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Gianni Rodari

İtalya’nın yetiştirdiği en iyi çocuk kitapları 
yazarı olarak tanınan Gianni Rodari 
(1920-1980) daha on yaşındayken şiirler 
yazıyor, müzikle uğraşıyordu. Amacı 
müzisyen olmaktı. Yirmi yaşında müzik 
öğretmeni oldu. İkinci Dünya Savaşı 
patlayınca, ülkesinde gerçekleşen faşist 
düzene karşı girişilen harekete katıldı. 
Uzun süre gazetecilikle uğraşan yazar, 
bir çocuk gazetesinin de yönetmenliğini 
yaptı. 1947’de çocuklar için yazmaya 
başladı. Sonunda da dünyanın en 
iyi çocuk kitapları yazarlarına verilen 
büyük ödülü, Hans Christian Andersen 
Ödülü’nü 1970 yılında aldı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BİR TELEFONLUK MASALLAR

GÖKYÜZÜNDEN GELEN PASTA

GÖRÜNMEZ OLAN TONİNO’NUN 
MACERALARI

İKİ KERE DOĞAN BARON

MARKO İLE MİRKO’NUN 
SERÜVENLERİ

MASAL İÇİNDE MASAL

MASALLAR VE KURGU MASALLAR

MAVİ OK

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GIP

YALANCILAR ÜLKESİ
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Dikkat edin ayağınıza bastığınız kişiye,
sonra hiç anlamadan sıkışırsınız köşeye

Soğan Baba’nın tam yedi oğlu vardı. Çocuklarına 

Küçük Soğan, Ortanca Soğan, Afacan Soğan gibi so-

ğan ailesine yakışır adlar takmıştı. En küçüğüne ise 

Soğan Oğlan adını vermişti. Soğan Baba dürüst bir 

adamdı. Çocukları da öyle. Ama doğrusu bu aile hiç 

de şanslı sayılmazdı.

Soğan Baba ve çocukları, hani şu manav dükkân-

larındaki tahta meyve kasaları vardır ya, işte öyle bir 

kasada otururlardı. Zenginler kasanın yanından ge-

çerlerken, kokudan burunlarını tıkar, “Aman Tanrım, 

soğan kokusu!” deyip oradan bir an önce uzaklaşmak 

için, arabacılarına atları kamçılamalarını söylerlerdi.

Bir gün ülkenin yöneticisi Limon Prens oradan 

geçmeye kalktı. Saray adamları, “Yüce efendimiz 
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son ra ne derler bu kötü kokuyu duyunca, bir şeyler 

yapmalıyız,” diye telaşlandılar.

“Parfüm sıkmalı,” dedi Başmabeyinci.

Bir düzine kadar Saray Limonu hemen yoksulları 

parfümlemeye gönderildi. Limonlar tüfeklerini ve kı-

lıçlarını evlerinde bıraktılar. Onların yerine sırtlarına 

koca koca bidonlar yüklenip kolonyalar, menekşe 

kokuları ve Isparta’nın en keskin kokulu gül sularını 

taşıdılar. Soğan Baba’yı, çocuklarını ve akrabalarını 

kasalarından çıkarttılar. Duvarın önünde sıraya di-

zilip sırılsıklam oluncaya dek parfümle ıslattılar. Za-

vallı Soğan Oğlan da ıslanmıştı bu arada. Neredeyse 

nezle olacaktı.

Tam bu sırada borazan sesleri duyuldu. Arkasın-

da Limon Subaylar ve Limon Yedeksubaylarla birlikte 

Limon Prens göründü.

