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“‹yi geceler. Hemen uyuyun. Konuflmak yok, masal anlatmak

yok. Tamam m›?” 

Annesi bunlar› Levent’e bakarak söylüyordu. Kardefli

Cem, parma¤›n› a¤z›na sokmufl, çoktan bayg›n uyku bak›fl›-

na geçmiflti. Ona söyleyecek de¤ildi ya, tabii ki Levent uya-

r›lacakt›. Bafl›n› sallad›, tamam der gibi. Annesi en sonunda

›fl›¤› ve kap›y› kapat›p ç›kt›. 
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Bu evde ondan baflka herkesin erkenden uykusu geli-

yordu. Kendini oyalamak için kitap okumas›na bile izin yoktu.

Ifl›k kardeflini rahats›z ediyormufl. 

Levent kendini bildi bileli, annesiyle babas› yeni ve bü-

yük evleri için çal›fl›yorlard›. Bu evi ve mahallelerini çok sevi-

yordu, ama e¤er o söyledikleri büyük, bahçeli eve tafl›n›rlarsa,

kesinlikle kendi odas› olacakt›. Can› istedi¤i zaman uyuyacak,

can› istedi¤i zaman kitap okuyacak ve arkadafllar›yla sohbet

edebilecekti. fiimdi de sohbet edebilirdi, k›s›k sesle olmak

kofluluyla. Apartmandakilerin karar›yla bahçeyi ve evi ayd›n-

latan bir sürü lamba konmufltu. O zamandan beri bir sürü göl-

ge oynafl›yordu duvarda. Onlar s›radan gölgeler de¤ildi. Ama

kardeflini çok korkutuyorlard› nedense. O yüzden bir türlü

onu fiimugula’yla tan›flt›ramam›flt›. 

Gözünü duvara dikip arkadafl›n›n gelmesini bekledi. 

Gölgelerin hareketinden fiimugula’n›n o gece anlatabi-

lece¤i maceray› kestirmeye çal›flt›. K›fl›n harika korsan, haya-

let ve yarat›k öyküleri dinlemiflti. Havalar ›s›nmaya bafllay›p da

gölgeler sakinleflince, maceralar da de¤iflmiflti biraz. Büyü-

cülerin, görünmez adamlar›n, peri k›zlar›n›n hikâyelerini an-

lat›yordu art›k. 

“Biraz k›z ifli,” diye kendi kendine söyleniyordu ki, fiimu-

gula’n›n k›s k›s güldü¤ünü duydu. 

“K›z ifli ha? Bu çok hofluma gitti!” 

Levent do¤rulup gölgeleri tarad› gözleriyle. ‹flte ordayd›.

D›flardaki a¤ac›n dolab›n üstüne düflen gölgesinin içinde... Ne

yaparsa yaps›n, o da¤›n›k, kirpi gibi saçlar›n› gizleyemiyordu. 
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“Nerdeydin? Yine ormanda m› dolafl›yordun? Hiç cana-

var gördün mü?”

“Ormanda de¤ildim. Ayr›ca canavar görmek için o

kadar uza¤a gitmeye gerek yok. Buradayd›m.”

“Burada m›? Evde mi?”

“Evet. Tam da bu odada.” Sesi f›s›lt›ya döndü. Heye-

canl› bir fleyler anlataca¤› zaman hep böyle yapard›. 

“Ee?” diye ayn› heyecanl› f›s›lt›yla sordu Levent.

“Çok yak›n›nda bir tehlikenin oldu¤unu biliyor mu-

sun? Çook, ama çook yak›n›nda...”

“Benim mi? Nerde? Ne?”

“Senin ve kardeflinin... Çok yak›n›n›zda... Toz cana-

var›!”

“Toz canavar› m›?” Bu kez heyecan›na yenik düflmüfltü

Levent, sesi istedi¤inden daha yüksek ç›kt›.

“Toz canavar›! Yata¤›n›n alt›nda! Giderek güçleni-

yor. Yak›nda kollar› ve bacaklar›–”

“Kiminle konufluyorsun sen?” Cem yata¤›nda do¤rulmufl,

a¤abeyine bak›yordu. 

“Uyusana sen!”

“Sen uyand›rd›n! Toz canavar› ne?”

“Bilmiyorum. fiimu anlat›yordu.”

“Yine mi o?! Nerde?”

“fiurda iflte, görmüyor musun? Dolab›n üstüne bak.”

“Orda bir fley yok!”

“Yanl›fl yere bak›yorsun. Duvarda, yapraklar›n aras›nda...

Gördün mü?”
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Cem bakt› bakt›... Yapraklar h›zla salland›. Ona bak›p el

sallayan minnac›k birini seçer gibi oldu ve kendini yorgan›-

n›n alt›na att› hemen. 

“Gördüm. Kim o? Toz canavar› m›?”

