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Karşınızda Charlie

Þu gör dü ðü nüz iki ih ti yar, Bay Buc ket’ýn an  ne   siy

le ba ba sý: Jo sep hi ne Ni ne’y le Joe De de.

Bu iki ih ti yar da, Ba yan Buc ket’ýn an ne siy le ba

ba sý: Geor gi na Ni ne’y le Geor ge De de.
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Bu Bay Buc ket. Bu da Ba yan Buc ket.

Bay Buc ket’la Ba yan Buc ket’ýn kü çük bir oðul la rý 

var. Adý, Char lie Buc ket.
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Ýþ te Char lie.

Mer ha ba Char lie. Na sýl sýn ba ka lým? Na sýl gi         di   

yor? Ba kýn, si zin le ta nýþ tý ðý na ne ka dar se  vin di.

Al tý ye tiþ kin (siz yi ne de bir sa yýn is ter se niz), bir 

de kü çük Char lie Buc ket’tan olu þan bu ai le ko  ca ken

tin ký yý sýn da bir yer de, kü çü cük bir ah  þap ku lü be de 

ya þý yor du.

Der me çat ma eve zor sý ðý yor lar dý, on ca in sa nýn 

bun ca kü çük bir ev de ya þa ma sý hiç de ko  lay de ðil di. 
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To pu to pu iki oda sý olan ev de bir tek ya tak var dý. Ya

tak, çok güç süz ve bit kin ol  duk  la rý için yaþ lý la ra ve

ril miþ ti. O ka dar düþ kün   dü ler ki ya tak tan çýk týk la rý 

gö rül me miþ ti.

Ya ta ðýn bir ucun da Joe De de’y le Jo sep hi ne Ni ne 

ya tar dý, öbür ucun da da Geor ge De de’y le Geor gi na 

Ni ne.
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Bay Buc ket ve Ba yan Buc ket ile kü çük Char   lie’ye 

ge lin ce, on lar öte ki oda da, ye re ser dik   le ri dö þek ler de 

ya tar lar dý.

Yaz la rý o ka dar kö tü sa yýl maz dý ama kýþ bas   týr dý 

mý evin için de sa ba ha ka dar don du ru cu yel ler eser, 

bü tün ge ce tir tir tit rer ler di.

Bý ra kýn da ha iyi bir ev al ma yý, ikin ci bir ya    tak ala

cak ka dar bi le pa ra la rý yok tu. O ka dar yok sul du lar.

Ai le nin tek ça lý þa ný, Bay Buc ket’tý. Bir diþ ma     cu

nu fab ri ka sýn da ça lý þý yor du. Sa bah tan ak  þa   ma ka dar 

bir sý ra nýn üs tün de otu rur, do lu tüp   le rin te pe le ri ne 

mi nik ka pak lar ta kar dý. Ama diþ ma cu nu tüp le ri ne 

ka pak ta kan bir ada ma ne ka dar pa ra ve rir ler ki. Za

val lý Bay Buc ket ne ka dar sý ký ça lý þýr sa ça lýþ sýn, tüp 

ka pak la rý  ný ne ka dar hýz lý ta kar sa tak sýn, ka zan dý ðý 

pa  ra o ka dar bü yük bir ai le nin ih ti yaç la rý nýn ya rý sý ný 

bi le kar þý la maz dý. Ce bi ne, her ke se ye te rin ce yi ye cek 

ala cak ka dar bi le pa ra gir mez di. Ka  zan dý ðý, kah val tý

da ek mek ve mar ga ri ne, öð le ye   me ðin de haþ lan mýþ 

pa  ta tes ve la ha na ya, ak  þam ye me ðin de de la ha na 

çor ba sý na ye ter di an  cak. Pa zar la rý bi raz da ha iyiy di. 

Yi ne ay ný ye  mek le ri ye se ler de pa zar gün le ri ni dört 

göz le bek   ler ler di çün kü her ke se bi rer ta bak faz la dü

 þer di.

