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Kitap Kurdu

An ne ler ve ba ba lar il ginç tir. Ken di ço cuk la rý ak la 

ge le bi le cek en ber bat ki þi ol sa bi le, onun ha ri ka bi ri 

ol du ðu na ina nýr lar.

Ba zý ana-ba ba lar da ha da ile ri gi der. Hay ran lýk 

göz le ri ni o ka dar kö rel tir ki, ço cuk la rý nýn bir dâ hi nin 

özel lik le ri ne sa hip ol du ðu ko nu sun da ken di le ri ni ik-

na et me yi ba þa rýr lar.

As lýn da bun da pek yan lýþ bir þey de yok tur. Dün-

ya böy le dir. An cak ana-ba ba lar mi de bu lan dý ran yav-

ru la rý nýn ne ka dar par lak ol duk la rý ný bi ze an lat ma ya 

baþ la yýn ca, biz de, “Bi ze bir tas ve rin; kusacaðýz!”  di-

ye ba ðýr ma ya baþ la rýz.

Okul öð ret men le ri gu rur lu ana-ba ba lar dan bu tür 

ge ve ze lik le ri din le mek du ru mun da kal dýk la rý için 

epey  ce sý kýn tý çe ker ler, an cak bu nun acý sý ný ge nel lik-

le dö nem so nu no tu nu atar ken çý ka rýr lar. Eðer ben 



öð ret men ol say dým, ço cuk la rý na hay ran böy le ana-

ba ba la rýn ço cuk la rý için ya za cak dâ hi ya ne þey ler bu-

lur dum. “Oð lu nuz Maximilian,” di ye ya zar dým, “tam 

bir ser se ri. Uma rým ai le niz bir iþ sa hi bi dir de, oku lu 

bi tir dik ten son ra onu ora ya yer leþ ti re bi lir si niz, çün-

kü baþ ka hiç bir yer de iþ bu la ma ya ca ðýn dan eminim.”  

Ya da ken di mi þair gi bi his se di yor sam, þöy le ya za bi-

lir dim: “Çe kir ge le rin iþit me or gan la rý nýn ka rýn boþ lu-

ðu nun iki ya nýn da ol ma la rý il gi çe ki ci bir ger çek tir. 

Bu dö nem öð ren dik le ri ne da ya na rak ký zý nýz Vanessa’-

yý de ðer len di rir sek, iþit me or ga ný dahi ol ma dý ðý ný 

söyleyebiliriz.” 
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Ta biat bil gi si ko nu la rý nýn al tý ný üs tü ne ge ti re bi lir 

ve þöy le söy le ye bi lir dim: “A ðus tos bö ce ði ye rin al týn-

da ko za için de al tý yýl, ye rin üs tün de, gü neþ ýþýn la rýn-

dan ve ha va dan ya rar la nan öz gür bir ya ra týk ola rak 

al tý gün ge çi rir. Oð lu nuz Wilf red bu okul da ye rin al-

týn da al tý yýl ge çir di ve hâlâ ko za sýn dan çýk ma sý ný 

bekliyoruz.”  Özel lik le ze hir li bir kü çük kýz be ni so kup 

þun la rý söy le te bi lir: “Fio na týp ký bir buz da ðý nýn gü-

zel li ði ne sa hip, ama buz da ðýn dan fark lý ola rak, yü ze-

yin al týn da hiç bir þe yi yok.” 

Öy le sa ný yo rum ki sý ný fým da ki bu pis lik ler hak-

kýn da dö nem so nu ra por la rý yaz mak ho þu ma gi der di. 

An cak bu ka dar ye ter. De vam et me miz ge rek.
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Ara sý ra, bu nun tam ter si ne dav ra-

nan, ço cuk la rý na hiç il gi gös ter me yen 

ana-ba ba lar la da kar þý la þý lýr. Ta bii ki bun lar, 

ço cuk la rý na ta pan lar dan çok da ha kö tü dür. 

Bay ve Ba yan Wormwood, böy le bir ana-ba-

bay dý. Mic hael adýn da bir oðul la rý ve Ma til da 

adýn da bir kýz la rý var dý ve ana-ba ba özel lik le 

Matilda’ yý bir ka buk gi bi gö rü yor lar dý. Ka buk, 

bir sü re tut ma nýz ge re ken ve gü nü ge lin ce ko-

pa rýp at tý ðý nýz bir þey dir. Bay ve Ba yan Wormwood, 

kü-çük kýz la rý ný ko pa rýp müm kün se kom þu ka sa ba ya, 

hat ta da ha da uzak la ra ata bi le cek le ri gü nü sa-

býr sýz lýk la bek li yor lar dý.

