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Kubilay QB Tunçer

1993 yılından beri illüzyon sanatıyla 
uğraşıyor. ABD’de başladığı illüzyon 
çalışmalarını Türkiye’de Prof. Metin 
And’la sürdürdü. Dünyanın birçok 
ülkesinde sihirbazlıkla ilgili araştırmalar 
yaptı ve gösteriler sergiledi. “Dikkat 
Kazandırılıyorsunuz!” adlı iki perdelik 
illüzyon gösterisiyle birçok tiyatroda 
temsiller verdi. İstanbul Şehir Tiyatroları 
ve Ankara Devlet Opera ve Balesi 
Modern Dans Topluluğu başta olmak 
üzere, birçok tiyatro ve televizyon 
yapımında illüzyon danışmanlığı yaptı. 
Tiyatro oyunları yazdı: Üç oyunu, 
Olağan Mucizeler adıyla Can Yayınları 
arasında yayımlandı.

AZ BUÇUK TEO

BABAMIN GÖZLERİ KEDİ GÖZLERİ

ÇİLEKLİ DONDURMA

DALGALAR DEDİKODUYU SEVER

DOMATES SAÇLI KIZ

DÖRTGÖZ

ESKİLER ALIRIM

GEMİCİ DEDEM

GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR

HOROZ ADAM VE KORSAN

KARŞI PENCERE

KIRIK ŞEMSİYE

KÜÇÜK SIRLAR

LODOS YOLCULARI

MAHALLE SİNEMASI

PEMBE KUŞA NE OLDU

PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ

PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO

SAKIZ KIZIN GÜNLERİ

ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE

TOTO VE ŞEMSİYESİ

UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR

yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitaplarıdır.
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Herkes Sihirbaz Olacak

Ben bir sihirbazım. Yani bir illüzyon sanatçısıyım. 

İşimi ve sanatımı çok seviyorum.

Sihirbazlık yapmayı çok seviyorum, çünkü insan-

ları eğlendirmek hoşuma gidiyor. Onları heyecanlan-

dırmak, meraklandırmak, güldürmek, ama en çok da 

düşündürmek hoşuma gidiyor. Gösterilerimi izleyip 

yaptığım oyunlarla şaşkınlığa düşen insanların evle-

rine gittikleri zaman, sahnede gördük-

leri mucizeleri akıllarından geçirdik-

lerini hayal etmek hoşuma gidiyor. 

“Acaba şöyle mi yaptı, yoksa böy-

le mi?” diye kafa yorduklarını gö-

rür gibi olurum çoğu zaman. İşte 

ben bunu çok ama çok seviyorum. 

İnsanları düşünmeye davet etmeyi, 

hayata başka bir gözle bakmaya ça-
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ğırmayı ve sıradışı olmaktan korkma-

maları gerektiğini gizlice kulaklarına 

fısıldamayı seviyorum.

Sihirbazlık birkaç sır bilmekten 

çok daha fazla bir şeydir. Bu kitabı da 

yalnızca sihirbazlık sırlarının açıklan-

dığı bir kaynak olarak görmenizi iste-

mem. “Hımm, demek orada ip, burada 

da mıknatıs varmış,” deyip kitabı bir 

kenara fırlatmayın, olur mu? Açıklama-

ları dikkatle okuduğunuzda bir sihri sihir yapan şeyin 

ne olduğunu anlayacaksınız. İllüzyon sanatını da daha 

yakından tanımış olacaksınız.

Bu kitap nasıl bir kitap? Bu kitabı herkes kolay-

lıkla kullanabilir. İçinde pek çok sihirbazlık oyunu 

anlatılıyor. Üstelik bunların nasıl hazırlanacağı, nasıl 

sunulması gerektiği de ayrıntılı biçimde açıklanıyor. 

Açıklamalar resimlerle destekleniyor. Bütün bu oyun-

ları kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz.

Kitapta anlatılan sihir hünerlerinin tamamı kâğıt, 

kalem ya da karton gibi hemen her yerde kolayca edi-

nilebilecek malzemelerle yapılıyor. Yani, oradan ora-

ya koşturup garip garip malzemeler aramak ve satın 

almak zorunda kalmayacaksınız. Ama sanmayın ki 

sizlere açıkladığım oyunlar uyduruk, çocukça şeyler. 