Buc ketla rýn aç lýk tan öl dük le ri söy le ne mez di, ama 

hep si nin –C har lie’nin de de le riy le ni ne le ri nin, an ne

siy le ba ba sý nýn, he le kü çük Char lie’nin ken di si nin– 
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bü tün gün aç lýk baþ la rý na vu rur, mi de le ri ezim ezim 

ezi lir di.

En çok da Char lie’nin içi ký yý lýr dý. An ne siy le ba ba

sý ço ðu za man ken di pay la rý na dü þe ni ona bý rak sa lar 

da bü yü me ça ðýn da ki bir ço cuk için ye ter li de ðil di bu. 

Char lie hep la ha na dan, la ha na çor ba sýn dan da ha do

yu ru cu, da ha lez zet   li ye mek le rin öz le mi ni çe ker di. 

Ama ca ný nýn en çok is te di ði þey ÇÝ KO LA TA’y dý.

Sa bah la rý yü rü ye rek oku la gi der ken dük kân  la rýn 

vit rin le rin de ki di zi di zi çi ko la ta la rý gö   rür, bur nu nu 

ca ma da ya yýp içi gi de rek sey re da lar dý on la rý. Öte ki 

ço cuk la rýn iki de bir cep le rin den çý kar dýk la rý gü ze lim 

çi ko la ta la rý ha pýr hu pur göv de ye in dir dik le ri ni gör

mek, Char lie için iþ ken ce den fark sýz dý.

Char lie Buc ket, çi ko la ta yý yýl da bir kez, do  ğum 

gü nün de ta dar dý. Ai le de her kes doğum gü        nü için pa

ra bi rik ti rir, o bü yük gün gel di ðin de Char lie’ye kü çük 

bir par ça çi ko la ta ar ma ðan edi lir di. Char lie o muh te

þem doğum gü nü sa  bah   la rý ný ip le çe ker, eli ne tu tuþ

tu ru lan çi ko la ta par ça sý ný ya nýn dan hiç ayýr ma dý ðý 

kü çük tah ta ku   tu ya bü yük bir özen le yer leþ ti rir, som 

al týn dan bir ha zi ney miþ gi bi sak lar dý. Bir kaç gün eli   ni 

sür me ye ký ya maz, bak mak la ye ti nir di. En so nun da 

da ya na ma yýp çi ko la ta nýn kâðý dý ný bir ke na rýn dan sý

yý rýp açar, o ne fis ta dý di li ne ya  vaþ ya vaþ ya yýl sýn di ye 

ucun dan mi ni cik bir par     ça ko pa rýp að zý na atar dý. Er

te si gün bir mi  nik par ça da ha ko pa rýr, gün ler ce böy le 
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sü rer gi    der di. Böy le ce, ufa cýk doğum gü nü çi ko la ta

sýy    la bir ay dan faz la ida re eder di Char lie.

Ama çi ko la ta de li si kü çük Char lie’ye en çok ne yin 

acý ver di ði ni si ze he nüz söy le me dim. Ona dükkân la

rýn vit rin le rin de ki di zi di zi çi ko la ta la rý sey ret mek ten 

ya da öte ki ço cuk la rýn gü   ze lim çi ko la ta la rý ha pýr hu

pur göv de ye in dir dik le ri ni gör mek ten da ha bü yük acý 

ve ren þey den da ha söz et me dim. Char lie için ak la ha

ya le sýð ma ya cak ka dar bü yük bir iþ ken ce olan þey 

ney di bi li yor mu su nuz?

Kent te, Char lie’nin otur du ðu ev den gö rü le bi len 

bir yer de KOS KO CA MAN BÝR ÇÝ KO LA TA FAB RÝ KA SI 

var dý!

Ak lý nýz alý yor mu?

