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Karanl›k Bir Gece

Hayaller Ülkesi’nde karanl›k ve sessiz bir geceydi. Ka-
l›n gövdeli bir a¤aca tünemifl baykuflun gözleri, do-
lunay ›fl›¤›yla parl›yordu. Baykufl kocaman gözlerini,
dikti¤i noktadan ay›rd›, s›k›nt›yla kanatlar›n› aç›p, bafl-
ka bir a¤aca do¤ru sessizce uçtu. Bu uçuflun etkisiyle
yarasalar k›p›rdand›, bir çekirge yanl›fll›kla z›plad›¤› pi-
sipisiotunun üstünden baykuflun uçtu¤u a¤aca do¤ru
bakt› ve c›rc›rböce¤inin keskin ç›¤l›¤› tüm bu sessizli-
¤i bir an için bozdu. 

Sokaklar sanki terk edilmifl gibi bombofltu. Bu da
yetmezmifl gibi, o gece tüm sokak lambalar› ar›zalan-
m›fl, her yer karanl›¤a gömülmüfltü. Herkes evlerin-
de, yataklar›nda, kendileri için en önemli fleyi yap›yor,
rüya görüyordu. Rüya görmek önemliydi; çünkü Ha-
yaller Ülkesi’nde yaflam, bu sessiz gecelerde görülen
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rüyalarla biçimleniyordu. 
Bozuk sokak lambalar›ndan biri, sanki göz k›rpar

gibi yan›p sönerken, köfleyi dönen birinin gölgesini
yakalay›verdi. Sokak tekrar karanl›¤a bürünmeden ön-
ce baykufl, uzun boylu bir erke¤e ait olabilece¤ini dü-
flündü¤ü gölgeyi önemsemedi; bir süre daha karanl›¤a
bak›p, kafas›n› baflka yöne çevirdi. 

Baykufl yan›lm›yordu. Gölge, uzun boylu, simsi-
yah giyinmifl bir adama aitti.

“Kendini bofllu¤a b›rakt›¤›nda kanatlar›n›n ç›k›p ç›k-
mayaca¤›n› de¤il, afla¤›ya indi¤inde anlataca¤›n hikâ-
yeyi düflün,” dedi K›lavuz. “Unutma, bir hikâyeyi anlat-
man›n yüzlerce yolu vard›r. Bu yüzden anlat›lan ayn›
bile olsa, herkesin hikâyesi eflsizdir.”

Rüzgârda uçuflan saçlar›n› tokayla tutturan Kal-
se uçan balondan afla¤›ya bakt›. Sepetin kenar›na tüne-
yip kendini bofllu¤a b›rakmadan önce, birer pire kadar
görünen evlere dikti gözünü. Kafas›ndaki düflünceyi
ne kadar da¤›tmak istese de beceremiyor, kanatlar› ç›k-
mazsa bafl›na gelecekleri hayal etmekten kendini ala-
m›yordu. Yemyeflil düzlükte, topra¤a yap›fl›p kalm›fl
cans›z bedenini görür gibi oldu. K›z›n bafl› döndü, mi-
desi buland›. 

“Bu rüyay› hemen de¤ifltirmeliyim!” diye m›r›l-
dand› kendi kendine. K›lavuz’un umutsuzca bakan göz-
lerine ald›rmadan rüyay› sona erdirecekti ki, beklen-
medik bir fley oldu ve sars›larak uyand›r›ld›.

Karanl›k, Kalse’nin karfl›s›nda duran uzun boylu
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karalt›y› tam görmesine engel oluyordu, ama kendi an-
nesi ya da babas› olmad›¤›na da emindi. Kalbi deli gi-
bi atmaya bafllad›, solu¤unu tuttu, gözleri korkuyla
aç›ld›. Hâlâ rüyada olup olmad›¤›n› düflündü bir an.
Sanki rüyas› kâbusa dönüflmüfl, devam ediyordu.

“Kalk!” dedi karalt› buyurgan bir sesle. “Saçma sa-
pan rüya de¤ifltirme al›flt›rmalar›n› kes ve kalk!” 

Kalse soluk almaya bile cesaret edemedi. Gözle-
rini aç›p kapad›, çal›fl›rken rüyas›na yanl›fl bir fley yap-
m›fl olabilece¤ini düflünüp, gözlerini tekrar kapamaya
yeltendi.

“Laf anlamaz m›s›n, çocuk! Kalk!” 
Kalse titreyerek do¤ruldu ve yataktan kalkt›. Kal-

binin at›fl›n› kulaklar›nda hissediyor, kalbi çarpt›kça ka-
fas›n›n içi zonkluyordu sanki. Bir iki kelime söylemeye
çal›flt›, ancak ufac›k bir ses bile ç›karmay› baflaramad›.

