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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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BİLMECE BİLEN KIZ
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“Arkadaşlarımın giyinme şekli hiç hoşuma 
gitmiyor. Ya annelerinin dediği gibi giyiniyorlar ya da 
bilezikten çoraba, hep aynı şeyleri istiyorlar. Oysa 
kıyafetimiz aracılığıyla kim olduğumuzu anlatmak 
son derece önemli .”

Lila



Lila kimdir?

Babasının adı: Paolo

Annesinin adı: Scilla

Alâmetifarikası: Karnının üzerinde çilek şeklindeki leke

En sevdiği oyuncak: Topaç

En sevdiği hayvan: Domuz

En sevdiği tatlı: Çilekli kek

Büyülü rengi: Yeşil

Şans getiren eşyası: Nazar boncuklu bilezik

Büyüyünce ne olacak: Modacı
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Giriş

Kıyafetler gereklidir. Üzerimizi örterler, 
bizi ısıtırlar, (onlarsız yapabileceğimiz za-
manlar azdır, en azından bizim buralarda 
öyle) öncelikli görevleri budur. İstersek, şe-
killeri ve renkleri aracılığıyla kim olduğumu-
zu gösterirler. Bu, öncelikli olmasa da, kı-
yafetlerin epeyce önemli bir diğer görevidir. 
Amaç sadece örtünmek ve ısınmak olsaydı 
hepimiz aynı şekilde giyinebilirdik; erkekler, 
kadınlar, kızlar, oğlanlar… Oysa durum fark-
lı:  Moda, kesim, renk ve stiller her birimizi 
farklı kılıyor. Bazen kıyafetleri kim olduğu-
muzu daha iyi anlatmak için kullanıyoruz: 
Tuhaf, esprili, ciddi… Ya da belirli bir ruh 
halinde olduğumuz izlenimini vermek için: 
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Tuhaf, esprili, ciddi… Bir banka müdürü, sarı 
bir ceket giyip üzerinde kocaman kırmızı-be-
yaz daireler bulunan bir kravat takmaz. Fa-
kat bir palyaço bunu yapabilir. Üstelik gri bir 
takım elbise giyen, koyu renk kravat takan, 
deri ayakkabılı bir palyaçoya kimse gülmez. 
(Ayakkabılar normalden uzun değilse tabii.)

Bu giriş, giyinerek kendimiz hakkında bir 
şeyler anlatabileceğimizi hatırlatmak için-
di… Fakat gerçekten de öyle mi? Bunların 
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hepsi, aslında Lila’nın hikâyesini anlatmak 
içindi, kıyafetleri aracılığıyla kendisiyle ilgili 
hiçbir şey söyleyemeyen bir kızdı o. Çünkü 
dışarıya yansıyan ses ona ait değildi. En 
azından başlarda öyle değildi. Sonradan iş-
ler değişti, öykülerde her zaman böyle olur 
ve tam da bu nedenle severiz onları. Çünkü 
öyküler ortalara doğru tepetaklak olup bizi 
şaşırtırlar. Aksi takdirde, pek de matah sayıl-
mazlar zaten.

Lila’yla ilgili bir çift söz daha: Bu öykü-
nün başında dokuz yaşındaydı, sarışındı ve 
kahverengi gözleri vardı. Bir de moda için 
deli olan bir annesi vardı… Böyle bir anne 
sorun yaratabilir. Onunkiyse devamlı sorun 
yaratıyordu, daha doğrusu bir zamanlar ya-
ratıyordu. Demek istediğimiz, bu öykü üzü-
cü bir öykü değil, Lila’nın annesi gayet iyi. 
Fakat bir zamanlar bir problemdi, hem de ne 
problem. Bakalım neden?
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Birinci Bölüm

İşte burada Lila’yı
moda çıkarmalarından 

birinde izleriz.

