




Koray Avcı Çakman
HOFLİPUF

Resimleyen: Mert Tugen



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Devrim Çakır

Düzelti: Egem Atik

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Recep Eren

1. Basım: 2016

4. Basım: 1000 adet, Kasım 2022

ISBN 978-975-07-3170-9

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2016

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: Pasifik Ofset; Ser tifika No: 12027

Adres: Cihangir Mah. Güvercin Cad. Baha İş Merkezi 

A Blok No: 3/1 Z. Kat Avcılar, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

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



Koray Avcı Çakman

Kaplumbağa uykudayken, tavşan 
dağa küsmemişken, tilki henüz 
kurnazlığa alışmamış, yedi cüceler 
Kaf Dağı’na kaçmamışken karlı bir 
kış günü doğdum ben… Başucumda 
kitaplarla büyüdüm. Kitaplar en yakın 
arkadaşım oldu. Gün geldi beni düş 
dünyalarına uçurdular, gün geldi 
hüznümü unutturdular. Sonra ben de 
kitaplar yazdım, çocuklar düşlerle 
büyüsün, yüzleri gülsün diye…

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ

EŞEKLİĞİNİ UNUTAN EŞEK

FLAMİNGO GÜNLÜĞÜ

IŞIĞIN ÇOCUĞU AREL

KARGA BEYAZ VE POSBIYIK USTA 
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“Kaktüs Kaktüs, Söyle Bana...”

Kötü Kalpli Kraliçe, her gün saçlarını savura sa-

vura kaktüsün karşısına geçip aynı soruyu sorarmış: 

“Kaktüs kaktüs, söyle bana: Benden güzeli var mı? 

Söyle, yoksa dikenlerini yolarım senin!” Kaktüs de hiç 

duraksamadan, “En güzel sizsiniz kraliçem!” dermiş. 

Ama Pamuk Prenses on dört yaşına geldiğinde, bir 

gün kaktüs, kraliçenin sorusunu şöyle cevaplamış: 

“Güzelsiniz güzel olmasına da kraliçem... Pamuk 

Prenses sizden daha güzel!”

Aslı, elindeki kitabı yatağa bırakıp, “Kaktüs mü? 

Diken mi? Bunlar da nerden çıktı?” diye söylendi.

Bu sırada içeri giren annesi, “Haydi tatlım, iyi 

geceler!” diyerek ışığı kapatıyordu ki Aslı heyecanla, 

“Kaktüs değil o!” dedi.

Annesi, “Ne kaktüsü Aslı? Uyumadan rüya mı gö-

rüyorsun?” diye sordu.
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“Masaldaki o sihirli şey... Kaktüs değil!”

“Ne masalı?”

“Az önce okuduğum masal…”

“Biliyor musun, bu halinle bana küçüklüğünü ha-

tırlatıyorsun. Hiç unutmam, bir keresinde sana kitap 

okurken, Çirkin Ördek Yavrusu masalının kahramanı 

ördek değil, tavuk, diye tutturmuştun, ben de masalı 

sana öyle okumak zorunda kalmıştım!”

“Üf anne, bu öyle değil, başka...”

Annesi, kızının üzerindeki yorganı şefkatle dü-

zelttikten sonra onu yanağından öptü, “Peki, seni 

koca bebek!” dedi, “Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama 

lütfen şimdi kaktüsü de masalı da unut ve uyu. Sabah 

biz giderken kalkamazsın sonra...”

Aslı annesinin arkasından, “Kaktüs değildi işte!” 

diye fısıldadı. Masalda sözü edilen “o şey”in kaktüs 

olmaması gerektiğinden o kadar emindi ki! Küçüklü-

ğünden beri masalları çok severdi ve birçoğunu ne-

redeyse ezbere bilirdi; her gece yatmadan önce masal 

okumaya bayılırdı. Peki ama az önce okuduğu kitapta 

neden öyle yazıyordu? “O şey” kaktüs olamazdı, bun-

dan emindi ama... Neydi? 

“Balkabağı mıydı? Yooo, bu da en az kaktüs kadar 

saçma! Çaydanlık? Yok, daha neler... Tarak mıydı yok-

sa? Hayır! Sihirli bir küre belki?”

Bu düşünceler Aslı’yı o gece uykusunda da ra-

hat bırakmadı. Rüyasında kendini kocaman, sivilceli 
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burunlu bir cadı olarak gördü: Bir ormandaydı ve 

elindeki uzun saplı süpürgeyi bir o yana bir bu yana 

savurarak önüne her çıkan şeye, “Söyle bakalım, 

benden güzeli var mı?” diye soruyordu. Karşısına bir 

karga çıkmıştı ki uyandı. “Amma da masalmış ha!” 

dedi kendi kendine. 

Anne babasını dönüş telaşı sarmıştı. Babası ba-

vulları arabaya yerleştirirken her zamanki gibi söy-

leniyordu: “Of! Bırakın bagajı, arka koltuk bile nere-

deyse doldu! Anlamıyorum, bu eşyalar dönüşte nasıl 

oluyor da böyle çoğalıyor?” 

Aslı’nın, “Dum! Dum!” diye karnına vurarak yan-

larına geldiğini gören büyükbabası, “Anladım,” dedi, 

“açlıktan karnın zil çalıyor.”

Kahvaltıdan sonra anne babası yola çıkmak için 

hazırdı. Annesi ona sarılırken, Aslı içinden, “Offf! 

Şimdi şunu yap, bunu yapma bombardımanı geliyor,” 

diye geçirdi. 