Neler olup bitti¤ini anlamayan k›z, irileflmifl göz-
lerle yata¤›n›n yan›nda dikilirken esrarengiz yabanc› da
sanki kay›p bir fleyleri arar gibi odan›n içinde dolan›-
yor, h›zl› hareketlerle bir oray› bir buray› kar›flt›r›yordu.

“Sesini ç›kar›rsan, bu senin ve ailenin sonu olur!”
dedi buz gibi bir sesle. “Hadi çabuk!.. Yan›na birkaç
parça eflya al, ihtiyac›n olacak. Çabuk üzerine bir fley-
ler giy! Hemen!”

Kalse donup kalm›flt›. Kafas›ndan geçen düflün-
celerin h›z›na yetiflemiyor, ne yapaca¤›n› bilmez bir
halde titreyip duruyordu. Nereye gideceklerini, neden
gideceklerini, ondan ne istedi¤ini soramad› bile. Duy-
du¤u ses öyle etkileyici ve kararl›yd› ki, dizleri titreye
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titreye söylenenleri yapmaya bafllad›. Adam›n pence-
reden d›flar›y› seyretmesini f›rsat bilip h›zla üstünü de-
¤ifltirdi ve s›rt çantas›na birkaç parça eflya koydu. 

Kalse’nin anne ve babas› iki oda yanda uyuyor-
lard›. Gecenin sessizli¤inde ufak bir t›k›rt›ya bile uya-
nan babas› bu kez nedense derin bir uykudayd›. 

“Onlar› da düflündüm elbette,” diye konuflmaya
bafllad› uzun boylu yabanc›. “Gece içtikleri suyun içi-
ne rüya t›ls›m› kat›l›vermifl nas›l olduysa. Ba¤›rsan da
ça¤›rsan da uyanmayacaklar. Bana öyle flapflal flapflal
bakma! Hay›r, düflüncelerini okumuyorum, yaln›zca
sand›¤›ndan daha ak›ll›y›m. Ne düflündü¤ünü tahmin
ettim iflte... Yürü, gidiyoruz!”

Kalse arkas›ndan ittiren yabanc› adama fark ettir-
meden, son anda keçe uçlu kalemini almay› baflard›
ve solu¤unu tutarak ilerledi. Hayat› boyunca bu kadar
korktu¤u baflka bir an akl›na gelmiyordu. En kötü kâ-
buslardan bile so¤ukkanl› uyanmay› baflarm›flt›. Ancak,
bu kez rüyay› de¤il, gerçe¤i yaflad›¤›n›n fark›ndayd› ve
titreyen bacaklar›na bir türlü söz geçiremiyordu. 

Merdivenin bafl›na geldiklerinde, uzun boylu ya-
banc›, bile¤inden s›k› s›k› tuttu¤u Kalse’nin önüne geç-
ti. Ses ç›karmamaya özen göstererek, a¤›r ad›mlarla
merdivenleri indiler. Sokak kap›s› aç›l›p so¤uk hava yü-
züne çarpt›¤›nda, derin bir soluk al›p gözyafllar›n› sak-
lamaya çal›flan Kalse, dizlerinin titremesini durdurmak
için sakin olmay› diledi. Yabanc›n›n korkunç bir hali
vard› ve akl› bafl›na gelip bir çare düflünene dek onu
k›zd›rmamak en ak›ll›ca yol olacakt›. 
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Esrarengiz Kay›p

Günefl do¤du¤unda, Hayaller Ülkesi gecenin koyu ka-
ranl›¤›ndan kurtulup eski ›fl›lt›s›na kavuflmufltu. Henüz
hiç kimse ters giden bir fleyler oldu¤unun fark›nda de-
¤ildi. Bir tek baykufl sabaha karfl› biraz huzursuzluk
hissetmiflti, ama o da uykuya dal›nca tüm kayg›lar›n›
geride b›rakm›flt›. 

Hayaller Ülkesi güneflli günlerde baflka türlü par-
lard›. Herkesin yüzünde bir ayd›nl›k, gülümsemesinde
baflka türlü bir s›cakl›k belirirdi. Böyle günlerde renk-
ler de daha bir parlak görünürdü göze. Hayaller Ülke-
si’nde de rüyalarda da birçok fleyin renklerle anlamlan-
d›¤› düflünüldü¤ünde, güneflin verdi¤i enerjinin canl›
renkleri öne ç›karmas› da ola¤and› asl›nda. Örne¤in,
bu ülkede kâbus gören biri hemen anlafl›l›rd›. Teni
sar›-mor aras› bir renge bürünür, t›rnaklar› neredeyse
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