinde bir denizkızı ağlıyordur diye dinledi. Kapağını 
tıklatıp ağzını anahtar deliğine dayayarak “Huu huu!” 
diye bağırdı ama içeriden yanıt veren canlı bir varlık sesi 
gelmedi.
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Peki ne vardı sandığın içinde?
Deniz yükseldiğinde, sandığı Tim’den geri almak iste-

di ama Tim onu omzuna alıp kayalık patikadan yukarıya, 
tek başına yaşadığı evine çıkardı. Sandık ağırdı!

Gerçekten ne vardı bu sandığın içinde?
Tim sandığı mavi çıpa dövmeli ağabeyi Andrew’un 

odasına koyup kilidini kurcalamaya başladı. Kilit son 
derece sağlam bir çelikten yapılmış ve neredeyse hiç 
paslanmamıştı; tornavida ya da kerpetenle açılacak gibi 
değildi ve levye ile açmayı denediğindeyse tahtaları öyle 
korkunç inlemeye başladı ki kurcalamayı hemen bıraktı.

Sakın sihirli olmasındı?
Tılsımlı bir sözcük bulmalıydı; ne olabilir, ne olabilir 

diye düşünürken gözü odanın kapı anahtarına ilişti. Bu 
anahtar tabii ki sandığın kilidine uymadı ama evin bütün 
anahtarlarını denemeye karar verdi ve en sonuncusu, 
tavan arasındaki odanın anahtarı, sanki kilidin kendi 
anahtarıymış gibi cuk diye deliğe oturdu ve daha bir kere 
çevirir çevirmez kilit tık diye açılıverdi.

Çok tuhaf.
Tim titreyen eliyle sandığın kapağını yukarı kaldırdı 

ama bu arada hava kararmış olduğundan sandığın içinde 
ne olduğunu doğru düzgün göremedi. Gaz lambasıyla 
bakması gerekiyordu. Lambanın fitilini daha yeni yak-
mıştı ki birden güm güm güm diye üç defa sokak kapısına 
vuruldu. Lamba elinden düşecek gibi oldu; kesin büyü-
cüydü gelen, sandığını almaya gelmişti. Yok artık, daha 
neler! Gelen ya babasıydı ya Henriëtta ya da Nicolaas ya 
da... Dosdoğru kapıya koşup sürgüsünü çekerek açtı.



16

Açar açmaz kedi gibi içeriye sıvışan rüzgârdan lamba-
nın alevi neredeyse sönecekti. Titreşen alevin ışığında iri 
cüsseli bir adamın görüntüsü belirdi. Üzerinde geniş bir 
siyah palto, başında siyah bir şapka vardı ve tek gözü si-
yah bantlı, tek ayağı siyah çizmeliydi. Diğer ayağı yoktu. 
Bunun yerine pantolonunun paçasından tahta bir bacak 
uzanıyordu ve bu bacağını zorla içeri girmek istermiş 
gibi eşiğe dayadı.

“Şeytan çaçabalığı!” dedi çatallı sesiyle. “Bırak da içeri 
gireyim!”

Tim geri çekilince tahta bacağıyla tak diye içeri girip 
kapıyı güm diye kapattı.

“Küçük Tim sensin, değil mi?” dedi dalga kırılmasını 
andıran gür bir ses tonuyla.

“E-e-evet,” diye kekeledi Tim ve çaktırmadan birkaç 
adım daha gerileyip Andrew’un odasının kapısını usulca 
kapattı.

“Ama sen benim kim olduğumu bilmezsin tabii,” dedi 
korkunç tahtabacak, sanki evi ele geçirmiş gibi Tim’e 
yaklaşarak.

“Ha-hayır,” dedi Tim.
“Hayır, amca!” diye gürledi korkunç tahtabacak. 

“Bana amca diyeceksin, çelimsiz! Ben senin amcan Tad-
deus’um, anlaşıldı mı?”

Titreye titreye, evet anlamında başını salladı Tim. Bu 
adı daha önce bir kere annesiyle babası kendi aralarında 
fısıldaşarak konuştuklarında duymuştu, sanki bir lanet-
ten bahsediyorlardı. Ve abla ve ağabeylerinden anladığı 
kadarıyla, bu Taddeus Amca’nın yeryüzünün tüm kö-
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tülükleriyle bir ilgisi vardı. “Bıçak atan, krala tüküren, 
çıplak elle at boynu kıran, günde beş şişe içki içen, köhne 
teknelerle kaçak içki ticareti yapan” bir adamdı. En azın-
dan böyle demişti ağabeyi Andrew ve bu kötü adam şu 
anda kanlı canlı Tim’in karşısında duruyordu.

“Vay vay vaaay!” dedi Taddeus Amca, bir koltuğa otu-
rup tahta bacağını öne doğru uzatarak. “Vay vay! Evde 
yalnızsın, öyle mi? Herkes tabanları yağladı, öyle mi? Gü-
zeel, güzeel! O zaman bir süreliğine misafirin olacağım, 
ufaklık. Misafir ağırlayacak bir sürü yerin var!” Bunları 
söylerken bir yandan da kuşağından pırıl pırıl parla-
yan bir bıçak çıkarınca, Tim’in ağzından aceleyle, “Evet 
amca, tamam amca, tabii ki amca, lafı mı olur amca,” 
sözleri dökülüverdi.

Taddeus Amca kuşağından çıkardığı bıçağı ve diğer 
elini gözlerinin hizasına getirip bıçakla tırnaklarını kazı-
yarak temizlemeye başladı.








