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Melek Özlem Sezer

70’li yıllarda çocuktu. Kızardı 
“Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi 
sevelim” lafına. Sevginin saygı olmadan 
değersizleşeceğine inanırdı. Neden 
“Sus, büyüklerine cevap verme!” ya da 
“Su küçüğün, söz büyüğün” denildiğini 
anlamazdı. Sözlerin özgürleşmesini ve 
suyun paylaşılmasını istedi hep. Yaş 
aldıkça bir çocuğu nelerin incittiğini 
unutmaktan korkar, bir defter tutardı: 
“Büyüyünce yapmayacağım şeyler.” 
Listeyle birlikte boyu da uzadı gitti. 
Kalemse elinden hiç düşmedi. Hem 
yetişkinler hem de çocuklar için şiir, 
öykü, masal, televizyon programları, 
film ve çizgi film senaryoları yazıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:
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Dum Dum Dum!

Dum dum dum! Düüüt, dum dum! İşte şimdi 

şuradan geçti zurna çalan bir kurtla davul çalan bir 

koyun. Kurt zurnasıyla niye düt eder, koyun davuluyla 

niye dum eder? Çıkmışlar mahalleye, düttü dü dum 

dum ede ede Karagöz’le Hacivat’ın başına gelenleri 

elâleme söylerler.

İyi de kurt zurna, koyun davul çalar mı? Hadi çal-

dılar diyelim, bu ikisi birlikte dolaşır mı? Bu hikâyede 

öyle acayip şeyler var ki kurtla kuzunun arkadaşlığı 

onların yanında sıradan kalır. Ben bunları Şeyh Küş-

teri’ye anlatsam a canım, o bile şaşkınlıktan dilini 

yutar. 

Bir zamanlar Karagöz’le Hacivat’ın, daha doğ-

rusu onların torunlarının da torunlarının gölgesi 

çalınmıştı. Maceradan maceraya koştular, sonunda 

gölgelerini buldular. Aradan aylar geçti, bizimkiler, 
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gölgelerimiz nasılsa hep peşimizden geliyor diye bı-

raktı endişeyi. Eh, yalan sayılmaz aslında, gölgeleri 

gerçekten onları takip ediyordu.

Ama ne gölgeler! Gören güler, işiten güler. Bir de 

dönüp arkalarına bakıyorlar ki vah başıma gelenler! 

Birininki eşek gölgesi, diğerinin horoz… Horozun 

ibiği, eşeğin kulakları koskocaman. Yürüdükçe yel-

dir yeldir sallanıyor, etraftakileri şaşkına çeviriyor. 

İş bununla kalsa iyi, bir de bu gölgeler Karagöz’le 

Hacivat’ın arkasından taklitlerini yapıp herkesi gül-

dürüyor. Öyle ki bizimkiler yürüdükçe sokaklar, “Ho 

ho hooo!” sesleriyle çınlıyor. 

Aslında ne var şuncacık şakadan, gülüp karınları-

nı hop hop hoplatmaktan? Ama bizimkiler hoşlanmı-

yor bu şakadan, başlıyorlar dönüp gölgeleriyle kavga 

etmeye. İyi de bugüne değin kim gölgesini yakalaya-

bilmiş? Eh, yakalayamayınca da bu kabadır, bu ayıptır 

demeden ağızlarına ne gelirse söylüyor, gölgelerini 

kızdırıyorlar. Gölgelerin de boş duracak hali yok ya; 

eşek tekmeliyor, horoz gagalıyor, bizimkileri perperi-

şan edip gidiyor. Karagöz’le Hacivat tümden gölgesiz 

kalıyor. 

Çıkıyorlar yola, bir de bakıyorlar ki o gün bütün 

gölgeler şakacı. Sıkılmışlar hep aynı gövdenin dibine 

uzanmaktan, yer değiştirmişler: 

Köpeğin gölgesi kedi olmuş, arkasından miyavlaya 

miyavlaya geliyor. 
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Kedinin gölgesi ördek olmuş, o da vaklaya vak-

laya gidiyor. 

Çocuğun gölgesi anne, annenin gölgesi çocuk, 

babanın gölgesi nine, ninenin gölgesi dede… 

Rüzgârda bir yaprak savruluyor; gölgesi, yuvar-

lanan bir şişe…

Bir top atıyorsun havaya, gölgesi kertenkele…

Karıncanın gölgesi bulut…

Ağacın gölgesi ev, evin gölgesi kuş… 

Her şey karman çorman olmuş. 

