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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

Bay Kıl

Bayan Kıl

Tombilik Kuş

Şaklabani 
Maymunlar
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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:

BENEK TOZU VE

DİĞER MÜTHİŞ SIRLAR

BÜYÜLÜ PARMAK

CADILAR

 CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM
ASANSÖRÜ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA 
FABRİKASI

DEV ŞEFTALİ

DÜNYA ŞAMPİYONU DANNY

GEORGE’UN HARİKA İLACI

İRİKIYIM TİMSAH

KAPLUMBAĞA

KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN

KOCA SEVİMLİ DEV

MATİLDA

TEK BAŞINA

YAMAN TİLKİ 

ZÜRAFA, PELİ ve BEN



 

Roald Dahl ile ilgili ayrıntılı
bilgi için

www.roalddahl.com

 



Emma için
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Kıllı Suratlar

Bu ara lar or ta lık ta am ma çok kıl lı su rat lı er kek 

var!

Er kek le rin su rat la rı ol du ğu gi bi sa kal bı yık la kap

la nın ca, as lın da ne ye ben ze dik le ri hiç mi hiç an la şıl

mı yor. 

Bel ki de bu yüz den sa kal bı yık bı ra kı yor lar. Ne ye 

ben ze dik le ri an la şıl ma sın di ye. 

Bir de yı kan ma der di var. 

Çok kıl lı olan la rın yüz le ri ni yı ka ma sı, si zin be nim 

sa çı mı zı yı ka ma mız ka dar zor bir iş her hal de. 

Şim di, be nim me rak et ti ğim şey şu: Bu kıl lı su rat

lı adam lar yüz le ri ni ne ka dar za man da bir yı kı yor lar? 

Bi zim gi bi sa de ce haf ta da bir ke re, pa zar ge ce le ri mi? 

Aca ba, yüz le ri ni şam pu an la mı yı kı yor lar? Saç ku rut

ma ma ki ne si kul la nı yor lar mı? Yüz le ri kel ol ma sın 

di ye saç to ni ği sü rü yor lar mı? Su rat la rın da ki kıl la rı 
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kes ti rip dü zelt tir mek için ber be re mi gi di yor lar, yok sa 

ken di le ri ban yo ay na sı nın kar şı sın da, tır nak ma ka

sıy la mı ke si yor lar?

Bil mi yo rum. Ama bir da ha kıl lı su rat lı bir adam 

gör dü ğü nüz de (ya ni her hal de so ka ğa çık tı ğı nız an da) 

bel ki ona bi raz da ha dik kat li ba kar, siz de bu ko nu la

rın ba zı la rı nı me rak eder si niz.

Bay Kıl

Bay Kıl da bu kıl lı su rat lı adam lar dan bi riy di. 

Al nı, göz le ri ve bur nu dı şın da bü tün yü zü ka lın kıl lar

la kap lıy dı. Bu run ve ku lak de lik le rin den bi le iğ renç 

kıl tu tam la rı fış kı rır dı.

Bay Kıl bu kıl la rın ken di si ni müt hiş akıl lı ve ha va

lı gös ter di ği ni dü şü nü yor du. Ama as lın da ne akıl lıy dı 

ne de ha va lı. Bay Kıl, kıl ada mın te kiy di. Za ten öy le 

doğ muş tu. Şim di, ya ni alt mış ya şın da, es ki sin den de 

da ha kıl dı. 

Bay Kıl’ın yü zün de ki kıl lar ço ğu kıl lı su rat lı ada

mın kıl la rı gi bi ay nı yön de, düz gün uza mı yor du. 

Tır nak fır ça sı kı lı gi bi, dim dik di ken ler ha lin de fış kı

rı yor du.

Aca ba Bay Kıl bu di ken li tır nak fır ça sı su ra tı nı ne 

ka dar za man da bir yı kı yor du?
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Ce vap: HİÇ BİR ZA MAN, Pa zar gün le ri bi le yı ka

mı yor du. 

Yıllardır yı ka ma mış tı su ra tı nı. 

Pis Sa kal lar

Bil di ği niz gi bi si zin, be nim su rat la rı mız, ya ni kıl

sız su rat lar ye te rin ce sık yı kan ma dı ğın da, bi raz kir le

nir, o ka dar; bu da öy le fe ci bir şey de ğil dir. 

Ama kıl lı su rat la rın bam baş ka bir du ru mu var dır. 
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Çe şit li nes ne ler, özel lik le yi ye cek ler kıl la ra ta kı lır. 

Sos lar, sal ça lar, kıl la rın ara sı na gi rip ora da ka lır lar. 

Si zin, be nim gi bi in san lar pü rüz süz yüz le ri ni bez le 

bir si li ver di ler mi, nor mal de ne bi le cek ha le ge lir ler 

he men, ama kıl lı su rat lı adam lar böy le bir şey ya pa

maz lar.

