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Gianni Rodari

İtalya’nın yetiştirdiği en iyi çocuk 
kitapları yazarı olarak tanınan 
Gianni Rodari (1920-1980), daha on 
yaşındayken şiirler yazıyor, müzikle 
uğraşıyordu. Amacı müzisyen olmaktı. 
Yirmi yaşında müzik öğretmeni oldu. 
İkinci Dünya Savaşı patlayınca, 
ülkesinde gerçekleşen faşist düzene 
karşı girişilen harekete katıldı. Uzun 
süre gazetecilikle uğraşan yazar, bir 
çocuk gazetesinin de yönetmenliğini 
yaptı. 1947’de çocuklar için yazmaya 
başladı. Onun hayatının ikinci dönemi 
böyle başladı. Sonunda da, dünyanın 
en iyi çocuk kitapları yazarlarına verilen 
büyük ödülü, Hans Christian Andersen 
Ödülü’nü 1970 yılında aldı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
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I. Gulp! İki Kere Gulp!

Milano, Settembrini Sokağı 175 No’lu apartma-

nın 14 No’lu dairesinde ailesiyle yaşayan ve kısaca 

Gip denen sekiz yaşındaki Giampiero Binda, 17 

Ocak günü saat 18.30’da televizyonu açtı, ayakka-

bılarını çıkarttı, Beyaz Tüy’ün Serüvenleri adlı diziyi 

izlemek üzere yeşil, yapay deri koltuğun içine kıv-

rılıverdi.

Sağındaki koltukta da Gip’in beş yaşındaki kar-

deşi Filippo Binda oturuyordu. O da, rahat etmek 

için ayakkabılarından kurtulmuştu ve rasgele yere 

fırlatmıştı.

Yaşın yanı sıra kardeşler arasında bir fark daha 

vardı: Gip, Inter takımını tutarken, Flip, Milan’ı tu-

tuyordu ama bunun bizim öykümüzle bir ilgisi yok. 

Öykümüz saat 18.38’de Gip’in bacaklarında –ama te-

ninde değil, içinde– bir kaşıntı hissetmesiyle başlıyor.
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Saat tam 18.39 olduğunda Gip tanımadığı ama 

karşı koyamadığı bir güç tarafından çekilmeye başla-

dı. Koltuğundan yükseldi, birkaç saniye uzaya doğru 

hareket etmek üzere olan bir füze gibi havada salın-

dı, odayı boydan boya aştı ve baş aşağı televizyonun 

içine daldı. 

O anda dört bir yandan yağmaya başlayan ok-

lardan korunabilmek için kendini zar zor bir kayanın 

arkasına attı. Bu yeni bakış noktasından şaşkınlıkla 

odaya, dibinde ayakkabılarının durduğu boş koltuğu-

na ve şaşkınlıkla, “Gulp! İki kere Gulp! Nasıl becerdin 

bunu? Televizyonun camı kırılmadı bile!” diye haykı-

ran Flip’e bakıyordu.

“Ne bileyim ben nasıl becerdiğimi Flip.”

“Ama aynı Beyaz Tüy gibi ekranın içindesin. Ne-

reden geçtin?”

“Ne bileyim ben nereden geçtiğimi Flip.”

“GULP! ÜÇ KERE GULP! Ama biraz kenara çekil, 

iyi göremiyorum.”

“Üzerime oklar yağarken nasıl çekilebilirim Flip?”

“Tam bir ödleksin! Hiçbir şey göremez oldum.”

Bu arada iyi yürekliler, Gip’e aldırmadan, kötü 

yüreklileri püskürtüyorlardı. Beyaz Tüy kabilesi her 

cuma olduğu gibi düşmanlarını savuşturmuştu. Sah-

ne çok hızla değişti. Gip, şimdi kayanın arkasında 

değil, bir atın dört ayağı arasında duruyordu.

“HAYDAA!” diye bağırdı çok korkan Flip.
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Ama tehlikeli bir durum yoktu çünkü at eğitim-

liydi. 

“Hazır oradayken,” dedi bunun üzerine Flip, “Be-

yaz Tüy’e sorsana, neden iki haftadır Gürleyen Bu

lut’   tan hiç haber alamıyoruz.”

“İyi ama o İtalyanca anlamıyor ki!”

“Eh, sen de önce, UGH! de.”

“UGH!” dedi Gip.

Ama Beyaz Tüy’ün başka işleri vardı: tam o anda 

uzun, siyah saçları örgülü olan squaw’ını1 bağlandığı 

ka zıktan kurtarmakla meşguldü.

Gip, çekine çekine bir kez daha “UGH, UGH!” 

dedi. 

“Daha yüksek sesle söylesene,” diye yüreklendir-

di Flip onu. “Korktuğun belli oluyor. Tabii senin gibi 

İn ter’i tutan birinden de bu beklenir.”