Hayır! Tam tersi! Bu kitapta yer alan oyunların hepsi 

profesyonel sihirbazların sergilediği ya da sergileye-

bileceği oyunlardır.
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Sihirbazlık sanatında hünerler çeşit 

çeşittir. El çabukluğu, düşünce okuma, 

iskambil kâğıtlarıyla gerçekleşen mu-

cizeler, nesnelerin hareketlenip canlan-

ması, büyük illüzyonlar, uçmalar... daha 

neler neler. Ben bu kitapta olabildi-

ğince çeşitli hünerler açıklama-

ya çalıştım. Kitaptaki her oyunu 

teker teker başarıyla gerçekleş-

tirdiğiniz zaman, birinci sınıf bir 

sihirbaz olmak için gereken te-

mel eğitimi de almış olacaksınız. Yani, isterseniz ki-

taptaki birkaç oyunu seçip arkadaşlarınızı eğlendirin, 

isterseniz tam bir sihirbaz gibi bütün oyunlara çalı-

şın. Ben tabii ki ikinciyi öneririm. Ama yine de seçim 

sizin.

Birkaç dileğim var ve bunlar önemli: Sırlarınızı 

değil, bilginizi paylaşın. İnsanlar hemen bütün sırları 

öğrenmek isterler. Sihirbazlığın da yalnızca sırlardan 

oluştuğunu sanabilirler. Bizler içinse, sunuş yetenek-

lerimiz, tiyatroculuğumuz ve kıvrak zekâmızın bi-

çimlendirdiği psikolojik buluşlar çok daha önemlidir. 

Sırlarınızı anlatmayın. Onun yerine kitabınızı ödünç 

verin. Bırakın onlar da sizin gibi okuyarak ve düşüne-

rek öğrensinler. Sanatımıza saygı duysunlar.

N’olur önceden kendi başınıza deneyip prova 

yapmadığınız hiçbir oyunu arkadaşlarınıza sunmaya 

kalkmayın. Önceden çalışmadan seyirci karşısına çı-
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karsanız başarısız olursunuz, üstelik komik bir duru-

ma düşebilirsiniz. Sonra da herhalde bana kızarsınız. 

Onun için, emin olmadığınız hiçbir oyunu yapmayın! 

Bu kitaptaki her oyun küçük bir çalışmayla kusursuz 

biçimde sergilenebilir; kaygılanmayın.

Yapacağınız oyunu önceden söylemek son dere-

ce yanlıştır. “Şimdi bu kalemi kaybedeceğim...” diye 

söze başlarsanız herkesin dikkatini kaleme çekmiş 

olursunuz. Göreceksiniz, kitapta hemen her oyunun 

nasıl sunulması gerektiğine ilişkin notlar ve hikâye-

cikler var. Bunları dikkatle okumanızı öneririm.

Hiçbir zaman aynı oyunu aynı seyircilerle tekrar 

etmeyin. Sırrınızı anlamak için uğraşırlar. Seyircinizi 

eğitmelisiniz. Gösterdiğiniz oyunlar onları eğlendir-

mek içindir, onlara üstünlük taslamak için değil. Do-

layısıyla onların da dedektif gibi sizin sırlarınızı çöz-

meye uğraşmalarını değil, emeğinize saygı duymala-

rını beklemek hakkınızdır. Bu hakkınızı korumalısınız.

Biz sihirbazlar, seyircilerimizi sever, onlara saygı 

duyarız. Gönüllü olarak bize yardım eden seyircile-

rimize karşı da her zaman nazik oluruz. Bunu hiçbir 

zaman unutmamalısınız.

Sihirbazlık sanatı dipsiz bir kuyuya benzer. Bü-

tün öbür sanatlarda olduğu gibi, bizim sanatımızda 

da öğrenilecek sonsuz şey vardır. Sakın bu kitapla 

sınırlı kalmayın. Yabancı diller öğrenmeye, başka ki-

taplar okumaya çalışın. İnternet’te sihirbazlıkla ilgili 
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o kadar çok şey var ki! Türkçe hazırlanmış müthiş 

yararlı bir site var örneğin: www.istanbulmagic.com. 

