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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.
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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

BENEK TOZU VE  
DİĞER MÜTHİŞ SIRLAR

BÜYÜLÜ PARMAK

 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

YAMAN TİLKİ

ZÜRAFA, PELİ VE BEN
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Cadılarla İlgili Önemli
Bir Açıklama

Ma sal lar da ki ca dý la rýn baþ la rýn da si yah þap ka lar, 

sýrt la rýn da si yah pe le rin ler var dýr, sü pür ge le ri ne bi nip 

ora dan ora ya uçar du rur lar.

A ma bu oku ya ca ðý nýz ma sal fa lan de ðil. Bu ra da 

GER ÇEK CA DI LAR an la tý lý yor.

GER ÇEK CA DI LAR LA il gi li öð ren me niz ge re ken 

en önem li þey ne dir bi li yor mu su nuz? Can ku la ðýy la 

din le yin be ni. Þu sö zü mü hiç unut ma yýn:

GER ÇEK CA DI LAR sý ra dan giy si ler gi yer ler ve týp

ký sý ra dan ka dýn la ra ben zer ler. Sý ra dan ev ler de otu

rur lar ve SI RA DAN ÝÞ LER DE ça lý þýr lar.

On la rý ya ka la mak iþ te bu yüz den çok zor dur.

GER ÇEK BÝR CA DI ço cuk la rý gü na hý ka dar sev

mez, ço cuk lar dan nef ret eder, ço cuk gö rün ce kan 

beynine sýç rar.

GER ÇEK BÝR CA DI, dur ma dan, ken di özel böl
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ge   sin de ki ço cuk lar dan kur tul ma nýn yol la rý ný arar, 

dü  zen ler ku rar. On la rý bir bir or ta dan kal dýr ma ya tak

mýþ týr ak lý ný. Bü tün gün, sa bah tan ak þa ma ka dar bu

nu dü þü nür. Ýs ter bir sü per mar ket te ka si yer, is ter bir 

iþa da mý nýn sek re te ri ol sun, is ter caf caf lý bir ara bay la 

ha va atý yor ol sun (bir ca dý bun la rýn hep si ni ya pý yor 

ola bi lir), ka fa sý nýn içi her an ço cuk lar dan kur tul ma

nýn kan lý plan la rýy la do lu dur, ne et sem de þu ço cuk

la rý yok et sem di ye dü þü nür, ço cuk la rýn kö kü ne kib rit 

su yu dök mek için ya nýp tu tu þur.

Bü tün gün, ken di ken di ne, “A ca ba þim di han gi 

ço cu ðu temizlesem?”  di ye söy le nir du rur.

Siz ko ca bir kü lah çi ko la ta lý don dur ma yý yer ken 

zevk ten dört kö þe olu yor sa nýz, GER ÇEK BÝR CA DI bir 

ço cu ðun ümü ðü nü sý ký ve rir ken se kiz kö þe olur.

Bir ço cu ðu or ta dan kal dýr ma ya bir haf ta sý ný ayý

rýr. Bir haf ta dan az sü rer se de li ye dö ner.

Haf ta da bir ço cuk, yýl da el li iki ço cuk eder.

A man ver me, inim inim in let ve yok et.

Tüm ca dý lar böy le dü þü nür iþ te.

Kur ban bü yük bir özen le se çi lir. Son ra, bir av cý 

or man da ki kü çük bir ku þa na sýl sez dir me den yak la

þýr sa, ca dý da za val lý ço cu ðun bur nu nun di bi ne ka dar 

so ku lur. Ayak la rý nýn ucu na ba sa ba sa, usul ca ve ses

siz ce. Yak la þýr, yak la þýr. Son ra bir den, en uy gun an da 

üs tü ne çul la ný ve rir! Bir an da or ta lýk ka rý þýr, göz gö zü 
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gör mez, ký zýl ca ký ya met ko par, yer ye rin den oy nar. 

Bir de ba kar sý nýz, ço cu ðun ye rin de yel ler esi yor.

Bil me li si niz ki, ca dý de di ðin ne ço cuk la rýn ka fa

sý na bal yoz in di rir ne ký týr ký týr ke ser ne de en se si ne 

kur þun sý kar. Böy le ya pan lar, her kes bi lir ki, ken di le

ri ni ha pis te bu lur lar.

Oy sa bir ca dý as la ya ka yý ele ver mez. On par ma

ðýn da on si hir var dýr, þey ta nýn gö zün den sür me yi ça

lar, bi le si niz. Ca ný is ter se, yer de ki taþ la rý kur ba ða lar 

gi bi zýp zýp zýp la ta bi lir, alev le ri su yun üs tün de ya rýþ 

et ti re bi lir.

Böy le si bü yü lü güç ler çok teh li ke li dir.

