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MuhteþeM Maurice 
ve 

deðýþMýþ farelerý



D’neice’e, doðru zamanda, 
doðru kitap için...
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Fareler!
Köpekleri kovalýyor, kedileri ýsýrýyorlardý, sonra…
Ama bundan daha fazlasý vardý. Muhteþem Maurice’in 

dediði gibi, bu yalnýzca insanlar ve fareler hakkýnda sýra-
dan bir öyküydü. Ýþin güç kýsmý, kimin insan, kimin fare 
olduðuna karar vermekti.

Habise Haþin ise bunun masallar hakkýnda bir öykü 
olduðunu söylüyordu.

Bay Tavþancýk bir gün 
yaramazlýk etmek için fýrsat ararken, 
çitin arka tarafýna, Çiftçi Fred’in  

tarlasýna baktý ve tarlanýn, taze yeþil 
marullarla dolu olduðunu gördü. Ama Bay 

Tavþancýk’ýn midesi marullarla dolu  
deðildi. Bu haksýzlýktý.

Bay Tavþancýk’ýn Macerasý kitabýndan

Bölüm 1
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Öykü –öykünün bir kýsmý– ovadaki uzak þehirlerden 
yola çýkan, daðlarý aþýp gelen posta arabasýnda baþladý.

Araba sürücüsü yolculuðun bu kýsmýný hiç sevmezdi. 
Ormanlarýn içinde kývrýla kývrýla ilerlemiþler, ufalanmaya 
yüz tutmuþ yollarda dolana dolana dað yamaçlarýna týr-
manmýþlardý. Aðaçlarýn arasýnda karanlýk gölgeler vardý. 
Bazen sürücü, gölgelerin arasýna saklanmýþ þeylerin ara-
bayý izlediðini sanýyor ve ödü patlýyordu.

Ama bu yolculukta, asýl ödünü patlatan, duyduðu ses-
lerdi. Seslerin arkadan bir yerden, arabanýn tepesinden 
geldiðine emindi ve orada, yaðlý kumaþtan kocaman posta 
torbalarý ile genç adamýn bavullarýndan baþka bir þey yok-
tu. Özellikle de bir insanýn içine saklanacaðý kadar büyük 
bir þey yoktu. Ama zaman zaman ciyaklayan, fýsýldaþan 
sesler duyduðundan emindi.

Þu anda arabada yalnýzca bir yolcu vardý. Sarý saçlý, genç 
bir çocuktu. Sallanan arabanýn içinde, tek baþýna oturmuþ, 
kitabýný okuyordu. Parmaðýný sözcüklerin üzerinde gez-
di-rerek, aðýr aðýr ve yüksek sesle…

“Ubbervvald,” diye okudu.
“Übervald okunur,” diye ciyakladý küçük bir ses, son 

derece anlaþýlýr bir þekilde. “Çift v, burada tek v gibi oku-
nur. Ama iyi gidiyorsun.”

“Aþýrý telaffuz diye bir þey de var evlat,” dedi bir baþka 
ses. Bu ses uykulu geliyordu. “Ama Überwald hakkýndaki 
en iyi þey nedir, biliyor musun? Sto Lat’tan çok çok uzaktadýr. 
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Pseudopolis’ten çok uzakta. Bekçilerin Kumandaný’ nýn, 
bizi, gördüðü yerde canlý canlý haþlayacaðýný söylediði her 
yerden çok çok uzakta... Pek çaðdaþ bir yer deðil. Yollarý 
kötü. Bir sürü dað aþmadan ulaþamazsýn. Ýnsanlar bu-ra-
larda pek yolculuk etmez. Bu yüzden haberler pek hýzlý 
yayýlmaz, anlýyor musun? Büyük olasýlýkla polis teþkilat-
larý da yoktur. Evlat, burada bir servet kazanabiliriz!”

“Maurice?” dedi çocuk, dikkatle.

“Evet evlat?”

“Yaptýðýmýz þeyin, bilirsin… sahtekârlýk olduðunu 
düþünmüyorsun, deðil mi?”

Bir duraksama oldu, sonra ses konuþtu: “Ne demek 
sahtekârlýk?”

“Þey… paralarýný alýyoruz Maurice.” Arabanýn tekeri bir 
çukura girince araba sýçrayýp sallandý.

“Tamam,” dedi görünmeyen kiþi Maurice, “ama kendi-
ne sorman gereken þu: Parayý aslýnda kimden alýyoruz?”