Ana-ba ba la rýn sý ra dan ço cuk la ra bi-

rer ka buk, bi rer ur gi bi dav ran ma la rý, 

ye te ri ka dar kö tü bir þey dir. An cak söz 

ko nu su ço cuk ola ða nüs tü bi ri ise –bu-

nun la du yar lý ve ze ki olu þu nu kas te di yo-

rum– du rum da ha da be ter bir hal alýr. 

Ma til da bu iki özel li ði de ta þý yor du 

ama, her þey den ön ce ze kiy di. O ka dar 

iþ lek bir zekâsý var dý ve o ka dar ko lay 

öð re ni yor du ki, ye te ne ði en ge ri zekâlý ana-ba ba lar 

için bi le apa çýk or ta da ola bi lir di. Bay ve Ba yan Wor-

mwood ise öy le an la yýþ sýz dý lar ve ken di kü çük boþ 

ya þan tý la rý nýn içi ne öy le si ne gö mül müþ ler di ki, kýz la-

rý ile il gi li ola ðan dý þý her han gi bir þey fark ede me di-



ler. Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, kü çük kýz la rý bir 

ba ca ðý ký rýk hal de sü rü ne rek eve gir sey di bi le du ru-

mu fark ede cek le rin den þüp he li yim.

Matilda’ nýn er kek kar de þi Mic hael ga yet nor mal 

bir ço cuk tu, ama da ha ön ce be lirt ti ðim gi bi, kýz  kar-

deþ in sa nýn göz le ri ni yu va sýn dan fýr la ta bi lir di. Bir 

bu çuk ya þýn day ken, ko nuþ ma sý ku sur suz du ve bir çok 

ye tiþ kin ka dar ke li me bi li yor du. Ana-ba ba sý bu na al-

kýþ tu ta cak la rý na, ona gü rül tü cü ge ve ze de di ler ve 

sert bir bi çim de, kü çük bir ký zýn gö rü le bi le ce ði ni, 

ama se si nin du yul ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di ler. 

Ma til da üç ya þý na gel di ðin de, ev de sað da sol da 

du ran ga ze te le ri ve der gi le ri in ce le ye rek, oku ma yý 

ken di ken di ne öð ren di. Dört ya þý na gel di ðin de hýz lý 

ve iyi oku ya bi li yor du; do ðal ola rak ki tap la rýn pe þi ne 

düþ tü. Bu ay dýn ai le çev re sin de bu la bil di ði tek ki tap, 

an ne si ne ait Ko lay Ye mek Pi þir me ad lý bir þey di. Bu 

ki ta bý baþ tan so na ka dar oku du ðu va kit, bü tün ye-
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mek ta rif le ri ni ez be re öð ren di. Ama da ha il ginç bir 

þey is te di ði ne ka rar ver di.

“Baba,” de di, “Ba na bir ki tap ala bi lir mi sin 

acaba?” 

“Ki tap mý?”  de di ba ba sý. “Ya lan do lu ki tap la rý ne-

 den istiyorsun?” 

“O ku mak için, baba.” 

“Tan rý aþ ký na söy ler mi sin, TV’ nin ne ek si ði var? 

Alt mýþ iki ek ran lý gü zel bir TV’ miz var ve sen ge lip 

ben den ki tap is ti yor sun! Ký zým, iyi ce þý ma rý yor sun 

ar týk sen!” 

Ma til da, haf ta içi her gün öð le den son ra ev de yal-

nýz ka lý yor du. Er kek kar de þi (on dan beþ yaþ bü yük tü) 

oku la gi di yor du. 

Ba ba sý iþe, an ne si de on mil uzak lýk ta ki bir ka sa-

ba ya, bin go oy na ma ya gi di yor du. Ba yan Wormwood 

bin go ya çok düþ kün dü ve haf ta nýn beþ gü nü öð le den 

son ra la rý bin go oy nar dý. Ba ba sý nýn ona ki tap al ma yý 



15

red det ti ði gü nün öð le den son ra sýn da, Ma til da ken di 

ba þý na kö yün ki tap lý ðý na doð ru yü rü dü. Ora ya var dý-

ðýn da, ken di si ni ki tap lý ða ba kan Ba yan Phelps’ e ta-

nýt tý. Bir sü re ora da otu rup ki tap oku yup oku ya ma ya-

ca ðý ný sor du. Bu ka dar kü çük bir ký zýn ken di ba þý na 

ge li þi ne þa þý ran Ba yan Phelps, yi ne de onu çok iyi 

kar þý la dý.

