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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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Pembe Kuşa Ne Oldu?

Mufo, sokakta arkadaþlarýyla oy nu yor du. Na   sýl ol

duysa birden hava deðiþti, gök yü zü ka rar   dý. Gri, siyah 

bulutlar mavileri kov du. Gü neþ, ýþýk larýný yavaþ yavaþ 

çekip koyu renk li bu   lut la    rýn gerisine saklandý. Rüzgâr 

or ta lýðý ka rýþ  týr dý. Çalýlarýn arasýnda, çöp bidonla rýn

da tý ký lýp kal  mýþ çöpleri, kâðýtlarý, naylon tor balarý 

sü rük   leyip peþine kattý. 

Sonra iri damlalarýyla yaðmur geldi. Çocuklar bir 

saçaðýn altýna kaçýþtý. Mufo’nun göð sün de taþýdýðý 

pembe kuþ korkudan bü zülüp kal mýþ  tý. Neyse ki 

yaðmur uzun sürmedi. Kara bu lut lar çekildi, güneþ 

yeniden göründü.

Çocuklardan biri,

“Aaa! Gökyüzüne bakýn!” diye baðýrdý.

Mufo baþýný kaldýrdý, rengârenk bir kuþak gör dü.

“Gökkuþaðý!” dedi pembebeyaz çizgili þort gi yen.
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“Nedir gökkuþaðý?”

Mufo’nun sorusu üzerine çocuklar birbirine 

baktýlar. En uzun boylularý,

“Ne olacak?” diye atýl dý. “Renkli çamaþýrla rýn 

sularý... Bu har la þýn ca gök yüzünde gökku þa ðý olarak 

gözükürler.”

Çocuklar gülüþtüler. Mufo cebinden çýkar dý ðý bil

yeye baktý. Camýn içinde gördüðü renk ler gökku þa

ðýnda da vardý. “Belki de bir bilye o,” dedi içinden.

“Hadi, oynayalým,” dedi çocuklardan biri.

Hepsi koþtular, Mufo gitmedi. Hâlâ gök yü zü ne 

bakýyordu, aklý orada kalmýþtý.

Birden bir müzik sesi duyar gibi oldu. Çev re sine 

bakýndý, kimse yoktu.

“Aaa! Ses gökyüzünden geliyor. Gök kuþa ðýnýn 

olduðu yerden. Bir piyano sesi bu. Evet, evet... 

Bulutlarýn arkasýnda biri var. Piyanoyu çalan o!”

Mufo heyecanlanmýþtý. Arkadaþlarýný çaðýrmak 

istedi, ama elkol iþaretlerini hiçbiri gör me di. O 

sýrada yoldan geçen bastonlu, beyaz saç lý, zayýf 

adamý durdurdu. Gökyüzünden ge len müziði iþitip 

iþitmediðini sordu. Adamýn ku   laðýnda kulaklýk vardý. 

Duymadýðýný söyledi.

“Kuþlardýr mutlaka,” dedi sonra. “Kuþlar gök

yüzünde uçarken þarký söylerler.”

Mufo, göðsündeki pembe kuþun sýcaklýðýný his

setti.
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“Iýh... Kuþ sesi deðil o.”

Ah! Keþke sesi bir kez daha duyabilseydi! Ýþte o za

man koþup arkadaþlarýna haber verecek, þaþkýnlýktan 

deliye dönüþlerini seyrede cek  ti.

Bulutlarýn gerisindeki, þu piyanoyu çalan adam 

gökkuþaðýný da yapmýþ olamaz mýydý? Kim    bilir bel

ki de þimdi boya ve fýrçalarýyla tom   bul bir bulutun 

arkasýna saklanmýþ kýs kýs gü lü yordu.

Mufo gözlerini gökyüzüne dikti, düþünceye 

daldý.

Hava kararýp da çocuklar kan ter içinde ev le rine 

dönerlerken, hâlâ ayný çatýnýn altýndan gök yüzüne 

bakan Mufo’yu gördüler.
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Hep bir aðýzdan,

“Aydede aydede / Senin evin nerede?” diye ba

ðýrýþtýlar.

Mufo silkindi, gözlerini bulutlar ülkesinden çekti, 

eve doðru yürüdü.

Evde, annesi kýþlýk giysileri kaldýrýyordu. “Giysiler 

el ele tutuþsalar beni gökyüzüne gö tü rürler mi?” diye 

düþündü. Bu söz üzerine giy si ler el ele tutuþtular, 

ama gökyüzüne eri þe me di ler.

Ertesi sabah Mufo, kapýnýn önünde reçelli ek

meðini yerken, gökyüzünden dökülen piya no sesiyle 

irkildi. Babasý iþe gitmiþ, annesi ye mek piþiriyordu. 

Arkadaþlarýnýn hiçbiri henüz so  kaða çýkmamýþtý.

Birden aklýna Þekerci Amcasý geldi. Þekerci Amca, 

Mufo’nun yakýn dostuydu. Göðsündeki pembe kuþu o 

vermiþti.

Pasajdaki dükkâna koþar adým girdiðinde, Þekerci 

düðün þekerleri hazýrlýyordu. Mufo, ön ce kavanozdan 

bir avuç akideþekeri aldý. Sonra her þeyi taa baþýndan 

anlattý.