Limon Prens sapsarı giysiler giymişti, şapkası da 

sarıydı. Şapkasının tepesinde altın bir zil vardı. Li

mon Subayların başlarında gümüş birer zil vardı. Ye-

deksubayların başlarındaki ziller ise bronzdandı. Yü-

rüdükçe zillerin şıngırtısı sanki bir orkestra çalıyor-

muş izlenimi uyandırıyordu. Halk, “Bando geldi,” di

ye bağırarak koşuşuyordu. Ama gelen bando, bildiği-

miz bandolara benzemiyordu. Soğan Oğlan ve babası, 

meraklı kalabalığın en önündeydiler. O itiş kakış 

içinde arkalarındakilerden sırtlarına ve baldırlarına 

dur madan tekmeler yiyorlardı. Soğan Baba bir ara 
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da ya namayıp karşı çıkmak istedi. “Baylar geriye, ge-

riye gi delim!” diye bağırdı.

Limon Prens bu sesi duymuştu. Hemen koşup 

So ğan Baba’yı saçından yakaladı. Çarpık bacakları 

üzerinde yaylanarak avaz avaz bağırdı:

“Ne hakla geriye, geriye diye bağırıyorsun? Yoksa 

halkımın beni alkışlamak için ön saflara geçmeye ça-

lışmasını önlemek mi istiyorsun?”

Başmabeyinci, “Efendimiz,” diye Limon Prens’in 

kulağına fısıldadı. “Bana kalırsa bu adam tehlikeli bir 

düzen bozucu, onu gözaltına aldırırsanız iyi 

eder si niz.”

Limon Bekçilerden biri hemen düzen bozucuları 

izlemek için kullanılan özel bir dürbünle Soğan Oğ-

lan’ı göz hapsine aldı. Bu gözaltı dürbünlerinden her 

bekçide vardı. Zavallı Soğan Baba sapsarı kesilmişti 

korkudan.

“Efendimiz, arkadakiler itiyorlardı ama,” demeye 

yeltelendi.

“İyi ediyorlar!” diye kükredi Limon Prens. “Çok 

iyi ediyorlar!”

Başmabeyinci halka döndü ve şöyle dedi:

“Sevgili halkımız! Efendimiz kendilerine saygı 

gösterdiğiniz ve itiştiğiniz için size teşekkür ediyor-

lar. İtişin yurttaşlarım, itişin. Daha güçlü itişin.”

“Ama sırtımıza çıkacaklar!” demeye kalkıştı So-

ğan Oğlan.
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Bunun üzerine başka bir Limon Bekçi, dürbü-

nüyle Soğan Oğlan’ı göz hapsine aldı. Bunun üzerine 

Soğan Oğlan kalabalığın arasından süzülerek sıvış-

manın iyi olacağını düşündü.

Kalabalık önceleri fazla itişmiyordu, ama Başma-

beyinci kızgın bakışlarını kalabalığa çevirince halk 

sallanan bir kovanın içindeki sudan daha çok dalga-

lanmaya başladı. Öyle çok itişip kakışıyorlardı ki, 

Soğan Baba birden kendini Limon Prens’in ayakları-

nın üstünde buldu. Limon Prens’in ayakları çok acıdı, 

gözlerinde şimşekler çaktı. İlk kez, saray müneccimle

rinin katkısı olmaksızın, gün ortasında gökkubbenin 

bütün yıldızlarını gördü sanki!

On kadar görevli Limon hemen tekvücut olup 

za  vallı Soğan Baba’nın üstüne atladılar. Ellerini 

ke      lepçelediler.

Zavallı Soğan Baba götürülürken, “Soğan Oğlan! 

Soğan Oğlan!” diye bağırıyordu.

Soğan Oğlan ise çok uzaktaydı artık. Olup biten-

leri görememişti bile. Ama çevresindekilere bakılırsa 

olaylar onun sandığından da kötüydü. Üstelik hepsi 

de Prens’ten yana çıkıyordu.

“Bereket yakaladılar o haini! Sevgili Prensimizi 

hançerle vuracaktı!”

“Ne hançeri! Cebinde makineli tüfek vardı!”

“Cebinde mi? Hadi canım, olmaz öyle şey!”

“Silah seslerini duymadınız mı?”
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Silah sesleri dedikleri aslında Limon Prens’in şe 

refine atılan top seslerinden başka bir şey değil  di. 

