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Samsun’da doğan Sevim Ak, 1976’da Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği’nden mezun oldu. Biyokimya uzmanlık eğitiminin ardından
yirmi beş yıl Heybeliada Sanatoryumu’nda ve özel kliniklerde çalıştı
“Oyun oynamaya” benzettiği yazma tutkusu öğrencilik yıllarına uzanan
Sevim Ak’ın ilk öyküsü 1985’te, Cumhuriyet gazetesinin pazar ekinde 
yayımlandı. İlk çocuk kitabı Uçurtmam Bulut Şimdi (1987), yayımlandığı yıl 
Akademi Kitabevi Çocuk Edebiyatı Öykü Ödülü’nü kazandı. Düşlere Sobe 
adlı çocuk oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları’nda, Horoz Adam ve Korsan 
adlı kitabından aynı adla uyarlanan oyun da Ankara Devlet Tiyatroları’nda 
sahnelendi. Horoz Adam ve Korsan, aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Kurulu’nun (IBBY) “Engelli Çocuk ve Gençlere Dair Göze 
Çarpan Kitaplar” kataloğuna seçildi. 2000-2007 arasında, İLKYAR Vakfı’nın 
Gezici Projeleri kapsamında, ODTÜ’nün desteğiyle 160 yatılı bölge okulu ve
30 köy okulunda gerçekleştirdiği öykü okuma ve yazma etkinliklerindeki anı
ve izlenimlerini, Güneşin Çocukları adlı kitapta topladı. Bu etkinliklerin sonuçları 
Fransa’da Lignes D’Ecritures’ün çeşitli sayılarında da yayımlandı. Çocuklar 
için otuzdan fazla kitap kaleme aldı. Bazı kitapları Almanca, Arapça, Korece 
ve Felemenkçe’ye çevrildi. Kırık Şemsiye adlı resimli öykü kitabı, Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD) tarafından 2006 yılının En İyi Resimli Kitabı 
seçildi. 2009’da Astrid Lindgren Anma Ödülü, 2012’deyse Hans Christian 
Andersen Ödülü gibi çocuk edebiyatının Nobel’i kabul edilen, iki prestijli
ödüle aday gösterildi. Televizyon çocuk programları için senaryolar, Leylek 
Kardeş adlı animasyon dizi için öyküler yazdı. Çocukların sorunları üzerine 
düşünürken kendini hep yeni bir kitabın içinde bulan Sevim Ak, İstanbul’da 
yaşıyor. Şehrin özellikle çok sevdiği sokaklarında ve adalarında, kedilerin ve
martıların eşliğinde bambaşka hayatları ve hayalleri öyküleştiriyor.
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Uçurtmam Bulut Şimdi

Uçurt mamýn ipi karýþmýþ, açamýyo rum. Ke rem ka      pýda 

bek li yor be ni. Uçurt mamýn ipi ni en ko  lay an  nem 

çöze bi lir, ama o da alýþve ri þe git miþ.

Ma hal le miz de yün çi le le ri ni hiç ko par ma dan 

aç mayý bir tek an nem be ce rir. Bu yüzden adý Sabýr 

Me la hat’a bi le çýktý. An  nem, “Bir in san, iþ le ri nin 

pürüzsüz çözümlen me si  ni is        ti yor sa, kýyýda köþe de 

açýlmamýþ düðüm bý rak ma ma  lý,” der.

Þim di o ev de ol madýðýna göre düðümü ba ba  ma 

açtýrmalýyým. Ba bam da te le viz yon sey re di  yor.

Se si mi iyi ce yu mu þa ta rak, “Ba bacýðým,” di yo rum, 

“uçurt mamýn ipi ni dü zel tir mi sin?”

Aðzýnýn için de bir þey ler ge ve li yor önce. Son  ra 

de rin bir ne fes alýyor.

“Ge tir ba kalým...”

Uçurt mayý se vinç le ku caðýna býrakýyo rum.
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Te le viz yon da iki ki þi al çak ses le ko nu þu yor. Bi 

ri nin yüzünde býçak ya rasý var, hiç gülmüyor. Kötü 

adam lar hep böyle olur lar, fil min so nun  da da mut la

ka ölürler.

Ba bam düðümü çözüp, uçurt mayý eli me tu tuþ  tu

ru yor.

“Al ba kalým. Ýpi ni sýký tut. Uçup git me sin.”

