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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.

GÖKYÜZÜNDEN GELEN PASTA

SOĞAN OĞLAN

TELEVİZYONA DÜŞEN
ÇOCUK GİP

yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitaplarıdır.
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Marko ile Mirko
ve Şanssız Hırsız

Marko ve Mirko, ikizler. Marko bir metre yirmi 

san tim boyunda; Mirko ise yüz yirmi santim. Mirko’ 

nun masmavi gözleri var, Marko’nunkiler ise mas-

mavi. Anlayacağınız ikiz oldukları için her şeyleri 

bü  tünüyle aynı: ağırlıkları ve boyları; burunları ve 

saç biçimleri, pantolonları, kazakları, ayakkabıları ve 

çorapları. Milano’da Magenta Kapı yakınlarında otu

ruyorlar, ama Vittoria Kapı ya da Lambrate yakınla-

rında otursalardı da bir şey değişmezdi.

Onları ayırt edebilmek için ellerindeki çekiçlere 

dikkat etmek gerekiyor: Marko daima beyaz saplı bir 

çekiç taşır, Mirko ise kara saplı bir çekiç.

Marko ve Mirko’nun babası bu çekiçlere pek iyi 

gözle bakmaz. Bu nedenle sabah erkenden çıkar, ak-

şam geç vakit döner. Bütün gün elektrikli ev aletleri 

sattığı dükkânında oturur ve çekiçler çocukların baş-

larına bir iş açmasın diye umut eder. 
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Marko ve Mirko’nun annesi Bayan Emenda, ha-

nımlar için şapka satar. Arada sırada çocuklarının 

hatrını sormak için eve telefon eder. Ama onlarla ge-

nellikle çekiçler hakkında konuşur.

“Alo. İyi misiniz?”

“Çok iyiyiz anne.”

“Çekiçleriniz elinizde mi?”

“Elbette anne.”

“Onları yalnızca kendinizi savunmak için kullan-

maya söz verdiğinizi unutmayın.”

“Savunmak için anne.”

“Kırılabiliyorlar mı diye anlamak için bardaklara 

çekiç fırlatmayın.”

“Hayır, yapmayız anne; bunun bardak satmak 

için bir uydurma olduğunu anladık.”

“Margot döndü mü?”

“Daha dönmedi anne. Ama sana söz veriyoruz, 

döndüğü zaman onu korkutmak için Drakula’nın 

odasında olduğunu söylemeyeceğiz.”

Margot hizmetçi kız. Adı aslında Margarita, ama 

teyzesi Fransa’da oturduğu için kendine Margot den-

mesini istiyor. Aynı zamanda, hizmetçi değil kâhya 

olduğunu düşünüyor. Bugün öğleden sonra izinli. 

Bay Osvaldo adındaki genç öğrenci ile sinemaya git-

miş olmalı; bu gencin teyzesi de Fransa’da olduğu 

için Margot ile arkadaşlık ediyor.

Marko ile Mirko evde yalnızlar ve televizyon sey-
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rediyorlar. Arada sırada içlerinden biri –bir seferinde 

Marko, bir seferinde Mirko çekicini ekrana fırlatıyor. 

Çekiç havada becerikli bir şekilde dönüyor, bütün 

engelleri atlatıyor ve atan kişinin eline geri geliyor. 

Demek ki bu sıradan bir çekiç değil, bir bumerang

çekiç; bir anlamda da eğitilmiş bir çekiç. Kimi köpeği, 

kediyi, fili, pireyi eğitir; Marko ile Mirko da sabır ve 

maharetle çekiçlerini eğittiler.

Zil çalıyor. Marko ve Mirko, bir yenilik umuduyla 

kapıya koşuyorlar.

“Günaydın, ben doğalgaz şirketinden geliyorum. 

Evde yalnız mısınız?”

Marko, mavi tulumlu genci eleştirel gözlerle in-

celiyor.

“Yalnız olup olmadığımız sizi ilgilendirmez. Ama 

siz doğalgaz işçisi değilsiniz.”

“Siz doğalgaz işçisi numarası yapan adi bir hır-

sızsınız,” diyor Mirko, “ve evleri soymak için geziyor-

sunuz.”

“Bunlar da ne biçim sözler böyle,” diyen genç 

içeri giriyor ve kapıyı dikkatle kapatıyor, sonra da “siz 

bana mutfağı gösterin bakayım,” diyor.

Marko ve Mirko içlerini çekerek onu mutfağa 

gö türüyorlar. Delikanlı, fırını kontrol ediyor, borula

rı çıkartıyor, takıyor, düğmeleri evirip çeviriyor. Bu 

ara da çevresine bakınıyor, içeriye kulak kabartıyor, 

evde büyük biri olup olmadığını anlamaya çalışıyor. 
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Durumdan emin olunca tabancasını çıkartıyor ve gü-

lümseyerek ikizlere şöyle diyor:

“Tamam, her şey yolunda. Şimdi siz şu süpürge 

dolabına girerseniz, canınızı yakmam.”

Marko ve Mirko sessizce bakışarak anlaşıyorlar. 

Marko, delikanlıya “Süpürge dolabına siz gireceksi-

niz,” diyor.

Mirko eyleme geçiyor. Hızlı bir hareketle (bunu 

defalarca çalışmıştır) çekicini fırlatıyor. Eline bir 

çekiç darbesi yiyen hırsız tabancasını düşürüyor ve 

acıdan dans etmeye başlıyor.

