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Tuhaf Bir Kitap

Berk elindeki kitabı açtı, heyecanla okumaya başladı. 
Birkaç sayfa sonra Çağıl’a dönüp, “İnanmıyorum,” dedi, 
“sahiden her insanın bir gölgesi mi vardır?”

Berk’in bu denli şaşırması Çağıl’ın hoşuna gitmişti.
Elindeki kitapları kitaplığın raflarına yerleştirirken, 

bir yandan da Berk’e döndü, gülümseyerek, “Tabii ki 
Berk,” dedi. “Sadece insanların da değil, yeryüzündeki 
her şeyin gölgesi vardır.”

“Ama Çağıl, burada sözü edilen şey ışığın altında görü-
nüp karanlıkta yok olan gölgeler değil sanki!” dedi Berk. 
“Her şeyin, her zaman bir gölgesinin olduğunu söylüyor 
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kitap. Biz görsek de görmesek de, hiç yok olmayan gölge-
ler...”

“E öyle zaten Berk. Hayvanların, eşyaların, ağaçların, 
evlerin, arabaların... Her şeyin kendine ait bir gölgesi 
vardır.”

“Eşyaların da! Arabaların da!”
“E evet. Mesela onlara gölge araba diyoruz.”
Bu cevap Berk’in aklına pek yatmamıştı. Kitabın kapa-

ğını kapatıp yavaşça sehpanın üstüne bıraktı.
“Diyelim ki var,” dedi bilgiç bir tavırla. “Ama bu ki-

tapta konu çok abartılmış. Gölgelerimiz aslında başka 
bir diyarda yaşıyormuş da, üstümüze ışık vurunca gelip 
önümüze uzanıyorlarmış...”

Berk’in söyledikleri Çağıl’ın umurunda bile değildi.
“Karanlık çökünce de Gölgeler Diyarı’na dönüyorlar-

mış... Buna kargalar bile güler.”
O esnada Çağıl kitaplığın rafında duran oyuncak kar-

gayı eline aldı, havada taklalar attırarak uçurmaya baş-
ladı.

“Hiç de değil. Bak, bu gülmüyor mesela.”
“Çağıl lütfen onu yerine koy! Bana o ürkütücü çalılar 

diyarını hatırlatıyor.”
Çağıl neşelenmişti.
“Ahh, Garigya... Ne maceraydı ama! Kurtbağrı Ça-

lıbey’i, Kraliçe Eskalonya’yı hatırlıyor musun? Zor kur-
tulmuştuk ellerinden. Onlar gidince o diyara ne oldu 
acaba?..”

“Çağıl, n’olur bu konuyu kapatalım.”
O esnada, Berk’in gözü karganın hemen yanında du-
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ran, ahşaptan yapılma Kral Kılıçbalığı heykelciğine kay-
dı. Bir anda ürperdi. Şimdi de aklına, Kayıp Ada’daki 
Karkorsan gelmişti. Sonuçta Karkorsan’ı yenmiş, kendi 
dünyalarına dönmüşlerdi ama neler çekmişlerdi! Kral 
Kılıçbalığı’nın dili olsa da anlatsa!

Çağıl, Berk’in dalıp gittiğini görünce, “Yine nerelere 
gittin Berk? Hadi, dünyaya dön artık,” dedi.

“Zaten dünyadayım, başka bir yere gitmeye de niye-
tim yok! Sadece... Aklım bir şeye takıldı...”

“Hımmm, gölgelere takıldı, değil mi?”
Berk cevap vermedi.
“Diyelim ki sen haklısın, Gölgeler Diyarı diye bir yer 

yok. Öyleyse, ışık olmadığında gölgelerimiz nereye kay-
boluyor?”

“Nereden bileyim Çağıl! Işık olmayan yerde zaten göl-
ge mi olur?”

“Evet işte, ben de onu diyorum. Işık varken gölge de 
var, peki ışık yokken gölgeler nereye gidiyor?”