“Milan’ı tutuyorsun da ne oluyor; orada koltuğun

da rahat rahat oturuyorsun.”

“Ah, öyle mi? Ben de televizyonu kapatır, seni yok 

ederim şimdi.”

Böyle diyen Flip yere atladı, ayakkabılarını ayağı

na geçirmekle zaman yitirmeyip elini uzaktan ku-

manda aletine uzattı. 

Gip, avazı çıktığı kadar, hatta yedekte tuttuğu se-

siyle, “HAYIIIIR!” diye haykırdı.

1  Squaw, Algonquian Kızılderililerinin dilinde kadın anlamına gelir. (Ç.N.)
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“Şimdi kapatıyorum!”

“Anne yetiş!”

Mutfakta ütü yapmakta olan Bayan Binda, “Ne 

var?” diye seslendi.

“Flip televizyonu kapatmak istiyor.”

“Flip, yaramazlık yapma,” dedi her zaman sabırlı 

olan anneleri.

“Ama televizyonun içine kendisi atladı.”

“Gip, bırak şaka yapmayı,” dedi anneleri ütü 

yap   ma yı sürdürerek. “Televizyona da  dokunmayın, 

bozulur.” 

“Dokunmak da neymiş,” dedi Flip hemen, “oldu-

ğu gibi girdi televizyonun içine. Sadece ayakkabıları 

kaldı dışarıda.”

“Size kaç kere söyledim,” dedi Bayan Binda, 

“evde yalınayak gezmeyin.”

Gip oradan lafa karışarak, “Flip de yalınayak ge

zi  yor,” dedi. Bayan Binda, duruma el koymanın za

manının geldiğine karar verdi. İçini çekerek ütüyü 

bı raktı ve küçük odanın kapısından başını uzattı.

“Giiiip!”

“Anne!”

“Bu da nereden geldi aklına benim güzel oğlum?”

“İnan bana benim suçum yok anneciğim,” dedi 

Gip hıçkırarak. “Ben uslu uslu oturuyordum... Bak,” 

di yerek tanık olarak boş duran koltuğu gösterdi. 

“Baban ne diyecek şimdi bu işe,” diyen Bayan 
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Binda içini çekerek boş koltuğa yığıldı.

O anda, loto oynamaya gitmiş olan ihtiyar Emma 

Teyze eve girdi. 

“Neler görüyorum?” Kardeşi olan Bayan Binda’ya 

öfkeli bir bakış atarak bağırmaya başladı. “Sen ço-

cuklarının böyle tehlikeli oyunlar oynamalarına izin 

mi veriyorsun?”

İki kelimeyle ona durum açıklandı ama inana-

madı.

“Evet, evet anlatın bakalım bu ‘gizemli güçleri’. 

Şuradaki küçük beyin babasından yiyeceği papara-

dan saklanmak için oraya girdiğini söyleseniz daha 

iyi olur. Tabii, bu akşam matematiğinin dört olduğu 

karnesini imzalatacaktı babasına değil mi? İşte, asıl 

bu yüzden yiyecek dayağı. Ama ucuz kurtulamayacak 

bu sefer! Ben hemen bir elektrikçiye telefon edeyim.”

İyi bir zılgıt yiyen elektrikçi on dakika içinde ora-

da olacağına söz verdi. 

Bu arada Kızılderililer sesleri ve görüntüleriyle 

gayet kibar bir şekilde ekranı terk ederek, yerlerini 

zeytinyağı koymadan nasıl salata yapılabileceğini an-

latan bir hanıma bıraktılar.

“Ne iş!” diye homurdandı Flip. O anda resim yap-

maya karar verdi. Masanın üzerine beyaz kâğıdını, 

boyalarını, su kabını, hem kendine hem Gip’e ait olan 

fırçaları yerleştirdi.

Görüntüsünün içine düştüğü salata tabağından 

sarkan Gip, “Anne, Flip benim fırçalarımı aldı,” diye 
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duruma itiraz etti.  

“Flip, ağabeyinin eşyalarına dokunma.”

Flip bu sözleri işittiğine ilişkin bir hareket yap-

madı. Hatta Gip’in fırçalarından biriyle güzel bir mavi 

boya sürmeye başladı. Gip, bağırdı, haykırdı, tehdit 

etti. Ama hayatında ilk defa kardeşine bir şamar atma 

özgürlüğüne sahip değildi. Engellendiği için öfkesi iki 

kat arttı.

Gip bağırıyordu.

Flip onu duymamak için bağırıyordu.

Onları yatıştırmak için anne ve Emma Teyze ba-

ğırıyorlardı.

Bu şahane konserin tam ortasında, bankadaki 

işinden dönen Bay Giordano Binda bizzat içeriye gir-

di. Baba. Ailenin babası.

“Ne güzel bir karşılama,” dedi.