“Þey… genellikle validen ya da þehir konseyinden ya da 
öyle birinden.”

“Tastamam öyle! Ve bunun anlamý… nedir? Sana daha 
önce söylemiþtim.”

“Þey…”

“Bu hü-kü-met parasý evlat,” dedi Maurice sabýrla. “Söy-
le? Hü–kü–met parasý.”

“Hü–kü–met parasý,” dedi çocuk itaatkârca.
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“Tamam! Peki hükümetler parayla ne yapýyorlar?”

“Þey, onlar…”

“Askerlerin maaþýný ödüyorlar,” dedi Maurice. “Savaþ 
çýkarýyorlar. Aslýnda, parayý alýp bir zarara yol açmayacaðý 
bir yere koyarak bir sürü savaþý engellemiþizdir belki de. 
Aslýnda bir düþünseler, bizim heykellerimizi dikerlerdi.”

“Gittiðimiz köylerin bazýlarý epey fakir görünüyordu 
Maurice,” dedi çocuk kuþkuyla.

“Hey, tam da savaþa ihtiyaç duymayan türden yerler 
demektir.”

“Tehlikeli Fasulye diyor ki bu…” Çocuk yoðunlaþtý ve 
sözcüðü söylemeden önce, telaffuzunu çalýþýyormuþ gibi 
dudaklarýný oynattý, “… bu, ah–la–ka aykýrýymýþ.”

“Bu doðru Maurice,” dedi ciyaklayan ses. “Tehlikeli 
Fasulye diyor ki, insanlarý kandýrarak yaþamamalýymýþýz.”

“Dinle Þeftali, kandýrmaca insanlarýn yaptýðý bir þeydir,” 
dedi Maurice’in sesi. “Onlar birbirlerini kandýrmayý o kadar 
sever ki bunu yapsýn diye hükümetler seçerler. Biz ise, 
paralarýnýn karþýlýðýnda hizmet veriyoruz. Onlar fare isti-
lasýna uðruyor, bir fare kavalcýsýna para veriyorlar ve fare-
lerin tamamý kavalcýyý hopiti hopiti izleyerek köyden 
çýkýyor, fare istilasý bitiyor, un çuvallarýnda oynaþan fare 
kalmadýðý için herkes mutlu oluyor. Minnettar halk, 
hükümeti tekrar seçiyor; her yerde kutlamalar yapýlýyor. 
Bana sorarsan, iyi bir amaç için harcanmýþ para demek bu.”
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“Ama biz, onlarýn fare istilasýna uðradýklarýný düþün-
melerine sebep olduðumuz için, fare istilasýna uðruyorlar,” 
dedi Þeftali’nin sesi.

“Eh, tatlým, o hükümetçiklerin para harcadýðý bir þey de 
fare avcýlarýdýr, anlýyor musun? Neden sizinle uðraþýyo-
rum, hiç bilmiyorum…”

“Evet, ama biz…”
Arabanýn durduðunu fark ettiler. Dýþarýda, yaðmurda, 

koþum takýmlarý þýngýrdadý. Sonra araba biraz sallandý ve 
koþan ayaklarýn sesi duyuldu.

Karanlýktan bir ses konuþtu, “Orada sihirbaz var mý?”
Arabanýn içindekiler þaþkýn þaþkýn bakýþtýlar.
“Yok!” dedi çocuk, neden soruyorsun ki, diyen bir sesle.
“Peki, cadý var mý?” dedi ses.
“Yok, cadý da yok,” dedi çocuk.
“Tamam. Peki, posta arabasý þirketinin tuttuðu aðýr 

silahlý trollerden var mý orada?”
“Bundan kuþkuluyum,” dedi Maurice.
Bir an, yalnýzca yaðmurun bozduðu bir sessizlik oldu.
“Pekala, ya kurt adam?” dedi ses sonunda.
“Neye benziyorlar?” diye sordu çocuk.
“Ah, þey, son derece normal insanlara benziyorlar, ama 

sonra, böyle, kýllarý ve diþleri uzuyor, devasa pençeleri 
oluyor ve pencereden adamýn üzerine atlýyorlar,” dedi ses. 
Konuþan, belli bir listenin üzerinden geçiyormuþ gibiydi.
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“Hepimizin kýllarý ve diþleri var,” dedi çocuk.
“O zaman hepiniz kurt adamsýnýz, öyle mi?”
“Hayýr.”
“Güzel, güzel!” Yaðmurun bozduðu bir sessizlik daha 

oldu. “Tamam, vampirler?..” dedi ses. “Bu ýslak bir gece, 
böyle bir havada uçmak istemezdiniz. Orada vampir var 
mý?”