“Bilmiyorum. Ayrıca, umurumda da değil.”
Çağıl inatla devam etti konuşmaya.
“Cevabı çok kolay aslında. Hava kararıp da etrafta hiç 

ışık kalmayınca bütün gölgeler toplanıyor, insanların 
gölgeleri arabaların gölgelerine biniyor, kedilerin, kö-
peklerin gölgelerini de yanlarına alıp yola çıkıyorlar.”

Berk şaşkın gözlerle bakıyordu Çağıl’a.
“Hem biliyor musun, Gölgeler Diyarı’ndaki gölge in-

sanlar acıkınca, masanın gölgesinin önündeki sandalye-
nin gölgesine oturup tabağın gölgesinden yemek yiyor-
lar.”
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“Nasıl yani, yemek gölgesi mi yiyorlar?”
“Elbette. Gölgeler Diyarı’nda her şey gölgelerden olu-

şuyor. Örneğin, kedi gölgeleri ağaç gölgelerine tırmanı-
yor, kuş gölgeleri dal gölgelerine konuyor, sonbaharda 
ağaç gölgelerinden yaprak gölgeleri dökülüyor, balıkçıla-
rın gölgeleri, kayık gölgelerine binip denizin...”

Berk birden atılıp Çağıl’ın sözünü kesti:
“A ha! Deniz’in gölgesi olmaz ki! Gölgeler Diyarı teo-

rin yıkıldı işte. Demek ki her şeyin gölgesi olmuyormuş.”
“Denizin de gölgesi olur,” dedi Çağıl. “Ama deniz 

çok büyük olduğu için biz gölgesini göremiyoruz. Çok 
yukarıdan, gökyüzünden bakınca görülebilir belki. Ona 
bakarsan dünyanın, ayın, hatta güneşin bile gölgesi var-
dır.”

Berk bir süre düşündü, “Bana mantıklı gelmedi,” dedi. 
“O zaman dünyanın gölgesinin uzayda olması gerekir. 
Uzay zaten kocaman, karanlık bir boşluk. Orada dünya-
nın gölgesi nasıl görünsün ki?”

Şaşırma sırası Çağıl’a gelmişti.
“Doğru söylüyorsun ama...”
“Gördün mü?” dedi Berk, alaycı bir ifadeyle. Sesinde 

zafer kazanmış bir komutan edası vardı.
“Neyse, zamanı gelince bu konuyu onlara sorarız.”
“Kimlere?..”
“Onlara işte. Gölgelere...”
“Of Çağıl, yine başladın!” Berk artık Çağıl’ın yanında 

daha fazla kalmak istemiyordu. Hızla çantasını toplama-
ya başladı. “Benim gitmem gerek. Geç kalırsam annem 
merak eder.”
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Berk tam kapıya yönelmişti ki, Çağıl arkasından ses-
lendi.

“Kitabı unuttun!”
Berk duraksadı. Ne yapacağına karar verememişti.
“Aslında... Gölgeler Diyarı’nı merak etmedim desem 

yalan olur. Ama ne zaman senden böyle tuhaf bir kitap 
alsam başımız belaya giriyor. Kendimizi, o kitapta anla-
tılan diyarda buluyoruz... Yok, kalsın, ben almayayım...”

Çağıl gülmeye başladı.
“Aman Berk, başka diyarlara gittik de ne oldu? Çok 

güzel maceralar yaşadık. Kabul ediyorum, biraz tehli-
keliydi ama her seferinde de bir yolunu bulup evimize 
dönebildik.”

Berk, “Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...” dedi homur-
danarak. “Eğer günün birinde geri dönemez, ömrünün 
sonuna kadar tuhaf bir diyarda yaşamak zorunda kalır-
san görürsün. O yüzden, sihirli geçit miydi neydi, onu 
unutalım.”

“Ha, Sihriâlem Geçitleri’ni diyorsun. Biz unutsak bile 
o geçitler yok olmaz ki Berk. Aslında biz çok şanslıyız. 
Bütün çocuklar hayal kurar ama Sihriâlem Geçitleri’n-
den çok azı geçebilir.”

