




Beatrice Masini

KOCAMAN AYAKLI 
ÇOCUK

Çeviren: Nükhet Amanoel  Resimleyen: Desideria Guicciardini

GÜZEL, AÇIKGÖZ, CESUR KIZLAR



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

İç ve Kapak Tasarım: Gözde Bitir Tufan 

Tasarım Uygulama: Güldal Yur toğlu

1. Basım: 2011

10. Basım: 1000 adet, Mayıs 2022

ISBN 978-975-07-1357-6

La bambina con i piedi lunghi, Beatrice Masini

© Edizioni EL S.r.l., Trieste Italy, 2010

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2011

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.

Ser tifika No: 45523; Adres: Akçaburgaz Mah. 137. Sk.

No:12 Esenyur t, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Beatrice Masini

Beatrice Masini, doğup büyüdüğü 
şehir olan Milano’da yaşıyor. Yazarlık 
dışında çevirmenlik, editörlük 
ile gazetecilik de yapıyor; fakat 
hepsinden önemlisi iki çocuk annesi. 
Masini, birçok edebi tür ve farklı 
konular hakkında yazıyor. Tüm 
yazdıklarında günümüz çocuklarını her 
yönüyle yansıtabilmek için olağanüstü 
hassasiyet gösteriyor. Yazmaya ve 
okumaya çok düşkün olan Masini’nin 
otuzun üzerinde kitabı birçok dile 
çevrildi. 2004’te “En İyi Yazar” olarak 
İtalya’nın “Premio Andersen” ödülüne 
değer bulundu. Aynı zamanda 
Harry Potter dizisini de İtalyancaya 
kazandırdı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

ANCİLLA VE ŞİFALI BİTKİLER

BİLMECE BİLEN KIZ

EJDER ÇOCUK

GİZEMLİ MİÇO

INA MAĞARADA

KORKUSUZ ISABELITA

KRAL KIZININ ARMAĞANI

KUSHA VE İNCİLER

SİVRİ UZUN DİŞLER

YALANCI AYNALAR
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“Bazen annelerle babalar biz çocukların aslında 
nasıl olduğumuzu unutuyorlar. Her biri bizden ayrı 
bir şey bekliyor. Daha başarılı, daha ciddi, daha tatlı, 
daha atak olmamızı istiyorlar. Pek de olmadığımız 
gibi yani… Ya da olduğumuzun tam tersi gibi... An-
nelerle babalar bazen şunu düşünseler ne iyi olur-
du: Belki onlar da bizim istediğimiz gibi değillerdir. 
Olamaz mı? Biz çocuklar genelde bunları onlara 
söylemiyoruz, işte fark burada. Söylesek çok fena 
bozulurlardı.”



Menta kimdir?

Babasının adı: Alfeo

Annesinin adı: Melina

Alametifarikası: Yeşil şişe dibi camlı gözlükler

En sevdiği oyuncak: İp (üzerinde yürümek için)

En sevdiği hayvan: Telliturna

En sevdiği tatlı: Nane şekeri

Büyülü rengi: Kırmızı

Şans getiren eşyası: Ayak izi şeklinde bir kolye ucu

Büyüyünce ne olacak: Denizci 



Bir mayıs günü, hiç gideni olmayan bir kilisede 
karşılaşılan Fanolu kız çocuğuna ithaf edilmiştir. 
O kız çocuğu ki görülmüş görülecek en kocaman 
ayaklara sahiptir. Beyaz ayakkabılarıysa pek yardım-
cı olmaz bu duruma.  Öyle ki bedeninin derinlerinde 
sahip olduklarını çok ama çok uzaklara götürürsün, 
komik ayaklarla süslü Fanolu çocuk. 
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Giriş

Elinizdeki öykünün giriş bölümü başlı-
ğında gizli: Bir zamanlar çok ama çok uzun 
ayaklı bir kız çocuğu yaşarmış. Bizim za-
manımızda, bizim yaşadığımız yerde olsa, 
“Sekiz yaşındaydı ve tıpkı yetişkin kadın-
lar gibi otuz sekiz numara giyiyordu,” diye 
açıklayabilirdik. Fakat bu öykü başka bir 
zamanda geçtiği ve oradaki ölçü birimleri 
bizim kullandıklarımızdan farklı olduğun-
dan, ayaklarının uzunluğunu anlatmak için 
tıpkı onun evinde de söylendiği gibi, “Sekiz 
yaşındaydı ve ayakları bayrak direği kadar-
dı,” diyebiliriz. Şimdi bu tabii lafın gelişi… 
Yoksa bayrak direğinin ne kadar uzun bir 
direk olduğunu herkes bilir; ama ne demek 
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istediğimizle ilgili bir fikir de vermiyor değil 
hani. Bayrak direği kadar uzun ayaklarının 
yanı sıra bu kız çocuğunun bir de adı vardı 
ve Menta’ydı. Bu konuları açıklığa kavuştur
duğumuza göre içimiz rahat bir şekilde 
ken dimizi onun hikâyesine verebiliriz artık. 
Uzun bir çift ayak büyük bir engel sayılabilir; 
ama sayılmayabilir de… Bu ayaklar utanç 
kaynağına dönüşebileceği gibi birçok mace-
ranın kapısını da aralayabilir. Ya rahatsız bir 
uzantı gibi görülebilir ya da eşsiz bir özellik 
olarak algılanabilir.
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Birinci Bölüm

Burada Menta’yı
uzun ayaklarının 

karmaşıklaştırdığı hayatın 
harala gürelesi

içinde görüyoruz

Menta, kıvırcık saçları ve yeşil camlı göz-
lükleriyle mutlu bir kızdı. Ortalama bir boya 
ve kiloya sahipti; tek acayip özelliği vardı, 
onun da ne olduğunu zaten biliyoruz. Bu 
özellik gündelik hayatta çoğu zaman ona 
engel oluyordu. Mesela Menta, okul bahçe-
sinde ya da öğleden sonra diğer çocuklarla 
koşması gereken oyunlara isteksizce katılı-
yordu; çünkü sürekli tökezliyordu. Bu tıpkı, 
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ayağında bir çift kayakla koşmaya çalışmak 
gibiydi. Bırakın küçük ya da kayak konusun-
da tecrübesiz olmayı, bu zaten yapılacak iş 
değildi. Aslına bakarsanız sadece koşarken 
değil yürürken de takılıp duruyordu Menta, 
bunun için ayaklarını unutup başka bir şey 
düşünmesi yeterliydi. Dikkati dağılır dağıl-
maz bir ayağı diğerine dolanıyor ve güm diye 
kendini iki seksen yerde buluyordu. Her düş-
tüğünde kırılmasın diye yeşil gözlükleri epey 
kalın camdan yapılmıştı; fakat dizleri sürekli 
paramparça oluyor, yara bere içinde kalıyor, 
kabukları soyuluyordu. Sürekli kabuk bağla-
mış dizlerle gezmemek için Menta voleybolcu 