Ama halk öyle şaşırmıştı ki, çil yavrusu gibi 

ka  çı şı yordu.

Soğan Oğlan, oradakilere aslında babasının ce-

binde sadece bir sigara izmariti bulunduğunu söyle-

meyi düşündü. Ama söyleyeceklerine kimse 
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inan mayacaktı ki! Sağ gözünün pek iyi göremediğini 

fark etti. Oysa görüşünü engelleyen, inatla dışarı çık-

mak isteyen bir gözyaşıydı yalnızca!

Soğan Oğlan yüreklendirmek için, dişlerini sıka-

rak, “Sakın haa!” diye bağırdı. Ödü kopan gözyaşı 

ge risin geri gitti ve bir daha da ortaya çıkmayı 

de ne medi.

Çok geçmeden karar verildi: Soğan Baba, ömür 

boyu hapse mahkûm edildi. Hatta ölümden sonra 

bile orada kalacaktı. Çünkü Limon Prens’in hapisha-

nesinde mezarlık da vardı.

Soğan Oğlan babasını görmeye hapishaneye git-

tiğinde onun boynuna sarıldı.

“Zavallı babacığım! Sanki bir suç işlemiş gibi seni 

azılı haydutlarla birlikte hapse attılar!..” dedi.

“Böyle düşünme oğlum,” dedi babası şefkatle. 

“Hapishanede sapına kadar mert insanlar da var.”

“Peki suçları ne?”

“Hiçbir şey. Hapiste olmalarının nedeni de bu ya. 

Limon Prens, dürüst adamlardan hoşlanmaz.”

Soğan Oğlan bir an düşündü, babasının ne dedi-

ğini anlamış gibi başını salladı.

“O halde hapiste olmak onurlu bir şey sayılmalı, 

değil mi?”

“Bazı durumlarda evet. Hapishaneler, hırsız-

lar ve katiller için yapılmıştı. Ama Limon Prens 

başa geçince katiller ve hırsızlar onun sarayında 
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oturmaya başladılar. Hapishaneye de dürüst insanlar 

dolduruldu.”

Soğan Oğlan kararını vermişti. “Ben dürüst yurt-

taş olacağım,” dedi. “Ama ömrümü de hapishane-

lerde geçirmek istemiyorum. Üstelik buraya gelip 

herkesi kurtaracağım.”

O sırada bir Limon Gardiyan konuşma süresinin 

bittiğini söyledi.

“Oğlum,” dedi talihsiz baba, “artık büyüdün, ken-

di yolunu çizmek zorundasın. Annene ve kardeşlerine 

Soğan Amcan bakacak. Sen eşyalarını topla, hayata 

atıl, dünyayı tanımaya çalış, kitaplar oku.”

“İyi ama benim kitaplarım yok ki. Kitap alacak 

param da yok.”

“Önemli değil. Sadece haydutları tanı yeter! Bir 

haydutla karşılaştığında durup onu iyice incele.”

“Ya sonra! Sonra ne yapacağım?”

“Ne yapacağına o zaman karar verirsin.”

“Haydi vakit tamam, gidiyoruz,” dedi Limon Gar-

diyan, Soğan Baba’ya. “Bu kadar gevezelik yeter. Hey! 

Sen, sümüklü! Deliğe tıkılmak istemiyorsan bir daha 

buralarda görünme!..”

Soğan Oğlan’ın dilinin ucunda verilecek iyi bir 

yanıt hazırdı. Ama daha işin başında hapishaneye 

tıkılmaya değmeyeceğini düşündü. Babasıyla kucak-

laşıp dışarı çıktı.