Berk’in aklı karışmıştı.
Çağıl kitabı Berk’e uzattı.
“Dikkatli oku, kitaptaki gölgeleri zihninde canlandır-

maya çalış. Yakında sana bir sürprizim olacak!..”
Berk, Çağıl’ın nasıl bir sürprizden söz ettiğini çok iyi 

anlamıştı.
“Hayır Çağıl, artık başka bir sürpriz istemiyorum. 
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Garigya’yla Kayıp Ada’ya gitmek bana yetti de arttı bile. 
Ayrıca, bu yıl çok çalışmam, takdir almam lazım.”

“Âlemsin Berk. Sınıfı geç yeter. Takdir alınca ne ola-
cak, boyun mu uzayacak?”

“Annem, eğer takdir alırsam yaz tatilinde beni dede-
min çiftliğine yollayacağına söz verdi. Dedemin çiftli-
ğinde o kadar çok hayvan var ki, inanamazsın. İnekler, 
koyunlar, köpekler, atlar... Dedem biraz asık suratlı, aksi 
bir adam ama, ata binmeme izin verir sanırım.”

Çağıl burun büktü.
“Aman Berk, ben de ilginç bir yere gideceksin sandım. 

Hayatında hiç inek, at görmedin mi? Çok banal. Kanguru 
falan olsa neyse.”

“Ne saçmalıyorsun Çağıl? Çiftlikte kanguru ne arar?”
“Ya da zürafa, fil falan olsa anlarım, çok çalış, takdir 

al, derim.”
“Tabii, tabii. Dedemin çiftliği Afrika’da zaten. Zürafa, 

fil ne ki, goril bile var çiftlikte. Aslanlar, kaplanlar, ayılar, 
su aygırları... Hatta timsahlar için olimpik yüzme havuzu 
yaptırmış dedem. Yüzme yarışmaları düzenliyormuş. 
Geçen yıl Çılgın Krokodil adlı bir timsah kazanmış yarış-
mayı ama birincilik kupasını yanlışlıkla yemiş...”

Çağıl gülmeye başladı.
“Kitap okumanın hayal gücünü geliştireceğini söy-

lemiştim sana. Baksana, ne güzel bir Hayvanlar Diyarı 
kurdun kafanda. Belki oraya açılan sihirli bir geçit de 
vardır. Bakarsın günün birinde gidip bütün turnuvaları 
izleriz, belli mi olur!”

“Aman Çağıl, sana da bir şey söylenmiyor. Konuyu 
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döndürüp dolaştırıp yine sihirli diyarlara getiriyorsun. 
Ben okulumdan da, ailemden de, mahallemden de çok 
memnunum. Başka diyarlara gitmeye hiç niyetim yok, 
bunu aklına sok artık.”

“Gölgeleri merak etmiyorsun yani!”
“Etmiyorum tabii. Özellikle de gölgelerle hiç işim ol-

maz.”

O âna kadar Çağıl’la Berk’in konuşmalarını hiç umursa-
mayan, yerdeki minderde kıvrılıp miskin miskin uyuk-
layan Kar aniden doğruldu, kuyruğunu havaya dikip 
Berk’e bakmaya başladı. Gözleri çakmak çakmaktı. Masa 
lambasının ışığı Kar’a vuruyor, Kar’ın gölgesi arkasındaki 
duvara yansıyordu. Kuyruğunun gölgesi ise, ince uzun 
bir kılıç gibi, neredeyse tavana kadar uzanıyordu.

Berk, “Çağıl, Kar niye öyle kuyruğunu havaya dikti?” 
diye sordu tedirginlikle.

“Âlemsin Berk, kediler mutlu olduğunda, kendilerini 
güvende hissettiklerinde kuyruklarını öyle dikerler.”

Berk cevap vermedi ama, ‘Mutlu olduklarında kuy-
ruklarını havaya dikerlermiş... Sanki hayatımda ilk kez 
kedi görüyorum!’ diye düşündü. ‘Bari Çağıl bu gece masa 
lambasını kapatmasa da Kar’ın gölgesi hep bu odada kal-
sa. Gölgeler Diyarı’na gitmeye kalkarsa, oradaki gölgele-
rin bile ödünü koparır!’








