
Erkekler Kızlara Karşı 

Silvia Vecchini (1975, Perugia-İtalya) Trasimeno gölü-
ne yakın, küçük bir köyde yaşıyor. Çocuklarla zaman 
geçirmeye bayılır, bu yüzden yanında her zaman en 
az üç çocuk vardır. Aynı zamanda resimleri ve boya 
kalemlerini de çok sevdiğinden bir çizgi film çizeriy-
le evlendi ve birlikte içi rengârenk kâğıtlarla dolu bir 
evde yaşıyorlar. Şiiri, sözcükleri ama en çok da masal 
toplamayı sever. İşte bunun için her zaman gözünü 
açık tutar ve cebinde de bir kalem bulundurur.

Yelda Gürlek (15 Eylül 1967, Ankara) Ankara Üniver-
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu ve aynı fakültede 
yüksek lisansını tamamladı. ODTÜ, Yeditepe ve Bah-
çeşehir üniversitelerinde okutman olarak İtalyanca 
dersleri, Galileo Galilei ve IMI İtalyan liselerinde 
ayrıca İtalyan edebiyatı dersleri verdi. Niccolò Am-
maniti, Stefano D’Anna, Sveva Casati Modignani, 
Patrizia Gucci, Maria Venturi, Umberto Eco, Gianni 
Rodari ve Guido Sgardoli’nin kitaplarını İtalyanca-
dan Türkçeye çevirdi.

Sualzo (Antonio Vincenti’nin takma adı) (1969, Peru-
gia) Kendi kendini yetiştirmiş bir tasarımcıdır. 90’lar-
dan beri mizah dergilerine ve gazetelere karikatür-
ler çizmektedir. Birçok kitap ve çizgi roman yazıp 
resimlemiştir. Eserleri Fransa, Portekiz, Hırvatistan, 
İsviçre, Polonya, Yeni Zelanda, Malezya, Endonezya, 
Japonya, Çin, Güney Kore, A.B.D.’de yayımlanmıştır. 
“Sualzo” Umbria bölgesi lehçesinde “masal kuşu” 
anlamına gelir ve efsaneye göre sihirli güçleri vardır. 
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Yazılışlarından farklı okunan İtalyanca isimler:

Angelica: Ancelika
Celestino: Çelestino
Fabio: Fabyo
Federica: Federika
Giacomo: Cakomo
Giovanni: Covanni
Giulio: Culyo
Gloria: Glorya
Marco: Marko
Mario: Maryo
Silvia: Silviya
Silvia Vecchini: Silviya Vekkini



Buraya Gelmesi Şart Mıydı?

Zoe geldiğinden beri, sınıfta tam bir karmaşa 
yaşanıyor.

Dün fen dersinden on aldı, üstelik voley-
bol formasını giymeyi reddettiği için bir yazılı 
uyarı cezası almıştı. (Niyeymiş? Eşofmanlarda, 
suni yollarla yetiştirilmiş ta-
vuk yumurtalarının 
sponsorluk reklamı-
nın etiketini sevme-
miş, o sadece doğal 
yollarla yetiştirilen 
tavukların yumur-
tasını yermiş.) Ayrı-
ca, sınıfa ilk o geli-
yor! Bu da beni çok 
sinir ediyor! 
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Ne olduğunu bile bilmeden, üst üste puan 
kazanıyor.

Böyle devam ederse, hapı yuttuk.
Yani, buraya gelmesi şart mıydı? Diyorum 

ki, bu miniminnacık okula gelmesi şart mıydı?
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Bir Sayı Daha

“Anne acele et, çıkmamız lazım!” Yerimde hop-
layıp zıplıyorum. Bir elimle sırt çantamı, öte-
kiyle kapının kolunu tutuyorum. “Hadi, hadi! 
Geç kalacağım!”

Annem aceleyle bir sandviç hazırlıyor. “Bir 
dakika, sandviçini paketliyorum.”

Sonunda çıktık. Hava sıcak. Nisan ayında-
yız ama sanki temmuz.

Sardunyaların önünden geçerken annem, 
“Çiçeklere su vermeyi de unutmamalıyım... 
Görüyor musun? Hepsi boyunlarını bükmüş...” 
diye söylendi. Sahiden de haftalardır yağmur 
yağmıyordu.

Merdivenleri ikişer ikişer inerken, “Şimdi çi-
çekleri sulamayacaksın değil mi?” diye sordum. 
Neyse ki, annem buna yeltenmeden arabaya 
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bindi. Anahtarı yuvasına sokunca kontrol pa-
nelindeki bütün ışıklar açılıveriyordu.

“Neyin var senin? Bak, saat daha 07:35!”
“Anneciğim, erkenden gitmeliyim... Sınıfa 

ilk giden ben olmalıyım!”
Araba hareket ettikten kısa bir süre sonra 

okula vardık.
Benim yaşadığım yer küçük bir köy ve ken-

tin, daha doğrusu sanayi bölgesinin hemen dı-
şında. Kısacası, biz kırlarda yaşıyoruz.

Küçük bir meşe ormanının kıyısındaki pre-
fabrik okulumuzda tam beş sınıf var: Birinci 
sınıftan beşinci sınıfa kadar, her seviye için sa-
dece tek bir sınıf. Herkes ama herkes birbirini 
tanır.

Okula geldiğimizde küçük meydanda sade-
ce hizmetli Alfredo’nun arabası duruyordu.

“İyi, çok iyi” dedim içimden.
Annem beslenmemi uzattı.
Açılmayan kapının kolunu kurcalarken, 

bir yandan da ağzımın içinde geveliyordum. 



“Hoşça kal... Evet, teşekkür ederim.” (Anlamı-
yordum, annem neden hâlâ bebek kilidini in-
diriyordu? Dokuz yaşındaydım ben!)

Sabırsızlıkla tam, “Anneciğim, şu kilidi kal-
dırır mısın?” dediğim anda, yoldan şiddetli çığ-
lıkların, peş peşe gümbürdeyen bir çeşit patla-
ma ve kükreme sesinin geldiğini duydum.

Bozguna uğramış bir halde bağırdım: “Ha-
yır, olamaz!” 

Annem halime bakıp, “Ne olamaz?” diye 
sordu.

Arabanın kapısı hâlâ kapalıydı ve ben 
Celestino’nun –çiftçilik yapan tostoparlak ufak 
tefek bir adam– üç tekerlekli küçük kamyoneti-
nin gelmiş de okulun giriş kapısında durduğu-
nu görüyorum.

“Anne, aç şu kapıyı! Aç!” 
Annemin sabrı artık iyice taştı. “Bana bak 

Giovanni, benimle bu şekilde konuşamazsın, 
ayrıca ne olup bittiğini anlat! İlle bu saatte 
okula gelmeyi neden kafana taktın? Her sabah 
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ilk önce biz geliyoruz! Sürekli iki ayağımı bir 
pabuca sokuyorsun! Ayrıca, biliyor musun, bu-
gün bana çok lazım olan belgelerle birlikte ev-
rak çantamı mutfakta unuttum...”

Bir bu eksikti. Celestino’nun sardalye balığı 
gibi sıkışıp kaldığı kamyonetinin kapısından 
torunu Zoe dışarı çıkarken, annem de bana nu-
tuk atmaya başladı. İşte o geldi bile. El sallıyor, 
kamyonetin seloteyple bantlanmış gibi duran 
kapısını kapatıp okulun kapısına doğru ilerli-
yordu.

Bu sabah da okula ilk gelen Zoe oldu. Şu kız.
İşte, kızların hanesine bir puan daha.