Aynı gün annesini ve kardeşlerini Soğan Amca’ya 
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rından biraz daha şanslıydı. Çünkü bir apartmanda 

kapıcılık yapıyordu. Soğan Oğlan bohçasını bir değ-

neğin ucuna takıp yola koyuldu. Karşısına çıkan ilk 

yola girdi. Girdiği yol, daha sonra göreceğimiz gibi, 

doğru yoldu. Birkaç saat sonra kendini bir kasabanın 

girişinde buldu. Hiçbir yerde kasabanın adı yazılı de-

ğildi. Karşısına çıkan ilk evin önünde durdu. Burası 

köpek kulübesi gibi derme çatma bir yerdi. Küçük 

pencereden yaşlı bir adamın kızıl sakallı yüzü görü-

nüyordu. Adam üzgün bir yüzle dışarıyı seyrediyor, 

sanki sorunlarını anlatacak birini arıyordu.
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Balkabağı neler çekti şu ev derdinden,
ne çare, daha iyisi gelmiyordu elinden

“Merhaba,” dedi Soğan Oğlan. “Nasıl oldu da 

bu  raya kapatmayı başardınız kendinizi? Hem dışarı 

nasıl çıkıyorsunuz buradan?”

“Merhaba evlat,” dedi yaşlı adam. “Seni içeri ça-

ğırmak, bir bardak da gazoz ikram etmek isterdim, 

ama buraya iki kişi sığmıyor. Üstelik, gazoz bardağım 

da yok.”

“Olsun!” dedi Soğan Oğlan. “Hem zaten susama-

mıştım. Şey... Evinizin hepsi bu mu?”

“Evet,” dedi yaşlı adam. Adı Bay Balkabağı’ydı. 

“Biraz küçük, ama rüzgâr esmediği sürece iyi sayılır.”

Bay Balkabağı evinin yapımını bir gün önce ta-

mamlamıştı. Daha çocukken koymuştu aklına bir 
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ev sahibi olmayı. Her yıl bir köşeye bir tuğla atıp 

biriktirmişti.

Ama küçük bir sorunu vardı Bay Balkabağı’nın: 

Hesap bilmiyordu. İkide bir Üzüm Usta’ya gidiyor 

tuğlaların hesabını tutmasını rica ediyordu.

“Bir bakalım,” diyordu Üzüm Usta, kafasını tığla 

kaşıyarak. “Altı kere yedi kırk iki... Dokuz çıkardın 

mı... kalır on yedi.”

“Bir ev yapmaya yeter mi yani?”

“Ne yazık ki hayır.”
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“N’olacak şimdi?”

“Ne demek n’olacak şimdi? Ne bileyim ben ne 

olacağını! Ev yapmaya yetmiyorsa bir bank yaparsın.”

“İyi de, benim banka ihtiyacım yok. Parklarda za-

ten var, başkaları oturuyorsa kalkmalarını beklemem 

gerek.”

Üzüm Usta, önce sağ kulağının, sonra da sol ku-

lağının arkasını şöyle bir kaşıyıp yeniden dükkânına 

girmişti.

Bay Balkabağı daha fazla çalışıp daha az yemeye 

karar vermiş, böylece yılda üç tuğla, hatta bazen yıl-

da beş tuğla biriktirmeye başlamıştı. Bay Balkabağı, 

kürdan gibi incelirken tuğla yığını da artıyordu.

Onu görenler de şöyle diyorlardı:

“Balkabağı’nın haline bakın. Sanki tuğlaları kar-

nından çıkartıyor. Tuğla yığını büyüdükçe Balkabağı 

eriyor.”

Balkabağı bir yandan da yaşlanıyordu tabii. Bir 

gün yine Üzüm Usta’ya gitti. “Lütfen, tuğlalarımın 

hesabını yapmak için bana kadar gelebilir misiniz?” 

dedi.

Üzüm Usta, gidip tuğla yığınına baktı. Kafasını 

kaşıdı ve hesaplarına koyuldu.

“Altı kere yedi... kırk iki... Dokuz çıkarttın mı kalır 

yüz on sekiz.”

“Ev yapmaya yeter mi yani?”

“Yetmez!”








