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ANIL BASILI



Anıl Basılı

Gazetecilik mezunu. Okuduğu kitapların içine notlar 
yazarak sokaklara, parklara ve vapurlara bırakıyor. 
Köpek dostu Dali ile çimlerde yuvarlanmayı seviyor. 
Çocuk Okuma Kulübü ile kitap tartışma atölyeleri 
yürütüyor. Büyüdüğü için çocukluğunun yarım kaldığına 
inanıyor. 

Yazarın Diğer Kitapları:
Balino
Melodi
Kitap Kurdu Olmak İstemeyen Maya
Nohut Adam

Emre Karacan

1991 yılında Samsun’da doğdu. Çizim yapmaya iki 
yaşında başladı. Bu sebepten lise ve üniversite yılları 
güzel sanatlar ile geçti. Üniversite yıllarından bu yana 
yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok kurum, kuruluş 
için illüstrasyonlar üretmeye devam ediyor.



Carol Cujec'e katılıyorum:
Öğrencilerini sınırlamalar yerine olasılıklarla 

gören tüm öğretmenlere...
Ve hayatı boyunca başarısız hissederek pes 

etmenin sınırına gelmiş kalplere...
Yalnız değilsiniz.



Kaykay dünyasında
yeni bir yıldız

Sahnede bir dev!

Karakterlerle 
Tanışalım

Başarısızlar Kulübü’nün 
kurucusu

YAĞMUR

POOÇİMEN



MUTLU

Okulun kötü 
kurabiyeleriyle 
meşhur aşçısı

En iyi dost!

ÜZÜM

Başarılı bir iş insanıYaban hayatı rehberi

ÇİMEN’İN ANNESİ ÇİMEN’İN BABASI 



bölüm-1

YENİ 
HAYATIM

Hayatımda olabilecek tüm yenilikler bir aradaydı.

Yeni bir şehir.

Yeni bir ev.

Yeni bir okul.

Ve yeni arkadaşlar.

Önüne yeni eklenenlerden çekinir oldum. Eski evi-
mizi, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, okulumu ve vakti-
min çoğunu geçirdiğim tozlu kütüphaneyi çok özlüyo-
rum. Tüm bunlar uzak bir geçmişte kalmış gibi. Oysa 
sadece bir yıl önce arkadaşlarımla eğlenir, her köşesini 
bildiğim okulumun koridorlarında koşar, raflarındaki 
bütün kitapları okuma hedefi koyduğum kütüphanede, 
sayfaların içinde kaybolurdum. Şimdilerde beni yeni 
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okulumun yeni sınıfındaki yeni sıramda bulabilirsiniz. 
Artık pek dışarı çıktığım söylenemez. Bütün bunlar 

yetmezmiş gibi taşınmamızdan kısa bir 
süre sonra annem reddemeyeceği bir 

iş teklifi aldı. Yıllardır hayalini kur-
duğu safari turuna rehber oldu. 

Vahşi hayvan türlerini yaşam 
alanlarında rahatsız etme-

den izlemek için Afrika’ya 
uçtu. 

Annemin yoklu-
ğunda babamla baş 
başa kaldık. On bir 
yıldır aynı evi pay-
laşsak da sanki ara-
mızda görünmez bir 
duvar var. Birlikte 
yaşarken onu en çok 
zorlayan şeyler türlü 
sakarlıklarım. Akşam 
yemeklerinden sonra 

masayı toplarken ta-
bakları devirmem, 
düz yolda yürürken 



takılıp düşmem, kamp yaptığımız günlerde iz süreme-
yip kaybolmam, yeni kıyafetlerimin üstüne yemek 
dökmem, ayakkabı bağcıklarımı çözmeye çalışırken 
düğümlemem... Listeyi daha da uzatabilirim. Kısacası 
elimi neye uzatsam babamı içten içe sinirlendiren koca 
bir başarısızlıkla karşılaşırım.

Babamı kalabalık gruplara yaptığı konuşmalar 
esnasında dinlerseniz onun tam bir topluluk insanı 
ve lider ruhlu biri olduğunu anlarsınız. O, insanları 
nasıl etkileyeceğini iyi bilir. Ses tonu ikna edicidir. 
Yüzlerce insanın karşısında heyecanlanmaz, yutkun-
maz ve bacakları asla titremez. En azından bunların 
hiçbirini dinleyicilerine yansıtmaz. Araya sıkıştırdığı 
esprilerle kalabalıkları kolayca güldürmesinden bah-
setmiyorum bile.

Maalesef babamın bu özelliklerinden hiçbiri bana 
geçmemiş. Yüzlerce kişinin karşısında bırakın konuşma 
yapmayı sınıfta arkadaşlarımın önünde bile kendimi 
tedirgin hissederim. Konuşurken takılır, nefesimi kont-
rol edemem. Böyle durumlarda babamın tavsiyesiyle 
rahatlamak için yirmiden geriye saymayı denesem de 
pek faydası olduğunu düşünmüyorum.

Babam çalışma disipliniyle ön plana çıkan, kafasına 
koyduğunu başaran ve çevresi tarafından sevilen biri. 
Bazen benimle ilgili bir konuda önerilerini sıralarken 
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kendi hayatından örnekler veriyor. Bu örneklerin 

hemen hepsi ne kadar başarılı olduğuyla ilgili. Evet, 

konuşmalarının oldukça ikna edici olduğunu söyle-

yebilirim. Ama benim ikna olmam, başarılı olmama 

yetmiyor. Sanırım her gün yapılan başarı ve başarısız-

lık konuşmaları da dengemin şaşmasına neden oluyor. 

İçimde sanki kocaman bir tembel hayvan yatıyor. 

Babamın bana verdiği nasihatlerden pek hoşlan-

masam da ertesi günkü sunumum için onun yardımı-

na ihtiyacım vardı. Ya sunum istediğim gibi gitmezse 

diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Bölümleri 

karıştırmak, elimden not kâğıtlarını düşürmek, panikle-

mek, kızarmaya başlamak, bacaklarımın titremesi... Hiç 

rahat hissetmiyordum. Sunumumu ilk olarak babama 

yapmak biraz olsun rahatlamamı sağlayabilirdi. Diğer 

yandan sunumumu beğenmeyebilirdi. Ne kaybederim, 

diye düşündüm ve çalışma odasında kendini okumaya 

vermiş babamın yanına gittim.

 Kapının önünde durup beni fark etmesini beklerken  

gözlerimi odadaki kitaplarda gezdirdim. Ne çok kitap 

vardı. Acaba kitapları neye göre sıralamıştı? Daha önce 

hiç merak etmemiştim.

Babam beni fark etmiş olacak ki “Bir şey mi söyle-

yeceksin oğlum?” diyerek döndü. 
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