“Ah, merak etme,” dedi Bayan Binda telaşla, 

“elektrikçi şimdi gelecek.”

“O da gelip bağırmaya başlarsa, itfaiye gelir bu 

eve. O niye geliyormuş ki? Gene çamaşır makinesi mi 

bozuldu?” 

“Hayır, Gip için.” 

“Gip mi? Eminim geçen haftaki gibi benim elek-

trikli tıraş makinemi bozmuştur. Hem, Gip demişken. 

Nereye saklandı o?”

“Buradayım baba,” diye seslendi ince bir ses.

Bay Binda kulaklarının verdiği emre uyarak tele-
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vizyona doğru döndü ve bir baba heykeli gibi donup 

kaldı.

“Artık olan oldu,” diye konuşmayı sürdürüyordu 

Emma Teyze. “Onu bağışlamamalıyız. Önümüzdeki 

dönem bizim Gip okulun en iyi karnesini getirmeli ve 

matematikte Milano’nun en yüksek notunu almalı.”

Kafası iyice karışan Bay Binda, “Karne mi? Mate-

matik mi?” dedi.

“Şimdi sana getiriyorum, onu imzalayınca Gip de 

uslu uslu oradan çıkar ve sofraya otururuz.”

Bayan Binda her şey çözüme ulaşmış gibi kar-

nenin evin reisinin sindirebileceği şekilde beklemesi 

için konduğu çekmeceye yöneldi. 

“Bırak şimdi, bırak şimdi,” dedi Bay Binda. “Bu-

rada söz konusu olan not değil korkunç bir hastalık. 

Geçenlerde gazetede Rodari diye bir muhabir aynen 

böyle bir durumu haber yapmıştı; bir avukat ama 

avukatların avukatı, avukatların kralı böyle bir has-

talığa yakalanmıştı. Bu avukat televizyona öylesine 

bağımlıydı ki, aile sini, işlerini, sağlığını ihmal etmeye 

başlamıştı. Onun için dünyada televizyondan başka 

bir şey yok gibiydi. Gece gündüz, hiçbir programı 

kaçırmamak için televizyon başından kalkmıyordu. 

Hatta yayın olmadığı saatlerde bile her an bir spiker 

görünebilir diye televizyonu açık tutuyordu. Ne varsa 

seyrediyordu: komedi dizilerini, filmleri, konferans-

ları, reklamları, aradaki boşluk doldurma görüntüle-
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rini; aynen Gip ve Flip gibi. Bu bir hastalık elbette.” 

“Peki nasıl sonuçlanmış?”

“Sonunda avukat televizyonun içine düşmüş ve 

üç gün onun içinde kalmış. Düşünün; müşterilerini 

bu pozisyonda kabul ettiği için rezil oluyormuş çün-

kü üzerinde kolsuz bir gömlek ve pantolon askısı 

varmış; kravatını bile takamamış.”

“Peki nasıl çıkmış oradan?”

Bay Binda, bu soruya yanıt vermek için ağzını 

açtı. Sonra sanki aklına ansızın bir şey gelmişçesine 

hole koştu, kapıyı açıp dışarı çıktı ve karşı dairede 

oturan Avukat Prosperi’nin kapısını çaldı. Bu Prosperi 

de başka bir avukattı ama hastalığa yakalanan o de-

ğildi; bilirsiniz İtalya’da sonsuz sayıda avukat vardır.

“İyi akşamlar Bay Binda! Bir şeye mi ihtiyacınız 

var? Buyurun.”

“Bir ricam olacaktı; televizyonunuzu on dakikalı-

ğına bana ödünç verebilir misiniz?”

“Tam da şimdi mi? Haberler başlamak üzere ve 

ka çırmak istemiyorum. Neden şöyle yapmıyoruz? Si-

zin televizyon bozulduysa, gelip bende seyredebilir

si niz.”

Bay Binda iki kelimeyle durumu özetledi ve şunu 

ekledi: “Gazetede bu hastalığın çaresi de yazıyordu. 

Hastanın yattığı televizyonun karşısına ikinci bir te-

levizyon koymak gerekiyor. Hasta yeni ekran tarafın-

dan çekiliyor, ikinciye atlamak için birinci ekrandan 
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dışarı atlıyor. Havada uçmakta olduğu anda hasta 

yakalanıyor, iki televizyon aynı anda söndürülüyor 

ve çekim sona erdiği için hasta dünyaya geri dönmüş 

oluyordu. Elbette yere düşerken canını yakmaması 

için zemine bir halı sermek gerekiyor. Sözünü ettiğim 

ünlü avukat bu sistemle kurtulmuş ama yere düşünce 

başında üç şiş lik belirmiş ve bunlar da ancak on iki 

günde iyileşe bil miş.”

