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Beatrice Masini

Beatrice Masini, doğup büyüdüğü 
şehir olan Milano’da yaşıyor. Yazarlık 
dışında çevirmenlik, editörlük ve 
gazetecilik yapıyor; fakat hepsinden 
önemlisi iki çocuk annesi. Masini, 
birçok edebi türde 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 kitaplarını da İtalyancaya 
kazandırdı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:
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“Benim dünyam henüz hiçbir şeyin başlamadığı 
bir yer. Etrafta sürüsüne bereket hayvan ve pek az 
şey var. Fakat yine de keyfimiz yerinde. Yavaş yavaş 
etrafa bakıp her şeyin nasıl işlediğini keşfediyor ve 
icatlar yapıyoruz. Çok güzel, değil mi?”

Ina



Ina kimdir?

Babasının adı: Du

Annesinin adı: Da

Alâmetifarikası: Yüzünden eksik etmediği gülümsemesi

En sevdiği oyuncak: Zar

En sevdiği hayvan: Kılıç dişli kaplan

En sevdiği tatlı: Meyve

Büyülü rengi: Gri

Şans getiren eşyası: Renkli bir kuş tüyü

Büyüyünce ne olacak: Ressam
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Giriş

Tarihöncesinde, çocuklar okula gitmezdi. 
“Şu şansa bak!” diye düşünenler çıkacak-
tır. Oysa hiç de şanslı değillerdi; çünkü alt 
edilmesi gereken düşmanların ortasında, 
sahip oldukları her şeyi korumak zorunda 
oldukları çetin bir dünyada hayatta kala-
bilmek için, tıpkı yetişkinler gibi çok fazla 
çalışıyorlardı. Üstelik neredeyse her şeyi icat 
etmeleri gerekiyordu. Soğuktu ve kalorifer 
yoktu, yiyecek satın alabilecekleri dükkânlar 
yoktu; avlanmak, tutmak, toplamak ya da 
koparmak gerekiyordu. Etrafta bir sürü vahşi 
hayvan dolanıyordu (hayır, dinozorlar değil, 
onların soyu çoktan tükenmişti) ve onlar için  
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insan yavrusu, tadına doyulmaz bir yiyecekti.  
Kısacası var olmak zor ve tehlikeli bir şeydi. 
Diğer yandan, bu çocuklar fazlasıyla özgür-
lerdi: Keşfetme, bulma ve risk alma özgürlü-
ğüydü bu.

Sonuç olarak, onların okulu gündelik ya-
şamdı. Tıpkı gerçek okullarda olduğu gibi, 
kimi öğrenmek istiyor, kimiyse istemiyordu; 
kiminin kafası daha çok çalışıyor, kimininki 
daha az çalışıyordu: kimi kendisini geliştir-
mek için anlamaya çabalıyor, kimiyse kur-
nazlık yapıyordu. Bu hikâyenin kahramanı-
nın adı Ina. Belki güzel diye tanımlanamaz, 



B
ea

tr
ic

e 
M

as
in

i  
 I

N
A

 M
A

Ğ
A

R
A

D
A

11

hatta şirin bile denemez ona, en azından 
bizim alıştığımız anlamda. Fakat geri kalan 
tüm özellikleri tam da olması gerektiği gibi. 
Kuşkusuz açıkgöz bir kız o, üstelik cesur da.
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Birinci Bölüm

İşte burada tarihöncesi 
yaşamın ne kadar da sıkıcı 

olduğu çıkar ortaya

Ina dokuz yaşında bir kız çocuğuydu. 
Doğru değil, kesin olarak bilemeyiz bunu; 
çünkü tarihöncesinde, doğum günleri kut-
lanmıyordu. Kafa yorulacak başka bir dolu 
şey vardı, mesela hayatta kalmak gibi… 
Fakat sonuçta, boyunu ve becerilerini göz 
önünde bulundurursak, resim yapmayı çok 
sevdiğini fark ettiğinde üç aşağı beş yukarı o 
yaşta olmalıydı. Ina’nın elinde kâğıt, pastel 
boya, hatta kuru ya da suluboya olmadığı 
için nereyi bulursa çiziyordu resimlerini: 
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ince, sivri çubuklarla toprağa ve tozun üze-
rine. Resimlerinin tümü, toprak ve toz ren-
ginde, kahverengi ve bej olduğu için fazla 
karmaşık ve ayrıntılı olamıyordu. Fakat güzel 
resimlerdi bunlar: Bulutlar, ağaçlar, bir gece 
yarısı, pusu kuran kara bir kedi, ayılar, an-
nesinin güzel ve toparlak yüzü gibi çevresini 
saran ve gözlemlediği şeylerin basit hatlarını 
çiziyordu Ina. 

