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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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Heybeliada’daki deniz kokusu sinmiþ eve,

Giray’a,

Mimoza ve nar aðaçlarýna. 





Dalgalar Dedikoduyu Sever

Bir zamanlar bir deniz köyünde yaþayan mavi göz

lü küçük bir çocuk varmýþ. Babasý ba lýk çýymýþ. Köyün 

öbür erkekleri gibi o da gün doð madan kalkar, balýk 

peþine düþermiþ. Ço cuk her þafak vakti babasýnýn tý

kýrtýsýna uyanýr, takýlmak istermiþ ardýna. 

Ama babasý,

“Daha yaþýn çok küçük. Deniz tutar seni. He le bir 

büyü... Denizle ilgili bildiðim her þeyi an latacaðým 

sana. Bu yörenin en kral balýkçýsý yapacaðým seni,” 

dermiþ.

Çocuk aðlarmýþ bu sözlere.

“Yaþým az deðil... Göl olur gözyaþlarýmdan,” der

miþ.

Babasý çocuðun yaþlarýný damla damla top lar, 

göz diplerine geri koyarmýþ.

“Bak, kerataya. Ne de güzel konuþuyor! Kast et

9



10

tiðim yaþ bu deðil. Benim söylediðim yaþ yýlla ölçü

lür, seninki gibi kepçeyle kaþýkla deðil... Hem sonra, 

böyle boþuna akýtma göz yaþ  larýný. Onlar dünyanýn en 

deðerli dam la la rý. Henüz gözyaþý üreten bir fabrika 

yapýlmadý.”

Çocuk gözyaþýný yeni keþfetmiþ o günlerde. 

Par maðýna bir damla gözyaþý alýyor, dakikalarca 

seyrediyormuþ. Kimi zaman da uçup gidene kadar 

konuþuyormuþ gözyaþýyla.

Bir sabah babasý,

“Deniz kurudu,” demiþ.

Çocuk gözyaþýndan bir damlayý parmaðýna almýþ. 

Diline sürmüþ.

“Bak,” demiþ. “Tuzlu... Deniz gibi... Göz le rimde 

deniz var. O kurumadý. Yaþ.”

Balýkçý sevgiyle sarýlmýþ oðluna.

“Caným yavrum... Deniz kurusa da olur... Ama 

senin gözlerindeki deniz kurursa asýl fe la ket o 

za man olur,” demiþ. “Günlerdir bir ki lo ba   lýk geti

remedim evime. Denizde tuhaf bir akýn tý var. Ne 

kadar uzaklaþmaya çalýþýrsak çalýþalým, deniz, Ge lin 

Kayasý’nýn önüne geti ri yor bizi.”

“Gelin Kayasý mý?” demiþ ve irkilmiþ karýsý. 

“Uðursuzluk o yüzden peþimizi býrakmýyor, de se ne... 

Gelin Kayasý’nýn dibinde avlanmaya kal karsanýz aç 

kalýrýz.”

“Keyfimizden mi oraya gidiyoruz sanýyorsun? 

S
evim

 A
k   D

A
LG

A
LA

R
 D

E
D

İK
O

D
U

Y
U

 S
E

V
E

R



S
ev

im
 A

k 
  D

A
LG

A
LA

R
 D

E
D

İK
O

D
U

Y
U

 S
E

V
E

R

11

Elimizden bir þey gelmiyor...  Tam aksi yöne kürek 

çekiyoruz. Deniz döndürüp dolaþ tý rýp bizi uðursuz 

kayaya doðru sürüklüyor.”

“Baþýmýza gelecekler bu kadarla kalmaz, gö 

rürsün,” demiþ karýsý.

O yörede Gelin Kayasý denilen bir kaya varmýþ. Bir 

söylenceye göre kaya sýradan bir kaya deðil, balýkçý 

kocasýnýn dönüþünü beklerken taþ olan bir kadýnmýþ. 

Kocasý denizden sað dönmeyince o da hýncýný deniz

cilerden almaya kal kýþ mýþ. Lanetlemiþ tüm deniz

cileri. Bu kayaya yaklaþan geminin baþýna kaza 

ge lir, yakýnýnda balýk avlamaya kalkan evine eli boþ 

dönermiþ.

Köyün erkeklerinin balýkçýlýktan baþka iþi yok

muþ. Denizde balýk yok, demek, bugün açýz de  mek

miþ.

Aç geçen günler birbirini kovalamýþ.

Çocuk evdeki her þeyin günden güne rengi

nin solduðunu görmüþ. Babasýnýn gözlerindeki ýþýk 

sönmüþ önce. Anne, koltuk, tava, kapý, perde donuk 

donuk bakmaya baþlamýþ sonra.

Baba, eli boþ bir balýk dönüþü,

“Yunuslar da yok oldu,” demiþ. “Dost la rý mýz dý 

onlar. Bize balýk bulmakta yardým ederlerdi.”