Þekerci, Mufo’yu sabýrla dinledi,

“Ah, ne güzel!” dedi. “Ne yazýk ki ben uzun za 

mandýr gökyüzüne bakmýyorum.”

Mufo kulaklarýna inanamamýþtý. Böyle ko nu þan 

Þekerci Amcasý mýydý?

“Çünkü hafta boyunca bu pasajda tý ký lýp ka  

lýyorum,”  diye devam etti Þekerci. “Bir pa   zar       larý 
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gök  yüzüne doya doya bakabiliyorum. Ama ne yalan 

söyleyeyim, bugünlerde senin duy   duðuna benzer bir 

ses duymadým.”

Mufo, gözleri buðulu, sessizce çýkýp gitti dük

kândan.

Kentin meydanýnda amaçsýzca dolandý dur   du. Taa 

ki, meydandaki heykeli sýrtlamýþ o iki iþçiyi görene 

kadar.

Çok meraklanmýþtý. Hemen yaný baþýnda, on  larý 

seyreden mavi yelekli, þiþman adamý dürt tü,

“Ne olmuþ?” diye sordu telaþla.

“Yok bir þey,” dedi adam. “Heykelin baþýný düzelt

meye götürüyorlar. Yukarý kalkmýþ da.”

Mufo, 

“Yaþasýn!” diye baðýrdý.

Demek gökyüzünden dökülen sesi duyan yalnýzca 

o deðildi. Bir heykel bile olsa, baþka biri daha vardý. 

Yoksa koca heykel çevirir miydi baþýný yukarý?

Mufo heykele ilk kez bu kadar dikkatli bak tý.

“Aaa! Uzun saçlý bir delikanlýymýþ bu!” dedi son

ra. “Bense onu küçük bir kýz çocuðu saný yor dum.”

Heykel konuþamadýðýna göre bu gizi çöz mek 

Mufo’ya düþüyordu. Düþündü, taþýndý. Do lu ya koydu 

almadý, boþa koydu dolmadý. So nun  da hiç istemediði 

bir þeyi yapmaya razý ol du. Göðsünde taþýdýðý minik 

kuþu bulutlara gön   derecekti. Orada ne olup bittiðini 

sadece  pem be kuþ öð renebilirdi.
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Pembe kuþun kanatlarýný son kez okþadý. Ku

laðýna,

“Git minik kuþum, git bulutlar ülkesine. Gör ba

kalým, kimmiþ ikide bir piyano ça lýp du ran. Ama, ne 

olur fazla oyalanma. Çabuk dön ve her  þeyi anlat 

bana,” diye fýsýldadý.

Minik kuþu göðe saldý. Kuþ pembe bir nok ta oldu 

önce, sonra gözden kayboldu.

Mufo günlerce pembe kuþun yolunu gözledi. Pen

cerelerde, aðaç tepelerinde, çatýlarda göz lerini hava

ya dikip bekledi. Kuþ bir türlü   dön müyordu.

Bir gün okula giden çocuklar, Mufo’yu pem be 

kuþsuz, bir erik dalýnda oturur görünce me rak lan

dýlar.

“Heey! Ne yapýyorsun orada?” diye ses len diler.

Mufo omuz silkti.

“Hiiç... Gökyüzünden gelen müziði dinliyorum.”

Çocuklar alaycý alaycý güldüler. Yalnýz iç lerinden 

biri, uzun örgülü saçlý, Çilli Kýz gül me di.

“Aaa! Ben de duyarým o sesi,” dedi hafifçe.

Mufo’nun gözleri sevgiyle parladý.

“Deli misin? Gökyüzünden ses gelir miy miþ?” 

dedi mavi çantalý.

“Gelmez mi, gelir elbet,” diye karþýlýk verdi Çilli. 

“Yýldýz savaþlarý nerede oluyor sanýyorsun? Bilgisa

yarda Yýldýz Savaþý oynarken duyduðum sesin, gök

yüzünden de geldiðini du ya rým bazen.”
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Çocuklar gülüþtüler. “Çýktým erik dalýna / Bak tým 

uzay yoluna,” diye baðrýþarak okulun yo lunu tuttular.

Mufo aðaçtan indi. Çilli Kýz onu bekliyordu.

Mufo ile Çilli Kýz o gün okula uðrama dý lar. Bü

tün gün kýrlarda el ele dolaþtýlar. Çilli Kýz çok sevim

liydi. Durmadan gökyüzünün, top     ra ðýn, aðaçlarýn 

müziðinden, her gün de ði þen ko ku larýndan söz etti. 

Mufo yüreðinde bir ku þun çýrpýnýþýný duyarak dinledi, 

dinledi. Son ra du rup dururken,

“Sen de gökkuþaðýný gördün mü?” diye sor du.

“Elbette,” dedi kýz.

Mufo derin bir nefes aldý. Gökkuþaðýný gö ren 

herkesin günün birinde gökyüzünden ge len mü ziði 

duyabileceðini anlamýþtý. Sýrtýný Çil li Kýz’ ýn sýrtýna 

yasladý. Kýr çiçeklerinin ko ku su  nu içine doldurdu. 

Mufo, kýza ne pembe kuþtan, ne de meydan da ki 

heykelden hiç söz etmedi.