Ay rı ca, biz ler dik kat li olur sak, bü tün yü zü mü

ze bu laş tır ma dan ye mek yi ye bi li riz. Ama kıl lı su rat lı 

adam lar yi ye mez ler. Bir da ha ki se fe re, ye mek yi yen 

kıl lı su rat lı bir adam gör dü ğü nüz de dik kat le iz le yin; 

ağ zı nı ar dı na ka dar aç sa da, bir kıs mı nı sa kal la rı na 

bu laş tır ma dan bir ka şık çor ba yı ya da don dur ma yı 

ya da çi ko la ta so su nu yut ma sı nın im kân sız ol du ğu nu 

gö re cek si niz.

Bay Kıl ye mek yer ken ağ zı nı pek aç mak zah me ti
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ne bi le kat lan maz dı. Bu yüz den de (ay rı ca hiç yı kan

ma dı ğı için), su ra tın da, kıl la ra ya pı şıp kal mış yüz ler

ce kah val tı nın, öğ le ve ak şam ye me ği nin ar tık la rı 

olur    du her za man. Bü yük par ça lar ol maz dı ama, çün

kü on la rı ye mek yer ken eli nin ter siy le ya da ko luy la 

si ler di. Ama ya kın dan bak tı ğı nız da (bak mak is te ye ce

ği ni zi san mı yo rum ya), sa kal la rı na ya pı şık mi nik par

ça lar ha lin de ki ku ru muş om let le ri, ıs pa nak la rı, 

do ma tes sal ça la rı nı, kı zar mış ba lık la rı, in ce in ce 

doğ ran mış ta vuk ci ğer le ri ni ve Bay Kıl’ın ye mek ten 

hoş lan dı ğı bü tün di ğer iğ renç şey le ri gö re bi lir di niz.

Dahada ya kın dan bak tı ğı nız da (ba yan lar bay lar, 

bu run la rı nı zı tı ka yın), üst du da ğı nın te pe sin den fış kı

ran bı yık sı  di ken le rin ta iç le ri ne bak tı ğı nız da, eliy le 

si le me miş ol du ğu çok da ha bü yük nes ne ler gö rür dü

nüz her hal de, ay lar dır ora da du ran şey ler; ör ne ğin 
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bir par ça kurt lu ye şil pey nir ya da küf len miş, ba yat 

bir mı sır gev re ği, hat ta ya pış kan bir kon ser ve sar dal

ye kuy ru ğu. 

Bü tün bun lar sa ye sin de Bay Kıl’ın kar nı hiç aç 

kal maz dı. Di li ni dı şa rı çı ka rıp ke na ra doğ ru kı vı ra rak 

ağ zı nın çev re sin de ki kıl or ma nın da keş fe çı kar ve her 

za man ke mi ri le cek biriki lez zet li lok ma bu lur du. 

Si ze Bay Kıl’ın iğ renç, pis ko ku lu bir ih ti yar ol du

ğu nu an lat ma ya ça lı şı yo rum.

Ay rı ca, son derece fe sat bir ih ti yar dı, bi raz dan 

ken di niz de gö re cek si niz za ten.

Ba yan Kıl

Ba yan Kıl da ko ca sın dan aşa ğı kal maz dı.

Ta bii onun su ra tı, ko ca sı gi bi kıl lar la kap lı de ğil

di. Keş ke ol say dı, hiç de ğil se o kor kunç çir kin li ği 

bi raz cık ka pa nır dı.

Şu na bir ba kın.

Bun dan da ha çir kin su rat lı bir ka dın gör dü nüz 

mü? Hiç san mı yo rum.

Ama işin ga rip ya nı şu ki, Ba yan Kıl do ğuş tan 

çir kin de ğil di. Genç li ğin de ol duk ça hoş bir yü zü var

dı. Çir kin li ği, yaş lan dık ça yıl lar bo yun ca, ya vaş ya vaş 

ge liş miş ti.



Böy le bir şey niye ol sun? Du run an la ta yım.

İn sa nın dü şün ce le ri çir kin se, za man la yü zü ne 

vur ma ya baş lar. Bu in san her gün, her haf ta, her yıl 

çir kin şey ler dü şü nür se, yü zü gi de rek çir kin le şir ve 

so nun da ba kıl ma ya cak ha le ge lir.

İyi dü şün ce le ri olan bir in san asla çir kin ola maz. 

Bur nu nuz yam ru yum ru, ağ zı nız eğ ri büğ rü de ol sa, 
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çift çe ne li ve diş lek de ol sa nız, dü şün ce le ri niz iyiy se, 

yü zü nüz den gü neş ışı nı gi bi fış kı rır bu dü şün ce ler, 

her za man çok hoş gö rü nür sü nüz.

Ba yan Kıl’ın su ra tın dan ışı yan bir şey yok tu. 

Sağ elin de bir bas ton ta şır dı. Sol aya ğı nın ta ba

nın da çı ban lar çık tı ğı ve yü rür ken acı dı ğı için bas ton 

ta şı dı ğı nı söy ler di her ke se. Ama as lın da bas to nu, 

kö pek, ke di, kü çük ço cuk lar gibi şeylere vur mak için 

ta şır dı.

Bir de cam gö zü var dı. Ba yan Kıl’ın cam gö zü hep 

ters ta ra fa ba kar dı.
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