“Öff! Kaç kez anlataca¤›m sana, o fiimugula. Her fleyi bi-

len. Ne sorarsan sor, cevap verir. Merak etti¤in bir fley varsa

sor, anlats›n.”

“Gitsin! Anlatmas›n!” 

‹flte yine bafll›yordu su koyuvermeye... Onun yüzünden

arkadafl›yla bile a¤›z tad›yla sohbet edemiyordu Levent.

“Uyu sen, haydi!”

“Sen de uyu. Konuflma. Anneme söylerim.”

“Sen uyu... Sessiz konuflaca¤›m, tamam m›? Toz cana-

var› yataklar›m›z›n alt›ndaym›fl. Onun kim oldu¤unu, nas›l sa-

vaflaca¤›m›z› ö¤renmeliyim. Anlad›n m›? Ya ortaya ç›karsa?

Ya bizi uykudayken bo¤maya kalk›fl›rsa?”

Kardeflinin sessizli¤inden cesaret alm›flt›, onu ikna etti¤i-

ni, merakland›rd›¤›n› düflünüyordu ama, Cem, “Anneee!” di-

ye ç›¤l›¤› bas›verdi. Avaz avaz a¤l›yordu.

“fiiflflt! Uyanacaklar flimdi. Sus!”

“Uyans›nlaaaar! Ben annemi istiyorum! Toz canavar›n›

istemiyoruuum!”

Annesi odaya girmiflti bile. 

“Cem’ci¤im, bir tanem, ne oldu?”

Cem hemen annesinin boynuna atlay›p, s›ms›k› sar›ld›. 

“Yata¤›m›n alt›nda toz canavar› varm›fl, uykudayken ç›-

k›p beni bo¤acakm›fl. Ben burda yatmaaaam!” 
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“Toz canavar› olur mu hiç? Kim söyledi sana bunlar›?”

Cem’in parma¤› hemen Levent’i iflaret etti tabii. 

“Levent!” ‹smini söylerken bile içine tehdit s›¤d›rmay› ba-

flar›yordu annesi. “Ben sana böyle yalanlar söylemeyeceksin

demedim mi? Yine mi bafllad›n? Küçücük çocu¤u uykusundan

uyand›r›p korkutuyorsun. Dokuz yafl›ndas›n, kocaman oldun,

hâlâ– Çok ay›p, çok!”

“Anne, ben sizinle uyuyaca¤›m.”

“Ama Cem’ci¤im–”

“Yaaa... Anneeee!” Cem a¤›tlar›na yine bafllad›. Annesi

çaresiz, Cem’i kucaklad›.

“Tamam, bir tanem. Gel bakal›m... Seninle yar›n konu-

flaca¤›z, Levent!” 

Kardeflinin kendisini kulland›¤›n› düflündü bir an. Annesiyle

babas›n›n yata¤›nda uyumak için. 

“Yeni mi anlad›n?” diye kahkaha att› fiimugula. Sesi

uzaklafl›yordu.

“Nereye gidiyorsun?” 

“Y›ld›zlara,” dedi¤ini duydu Levent... Gerisini anlayama-

d›. fiimugula istedi¤i zaman inan›lmaz h›zl› hareket ediyordu.

Hikâyesini anlatmaya bafllad›¤›nda, bu geceki gibi laf› kesi-

lirse, hemen uzaklafl›p gidiyordu. 

“Özür dilerim, fiimugula,” diye seslendi karanl›¤a Levent.

“Yar›n görüflürüz.”

Baflucundaki lambay› yakt›; yata¤›n›n alt›na saklad›¤› Kâ-

buslar Dedektifi Dylan Dog çizgi roman›n› ç›kard›. Kitab›na
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kavufltu¤u için mutluydu, ama annesine gücenmiflti yine de.

Neden hep yalan söyledi¤ini iddia ediyordu ki? Çok yak›n›n-

dan gelen bir f›s›lt› duydu.

“Sssssseniiii... ssssevmiyorlaaaaarrrrr!!!”

Yata¤›n alt›na e¤ildi aniden.

“Kes sesini! Yar›n senin hakk›ndan gelece¤im, toz ca-

navar›!”
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Sabah uyand›¤›nda, annesi ve babas›, Cem’i de al›p ç›km›fl-

lard› bile. Her zamanki gibi telefonda gevezelik eden yard›m-

c›lar› Cemile’nin sesi geliyordu mutfaktan. Sözde, kardefline

ve ona göz kulak olsun diye tutulmufltu Cemile. Ama evin bü-

tün iflini yap›yordu. Koca evde onunla bafl bafla olmak pek hofl

de¤ildi. Ya telefonla konufluyordu ya da yan›nda getirdi¤i CD’

lerden acayip müzikler dinliyordu, sesi sonuna kadar aç›p. 
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