“Af fe der si niz, ço cuk ki tap la rý nerede?”  di ye sor du 

Ma til da.

“Þu alt raflarda,” di ye kar þý lýk ver di Ba yan Phelps. 

“Bol re sim li bir ki tap bul mak için yar dým cý ol ma mý 

is ter misin?” 

“Ha yýr, teþekkürler,” de di Ma til da. “Ken di ba þý ma 

be ce re bi le ce ðim den eminim.” 

Ma til da o gün den iti ba ren her öð le den son ra, an-

ne si bin go ya gi der git mez, tý pýþ tý pýþ ki tap lý ða yü rü-

yor du. Yal nýz ca on da ki ka sü ren yü rü yüþ, ona ra hat 

bir kö þe de ken di ba þý na otu rup ki tap la rý bir bi ri pe þi 

sý ra de vir di ði iki fev ka la de saat sað lý yor du. Ora da bu-

lu nan tüm ço cuk ki tap la rý ný oku yup bi tir dik ten son-

ra, baþ ka þey ler bul mak için et raf ta do laþ ma ya baþ la-

dý.

Ýki haf ta dýr onu bü yü len miþ çe si ne iz le yen Ba yan 

Phelps, ma sa sýn dan kalk tý ve ký za doð ru yü rü dü. 

“Yar dým ede bi lir mi yim Matilda?”  di ye sor du.

“Þim di ne yi oku ya ca ðý mý düþünüyorum,” de di 

Ma til da. “Tüm ço cuk ki tap la rý ný bitirdim.”
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“Ya ni re sim le ri ne bak tým mý de mek istiyorsun?” 

“E vet, ama ki tap la rý da okudum.” 

Ba yan Phelps upu zun bo yuy la aþa ðý ya doð ru 

Matilda’ ya, Ma til da da yu ka rý ona doð ru bak tý.

“Ba zý la rý nýn çok ye ter siz ol du ðu nu düþünüyorum,” 

de di Ma til da, “a ma öte ki ler çok hoþ tu. En çok Giz li 

Bahçe’ yi sev dim. Gi zem le do luy du. Ka pa lý ka pý nýn ar-

ka sýn da ki oda nýn ve bü yük du va rýn ar ka sýn da ki bah-

çe nin gizemi.” 

Ba yan Phelps afal la mýþ tý. “Tam ola rak kaç ya þýn-

da sýn, Matilda?”  di ye sor du.

“Dört ya þýn da ve üç aylýðým,” de di Ma til da.

Ba yan Phelps iyi den iyi ye afal la dý, an cak bu nu 

ken di ne sak la ya cak ka dar ak lý se lim sa hi biy di. “Þim di 

ne tür bir ki tap oku mak istiyorsun?”  di ye sor du.

Ma til da, “Bü yük le rin oku duk la rý cins ten, ger çek-

ten iyi bir ki tap oku mak istiyorum,” de di. “Ün lü bir 

ki tap, ama isim bilmiyorum.” 

Ba yan Phelps aðýr aðýr raf la rý göz den ge çir di. Na-

sýl bir ki tap ver me si ge rek ti ði ni bi le mi yor du. Ýn san 

ye tiþ kin ler için ya zýl mýþ ün lü bir ki ta bý dört ya þýn da ki 

bir kýz ço cu ðu için na sýl se çer, di ye sor du ken di ken di-

ne. Ýlk dü þün ce si, on beþ ya þýn da ki okul lu kýz lar için 

ya zýl mýþ bir aþk hikâye si seç mek ti. An cak ne den se ra-

fýn ya nýn dan iç gü dü sel ola rak geç ti ði ni fark et ti.

“Bu nu dene,” de di so nun da. “Çok ün lü ve çok 

iyi dir. Çok uzun ge lir se, ba na ha ber ver, sa na da ha 

ký sa ve bi raz da ha ko lay bir þey bulayým.” 
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