Ke rem’le ma hal le mi zin bi raz üstünde ki, rüz gârý 

ek   sik ol ma yan boþ ar sa ya gi di yo ruz. Ben he men 

uçurt mayý rüzgârýn el le ri ne bý ra ký yo  rum. Rüzgâr onu 

uzak la ra taþýyor. Uçurt mam yük sel dik çe, kuy ru ðu nu 

tatlý tatlý sallýyor. Gök yü zünde küçük bir nok ta ol mak 

üze rey ken, ip kur tu lu yor elim den.

“Ey vah! Uçurt mam!”

“Ne be ce rik siz sin! Da ha ye ni gel dik.”

“Ne ya pa caðým þim di? Uçurt mayý dün ba bam  la 

ta mam lamýþtýk. Ýlk kez uçu ra caktým. Keþ  ke ipi ni da ha 

sýký tut saydým!”

“Boþ ver. Üzülme yi býrak. Git ti artýk.”

“Aca ba ne re de dir? Onu bu la bi lir mi yiz?”

“Oo o! Bu çok zor.”

“Ne den?”

“Çünkü çok tan bu lut ol du.”

“Yaa...”

“Ýster sen inan ma. Bu lut lar nasýl olur sa ný yor  sun?”

“Bil mem. Okul da öðren me dim ki.”

“Ben de öðren me dim ama bi li yo rum. Gök yü zü
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ne hiç dik kat li bak madýn mý? Bir yýðýn bu lut vardýr 

gökte. Hep si baþ ka baþ ka, hep si bir þey  le re ben zer. 

Es ki miþ men dil ler, kay bo lan ça ma þýrlar, uçan ba lon

lar, uçurt ma lardýr bu lut lar.”

Aa a! Doð ru ga li ba. Þu pem be bu lut an ne min bal

kon dan çalýndýðýný sandýðý ge ce li ði ne ne çok ben zi

yor! Ya kasý kývrým kývrým dan tel li.

“Ben eve gi di yo rum.”

“Bek le bi raz. Uçurt mamý top la yayým, ben de ge 

li yo rum.”

Ev de ba bam hâlâ te le viz yon sey re di yor du. Be  ni 

görünce gülümse di.

“Hay ro la! Ni ye er ken döndün? Uçurt ma ne re    de?”

Omuz silk tim.

“Uç tu, de ðil mi? Film bi te ne ka dar bek le sey  din, 

te pe ye bir lik te gi der dik.”

“Ba ba, bu lut lar ne ler dir?”

“Ne ola cak? Su bu harý küme le ri...”

Su bu harý küme le ri mi? Ya ni çay danlýktan çý kan 

du man lar mý bu lut lar?

Pen ce re ye koþ tum. Gökyüzüne baktým bir kez da 

ha. Ýþte, þim di de bem be yaz kývýrcýk sa ka lý, baþýnda 

ku  ku le tasý, elin de bas to nuy la de dem ge çi yor du evi

mi zin üzerinden.

Ka fam iyi ce karýþmýþtý. Bu lut lar su bu ha rýy sa, de 

dem gökyüzünde ne arýyor du?
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Satılık Kitap

Murat sabah erkenden bizim eve uðradý. Okuduğu

es ki ki tap larý bir tor ba ya ko yup ge tir  miþ ti. Ben de 

ak þam dan ayýrdýðým ki tap larý bir kâðýda sardým, bir

lik te dýþarý çýktýk.

Ki tap larý gözümüze kes tir di ði miz al çak bir du  va ra, 

yan ya na diz dik. Ýki miz de ge çen haf ta ba  ba larýmýza 

güçbe la bi rer çift spor ayak kabýsý al dýrdýðýmýzdan, artýk 

ki tap is te me ye yüzümüz yok  tu. Ça re siz, es ki le ri sa ta

cak, ye ni le ri ni ala cak týk. Satýþa çýkardýðýmýz ki  tap larý 

hem de kaç kez oku muþ, ne re dey se ez ber le miþ tik.

Tezgâhý kur duk tan son ra müþte ri bek le me ye baþ

ladýk. So kak tan kim se geç mi yor du. Sa at sa  bahýn se 

ki ziy di. Her kes kah valtýda ol malýydý. Se  rin bir rüzgâr 

esi yor, güneþ henüz yakmýyor du. Mu rat ki tap larýn 

to   zu nu yýrtýk bir bez le sil me  ye ko yul du.

Uzak tan Bu rak göründü. Yürüyüþünden ta ný

mýþ    tým. Ya tak tan az önce kalktýðý her ha lin den bel  li 