Çizmeye koyulduğunda, gerçi tarihöncesi 
zamanlarda bir çocuğun gün içinde yapması 
gereken şeyler düşünüldüğünde pek sık ol-
muyordu bu. Kabilesinden birinin dikkatini 
mutlaka çekiyor, büyülenmiş halde durup 
onu izliyorlardı. Kırık Kemik Kabilesi –bu 
ismi almasının sebebi mağaralarının girişine 
her tarafı kırık, dev bir mamut iskeleti yer-
leştirilmiş olmasıydı– birazcık sürüyü andırı-
yordu. Başlarına geleceklere karşı kendileri-
ni savunmak, yardımlaşmak, uyuduklarında 
mağaranın içinde birbirlerini sıcak tutmak, 
sahip oldukları ya da zorlukla elde ettikleri 
şeyleri paylaşmak için bir arada duruyor-
lardı. Kabile yetişkinler, ihtiyarlar ve çocuk-
lardan oluşuyordu ve her birinin kendi yeri 
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ve rolü vardı. Önceden de söylediğimiz gibi, 
hepsinin, en küçüklerinin bile, bir görevi 
vardı. 

Fakat, donma riskine girmeden dışarı 
çıkmanın mümkün olmadığı, yeryüzü karlar 
altında kaldığı için toplanacak hiçbir şeyin 
bulunmadığı uzun kış günlerinde, yağmur 
fazla yağdığında, çamura bayılan yılanlar pu-
suya yattıklarında, bir fil öldürüldüğünde ve 
(onu saklamak için buzdolabı olmadığından) 
çürümeden önce hepsini yemekten başka 
yapılacak şey olmadığında, biraz boş zamanı 
oluyordu Ina'nın. O da bu zamanı mutlaka 
resim yaparak değerlendiriyordu.

Şöyle yapıyordu: Önce, yerdeki alanı, bir 
maymununkini anımsatan kirli ve sert avuç-
larıyla temizleyip düzleştirirdi. Ardından, o 
toprak parçasının kendisine ait olduğunu 
herkes bilsin ve oraya kimse ayak basma-
sın diye –aksi takdirde dişlerini gösterip bir  
T-Rex gibi gürlemeye başlardı– alanının dört 
köşesine çıtalar dikiyordu. (Aslında dinozor-
ların nesli tükenmişti ama bu şekilde söyle-
yince ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılı-
yor.) Ina’nın dişleri küçük ve sivriydi, insanın 
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onları el ya da ayak bileğinde hissetmesi bü-
yük ihtimalle pek hoş olmazdı. Bir yeri kendi 
alanı ilan ettikten sonra, kendisine ait tahta 
parçalarının arasından en yeni ve sivri olan-
larını seçiyor, bacaklarını büküp kalçasıyla 
yere hafifçe dokunarak tuhaf bir şekilde çö-
meliyor ve rahatsız göründüğü apaçık ortada 
olan bu komik pozisyonda, saatlerce kala-
biliyordu. Biraz düşünüyor, biraz çiziyordu, 
bazen de kirli minik parmaklarını yere çiz-
diği izlerin üzerinden geçirerek yaptıklarını 
siliyordu. Odaklanırken güçlük çektiğinden 
olsa gerek, çoğu zaman ağzının kenarından 
dilinin ucunu çıkarıyordu. Görülecek şeydi 
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doğrusu, fakat Kırık Kemik Kabilesindekiler 
genellikle ona bakmazlardı, asıl dikkat ettik-
leri Ina’nın hızla hareket eden ve şekillerle 
dünyayı anlatan elleriydi. 

Ina göz önünde olmaktan hoşlanmıyordu. 
Rahatsız edilmemeyi tercih ediyordu, çün-
kü hayranları yaptıkları hakkında dikkatini 
dağıtacak şekilde homurdanarak yorumda 
bulunuyorlardı. Kimi zaman heyecana kapı-
lıp etrafı çevrili dikdörtgen toprak parçasına 
yaklaşıyor ve koca ellerini aslan ya da kurt 
resmine dokunmak için uzatıyorlar, böylece 
bir çuval inciri berbat ediyorlardı. Ina onları 
kovamıyordu tabii, özellikle de erkeklerse. 
Verilecek emirlere, ne zaman ava çıkılacağı, 
ne tür kapanlar kurulacağı, öldürülen hay-
vanların derisinin nasıl yüzüleceği, yüzülen 
derilerin kimlere dağıtılacağı gibi önemli 
konulara erkekler karar veriyor ve korkutucu 
derecede zalim olabiliyorlardı. 

Kabile için artık bir şey yapamayacak 
kadar yaşlanmış erkeklere ve kadınlara yiye-
cek verilmemesine, doyurulacak faydasız bir 
boğaz daha olmaması için hasta ya da zayıf 
bir çocuğu ormanda terk etmeye de yine 
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itaat etmek gerekiyordu erkeklere. Ina an-
nesinden yediği tokatlarla öğrenmişti bunu. 
Annesi kuralları, kendisine nasıl öğretildiyse 
kızına da aynı şekilde öğretmişti; mümkün 
olan en şiddetli şekliyle.

Gürültücü ve patavatsız hayranlarını ko-
vamayan Ina’nın elinden onları ancak gör-
mezden gelmek geliyordu. Resim yapmayı 
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bitirdiğinde ise tüm izleri silecek şekilde 
ayağıyla çizimlerinin üzerinden geçiyor ve 
herkesi hayal kırıklığı ve kıskançlık içinde 
ardında bırakıp çekip gidiyordu.








