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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.



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:

BAY VE BAYAN KIL

BÜYÜLÜ PARMAK

CADILAR

CHARLIE’NİN BÜYÜK CAM 
ASANSÖRÜ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA 
FABRİKASI

DEV ŞEFTALİ

DÜNYA ŞAMPİYONU DANNY

GEORGE’UN HARİKA İLACI

KAPLUMBAĞA

KOCA SEVİMLİ DEV

KÜÇÜK ADAM BÜYÜRKEN

MATILDA

TEK BAŞINA

YAMAN TİLKİ

ZÜRAFA, PELİ VE BEN
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İki timsah, Afrika’nın en büyük, en karanlık, en 

bulanık nehrinde, kafaları suyun üstünde, serilmiş 

yatıyordu. Biri irikıyımdı. Öbürü ise ufak tefek.

İrikıyım Timsah:

“Bu öğlen canım ne çekiyor, biliyor musun?” diye 

sordu.

“Nereden bileyim,” dedi Ufaktefek Timsah. “Ne 

çekiyor bakalım?”

İrikıyım Timsah, sipsivri, bembeyaz dişlerini gös-

tererek sırıttı: 

“Bu öğlen şöyle nefis, lokum gibi bir ufaklığı mi-

deye indirsem diyorum.”

“Ben çocuk yemem,” dedi Ufaktefek Timsah. 

“Yalnız balık yerim.”

“Hah hah ha!” diye bir kahkaha attı İrikıyım Tim-

sah. “Sen şurada suda oynayan tombul tombalak bir 
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ufaklık gör de bak bakalım, lüp diye yutuyor musun, 

yutmuyor musun?”

“Asla yutmam,” dedi Ufaktefek. “Çocukların eti 

çok serttir, kayış gibidir. Sert, kayış gibi iğrenç ve ze-

hir zıkkımdır.”

“Bak sen!” diye bağırdı İrikıyım Timsah. “Çok sert 

ve kayış gibiymiş! İğrenç ve zehir zıkkımmış! Saçma-

lama! Ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin! Lo-

kum gibidir çocuk eti, ağızda dağılır!”

Ufaktefek: 

“Saman gibidir,” diye diretti. “Tatlansın diye şe-

kerle kaplaman gerekir, ancak öyle yiyebilirsin.”

“Bir kere çocuklar balıklardan iridir,” dedi İrikı-

yım Timsah. “Daha büyük lokmalar çıkar.”

Ufaktefek Timsah:

“Sen açgözlünün tekisin,” diye karşılık verdi. “Bu 

nehrin en açgözlü timsahısın.”

“Ben bu nehrin en cesur timsahıyım,” dedi İri-

kıyım Timsah. “Mideye indirecek küçük çocuklar 

bulmak için sudan çıkıp koca ormanı geçmeye, ta 

kasabaya kadar gitmeye benden başka kim cesaret 

edebilir ki?”

“Bunu yalnızca bir kere yaptın,” diye homurdandı 

Ufaktefek Timsah. “Onda da ne oldu, biliyorsun. Seni 

gören herkes kaçıp kayboldu.”

“Evet ama bu sefer beni kimse göremeyecek,” 

dedi İrikıyım Timsah.
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Ufaktefek Timsah:

“Sen öyle san,” dedi. “Bal gibi de görecekler. O 

kadar irikıyım ve çirkinsin ki seni ta uzaktan göre-

cekler.”

İrikıyım Timsah öyle bir sırıttı ki korkunç, sivri 

dişleri gün ışığında bıçak gibi parıldadı. 

“Kimse göremeyecek beni,” dedi, “çünkü bu sefer 

gizli planlarım, zekice hilelerim var, onlara öyle bir 

bir oyun oynayacağım ki akılları duracak.”

“Zekice hileleri varmış!” diye bağırdı Ufaktefek 

Timsah. “Hayatta zekice bir iş yaptığın görülmüş mü 

senin? Sen şu nehrin en ahmak timsahısın!”

“Sen ne diyorsun?” diye yanıtladı İrikıyım Tim-

sah. “Ben bu nehrin en zeki timsahıyım. Sen burada 

aç açına yat zıbar bakalım. Ben bu öğlen tombul, lo-

kum gibi bir ufaklığı mideye indirip ziyafet çekeceğim 

kendime. Hadi bana müsaade.”

İrikıyım Timsah, nehrin kıyısına kadar yüzdü, sü-

rünerek karaya çıktı.

Nehir kıyısındaki kaygan yapışkan çamurların 

ortasında koskocaman bir yaratık dikiliyordu. Şişko-

patates dedikleri suaygırından başkası değildi bu.

“Hey, merhaba,” dedi Şişkopatates. “Bu saatte 

nereye böyle?”

“Gizli planlarım, zekice hilelerim var,” dedi Tim-

sah.

“Bak sen...” dedi Şişkopatates. “Eminim, korkunç 
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bir şey yapacaksın yine.”

İrikıyım Timsah, Şişkopatates’e dişlerini göstere-

rek sırıttı:

Açlıktan içim eziliyor / Zil çalıyor karnım

Şöyle lokum gibi / bir şeyler atıştırmalıyım!

“Neymiş o lokum gibi şey?” diye sordu Şişkopa-

tates.

“Bil bakalım,” dedi Timsah. “İki bacağının üstün-

de yürüyen bir şey.”

“Hayır, inanmıyorum. Yoksa?” diyecek oldu Şiş-

kopatates. “Yoksa küçük bir çocuğu mu mideye indi-

receksin?”
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“Tam üstüne bastın,” dedi Timsah.

“Seni gidi taş kalpli, açgözlü, dişlek canavar!” 

diye bağırdı Şişkopatates. “Umarım, seni yakalarlar 

da bir güzel pişirip timsah çorbası yaparlar!”

İrikıyım Timsah, bir kahkaha patlattı. Paytak pay-

tak yürüyerek ormana daldı.

Ormanda ilerlerken Kocaburun dedikleri file rast-

ladı. Kocaburun, yüksek bir ağacın tepesindeki yap-

rakları atıştırıyordu, Timsah’ı fark etmedi. Timsah da 

onu bacağından ısırıverdi.

“Amanın!” diye bağırdı Kocaburun o kalın sesiyle. 

“Kim ısırdı bacağımı? Vay, demek sensin, alçak Tim-

sah! Sen o çarıl çamur nehrine git de boğazına kadar 

çamura bat!”
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