Bu siteyi mutlaka görmelisiniz.

Unutmadan; bazı mağazalarda ve İnternet’te il-

lüzyonla ilgili birçok şey satılıyor. Bunların bir kısmı 

gerçekten işe yarar şeylerdir, ama bir kısmı da son 

derece gereksiz ve pahalıdır. Doğru dürüst araştırma-

dan, körü körüne para harcamayın. İllüzyon sanatın-

da araç gereç değil, bilgi ve ustalık önemlidir.

Son olarak, yaptığım işe ve hayatıma her zaman 

kolkanat geren, beni desteklemekten hiçbir zaman 

usanmayan annem, babam ve canım arkadaşlarıma 

teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde kendimi 

hep dünyanın en şanslı insanı olarak gördüm.

Haydi! Şimdi sihirbazlık zamanı!





Enflasyon Canavarını 
Nasıl Yakaladım? 

Boş bir kibrit kutusu alın. Bunu seyircilere gös-

terdikten sonra kutunun kapağını iterek kapatın. Me-

tal bir parayı masanın üzerinde yuvarlayın.

“Bu on kuruş enflasyon canavarı olsun. Bakın 

şimdi o canavarı nasıl yakalıyorum!” dedikten sonra, 

kibrit kutusunu, yuvarlanması sona ermekte olan pa-

ranın üzerine kapatın. Para kaybolmuştur.

Kibrit kutusunu açtığınız zaman kaybolan para-

nın sihirli bir şekilde kutunun içine girdiğini göre-

ceksiniz.

Parayı seyircilere gösterin. 

İşte enflasyon canavarının hazin sonu!

Nasıl oluyor: Oyuna baş-

larken küçük bir hazırlık 

yapmanız gerekiyor. Önce 



10 kuruşu kibrit kutusunun çekmecesine şekilde gö-

rüldüğü gibi sıkıştırmalısınız. Kutu yarı açık halde 

dursun. Seyirciler, kibrit kutusunun boş olduğunu 

görsünler. Kutuyu kapattığınız zaman para içeri dü-

şecektir. İşte kibrit kutusuna giren paranın esrarı bu.

Peki, masada yuvarlanan para ne olacak? Kibrit 

kutusunun altına yapışacak. Bunun için de önceden 

kibrit kutusunun altına yapışkan bir şey koymanız ge-

rekiyor. Ben, poster yapıştırmak gibi işlerde kullanı-

lan blue-tac adlı hamurumsu yapışkandan kullanıyo-

rum. Kaliteli bir selobant da kullanabilirsiniz. Bandı 

dışarı doğru katlayıp kibrit kutusuna yapıştırırsanız 

çift tarafı yapışkan olur. Belki, çiğnenmiş bir sakızı 

da yapışkan olarak kullanabilirsiniz. Bu yapışkan işi-

ni deneyip bulmak en doğrusu. Ama uhu, pritt veya 

bally gibi yapışkanlar işe yaramaz. (Bir paragrafta 

tam altı kere “yapışkan” dedim. Belli ki bu sözcük de 

benim “dilime yapıştı”!)

Bunlara dikkat: Kibrit kutusunu paranın üzerine 

koyup parayı yapıştırdıktan sonra düşmemesine özen 

gösterin. Oyun bitince kibrit kutusunu cebinize atın. 

Ortalıkta bırakırsanız sırrınız anlaşılabilir.
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Şimdi sihirbazlık zamanı! Eğer siz de küçük birer sihirbaz 
olmak istiyorsanız bu kitaptaki temel sihirbazlık sırlarını 

resimleriyle görmek işinizi çok kolaylaştıracak. Yalnız dikkat! 
Sihirbaz olmak için birkaç sır bilmenin çok daha ötesine 
geçmeli ve birçok hüneri öğrenmelisiniz: El çabukluğu, 

düşünce okuma, iskâmbil kâğıtlarıyla gerçekleşen mucizeler, 
büyük illüzyonlar, daha neler neler... Kitaptaki her oyunu 
başarıyla gerçekleştirirseniz iyi bir sihirbaz olmak için 

ilk adımı da atmış olacaksınız. Haydi iş başına!

Sihirbaz olmak isteyenler 
elime mum diksin!

ISBN 978-975-07-0149-8