Kimi gülüyor, kimi kızıyor. Karagöz’le Hacivat  

onların haline bakarken kendi dertlerini unutuyor.
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BEN! Hayır,  
En Çok BENnnnnN!

Şu gölgelerin hınzır oyunlarına ne yapmalı?

Hah hah kahkaha mı atmalı?

Kaşları çat çat çatıp kızmalı mı?

Yoksa, a aa aaa şaşırmalı mı?

Hacivat dedi ki: 

“İyisi mi eve gidelim. Gölgeler oynaya oynaya 

yorulurken biz dinlenelim. Bunların yorgunluktan 

pestili çıkınca, geçip karşılarına, ‘Arkadaş, şu şakaya 

artık bir son verelim,’ diyelim. Anlaşalım, uzlaşalım, 

bu işe bir çare bulalım.” 

Ne ki yol uzun, bunların dili daha da uzun. Baş-

ladılar birbirleriyle atışmaya. Hacivat’ın gölgesi eşek 

gölgesiydi ya, Karagöz duramadı laf attı ona. Hacivat 

altta kalır mı, o da karşılık verdi arkadaşına. Kara-

göz’ün gölgesi de horoz gölgesi sonuçta! İşte böyle 

yol boyu atıştılar, bakalım ne konuştular?
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“Şöyle bir düşündüm de Hacı Cav Cav, şu eşek-

lerin ne kolay bir alfabesi var. Hepi topu iki harfli: A 

ve İ.”

“Horozun alfabesi de iki harfli Karagöz’üm: Ü ve 

R. Ne ki o lafı çok uzatıyor, ÜÜÜürÜ ÜüürÜüüüÜüü-

RüüÜüü diye kafamızı şişiriyor.”

“Horozun bir amacı var Hacı Cav Cav. Ötüp 

de insanları uyandırıyor. Oysa eşek, sebepsiz yere  

anırıyor.” 

“Eşeğin de amacı var.”

“Ay ayh, ih iyh. Söylesene neymiş?”

“Nağme yapıyor Karagöz’üm. Müzik ruhun gıdası 

değil mi?”

“Eşek gibi besleneceksek biz de saman yiyelim 

bari…”

“Yok sen darı ye, senin önüne darı attım.”

“Ne demeye attın? Kafama gözüme darı çarptı, 

beni darılttın.” 
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“Horozlar darı yer de ondan.”

“Darı marı yemem ben!”

“Ye ye! Ye ki ağzın oyalansın, gürültünle kafamız 

ağrımasın.” 

“Ağrısın bakalım: Üüürü üüüü!” 

Hacivat suratını asmış, kollarını kavuşturmuş 

öylece durunca sıkıldı Karagöz. Kollarını kanat gibi 

çırpa çırpa dolandı etrafında. Hacivat cevap vermezse 

Karagöz ona nasıl laf yetiştirecek? Biri konuşmazsa 

ötekinin dili ağzının içinde kıpırdamadan bekleyecek. 

Baktı ki ne kadar Üüürü üüü ötüp dursa Hacivat’tan 

ses çıkmıyor, dikilip karşısına kızdı Karagöz: 

“Ee hadi, sen de söylesene nağmeni.” 

“Söylemem.” 

“Söylemezsin tabii. Senin gölgenin şarkısı ağza 

alınacak şey mi? Ai ai…”

“Gölgeni o kadar seviyorsan horozu küstürüp 

göndermeseydin.” 
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“Horoz küsmedi. Eşeğin sırtına binip gezmeye 

gitti.”

“Bindirmem!” 

“Yahu altı üstü bir gölge. Sana ne horozun eşeğin 

sırtına binmesinden?” 

“Olur mu öyle şey? Bir kere peşime takılmış, 

iyi kötü birlikte zaman geçirmişiz. Onu ağzında sa-

kız gibi çiğnetmem, gölgesine laf ettirip de eşeği  

gücendirmem!”
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Melek Özlem Sezer

Sen hiç gölgeni kaybettin mi? Ya hiç en yakın arkadaşınla
küstün mü? Bu kitapta Karagöz ile Hacivat’ın

başına işte bunlar geliyor! 

Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? kitabıyla geleneksel
gölge oyunu karakterleri  Karagöz ve Hacivat’ı günümüze 

taşıyan Melek Özlem Sezer, dizinin Eyvah, Gölgeler Değişiyor! 
adlı ikinci kitabında esprili ve uyaklı dili, zekice
kurgusuyla çocukların dil ve hayal dünyasını

zenginleştirmeye devam ediyor.
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