Avukat Prosperi anlatılanları sabırla dinledi, du-

rumu gözleriyle görmek istediği için televizyonuna 

bakmaya geldiğinde, Gip ona utangaç utangaç el 

salladı. Avukat yardım edeceğini ama bunu ancak ha-

berleri iz ledikten sonra yapabileceğini bildirdi. 

“Biliyorsunuz, tek seyrettiğim program haberler-

dir.”

Ne yazık ki haberler sona erdiğinde avukat Pros-

peri’nin çocukları huysuzluk ederek televizyonun 

ye rinden kalkmasına izin vermediler çünkü ısrarla  

“Uy ku dan Önce” programını seyretmek istiyorlardı. 

Kimse çocukları kandıramadı.

Zavallı Gip “Uykudan Önce” programını da bu 

pek rahatsız pozisyonda seyretti. Aradaki reklamlar-

da, tüpten sıkılan diş macunundan canını kurtarsa 

köpüklü çamaşır leğenine düşme tehlikesi atlatı-

yordu. Bebek pudrasının tozu gözlerine, burnuna 

doluyor, onu hem öksürtüyor hem de gözlerini ya-

şartıyordu. Emma Teyze’nin çığlıkları ve Flip’in acı-
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masız kahkaha la rı arasında reklamı yapılan boya, 

kazağında pek ilginç çiz giler oluşturdu. Yeni çıkan 

bir tükenmezkalem burnunun tam altına güzel bir 

posbıyık kondurdu. Aslında peynirlerden birini ağzı-

na atıp karnını doyurmaya niyetliydi ama elini çabuk 

tutamadı ve parmaklarına romatizma ilacı süründü. 

“Uykudan Önce” programı bitince Avukat Prospe-

ri, söz verdiği üzere televizyonunu Bindaların evine 

getirdi ama hâlâ homurdanıyordu: “Tam da şimdi 

boks yarışması başlıyordu... Biliyorsunuz, beni tek 

ilgilendiren program odur...”

Yeni gelen televizyon, reklamlarda üzerine bu-

laşanları mendille temizlemeye çalışan Gip’in içinde 

bulunduğu ekranın karşısına yerleştirildi. Gip düş-

tüğünde kafası şişmesin diye Emma Teyze yere evde 

ne kadar kilim varsa hepsini üst üste serdi. Ve deney 

başladı. 

“Dikkat,” dedi Bay Binda, “ben işaret edince te-

levizyonları kapatacaksınız. Ama dikkatli olun: İkiniz 

de aynı anda yapmalısınız bunu!” Sonra tele–oğluna 

döndü ve şöyle dedi: “Gip gözlerini dikkatle avukatın 

televizyonuna dik.”

Gip söz dinledi. Aynı anda bu serüvenin baş-

langıcında hissettiği o kaşıntıyı yeniden hissetmeye 

başladı. İşte gene harekete geçen bir füze gibiydi, te-

levizyon ekranından dışarıya sıçrıyordu ve ultrasonik 

bir hızla odanın bir ucundan ötekine uçuyordu.  
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Bu inanılmaz olaya hayranlıkla bakan Bay Binda 

ne yazık ki işaret vermeyi unuttu. Gip aynı hızla Avu-

kat’ın televizyon ekranının içine daldı ve... görünmez 

oldu. “Gip! Gip! Neredesin? Bizi duyuyor musun Gip?”

İki televizyonda birden beliren görüntüde bir İn-

giliz boksör ile bir İtalyan boksör birbirlerini yumruk-

lamaya başlamıştı. Gip ise ortalarda görünmüyordu.

“Haydi, ikinci kanala bakalım.”

Bay Binda’nın ve Avukat Prosperi’nin televizyon-

larında ikinci kanalda hiçbir şey yoktu. 

“Peki şimdi ne yapacağız?”

O anda kapı çalındı. Bir mayıs gülü gibi taptaze 

or  taya çıkan elektrikçi, “Beni mi çağırdınız? Ne var-

dı?” diye soruverdi.

Hepiniz bilirsiniz, elektrikçiler çağrıldıkları yere 

geç gelmekle ün salmışlardır.
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Milano’daki sıradan bir evde yaşayan sekiz yaşındaki 
Giampiero Binda televizyon izlemeye çok düşkündür. Bir gün 

yine yeşil koltuğunda oturmuş, en sevdiği dizilerden birini 
beklerken, bacaklarında içten gelen, tatlı bir kaşıntı hisseder. 
Derken, karşı koyamadığı tuhaf bir güç tarafından çekilmeye 

başlar, koltuğundan yükselir, fırlamaya hazır bir füze gibi 
havada salınır ve kendini televizyonun tam içinde buluverir. 

Sonra başına neler mi gelir? Merak eden kitabı okusun!

Televizyona düşkün olanlar, 
eşsiz bir serüven sizi bekliyor!
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