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Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Roald Dahl bir casus, savaş pilotu, çikolata tarihçisi  
ve tıbbi buluşlar yapan bir mucitti. Bunların yanı sıra,

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Matilda, Koca Sevimli Dev ve
daha pek çok harikulade kitabın yazarıydı. Dahl, dünyanın bir  

numaralı hikâye anlatıcısı unvanını hâlâ koruyor.



BU KİTAPTA TANIŞACAKLARINIZ
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Roald Dahl

1916’da Galler’in Llandaff kentinde 
doğdu. 1932’de İngiltere’nin tanınmış 
özel okullarından birini bitirdikten 
sonra, üniversiteye gitmek yerine 
Kanada’daki Newfoundland’e yapılan 
bir keşif yolculuğuna katıldı. II. Dünya 
Savaşı sırasında tanıştığı romancı 
C.S. Forester’ın özendirmesiyle, 
orduda çalıştığı yıllarda başından 
geçen olayları yazmaya başladı. İlk 
kitabı, Walt Disney için yazdığı, 
sonradan sinemaya da uyarlanan 
Gremlins oldu. Kuralları hiçe sayan, 
ama zekice yazılmış çocuk kitapları 
ve büyüklere yö nelik korku 
öyküleriyle çok sevilen bir yazar olan 
Dahl, 1990’da Oxford’da öldü.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BAY VE BAYAN KIL

BÜYÜLÜ PARMAK

CADILAR

CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM 
ASANSÖRÜ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA 
FABRİKASI

DEV ŞEFTALİ

DÜNYA ŞAMPİYONU DANNY

GEORGE’UN HARİKA İLACI

İRİKIYIM TİMSAH

KAPLUMBAĞA

KOCA SEVİMLİ DEV

KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN

MATİLDA

TEK BAŞINA

ZÜRAFA, PELİ VE BEN
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Olivia’ya





Üç Çiftçi

Aþa ðý va di de üç çift lik var dý. Bu çift lik le rin sa hip

le ri nin iþ le ri tý ký rýn day dý. Zen gin adam lar dý bun lar. 

Ay ný za man da kö tü kalp liy di ler. Her üçü de ha ya tý nýz

da kar þý la þa bi le ce ði niz en kö tü kalp li, en cim ri in san



12

lar dý. Ad la rý da Çift çi Bog gis, Çift çi Bun ce ve Çift çi 

Bean’ di.

Boggis’ in bir ta vuk çift li ði var dý. Bu çift lik te bin

ler ce ta vuk ye tiþ ti ri yor du. Ken di si çok þiþ man bir 

adam dý. Ta bii bu þiþ man lýk her gün kah val tý, öð le ve 

ak þam ye mek le rin de üçer adet haþ lan mýþ ta vuk ye

me sin den ile ri ge li yor du.

Bunce’ ýn da bir kaz ve ör dek çift li ði var dý. O da 



R
o

al
d

 D
ah

l  
 Y

A
M

A
N

 T
İL

K
İ

bin ler ce ör dek ve kaz ye tiþ ti ri yor du. Bun ce þiþ ka rýn

lý bir cü ce ye ben zi yor du. Bo yu o ka dar ký say dý ki 

dün ya nýn ne re sin de olur sa ol sun bir yüz me ha vu zu

na gi re cek ol sa, çe ne si ha vu zun en sýð ye rin de bi le 

su yun al týn da ka lýr dý. En sev di ði yi ye cek ler pi dey le 

kaz ci ðe riy di. Kaz ci ðer le ri ni ið renç bir bi çim de ezer, 

son ra da bu ça mur gi bi þey le ri pi de le rin ara sý na ko

yar, öy le yer di. Ta bii bu ye mek ler hem kar ný ný að rý týr 

hem de onu çok kö tü huy lu bir adam ya par dý.
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Bean ise hin di ve el ma ye tiþ ti ri yor du. Bin ler ce 

hin di yi el ma aðaç la rýy la do lu bir bah çe de bes li yor du. 

Bean að zý na bir lok ma bi le koy maz dý. Ye mek ye ri ne, 

bah çe sin de ye tiþ tir di ði el ma lar dan yap tý ðý sert bir el

ma þý ra sý var dý, hep onu içer di. Bir kur þun ka lem ka dar 

za yýf, in ce, uzun ve üç çift çi için de en akýl lý la rýy dý.



“Bog gis, Bun ce ve Bean

Bi ri þiþ ko, bi ri ký sa, bi ri uzun

Bir bi ri ne ben ze me yen

Bu dü zen baz he rif le rin

Cim ri mi cim ri üçü de.”

Ma hal le nin ço cuk la rý çift çi ler le kar þý laþ týk la rýn da 

hep bu þar ký yý söy ler ler di.





Tilki Bey

Va di nin yu ka rý sýn da ki te pe de bir ko ru var dý.

Bu ko ru da da ko ca man bir aðaç var dý. Aða cýn al

týn da da bir de lik var dý. Bu de lik te Til ki Bey, Til ki ye 

Ha ným, dört kü çük Yav ru Til ki’ y le bir lik te ya þý yor lar

dý. Her gün ak þam le yin ha va ka rar ma ya baþ la yýn ca 

Til ki Bey, Til ki ye Haným’ a so rar dý: “Söy le þe ke rim, 

bu gün ca nýn ne is ti yor? Boggis’ ten þiþ man bir ta vuk 

mu? Bunce’ tan bir ör dek ya da bir kaz mý? Yok sa 