Köydeki evlerin boyasý solmuþ. Aðýr bir hüzün 

sarmýþ her yaný. Yüreklerin gü neþi uy ku ya dalmýþ. 

Kimse gülmüyormuþ artýk.
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Yeniayýn doðduðu akþam köyün en hamarat 

kadýný koca bir buz küpünün içinde iri bir pala

mut getirmiþ sahile. Kumlardan yüksek bir tepe 

yapmýþ. Balýðý tepenin en üstüne oturtmuþ. Buzun 

eri yiþini kadýnlar, çocuklar ve ba lýk  çýlar denizci tür

küleri söyleyerek seyretmiþ ler. Buz aðýr aðýr erimiþ, 

kumlarý ýslatmýþ. Islak kumlarý teknelerine serpmiþ 

ba lýkçýlar. Ölü ba lý ðý da salmýþlar denize.

Arkasýndan,

“Ölü balýk, diri balýðý çeker. Sen de tak pe þine 

denizin tüm saklý balýklarýný. Dön evi ne!” diye ba 

ðýrmýþlar bir aðýzdan.

Aradan günler geçmiþ. Denizin saklý balýklarý 

ortaya çýkmamýþ.

Köyün en yaþlý ninesi,

“Gelin Kayasý kötü ruhlarý sardý baþýmýza,” demiþ. 

“Onlarý kovmazsak baþýmýza dert üs tü ne dert gelir.”

Köyün en güçlü erkeklerini toplamýþ yanýna. O 

önde, ellerinde çalý süpürgeleriyle erkekler arkada, 

bütün evlerin kapýlarýný, kiriþlerini, pen  cerelerini, 

tavanlarýný, yerlerini, ba lýk çý la rýn teknelerini, aðlarýný 

süpürgeyle dövmüþler. Ama ne dövmek! Onlar vur

dukça saðýr edici bir gürültü sarýyormuþ bütün köyü. 

Akþama doðru kötü ruhu kovalama iþi bitmiþ. Bu kez 

köy de rin bir sessizliðe bürünmüþ. Sessizliði boz ma

mak için kimse konuþmamýþ kimseyle.

O þafakta ve ondan sonrakilerde balýkçýlar,
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“Bugün balýk gelecek,” diye umutla kalkmýþlar 

yataklarýndan. Birbirlerine gördükleri düþleri anlat

mýþlar. Biri bir gece sapsarý bir yý lanbalýðý görmüþ 

düþünde. Ýhtiyar balýkçýlardan biri,

“Unut bu düþü,” demiþ.

Günler birbirini kovalamýþ. Balýkçýlar uyku denen 

þeyi unutmuþlar. Gece, gündüz, tan vakti dememiþ 

her zaman çýkmýþlar denize. Kadýnlar uykusuz ve aç, 

kocalarýnýn balýktan dönüþünü dört gözle beklemiþler.

Geceleri neler olmamýþ ki denizde! Að la rý nýn 

pýrýltýlarla dolduðunu gören yorgun ba lýk çý lar heye

canla aðlarýný çekmiþler. Ama balýk ye ri ne aðlar dolu

su yýldýz toplamýþlar de niz den.

Kadýnlar, þafaktan günbatýmýna kadar sa hil  de 

üþüye titreþe ilk balýkçý tek ne sinin se vinç  li haberini 

beklemiþler.

Mavi gözlü çocuk da her þafakta inmiþ kum  sala. 

Annesinin eteðinin ucunu emerek, uzak   ta bir tekne 

direði görmeyi umarak da lýp gitmiþ uy kuya.

Bir gün gene deniz kenarýnda babasýný bekler
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ken gözyaþlarýndan birini parmaðýna almýþ. Damla 

bambaþka gözükmüþ gözüne. Ýriymiþ ve içinde renkli 

ýþýklar yanýp sönüyormuþ. Çocuk ne þeli neþeli mý 

rýldanmýþ önce. Sonra da kim se ye göstermeden bir 

dalganýn köpüðüne bin dir miþ gözyaþýný.

“Git... Bize bol balýk getir,” diye fýsýldamýþ usulca.

Ah... Þu dalgalar ne boþboðazdýrlar! Bu yüzden 

denizle kavgalarý bitmek bilmez. Deniz, dalganýn 

dedikoduculuðunu sevmez. Çünkü sýrlarýyla, gizem

li bir kadýn gibi görünmek ister deniz. Dalga buna 

meydan verir mi? Sýr saklamayý hiç sevmez dal

galar. Ufacýk fýsýltýlarý bile inanýlmaz uzaklýklara 

taþýrlar. Ýyi ki de taþýrlar! Çocuðun gözyaþýný da iyi 

yürekli bir dalga al mýþ, denize karýþtýrmadan götürüp 

balýkçý dos tu bir yunusun gözüne kaçýrmýþ. Yunus, bu 

dam  lanýn denizin damlacýklarýndan biri ol ma dý  ðý ný 

hemencecik anlamýþ. Damlanýn içine kes  kin gözle

riyle bakmýþ.

