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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

EJDER ÇOCUK

GİZEMLİ MİÇO

INA MAĞARADA

KOCAMAN AYAKLI ÇOCUK

KORKUSUZ ISABELITA

KRAL KIZININ ARMAĞANI

KUSHA VE İNCILER

MODA LİLA’DAN SORULUR

SİVRİ UZUN DİŞLER

YALANCI AYNALAR
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“Her birimizin bir yeteneği vardır. Özel bir şeyi, 
kendimize has bir şekilde yapabilmekten bahsedi-
yorum. Benim kelimelere yeteneğim var; fakat kimi 
renklere, kimi güldürmeye, kimi ise elleriyle bir şey-
ler yapmaya meyillidir. Önemli olan neye kabiliyetin 
olduğunu bir an evvel keşfetmek ve ona odaklan-
maktır. Böylece yeteneğimiz tıpkı bahçenin değerli 
bir çiçeği gibi güzelce büyür ve gelişir.”

İlide



İlide kimdir?

Babasının adı: Nicia

Annesinin adı: Cleo

Alâmetifarikası: Sağ dizinin arkasında 
kalp şeklinde bir leke

En sevdiği oyun: Tekerlemeler

En sevdiği hayvan: Canavarlar ama iyi huylu olanlar

En sevdiği tatlı: Dilberdudağı 
(bilmiyorsan hemen araştırıp bul ne olduğunu)

Büyülü rengi: Beyaz

Şans getiren eşyası: Bir okarina (toprak veya madenden 
yumurta şeklinde nefesli bir çalgı)

Büyüyünce ne olacak: Anne
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Giriş

Bu hikâyede canavarlar var. “Korkarım 
ben,” diyorsan okumayı hemen bıraksan iyi 
edersin. Üstelik bu hikâyede çocukları ha-
pır hupur midelerine indiren canavarlar var. 
Başta korkmadıysan ama şimdi korkmaya 
başladıysan okumayı bırakmak için hâlâ 
zamanın var. Bu hikâyede çocukları yiyen 
canavarlardan ve hiçbir şeyden korkmayan 
bir kız çocuğu da var. Sen de tam böyle bir 
çocuk olduğun için ilgini çekebileceğini dü-
şünüyorsan ya da böyle olmanın sırrını keş-
fetmek istiyorsan okumaya devam et, sevgili 
okur.

Senden, son derece özel bir çocuk olan 
İlide’nin başına gelenleri takip etmen, ken-
dini biraz olsun onun yerine koyman ve hat-
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ta onun yeteneğine sahip olman istenecek. 
Kahramanımız o olduğuna, sense, saygısız-
lık etmek istemem ama yalnızca bir okur 
olduğuna göre mutlaka böyle yapacaksın 
diye bir kural yok. Ancak inan bana, birkaç 
saniyeliğine de olsa o olmayı başarır ve 
onun yapmayı çok iyi bildiği o şeyi yaparsan 
kendini fazlasıyla tatmin olmuş ve hoşnut 
hissedeceksin. Yok, olmaz diyorsan ne ya-
palım, okumaya devam et. Yine de sonunda, 
başında olduğundan daha çok şey biliyor 
olacaksın. Hatta şimdiden başladın bile daha 
çok şey bilmeye. Haydi devam et!
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Birinci Bölüm

İşte burada tanışırız İlide 
ile ve karşılaşırız onun o 
olağandışı yeteneğiyle

Uzak mı uzak ve uzun zaman önce ger-
çekten var olmuş bir dünyada, kıyafetler ye-
rine katlanmış perdelere benzeyen tunikler 
giyilen; felsefe, şiir, müzik gibi bugün gerek-
siz ya da en azından anlamsız olarak görülen 
şeylere fazlasıyla önem verilen bir dünyada, 
İlide adında bir kız yaşardı. Onun da abajura 
benzeyen güzelim bir tuniği vardı ve tuniğin 
uçlarını, bir omzunu açıkta bırakacak şekilde 
diğer omzunun üzerinde düğümlerdi. Böyle 
yapmak yazın tatlı rüzgâr eserken oldukça 
hoş oluyordu. Kışın pek öyle hoş olmuyor-
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du, neyse ki o kışın dışarı pek çıkmıyordu. 
Aslında yazın da çıkmıyordu dışarı; çünkü o 
dünyada kız çocukları genellikle evde, hatta 
evin harem adı verilen özel bir bölümünde, 
kapalı tutuluyordu. Burası kız çocukları ile 
kadınlara ayrılan bölümdü. Doğan çocuk 
eğer kızsa oldu olası hep haremde kalıyor-
du. Eğer erkekse yedi sekiz yaşlarına doğru 
haremden çıkıyor ve erkek olmak için gerekli 
şeyleri öğrenmek üzere, okula ya da fiziksel 
ve düşünsel aktivitelerin yapıldığı gymna-
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sium adı verilen bir mekâna gidiyordu: Sa-
vaşçı, politikacı, aktör, heykeltıraş… Erkek-
ler, ne oluyorsa onları olmak için alıyorlardı 
tüm bu eğitimi. Kadınlarsa orada kalıyor ve 
ancak aileleri tarafından ayarlanan evlilikler 
sırasında, kocalarının ailelerinin haremine 
girmek için çıkıyorlardı kendi haremlerin-
den. Arada bazı istisnalar da olmuyor değil-
di. Balerinler mesela ya da şairler dünyaya 
ayak basmayı becerebiliyordu; fakat demin 
de dediğimiz gibi birer istisna oldukları için 
sayıları epey azdı.