“İlginç bir deneyim,” diyor Marko.

“Elbette,” diyor Mirko, geri gelen çekici cebine 

sokarak. “Demek ki parmaklarına bir çekiç darbesi 

yiyen dans etme arzusu duyuyormuş.”

Delikanlı, ikizleri enselerinden yakalayıp başları-

nı birbirlerine vurma niyetiyle ellerini uzatıyor. Ama 

tabii ki Marko’nun süpersonik bir hızla uçup ayağına 

inen çekicini hesaba katmıyor. 

“Lanet ol...” diye haykırıyor delikanlı.

“Gördün mü bak,” diyor Marko ikizine, “ayağa 

yenen bir çekiç darbesi de insanı terbiyesiz yapıyor-

muş.”

“Yeter, teslim oluyorum,” diyor hırsız içini çe-

kerek. “Bari polisi arayın. Onlar hiç olmazsa çekiç 

kullanmıyorlar.”

Marko ve Mirko ona acımayla bakıyorlar.
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“Ne sık fikir değiştiriyorsunuz siz? Önce doğalga-

zı tamir etmek istiyorsunuz, sonra bizi süpürge dola-

bına kapatmaya karar veriyorsunuz, şimdi de polisin 

gelmesini istiyorsunuz.”

“Biraz yürekli olun delikanlı. Buraya hırsızlık 

yapmaya mı geldiniz? Çalın öyleyse!”

Hırsız gözünde yaşlarla bakıyor bu çocuklara.

“Hiçbir şey çalmak istemiyorum. Ben hapishane-

ye gitmek istiyorum.”

Marko beyaz, Mirko kara saplı çekicini gösteriyor 

ona. 

“Çok konuşma. Çuvalını al, bizimle gel.”

“Hangi çuval?” diye soruyor delikanlı. Ama bu 

arada tulumunun koca cebinden koca bir torba çı-

kartıyor. Bunu belki de Mirko çekicine havada bir oda 

turu attırdığı için yapmış olabilir.

“Geliyorum, geliyorum. Ne istiyorsunuz benden?”

Çocuklar onu salona götürüyorlar.

“İşte şu şahane bibloya bakın. Salak bir çoban 

kızı temsil ediyor. Son derece zevksiz bir hanımın an-

nemize hediyesidir. Ne annemiz ne de babamız buna 

bakmaya bile dayanamaz. Siz bunu çalın şimdi.”

Hırsız bu pek zevksiz bibloyu çalmak zorunda 

kalıyor.

Sonra Marko ve Mirko ona büfenin üzerinde asılı 

olan bir tabloyu gösteriyorlar. 

“Şu sahneye bakın. ‘Deniz Manzarası’ adını taşı-
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yor, ama bir balık kılçığı kadar değeri yok. Babamıza 

önemli bir müşterisi tarafından armağan edildi ve bu 

kişi bize yemeğe gelir de tabloyu yerinde göremezse 

diye düşündükleri için kaldıramıyorlar. Şimdi onu 

çerçevesinden çıkartın ve çuvalınıza sokun.”

“Ama bu benim hayatta gördüğüm en çirkin tab-

lo!” diye sızlanıyor hırsız.

Marko’nun çekici bir tablo turu atıyor. Hırsız he-

men emri yerine getiyor.

Marko ve Mirko birkaç dakika içinde anne ve ba-

balarının arada sırada kapıcıya hediye etmeye niyet 

ettikleri ama sonra yok Clotilde Teyze’nin hediyesi, 

yok Vincenzo Dayı’nın hatırası, yok Bay Brambil-

la’nın düğün armağanı diyerek evde tutmaya razı 

oldukları bütün iğrenç eşyaları hırsıza yüklüyorlar. 

Marko ve Mirko okul çantalarındakileri de içine 

boşaltınca hırsızın çuvalı dolmuş oluyor. 

“Ben okul kitabını ne yapayım?” diyen hırsız ağ-

lamaklı oluyor. “Hem bunları bana çaldırmakla bir 

şey elde edemezsiniz: Anneniz yenilerini alır.”

“Bunun için aradan birkaç gün geçmesi gerekir,” 

diyor Marko.

“Bu başarılı eylemimiz için birkaç günlük tatili 

hak ettik,” diye ekliyor Mirko.

Hırsız onlarla işbirliği yapmamakta direniyor, 

ama Marko ve Mirko’nun çekiçleri adamın dağınık 

saçları çevresinde çok hızlı bir tur atıveriyor.

“Tamam, tamam,” diyor sonunda, “gidebilir mi-
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Merhaba. Biz Marko ile Mirko’yuz. Evet, ön kapaktaki 
sevimli çocuklar biziz. Gördüğünüz gibi ikiziz. En sevdiğimiz 

şey, nereye atarsak atalım bize geri dönen bumerang-
çekiçlerimizdir. Onlar olmadan hiçbir yere gitmeyiz.

Boş zamanlarımızda soyguncuları kovalarız, balıkçıların 
teknesine gireriz, bebek bakıcılığı yaparız ve şeytanlarla 

oynarız. Bu kitaptaki öykülerimiz de bunlarla ilgili.
Fazlası da var. Biri oturup bizim yerimize yazmış.

Madem kitabımız yazılmış, o zaman arka kapağını da
biz yazalım dedik. Tanıştığımıza da çok memnun olduk!

Daha önce, çekiçle hırsız yakalayan
ikizlerle tanışmış mıydınız?
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