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Pençelerimin arasına bir kitap 

aldığımda hikâye öyle hemen 

başlamıyor, önce karşıma bir 

önsöz çıkıveriyor, o zaman kitabı 

bir an önce bir kenara atmak istiyorum. Aynısı senin 

için de geçerliyse bu sayfaları geçebilirsin, gerçek-

ten. Bu kısımda kitabın ne hakkında olduğu yazıyor, 

hepsi bu, yani şu önemli sorudan bahsediyor: Hay-

vanlar yalan söyleyebilir mi? Hayal etmesi güç, değil 

mi? Ne de olsa bir hayvan kocaman, parlak gözleri 

ve güven dolu suratıyla sana bakarken onun bir 

yandan da aklından art niyetli, ufak tefek fenalıklar 

geçirdiğine inanmak kolay değil. Ama hayvanların 

aslında ne düşündüklerini kim biliyor ki? Benim 

Önsöz



adım tilki ve sana şu kadarını söyleyeyim: Tabii ki 

hayvanlar yalan söyleyebilir. Hatta günde en az iki 

yüz yalan sıralarlar, ama çoğu bu sırada öyle şapşal-

laşır ki hemen paçayı ele verir; sağda solda kem küm 

etmeler, terlemeye başlamalar. Oysa yalan söylemek 

hiç de zor değil, gerçekten, yapılması gereken tek 

şey, az da olsa inanılır konuşmak ve iyi bir hafızaya 

sahip olmak. Konuşurken pençeler rahat bırakılmalı, 

karşıdakinin dosdoğru gözlerinin içine bakılmalı. 

Gerçi ben hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. 

Hem de hiç, cidden. Çünkü bir kere tilkiler yalan 

söylemez, ayrıca yalan söylemek çok yanlış ve çirkin 

bir şey, tabii bu benim fikrim. Ayrıca burada daha 

fazla oyalanmak istemiyorum, yan sayfada inanıl-

maz bir macera başlıyor, üstelik gerçek bir hikâye. 

Şimdi sana iyi eğlenceler diliyorum, harika vakit 

geçireceksin, söz! Çok eğlenceli bir olay, bir saniye 

bile sıkılman mümkün değil.
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“Burası çok sıkıcı,” dedi şişman panda ve gözlerini 

kapatıp horlamaya başladı. Havaalanının bekleme 

salonunda onun gibi sıkıntıdan patlayan birkaç 

hayvan daha vardı: Bir kaz, iki koyun, ufak tefek bir 

maymun ve güneş gözlüğü takmış bir kaplan. 

Hepsi birden yan yana dizilmiş metal sandalyelerde 

oturuyor, gözlerini kısmış etraftaki az sayıda flore-

sandan yayılan çıplak ışığa bakarak havalandırma-

dan düzenli aralıklarla gelen tıkırtıyı dinliyorlardı. 

Bir yerlerde musluğun biri üzgün üzgün su damla-

tıyordu. 

Hayvanlar bütün gün uçak beklemek zorunda kaldı-

ğında öyle etrafta dolanıp durmaz, pençeleri kucak-

Bir



8

larında uslu ulsu otururlardı. Üstelik hiçbir şeye, 

dört bir yandaki çanaklarda duran o yemyeşil elma-

lara bile bir kez olsun dokunmazlardı. Ayrıca hiçbir 

hayvan beyaz fayans kaplı duvarlara öyle resimmiş, 

karalamaymış ya da abuk sabuk yazılarmış, böyle 

şeyler yapmayı aklından bile geçirmezdi.