Hem o bil di ði niz ko ca man çi ko la ta fab ri ka    la rýn

dan da de ðil di bu fab ri ka. Dün ya nýn en bü    yük, en 

ün lü çi ko la ta fab ri ka sýy dý! Adý na WON   KA’NIN FAB RÝ

KA SI di yor lar dý. Sa hi bi Bay Willy Won ka’y dý. Kim se 

on dan da ha gü zel çi ko la ta ya pa maz dý. Üs te lik göz 

ka maþ tý rý cý, gör   kem  li bir yer di bu ra sý! Ýçe ri ye kos ko ca 

de  mir ka pý lar dan gi ri li yor du, yük sek du var lar la çev   ri

liy di, ba ca la rýn dan du man lar yük se li yor, ta içer ler den 

tu haf cý zýr tý lar ge li yor du.

Kü çük Char lie Buc ket, sa bah oku la gi der ken, 

ak þam okul dan dö ner ken gün de iki kez fab  ri ka nýn 

ka pý la rý nýn önün den ge çer di. Her ge       çi þin de adým la

rý ný ya vaþ la týr, bur nu nu ha va ya kal dý rýr, çi ko la ta la rýn 

17
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çev re yi sa ran muh te þem ko ku su nu de rin de rin içi ne 

çe ker di.

Bu ko ku ya ba yý lýr dý Char lie, ken din den ge  çer di!

Fab ri ka ya gir mek, içer de ki þen li ði gör mek için 

ne ler ver mez di ki!
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Bay Willy Wonka’nın Fabrikası

Char lie, ak þam la rý su ya ti rit la ha na çor ba sý ný iç

tik ten son ra mut la ka de de le riy le ni ne le ri nin yattığı 

oda ya uð rar, on la rýn an lat týk la rý hi  kâye le ri can ku la

ðýy la din le dik ten son ra da iyi ge ce ler di le yip yat ma ya 

gi der di.

Ýh ti yar la rýn hep si de dok sa nýn üs tün dey di. El  le ri, 

yüz le ri ku ru erik ler gi bi bu ruþ muþ, bir de  ri bir ke mik 

kal mýþtı. Gün bo yun ca baþ la rý ný sý cak tut mak için 

tak ke le ri ni çý kar ma dan ya  ta ðýn için de bir bir le ri ne 

so ku lup ya tar lar, Char      lie oda la rý na ge lin ce ye ka dar 

uyuk la yýp du         rur lar dý. Ama ka pý nýn açýl dý ðý ný ve Char

lie’nin, “Ý yi ak þam lar, Joe De de ve Jo sep hi ne Ni  ne; 

iyi ak þam lar, Geor ge De de ve Geor gi na Ni  ne,” de di

ði ni duy ma ya gör sün ler, dör dü bir den ya ta ðýn için de 

di ki li ve rir di. Se vinç ten öy le gü  zel gü lüm ser ler di ki 

yaþ lý, bu ru þuk yüz le ri mut   lu luk la ay dýn la nýr dý. Baþ
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lar lar dý an lat ma ya. Bu kü    çük ço cu ða âþýk tý lar. Char

lie ha yat la rý   nýn bi   ri cik ýþý ðýy dý, ak þa ma ka dar yo lu nu 

göz     ler ler di. Ço ðu za man Char lie’nin an ne siy le ba  ba sý 

da ge lir , ka pý nýn ora da du rur, ih ti yar la   rýn an   lat týk la rý 

hi kâ ye le ri din ler ler di. Böy le ce, ih ti yar la rýn oda sý her 

ak þam ya rým saat ka  dar þen le nir, dü ðün ye ri ne dö

ner di; ne aç lýk ka        lýr dý ne yok sul luk, tüm yok sun luk lar 

unu tu lur du.

Char lie bir ak þam yi ne ih ti yar la rýn oda sý na gir di, 

“Won ka’nýn Çi ko la ta Fab ri ka sý’nýn dün ya nýn en bü

yük çi ko la ta fab ri ka sý ol du ðu ger çek ten doð ru mu?” 

di ye sor du.

Dör dü bir den, “Doð ru mu?” di ye ba ðýr dý lar. “El

bet te doð ru! Ne de mek ya ni, yok sa bil mi yor muy dun? 

Öbür le ri nin en az el li ka tý dýr!”
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“Pe ki, Bay Willy Won ka dün ya nýn en us ta çi  ko la

ta cý sý mý?”