“Tamam dostum; mesajýný aldým,” demiþ.

O gece sevimli yunus, ýslýðýyla çevrede do la   nýp 

duran arkadaþlarýný toplamýþ. Dam  lanýn çaðrýsýný 

an latmýþ dostlarýna. Yu nus lar hemen saða sola da 

ðýlmýþlar. Önlerine çý kan ka labalýk bir balýk sürüsü

nü çember içine al mýþlar. Dal ga lar ve rüzgâr yardým 

etmiþ yunus la   ra. El bir li ðiyle balýklarý kovalamaya 

baþ la mýþ   lar. Ko va la maca gece boyunca sürmüþ; ba lýk 

sürüsü aç kö yün kýyýlarýna ula þa na dek.

O sabah balýkçýlar güleç yüzle, dolu sepet lerle 
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dönmüþler denizden.

Þereflerine köyün kadýnlarý kumsalda ateþ ler 

yakmýþlar. Balýklarý elbirliðiyle piþir miþ ler. Þarkýlarla 

türkülerle doyurmuþ bütün köy hal ký karnýný. Deniz 

gözlü çocuk kumsala oturmuþ. Çýp lak ayaklarýný 

de nize uzatmýþ. Dal ga lar mi ni cik ayaklarýný sevgiyle 

okþa mýþ lar.

Çocuk baþparmaðýný okþayan mavi damlayý ya 

kalamýþ, kulaðýna götürmüþ.

“Aaaaaa! Yunuslar denizkýzlarýyla þarký söy lü

yor!” diye mýrýldanmýþ.
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Dokumacı Kuşu ve Mar tı

Dokumacý kuþu Fiyonk, kocaman ailesiyle koca

man bir sakýz aðacýnda yaþýyormuþ.

Dokumacý kuþlarý bilir misiniz? Hani, þu sü  rül er 

halinde yaþayan çalýþkan kuþlarý? Ko ca man bir aðacý 

yüzlerce kuþlu kocaman bir do ku macý ailesi istila 

eder. Kocaman aile, kocaman aðaca yerleþtiðinde bir 

çamaþýr günü te la þý yaþanmaya baþlar. Daldan dala 

asýlan kuþlar de ðil, kurumayý bekleyen çamaþýrlar 

mýdýr yok sa? Aaa, der bakýp bakýp durursunuz bu 

ga rip giysili aðaca.

Belki de taþa, yoncaya, buluta,

“Aðaç nerede, kuþlar nerede, yapraklar ne rede?” 

diye bilmece sormaya kalkarsýnýz. Eee... Aðacýn 

aðaçlýðý mý kalmýþtýr artýk. Kuþ ve ka nat sesleriy

le konuþmaya baþlamýþtýr çoktan. Kulaðýnýzý iyice 

açarsýnýz, gene de telaþla hýþýr da yan kanatlar mýdýr, 
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yapraklar mý, anlayamaz sýnýz. Aðacýn meyveleri, sal

kým salkým dokunmuþ yuvalarýn süsü gibi durur.

Gökyüzünden kanat seslerinin eksik ol ma dý

ðý o yýllarda dokumacý kuþlarýn en iyi do ku ma  cýsý 

kim diye sorsanýz, bütün kuþlar “Fiyonk” di ye yanýt 

verirmiþ. Neden mi? Eline geçen bit ki liflerini ustu

ruplu dokumakta onun üzerine bir kuþ daha yokmuþ 

da ondan. O öteki kuþlar gi bi haldýr haldýr deðil, 

özene bezene örer miþ yu vasýný.

Belki duymuþsunuzdur, dokumacý kuþlarýn diþisi 

deðil erkeðidir yuvayý kuran. Erkek kuþ ne kadar diþi 

kuþla çiftleþecekse o kadar yuva ya par.

Fiyonk da erkek kuþmuþ. Ördüðü yuvanýn kim

seninkine benzemesini istemez, deniz ka buklarý, 

renkli taþlar, aðaç kabuklarýyla özenle süs lermiþ. Bir 

köþesine de mutlaka bir fiyonk oturturmuþ. Adý bu 

yüzden Fiyonk’a çýkmýþ za ten.

Bir gün ormanda dolaþýrken yere atýlmýþ mavi ve 

kýrmýzý rafya parçalarý bulmuþ. Bu par çalarý otlarla 

örmüþ. Yuva deðil, güzel bir þapka yapmýþ. Þapkanýn 

kenarýna meyve çe kir dek le ri, kýrçiçekleri yerleþtirmiþ. 

Ke narýna da mavi rafyadan bir fiyonk oturtmuþ.

Fiyonk, ördüðü þapkaya hayran olmuþ. Ga ga  sýna 

almýþ, daldan dala uçurmuþ. Onu öyle sev miþ öyle 

sevmiþ ki nereye koyacaðýný bi le me  miþ.

Fiyonk’u telaþlý telaþlý uçuþurken gören hüt  hüt 

kuþu,
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