“Hayýr!” dedi çocuk. “Hepimiz son derece zararsýzýz!”
“Eyvah!” diye mýrýldandý Maurice ve sýranýn altýna girdi.
“Bu iyi iþte,” dedi ses. “Bugünlerde ne kadar dikkat 

etsen az. Çevrede tuhaf tuhaf tipler dolaþýyor.” Pencereden 
içeri bir haydut sokuldu ve ses, “Hem paran hem canýn,” 
dedi. “Ýkisi–bir–arada bir iþ, anlýyor musun?”

“Para, arabanýn üzerindeki bavulda,” dedi Maurice’in 
sesi, yer hizasýndan.

Haydut arabanýn karanlýk içine baktý. “Bunu kim söyle-
di?” diye sordu.

“Þey, ben…” dedi çocuk.
“Dudaklarýnýn oynadýðýný görmedim evlat!”
“Para gerçekten arabanýn üzerinde. Bavulda. Ama ben 

senin yerinde olsam açmazdým…”
“Hah. Eminim açmazdýn,” dedi haydut. Maskeli yüzü 

pencereden kayboldu.
Çocuk yanýnda, sýranýn üzerinde duran kavalý aldý. Bir 

kuruþ verenin düdüðü çaldýðý türdendi, ama bir kavalýn 
bir kuruþ ettiði günleri kimse hatýrlamýyordu artýk.
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“Zor Kullanarak Hýrsýzlýk þarkýsýný çal evlat,” dedi 
Maurice alçak sesle.

“Ona parayý versek olmaz mý?” dedi Þeftali’nin sesi. 
Küçücük bir sesti.

“Para, insanlarýn bize vermesi içindir,” dedi Maurice 
sertçe.

Yukarýda haydut, bavulu aþaðý çekiþtirirken bavulun, 
arabanýn çatýsýna sürtündüðü duyuldu.

Çocuk itaatkârca kavalý aldý ve birkaç nota çaldý. 
Ardýndan bir dizi gürültü geldi: Bir gýcýrtý, bir gümleme, 
pýtýrtýlar… ve sonra çok kýsa bir çýðlýk duyuldu.

Sessizlik çöktüðünde Maurice yine sýraya týrmandý ve 
baþýný pencereden dýþarý, karanlýk ve yaðmurlu geceye 
uzattý. “Aferin sana,” dedi. “Akýllýymýþsýn. Ne kadar çok 
çabalarsan o kadar kötü ýsýrýrlar. Muhtemelen daha deriyi 
delmemiþlerdir, deðil mi? Güzel. Biraz öne çýk ki seni 
görebileyim. Ama dikkat et, olmaz mý? Kimsenin paniðe 
kapýlmasýný istemeyiz, deðil mi?”

Haydut, lambalarýn ýþýðýnda belirdi. Çok yavaþça ve 
dikkatle, bacaklarýný iki yana ayýrarak yürüyor, bir yandan 
da sessizce sýzlanýyordu.

“Ah, iþte buradasýn,” dedi Maurice neþeyle. “Pantolo-
nunun paçalarýndan yukarýya doðru týrmandýlar, deðil mi? 
Tipik fare numarasý. Baþýný sallamak yeterli, çünkü onlarý 
heyecanlandýrmak istemeyiz. Ne yapacaklarý hiç belli 
olmaz.”
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Haydut yavaþça baþýný salladý. Sonra gözleri kýsýldý. “Sen 
bir kedi misin?” diye mýrýldandý. Sonra gözleri þaþý oldu ve 
inledi.

“Ben sana konuþ dedim mi?” dedi Maurice. “Konuþ 
dediðimi hiç sanmýyorum, hý? Arabacý kaçtý mý, yoksa onu 
öldürdün mü?” Adamýn yüzü ifadesizleþti. “Ah, hýzlý öðre-
niyorsun, haydutlarda sevdiðim bir özellik,” dedi Maurice. 
“Bu soruyu yanýtlayabilirsin.”