Joe De de, yat tý ðý yer den doð ru la rak, “Ca  ným oð

lum,” de di, “Bay Willy Won ka gel miþ geç  miþ çi ko la ta

cý la rýn en müt hi þi, en ya ma ný dýr, onun çi ko la ta la rý na 

kim se akýl sýr er di re mez! Bu nu bil me yen yok tur!”

“Ün lü ol du ðu nu bi li yor dum, Joe De de. Ne ka dar 

us ta ol du ðu nu da duy muþ tum...”

Yaþ lý adam, “Us ta ne ke li me!” di ye ba ðýr dý. “Us ta 

ha fif ka lýr! Ger çek bir çi ko la ta si hir ba zý dýr Willy Won

ka! Çi ko la tay la mu ci ze ler ya ra týr! Ya la ným var sa söy

le yin, can la rým!”

Öbür le ri baþ la rý ný usul ca sal la ya rak onay la dý lar: 

“Ya la nýn yok, ta ma men doð ru sun. Hem de dos doð

ru sun.”
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Bu nun üze ri ne Joe De de, Char lie’ye dön dü, “Ne 

ya ni,” de di, “Bay Willy Won ka’nýn fab ri ka sý ný hiç an

lat ma dým mý ben sa na?”

Kü çük Char lie, “Ha yýr, hiç an lat ma dýn,” di  ye kar

þý lýk ver di.

“Bak sen þu iþe! Na sýl ol muþ da an lat ma mý þým!”

“O za man þim di an lat, Joe De de, lüt fen.”

“Ta mam, yav ru cu ðum, an la ta ca ðým. Þöy le ya ný

ma otur da gü zel gü zel din le ba ka lým.”

Joe De de en yaþ lý la rýy dý. Tam dok san al tý bu   çuk 

ya þýn day dý, da ha ne ol sun. Tüm yaþ lý lar gi bi se ve cen 

ve ký rýl gan dý, bü tün gün ner dey se hiç ko nuþ maz dý. 

Ama ak þam la rý, sev gi li to ru nu Char lie oda ya gir di mi, 

si hir li bir deð nek deð miþ çe si ne genç le þi ve rir di. Bit

kin li ðin den eser kal maz, bir de li kan lý gi bi ka bý na sýð

maz, aþ ka ge     lir di.

Joe De de, “Bay Willy Won ka müt hiþ bir adam  dýr!” 

di ye an lat ma ya baþ la dý. “Öy le lez zet  li, öy le ne fis çi

ko la ta lar yap mýþ týr ki tek mil çi  ko la ta fab ri ka la rý bir 

ara ya gel se o ka dar gü ze li ni ya pa maz!”

Jo sep hi ne Ni ne, “Yer den gö ðe ka dar hak kýn var!” 

di ye ba ðýr dý. “Üs te lik o çi ko la ta la rý dün   ya nýn dört bir 

ya ný na gön  de ri yor! Öy le de  ðil mi, Joe De de?”

“Öy le, bir ta nem, öy le. Da ha sý var, yer yü zü nün 

tüm hü küm dar la rý, tüm baþ kan la rý onun çi   ko la ta la rý

ný yer ler. Hem yal nýz çi ko la ta mý yap   tý ðý ný sa ný yor

sun! Yok ca ným, yok efen dim! Bay Willy Won ka’nýn 





Charlie; annesi, babası, iki ninesi ve iki dedesiyle, 
büyük bir kentin bitiminde, küçük bir tahta barakada 
yaşamaktadır. Yoksuldurlar. Charlie çikolataya bayılır, 

ama alacak parası yoktur. Biriktirilen parayla, yılda bir kez, 
küçük bir çikolata girer evlerine. Bu büyük kentte, 

Charlie’lerin evinden bile görülen, kocaman bir çikolata 
fabrikası vardır; dünyanın en ünlü çikolatalarını üretir. 

Günlerden bir gün, fabrikanın sahibi Bay Wonka, 
imparatorluğunu devredeceği bir varis seçmek için yarışma 

düzenlediğini açıklar; Charlie de adaylardan biridir...
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