Lila’nın hayatında herhangi bir gün seçe-
lim, mesela bir çarşamba gününü… Çarşam-
ba günü, ertesi gün için yapılacak ödevler 
azdı, sadece biraz coğrafya ödevi vardı ve 
Lila günün geri kalanında serbestti. Salı ve 
cuma günleri olduğunun aksine dansa git-
mesi gerekmiyordu, pazartesi ve perşembe 
günleri olduğunun aksine İngilizce kursuna 
gitmesi de gerekmiyordu. Evde kalıp kitap 
okuyabilir ya da bir arkadaşını oyun oy-
namaya davet edebilirdi. Fakat hayır, o da 
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nesi... Annesi odasının kapısına hafifçe vu-
ruyor, Lila’nın cevap vermesini beklemeden 
kapıyı açıyor ve şöyle fısıldıyordu: “Lila, ca-
nım, biraz alışverişçik yapmaya gidelim mi?” 
Lila’nın annesinin küçültme ekleriyle sevimli 
sevimli konuşma alışkanlığı vardı ve bu ba-
zen can sıkıcı olabiliyordu. Lila şaşkınlığını 
gizlemeyi başaramayarak mazeret uydur-
maya çalışıyordu: “Yarın sınavım var, bütün 
alıştırmaların üstünden geçmem gerek, def-
terimdeki notlarımın da,” diyordu. Annesi iç 
çekerek, “Liliana, coğrafyada çok iyi oldu-
ğunu biliyorum, geçen hafta on almıştın, bu 
yüzden üstünden geçmene gerek yok. Hadi, 
anneciğine eşlik et lütfen.” Lila sonunda 
boyun eğiyordu, sonuçta dokuz yaşında bir 
çocuktu. Üstelik boyun eğmese bile duruma 
ayak uydurması gerekiyordu, başka ne yapa-
bilirdi ki. İç çekiyor, annesini önce dışarıya, 
kırmızı arabaya ve ardından dosdoğru şehir 
merkezine dek takip ediyordu. Daha önce 
defalarca çektiği işkence burada başlıyordu 
işte. Gerçekten dayanılmaz bir şeydi, çünkü 
annesi arabasını güzel dükkânların bulun-
duğu sokağın hemen gerisine park ediyordu 
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ve bir mağazadan diğerine, sonra ötekine 
düzenlediği yolculuk böylece başlıyordu. Her 
mağazada uzunca bir bekleyiş… Kimi zaman 
yirmi dakika, kimi zamansa otuz, kırk… Ne 
de olsa annesinin yapacak birçok işi oluyor-
du: Askılarda duran kıyafetleri güzel bir ki-
tabın, Büyük Moda Kitabı’nın, sayfaları gibi 
çeviriyor ve diğerlerinden daha çok hoşuna 
giden bir kıyafet gördüğü her defasında kü-
çük çığlıklar atıyordu. Havaya fırlattığı kıya-
fetleri tek tek yakalamaya hazır bir mağaza 
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çalışanı eşliğinde deneyeceklerini askıdan 
alıyor ve sonunda bir başka çalışanın açtığı 
ışıklarla onun için hazır tuttuğu kabine doğ-
ru koşar adım ilerliyordu. Derken provalar 
başlıyordu. Bu sırada Lila dışarıda durup bir 
pufun üzerinde oturuyor ve aynada komik 
suratlar yapıyordu. Annesi arada bir perdeyi 
açıp dışarıya çıkıyor ve “Yakıştı mı? Ne der-
sin?” diye soruyordu. Ardından kendi çev-
resinde dönüyor, birkaç assolist adımı atıp 
saçlarını topluyor, son bir kez dönüp nihayet 
bir sonraki kıyafeti denemeye hazır, kabine 
dönüyordu. İki-üç kez tekrarlanıyordu bu. 
Sonunda dışarı çıkıyor, ya yeni bir ceket ya 
da gömlekle kasaya gidiyor, ödüyor ve poşeti 
alıyordu. Sonra istikamet aynı şeylerin tek-
rarlandığı bir sonraki dükkân oluyordu. 

Lila yanında bir kitap ya da elektronik 
bir oyun getirebilirdi, fakat bunu yapmıyor-
du. Çünkü ne zaman bir oyunu kazanacak 
olsa ya da sürükleyici bir bölümün ortasına 
gelse annesi dışarı fırlayıp nasıl göründü-
ğünü soruyor ya da kızını acele ettiriyordu: 
“Hadi, hadi gidelim, keşfedilecek bir mağaza 
daha var.” Hal böyleyken ne gerek vardı ki? 