Bu durum şimdi bize acayip ve saçma gö-
rünebilir. Bunun nedeni bugün sadece farklı 
alışkanlıklarımızın olması; o çağda böyle 
şey  ler son derece olağandı. Haremde bulu-
nan kızlar ders çalışıyorlar, edebiyatı, kafi-
yeyi, dansı ve müziği öğreniyorlar; böylelikle 
şapşal olarak kalmıyorlardı. Üstelik yemek 
yapmak, çerçeve üzerinde kumaş dokumak, 
bahçe düzenlemek gibi faydalı ve keyifli 
şeyler de öğreniyorlardı. Böylece her biri za-
manını güzelce değerlendirmenin bir yolunu 
buluyordu. İlide, ta küçüklükten beri kelime-
lere karşı belirgin bir eğilim göstermişti. Ko-
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nuşmayı çabucak öğrenmiş; hikâyeleri, her 
biri sanki bir müzikalin parçasıymışçasına 
ellerindeki liri tıngırdatarak anlatan ozanla-
rın, Tanrılar ve kahramanlarla ilgili öyküleri-
ni, can kulağıyla dinlemişti. Kendinden bü-
yük kızların ellerindeki papirüsleri aça aça, 
iç çekip aşk hayalleri kura kura okudukları 
şiirlerden hoşlanmıştı. Kadınların vakit ge-
çirmek için ortaya attıkları ya da birbirlerine 
sordukları bilmeceleri çözmekten de hoşla-
nıyordu. Mesela:

Uyur uyur uyanmaz aylarca
Sakın kalbi durdu sanma
Yazları dolaşır ormanda
Bir de bayılır bala

Kolay: Ayı.
Ya da:

Selden boşalırcasına yağmur yağsa da
kim aramaz başını sokacak bir barınak?

Bundan kolay ne var: Balık.
Veya:
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Sende varsa sahip olmak istemezsin.
Yine de varsa sende arayıp bulmak istersin. 

Çok ama çok kolay: Pire.
Ya da:

Resim çizmeyi bilmez, boya yapmaktan 
anlamaz fakat porte yapmaktan kendini ala-
maz.

Nedir bu?

Basit: Ayna

İlide tüm bunları çevresindeki kadınlar-
la kızlardan duyuyordu. Hepsini öğreniyor, 
üstelik bir güzel eğleniyordu. Cevapları can 
kulağıyla dinliyor ve hatırlıyordu; böylece 
daha sonra biri aynı bilmeceyi sorduğunda 
ne cevap vermesi gerektiğini biliyordu. Sıra 
dışı hafızası ve düşünme becerisi sayesinde, 
yavaş yavaş, evin en becerikli bilmece bileni 
haline gelmişti. Öyle yetenekliydi ki beceri-
sini misafirlere göstersin diye babası bazen 
onu haremden çıkartıp ziyafet salonuna ge-
tiriyordu. Herkes, daha önce hiç duymadığı 
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bilmeceleri bile çözmeyi beceren İlide’nin 
olağanüstü maharetinin karşısında gülüyor, 
ellerini çırpıyordu. Küçük kız düşünüp taşı-
nıyor, ipuçlarını bir araya getirip cevap veri-
yordu ve her zaman doğru oluyordu verdiği 
yanıt. 

“Şunu bir dinle,
Herkes bilir açmasını ama
kimse bilmez kapamayı… 
Nedir bu?”

diye soruyordu mesela, Doğu’dan henüz dö-
nen ve çölde geçen bir gecede, kervancının 
sorduğu bilmeceleri dinlemiş bir aile dostu. 
İlide biraz düşünüyor, kafasını kaşıyor (heye-
canı artırmak için böyle numaralar da yapı-
yordu) sonra bilmeyen birinin yapacağı gibi 
başını sallıyor, derken alnına işaretparmağı 
ile dokunuyor, yüzü tümden bir anda aydın-
lanıyor ve şöyle diyordu:

“Kolay. Yumurta. Doğru bildim değil mi?”
Sonra başlıyordu alkışlar.
Güzeldi güzel olmasına tabii. Sadece tek 

bir sorun vardı. İlide, yalnızca ortada cevabı 
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bulunması gereken bir bilmece ya da çözü-
lecek bir kelime oyunu olduğu zamanlarda 
dinleniyordu. Geri kalan zamanlarda ha-
remde sessiz sakin oturması bekleniyordu. 
Mümkünse ortada görünmemeli, sesi soluğu 
çıkmamalıydı. O zamanın çocuklarının kade-
ri buydu. Özellikle kız çocukları için bu kural 
daha geçerli oluyordu. Oluyordu olmasına 
ama üzücüydü bu durum. Üstelik böyle bir 
kadere sahip olmak İlide’nin hiç mi hiç ho-
şuna gitmiyordu.