“Kaçtý,” dedi haydut boðuk bir sesle.
Maurice baþýný arabanýn içine çekti. “Ne diyorsun?” 

dedi. “Araba, dört at, muhtemelen posta çuvallarýnda bir-
kaç kýymetli eþya… yaklaþýk, ah, bin lira ya da daha fazla 
olabilir. Çocuk arabayý sürebilir. Bir denemeye deðer, ha?”

“Buna hýrsýzlýk derler Maurice,” dedi Þeftali. Çocuðun 
yanýnda, sýranýn üzerinde oturuyordu. Diþi bir fareydi.

“Pek hýrsýzlýk sayýlmaz,” dedi Maurice. “Daha çok… 
bulmak. Arabacý kaçtý, yani bu… buluntu olur. Hey, doðru 
aslýnda, ödül karþýlýðýnda teslim edebiliriz! Bu çok daha 
iyi. Ayný zamanda yasal. Yapalým mý?”

“Ýnsanlar çok fazla soru sorar,” dedi Þeftali.
“Burada býrakýrsak miyaup biri çalar onu,” diye feryat 

etti Maurice. “Bir hýrsýz alýp gider! Bizim almamýz çok 
daha iyi olur, ha? Biz hýrsýz deðiliz.”

“Býrakacaðýz Maurice,” dedi Þeftali.
“Bu durumda, haydudun atýný çalalým,” dedi Maurice, 

bir þeyleri çalmazsa gece güzel bitmeyecekmiþ gibi. “Bir 
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hýrsýzdan çalmak hýrsýzlýk sayýlmaz, çünkü iki yanlýþ bir 
doðru eder.”

“Bütün gece burada duramayýz,” dedi çocuk, Þeftali’ye. 
“Maurice’in hakký var.”

“Bu doðru!” dedi haydut telaþla. “Bütün gece burada 
duramazsýnýz!”

“Bu doðru,” dedi adamýn pantolonunun içinden bir 
koro, “bütün gece burada duramayýz!”

Maurice içini çekti ve baþýný yine pencereden çýkardý. 
“Tamam,” dedi. “Þunu yapacaðýz. Sen dosdoðru önüne 
bakarak hiç kýpýrdamadan duracaksýn. Numara falan yap-
ma-ya kalkýþmayacaksýn, çünkü þu sözcüðü söylemem 
yeter…”

“O sözcüðü söyleme!” dedi haydut, daha da telaþlý bir 
sesle.

“Tamam,” dedi Maurice, “ve ceza olarak atýný alacaðýz. 
Sen arabayý alabilirsin, çünkü buna hýrsýzlýk derler ve 
ancak hýrsýzlarýn hýrsýzlýk yapmasýna izin vardýr. Sana uyar 
mý?”

“Ne desen haklýsýn!” dedi haydut, sonra bir düþündü ve 
telaþla ekledi, “Ama lütfen o sözcüðü söyleme!” Dümdüz 
önüne bakmaya devam etti. Çocuðun ve kedinin arabadan 
indiðini gördü. Onlar atýný ararken arkasýndan çeþitli ses-
ler duydu. Ve kýlýcýný düþündü. Tamam, bu iþten kocaman 
bir posta arabasý kazanacaktý, ama profesyonellik gururu 
denen bir þey de vardý.
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“Tamam,” dedi kedinin sesi bir süre sonra. “Þimdi hepi-
miz gidiyoruz. Sen de biz gidene kadar kýpýrdamamaya söz 
vermelisin. Söz mü?”

“Hýrsýz sözü,” dedi haydut, yavaþça elini kýlýcýna doðru 
indirerek.

“Tamam. Sana kesinlikle güveniyoruz,” dedi kedinin 
sesi.

Fareler dýþarý dökülüp koþarak uzaklaþýrken adam, pan-
tolonunun hafiflediðini hissetti. Koþum takýmlarýnýn sesini 
duydu. Bir an bekledi, sonra hýzla döndü, kýlýcýný çekti ve 
ileri atýldý.

En azýndan, birazcýk ileri... Biri ayakkabý baðcýklarýný 
birbirine baðlamasa yere bu kadar hýzlý kapaklanmayacak-
tý.

Onun muhteþem olduðunu söylüyorlardý. “Muhteþem 
Maurice” diyorlardý. Maurice, muhteþem olmayý planla-
mamýþtý. Oluvermiþti iþte.