“Gece geç yatma. Büyükanneni ve büyükbabanı 

üzme. Arada ders çalış. Eve geç gelme...”  

Annesi bu sözleri, tam da Aslı’nın düşündüğü gibi 

soluksuz sıralamıştı.

Babasıysa kulağına şöyle fısıldadı: “Tatilin ve bu 

güzel kasabanın keyfini çıkar, benim yerime de eğlen, 

olur mu?”

Aslı neşeyle gülümsedi. 

Yolcuları uğurladıktan sonra hep birlikte bahçede 
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biraz oturdular. Büyükbaba kahvesini keyifle höpür-

detirken, Aslı da büyükannesinin hazırladığı limo-

natayı içiyordu. Bir süre bardağın kenarına yapışan 

nane yaprağıyla oynadıktan sonra, “Büyükbaba, sen 

şu Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını biliyorsun, 

değil mi?” diye sordu.

“Tabii ki evlat… Yedi Cüceler’in isimlerini bile ez-

bere sayarım. Çekingen, Uykucu, Somurtkan, Huysuz, 

Mutlu, Bilgin veee Pasaklı!”

“Pasaklı değil o, Meraklı,” diye düzeltti büyükan-

nesi.

“Orada Kötü Kalpli Kraliçe, kime soruyordu, 

‘Benden güzeli var mı?’ diye?” 

“Hıım… Bir fareye soruyordu.”

“Her şeyi karıştırırsın zaten!” diye araya girdi 

büyükanne, “O fare, Külkedisi masalındaydı, hatta 

arabacıya dönüşüyordu... Kraliçe fareye değil, kaktü-

se soruyor.”

“Üf! Kaktüs değil o büyükanne,” diye mırıldandı 

Aslı. “Kaktüslerden nefret ediyorum.”

“Ben de... Ama nedense büyükbaban onları çok 

seviyor.”

“Bunu da nerden çıkardın?” diye sordu büyük-

baba.

“Öyle olmasa neden bahçeye üç tane kaktüs di-

kesin?”

“Çünkü kaktüsler güzeldir! Üstelik bakımları da 
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çok kolaydır; sulanmadan günlerce, aylarca yaşaya-

bilirler.”

“Kaktüsler dayanır da domatesler ve biberler ya-

kında susuzluktan ölecek!”

Aslı hemen, “Ben sularım büyükanne!” diye atıldı.

“Aferin benim torunuma! Ama güneşte değil, ak-

şam sula, olur mu Aslı’cığım?”

“Oluur!”
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Kötü Kalpli Kraliçe’nin  
Mektubu

Kasabadaki güneşli havanın aksine, Masallar Âle-

mi’nde gökyüzü o gün oldukça bulutluydu. Ama bu 

bulutlar, dünyadaki bulutlardan çok farklıydı: Bazıları 

sarı, bazıları turuncu, bazıları da pembe ya da kahve-

rengiydi; göğün mavisi bile, dünyadakinden çok daha 

canlı ve göz alıcıydı. 

Masallar Âlemi’nin postacısı o sabah, Masal Şa-

tosu’nun zilini üst üste tam kırk kere çalmak zorunda 

kaldı. 

“Geldim, geldim!” diye söylendi Mışmuş tatlı uy-

kusundan uyanırken, “Ah, uykuda bile rahat yok... Şu 

postacı ne inatçı!”

Postacı, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalın-

daki Kötü Kalpli Kraliçe’nin mektubunu getirmişti. 

Mışmuş, uykulu olmasına rağmen, endişeden mektu-

bu bir çırpıda okuyuverdi:
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Sayın Bir Varmış Bir Yokmuş ya da kısaca Mış-

muş,

Ellerime batan kaktüs dikenlerini temizlemekten 

bıktım usandım artık. Eskiden ne güzel parıl parıl 

parlayan, kenarı işlemeli bir aynam vardı... 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler yetmezmiş gibi, 

bir de bu sersem kaktüs çıktı başıma! Ellerime batan 

dikenlerin acısından geceleri uyuyamıyorum, sabah-

ları şiş gözkapaklarıyla uyanıyorum. E böyle olunca 

da o aptal kaktüs bana, “Siz güzelsiniz ama Pamuk 

Prenses sizden daha güzel kraliçem!” diyor. 

Sayın Mışmuş, bir an önce benim şu sihirli ay-

namı bulup geri getirmezseniz Pamuk Prenses’in de, 

kaktüsün de canı cehenneme, deyip pılımı pırtımı 

topladığım gibi bu masaldan çıkıp gideceğim, habe-

riniz olsun! Kolaysa ben gidince yeni bir Kötü Kalpli 

Kraliçe bulun bakalım! Üstelik giderken sihirli elma-

ları ve tacımı da yanımda götüreceğim.

Bu size son uyarımdır.

Kötü Kalpli Güzeller Güzeli Kraliçe
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Kötü Kalpli Kraliçe’nin kaktüsü, Alaaddin’in pis kokulu  
ayakkabısı, Fareli köyün davulcusu, Kırmızı Başlıklı Kız’ın 

çorapları... Masallar Âlemi’nde bir şeyler oluyor! 

Masalların koruyucusu Mışmuş ve baş masal bekçisi 
Bebikus, bir yandan masal kahramanlarının bitmek tükenmek 
bilmeyen şikâyetleriyle uğraşırken, bir yandan da birdenbire 

or tadan kaybolan masal eşyalarının peşine düşüyor. 
Neyse ki, gizemli hırsızı yakalamanın yolu, 

oyun oynamaktan geçiyor!

Masallar Âlemi bildiğiniz gibi değil!

YAŞ
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