






La tigre e l’acrobata, Susanna Tamaro

© Susanna Tamaro, 2016

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 2019

Bu eserin Türkçe yayın hakları Kalem Telif Hakları Ajansı 

aracılığıyla satın alınmıştır. Tüm hakları saklıdır. 

Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının 

yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

ISBN 978-975-07-4147-0

1. Basım: 2019

11. Basım: 3000 adet, Mart 2023

Çeviren: Eren Cendey

Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Editör: Tuğçe Özdeniz

Son Okuma: Seda Ateş

Kitap Tasarımı: Lom Creative (www.lom.com.tr)

Kapak Tasarımı: Alper Zeki, Lom Creative (www.lom.com.tr)

Tasarım Uygulama: Güneş Kozak

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.

Yayıncı Sertifika No: 43514

Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Melisa Matbaacılık Yayıncılık San ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Sertifika No: 45099; Adres: Maltepe Mah. Davutpaşa Çiftehavuzlar Sk.

No:16 Acar San. Sit. Zeytinburnu, İstanbul



Kaplan ve
Cambaz

SUSANNA TAMARO

Çeviren: Eren Cendey



SUSANNA TAMARO
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doğa belgeselleri çekti. Büyükler için yazdığı Yüreğinin 
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yaşıyor, yazmaya devam ediyor. Doğanın korunması 
ve çocukların temiz, yeşil ve dürüst bir dünyada 
yaşayabilmeleri için birçok çocuk kitabı yazdı. Susanna 
Tamaro aynı zamanda bir karate öğretmeni ve ustası.
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Işık 

Küçük Kaplan bir inde doğdu. Yapraklardan oluşan dö
şek ve annesinin buruk kokusuna karışan güçlü orman 
kokusu ona dünyaya hoş geldin dedi. 

Küçük Kaplan ne Sandokan filmindeki kaplandı, ne de 
ünlü Cengel Kitabı’ndaki Shere Khan. Tropik bölgelerin 
nemli pusu ona çok uzaktı. O, en uzak doğunun sınırla
rında, karlı ormanlarla Tayga arasında, zamanların ilk 
zamanından beri güneşin en önce doğduğu yerde açmış
tı gözlerini dünyaya. Onun olduğu yerde yılan oynatan 
adamların değil Şamanların kulübeleri vardı. 

Annesinin uzun ve sık tüyleri vardı, bıyıkları olağa
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nüstü uzunluktaydı ve bedeni hem yumuşacık hem de 
sıcacıktı. Onun derin ve düzenli soluğu yanında olduğu 
sürece korkacak hiçbir şey yoktu. 

Küçük Kaplan, ilk günlerinde annesinin inip kalkan 
koca göbeğine yumulup meme emmekten başka bir şey 
yapmadı. Yanında onunla birlikte meme emen ve gece 
ona sarılıp uyuyan biri daha vardı. 

Derken bir sabah uyandığında inanılmaz bir şey oldu. 
Doğduğundan beri onu sarıp sarmalamış olan karanlı
ğın içinden bir ışık sızdı. Cılız ve titrekti ama gene de 
içeriden başka bir de dışarının olduğunu anlamasına 
yetiyordu. Ve o dışarısı, gölgelerden, açık ve koyu renkli 
siluetlerden oluşuyordu. 

Dışarıda, hareket eden bir şeyler vardı. 
Oldukça kısa bir süre sonra o siluetler, biçimlere 

dönüştü, biçimlerin bir yüzü oldu. Onu pürtüklü diliyle 
yere devirip yalayan annesinin yüzü. 

Küçük Kaplan’ın ilk sorusu “Ben neredeyim?” oldu. 
Annesi ona, “Kendi inimizdeyiz,” diye yanıt verdi. 
“Peki daha önce neredeydim?”
“Kardeşinle birlikte, benim karnımın içindeydin.”