Ney se ki, bu gün dün ya mýz da çok faz la GER ÇEK 

CA DI kal ma dý. Çok faz la kal ma dý, ama yi ne de in sa

ný kor ku ta cak ka dar var. Ör ne ðin, Ýngiltere’ de yüz ka

dar GER ÇEK CA DI ol du ðu söy le ne bi lir. Ba zý ül ke ler de 
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da ha çok, ba zý la rýn da da ha az dýr lar. Ama yer yü zün de 

CA DI LA RIN ol ma dý ðý tek bir ül ke yok tur.

Ca dý her za man ka dýn dýr.

Ka dýn la rý kö tü le mek gi bi bir ni ye tim yok. Ka

dýn la rýn ço ðu hoþ ve se vim li dir. Ama yi ne de bü tün 

ca dý lar ka dýn dýr iþ te. Þim di ye ka dar ca dý nýn er ke ði ni 

gö ren ol ma mýþ týr.

Bu na kar þý lýk, gul ya ba ni ler er kek olur. Hort lak lar 

da öy le. Ger çi on lar da teh li ke li dir. Ama hiç bi ri GER

ÇEK CA DI NIN ya rý sý ka dar bi le teh li ke li de ðil dir.

He le ço cuk lar söz ko nu su ol du mu, bu dün ya da

ki ya ra týk la rýn en teh li ke li si GER ÇEK CA DI LAR DIR. 

GER ÇEK CA DI YI da ha da teh li ke li ya pan, hiç de teh

li ke li gö rün me me si dir. Ca dý la rýn bü tün sýr la rý ný bil se

niz bi le (bi raz dan hep si ni öð re ne cek si niz), çý tý pý tý bir 

ka dý nýn ca dý olup ol   ma dý  ðý ný ko lay ko lay an la ya maz

sý nýz. Þim di bir kap lan, tu tup ken di ni ko ca man bir 

kö pek ký lý ðý na sok sa, bir de tat lý tat lý kuy ruk sal la sa, 

da ya na ma yýp ba þý ný ok þa ma ya kal kar sý nýz ve kap lan 

da si zi afi yet le mi de ye in di ri ve rir. Ca dý lar da böy le

dir iþ te. Ha ným ha ným cýk dur ma la rý na al dan ma mak 

ge  re kir.

Kar þý say fa da ki res mi dik kat le bir in ce le yin ba ka

lým. Bu iki ka dýn dan han gi si ca dý? Bi li yo rum, zor bir 

so ru, ama her ço cuk mut la ka ya nýt la ma ya ça lýþ ma lý.

Çün kü bi le si niz ki, bi ti þi ði niz de ki ev de bir ca dý 

ya þý yor ola bi lir.
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Bu sa bah oto büs te kar þý nýz da otu ran par lak göz

lü ka dýn bir ca dýy dý bel ki de.

Öð le ye me ðin den ön ce so kak ta tat lý tat lý gü lüm

se ye rek si ze þe ker ve ren tey ze bir ca dý ola bi lir.

Ve þim di sý ký du run: Þu an da si ze bu ki ta bý oku

mak ta olan se vim li öð ret me niniz de bir ca dý ola  bi lir. 

Yü zü ne iyi ba kýn. Bu de di ði mi çok saç ma bul du ðu 

için gü lü yor dur bel ki de. Ama bu si  zi ya nýlt ma sýn. 

Çok ze ki ol du ðu için böy le ya pý yor dur bel ki de.

Sa kýn öð ret me ni ni zin ger çek ten bir ca dý ol du ðu

nu söy lü yo rum san ma yýn. Yal nýz ca ola bi lir di yo rum. 

Öð ret me ni ni zin ca dý ol du ðu nu hiç san mý yo rum. Ama 

–her þe yin bir “ama” sý var dýr–  ola bi lir de.

Ah, keþ ke bir ka dý nýn ca dý olup ol ma dý ðý ný an

la ma nýn bir yo lu ol say dý; o za man, ca dý ol duk la rý ný 

an la dý ðý mýz ka dýn la rý bir ya na ayý rýr, hep si ni kýy ma 

ma ki ne si ne atar dýk. Ne ya zýk ki, ca dý la rý ayýrt et me

nin bir yo lu yok. Ama dik kat li ce ba    kar sa nýz ya ka la

ya bi le ce ði niz bir ta kým kü çük iþa  ret ler, tüm ca dý lar da 

rast la nan ba zý ga rip dav

ra  nýþ lar var dýr. Bun la rý 

bi lir ve hep ak lý nýz

da tu  tar sa nýz, da ha 

mi ni cik ken bir ca dý

nýn eli ne düþ mek ten 

kur tu la bi lir si niz.