O gün, öðle yemeðinden hemen sonra, bir su birikinti-
sindeki yansýmasýna bakýp, bu benim, diye düþündüðünde 
tuhaf bir þeyler olduðunu fark etmiþti. Daha önce kendinin 
hiç farkýnda olmamýþtý. Elbette, muhteþem olmadan önce 
nasýl düþündüðünü hatýrlamak kolay deðildi. Sanki zihni 
bir tür çorbaydý o zamanlar.

Sonra bir de Maurice’in bölgesinde, bir köþedeki çöp 
yýðýnýnýn altýnda yaþayan fareler vardý. Maurice içlerinden 
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birinin üzerine atladýðýnda ve fare, “Bunu konuþarak hal-
ledemez miyiz?” diye sorduðunda, farelerde eðitimli bir hal 
olduðunu fark etmiþti ve bu muhteþem yeni beyninin bir 
parçasý, ona konuþan birini yiyemeyeceðini söylemiþti. En 
azýndan, söyleyeceklerini iþitmeden deðil.

Üzerine atladýðý fare, Þeftali’ydi. Bildiði farelere benze-
miyordu. Tehlikeli Fasulye, Girmek Yasak, Bronzten, 
Domuzpastýrmasý, Büyük Ýndirim, Zehirli ve tüm diðerleri 
de öyle… Ama öte yandan, Maurice de artýk diðer kedilere 
benzemiyordu.

Diðer kediler aniden aptal gibi görünmeye baþlamýþlar-
dý. Maurice, onlar yerine artýk farelerle takýlýyordu. Onlarla 
konuþabiliyordu. Onlarýn tanýdýðý birilerini yememesi 
gerektiðini hatýrladýðý sürece iyi geçiniyorlardý.

Fareler, kendilerinin nasýl olup da aniden akýllandýk-
larýný sýk sýk düþünüyorlardý. Maurice bunu zaman israfý 
sayýyordu. Bu tür þeyler olurdu iþte. Ancak fareler, çöp 
yýðýnýnda bulup yedikleri bir þeyden mi kaynaklandýðý hak-
kýnda konuþup duruyorlardý; ama bunun, Maurice’in neden 
deðiþtiðini açýklamadýðýný Maurice bile görebiliyordu. 
Çünkü o hiç çöp yememiþti. Üstelik, nereden geldiðini dik-
kate alarak o, çöp yýðýnýndan asla bir þey yemezdi.

Dürüst olmak gerekirse, farelerin sersem olduðunu 
düþünüyordu. Tamam, zekiydiler, ama ayný zamanda ser-
semdiler. Maurice dört senedir sokaklarda yaþýyordu, 
kafasýnda kulak namýna pek bir þey kalmamýþtý, burnu yara 
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izleriyle kaplýydý ve o akýllýydý. Yürürken o kadar çok 
kasýlýyordu ki yavaþ gitmezse ters takla atýyordu. 
Kuyruðunu kabarttýðýnda insanlar, onun çevresinden 
dolanmak zorunda kalýyordu. Sokaklarda dört sene hayat-
ta kalmak için akýllý olmak gerekirdi herhalde, özellikle de 
onca köpek çetesi ve serbest çalýþan kürkçüler varken. Tek 
bir yanlýþ hareket yaparsanýz kendinizi hem öðle yemeði 
hem de bir çift eldiven olarak bulurdunuz. Evet, gerçekten 
akýllý olmanýz gerekirdi.

Ayný zamanda, zengin olmanýz gerekirdi. Bunu farelere 
açýklamak biraz zaman aldý, ama Maurice þehri dolaþmýþ, 
iþlerin nasýl yürüdüðünü öðrenmiþti ve, para, demiþti onla-
ra, her þeyin anahtarýdýr.

Sonra bir gün, para atýlmasý için þapkasýný önüne koy-
muþ, kaval çalan aptal görünüþlü bir çocuk görmüþtü ve 
aklýna bir fikir gelmiþti. Muhteþem bir fikir!.. Aniden, bam 
diye gelivermiþti aklýna. Fareler, kaval, aptal görünüþlü 
çocuk…

Sonra demiþti ki, “Hey, aptal görünüþlü çocuk! Bir ser-
vet kazanmaya ne der… hayýr evlat, ben buradayým, aþaðý-
da…”

Haydudun atý, ormandan çýkýp bir geçidin üzerindeki 
uygun bir aðaçlýðýn ortasýnda durdu. Dizginleri çekildiðin-
de þafak söküyordu.

Aþaðýda, bir ýrmaðýn oyduðu vadi uzanýyordu, yamaç-
larýna bir köy tutunmuþtu.