İnin içinde her şey tanınabiliyordu. Çatıları, devrilmiş 
ağaçların gövdeleriydi, karnının altında uzanan yaprak
lar yumuşacık bir halı oluşturuyordu, dalların arasın
dan ışık sızıyordu. Ama yapraklar ve kütükler hep orada 
dururken, ışık canının istediği gibi davranıyordu. Kimi 
zaman vardı, kimi zamansa yok oluyordu. 
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“Neden böyle yapıyor?” diye sordu annesine.
“Çünkü Güneş’in zamanı ayrıdır, yıldızların zamanı 

ayrı.”
“Güneş de bir kaplan mı?”
Anne bir süre sessizce durdu. “Evet,” dedi sonra, 

“çünkü Güneş göklerin kralıdır.”
“Biz de mi kralız?” diye sordu Küçük Kaplan.
“Evet, bizler kral ve kraliçeyiz. Güneş göklere hâkim

dir, biz de Tayga’ya hâkimiz.”
“Bunun anlamı nedir?” diye sordu Kaplancık.
“Herkes bizden korkar ama biz kimseden korkmayız.”
Küçük Kaplan’ın keşfettiği üçüncü şey kulakları oldu. 

Bir sabah, güneş ağaçların kökleri arasından sızarken, 
bazı olağanüstü sesler dikkatini çekti. 

Nereden geldiklerini anlayabilmek için bacakları üze
rinde doğruldu ve ışığın sızdığı yöne doğru temkinli 
adımlarla yürüdü. Neredeyse dışarıya ulaşmak üzerey
ken, annesinin heybetli bedeni girişi engelledi. 

Onu ensesinden yakaladı ve yeniden inin içlerine 
doğru taşırken, “Neden kardeşinle birlikte içeride dur
muyorsun?” diye kükredi. “Ben yanında değilken dışarı 
çıkmayacaksın!”

Cesareti kırılan Kaplancık gidip yaprakların arasına 
kıvrıldı. 

Çok geçmeden, anne yavrularını dışarıya çıkarma zama
nının geldiğine karar verdi. O sabah, Küçük Kaplan’ın 
kalbi küt küt atıyordu. Sonunda o da görecek ve bile
cekti!
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En önde annesi, arkasında kardeşi ve sonda kendisi 
olmak üzere sıraya girdiler. Anne inden ayrılmadan 
önce, “Benim kuyruğumdan uzaklaşmak yok!” diye kük
redi. 

Öyle de yaptılar. 

Güneş tepede parlıyordu, ışık neredeyse yavru kaplan
ların gözlerini delecekti. Gözlerini kısarak, dikkatle 
ilerlediler. Harika bir ilkbahar günüydü, ağaçların en 
yüksek dallarında yapraklar tomurcuklanmaya başlıyor 
ve gövdelerin diplerinde ilk çiçekler açıyordu. Pençele
rinin altındaki toprak yumuşak ve ıslaktı, başlarının 
üzerinde kuşlar cıvıldıyordu, daha küçük hayvanlarsa 
onları görür görmez koşarak uzaklaşıyorlardı. 

Önce uzakta görünen, giderek yaklaşan noktaya var
dıklarında korkutucu bir gürültü duyuldu. İki yavru ne 
yapacaklarını bilemeden durdular. Dimdik kaldırdıkları 
kuyrukları titriyor, burunları havanın anlamını çözmeye 
çalışıyordu. 

Anneleri onlara dönerek, “Nehrin sesi,” dedi. “ Biraz 
sonra nehrin kendisini de göreceksiniz.” 

Böylece biraz daha ilerlediklerinde, ışıl ışıl parlayan 
ve göz alabildiğine uzanan nehrin beyaz yaldızlarla hiç 
durmadan aktığını, büyük ağaç gövdelerine çarptığını ve 
az önce onları korkutan o gümbürtüye neden olduğunu 
anladılar. 

“Krallığınızda her zaman bir nehir olsun!” dedi anne. 
“Biz kaplanlar çok su içmeye ihtiyaç duyarız. Bunu hiç 
unutmayın!”



13

Yavru kaplanlar su içmek için ürkekçe nehre yaklaşır
larken, anneleri sözlerini sürdürüyordu: “Bakın, nehir 
sudan oluşur ama yıldızlar Güneş’ten daha uzun süre 
gökyüzünde kaldıkları dönemde adına buz denen sert 
bir yüzeye dönüşür. Buz içilemez ve sizin için düşman 
haline gelebilir.”

Küçük Kaplan “Bizden korkmaz mı?” diye sordu. 
Anne usulca yanıtladı onu: “Onu yiyemeyiz.”
“O da bizi yiyemez!”
“Ağzı olmadan da sana kötülük yapabilir. Eğer üzerin

de yürürsen ve o anda kırılırsa, seni alttaki suyun içine 
düşürür. Oradan geçmekte olan bir kütük yoksa, onun 
ısırığından kurtulmak zor, çok zor olur.”








