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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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Dör tgöz

“Ba baaa... Bu göz lü ðü tak mak is te mi yo rum.”

“Aaaa! Bu da ne re den çýk tý þim di? Göz lük çok ya

kýþ tý sa na.”

“Kan dýr ma ya ça lýþ ma be ni. Ya kýþ ma dý ðý ný bi li yo

rum... Þu ha li me bak... Pat lak Göz lü Ha fi ye! Pim pi rik 

Bü yü kan ne! Öff! Her kes alay edi yor be nim le.”

“Þaþ kýn! Sa na öy le ge li yor. Bel ki de göz lük le ri ol

ma dý ðý için se ni kýs ka ný yor lar.”

Ba bam be ni an la mý yor. An la maz ta bii. Ar ka daþ

la rý nýn ço ðu göz lük lü. Onu ma ka ra ya ala cak, göz

lük süz bir ar ka da þý yok. Göz lük süz san dý ðým En gin 

Am ca bi le iç ce bin de giz li bir göz lük ta þý yor.

“Ye ni adý mý öð ren mek is ter mi sin? Dört göz. Bak 

yü zü me. Yü züm de Dört göz ya zý yor muþ. Bak kal çý ra ðý 

Pi re, ku ru ye miþ çi Tüy Sik let, kar þý dan kar þý ya geç me

si ne yar dým et ti ðim yaþ lý tey ze bu gün Dörtgöz, de di

ler ba na. Bu göz lü ðü tak ma ya ca ðým ar týk.”
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“Hay, Al lah! Kim pi re len dir di se ni? Bak yav rum, 

göz lü ðü nü çý ka rýr san göz le rin iyi ce bo zu lur, hiç gö

re mez sin.”

“Hýh! Umu rum da san ki! Se nin ya þý na ge le

ne ka dar göz lük tak mam. 

O za ma na ka dar göz le rim 

bozu la ca ðý ka dar bo zul

sun, göz lük ta kýn ca dü

ze lir na sýl ol sa.”

“Ýþ te ora sý hiç bel li 

ol maz. Be nim ya þý ma 

gel me yi bek ler ken 

kör ola bi lir sin.”

“ G ö z  l e  r i  m i 

ge rek siz ye re 

yor mam. Kör 

mör ol
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mam.”

“Saç ma lý yor sun! Dok tor Am ca na söz ver me din 

mi? Biriki yýl dü zen li tak, bel ki son ra tak ma na ge rek 

kal maz, de di de sen...”

“Yo... iki yýl bek le ye mem. Bir gün bi le ta ka mam 

ar týk. Ma hal le de ki ço cuk la rý bir duy san... Dört göz

den geç tim, ca me kân, pro fe sör çat lak ka fa, mi yop 

tav þan... di ye ba ðý ran ba ðý ra na. On la rý duy ma mak 

için ku lak la rý mý tý ký yor, ko þa ko þa ge çi yo rum bi zim 

so kak tan.”

“Doð ru su ya, pi rin ci nin bu ka dar su yu kal dýr ma

ya ca ðý ný bil mi yor dum.”

“Ne? Nee?”

“Þeey... Bu ka dar alýn gan ol du ðu nu bil mi yor dum, 

de mek is te dim. An ne min að zýy la ko nuþ tum. Yep ye ni 

bir yü ze ka vuþ tun. Bu kö tü bir þey de ðil ki! Her kes ye

ni lik pe þin de ko þu yor. Ki mi ku la ðý na beþ kü pe bir den 

ta ký yor, ki mi bur nu nu del di ri yor. Sen de fi ya ka lý bir 

göz lük tak týn. Bir sü re son ra ye ni yü zü ne ar ka daþ

la rýn da alý þýr, sen de. Kim se göz lük lü ol du ðu nu fark 

et mez bi le. Ya kýn ar ka da þýn, ha ni þu diþ lek ço cuk.. 

Ney di adý?” 

“Em re...”

“O ye ni li ði se ver. Om zu na döv me yap tý ran o de ðil 

miy di? Kim bi lir ne be ðen miþ tir ye ni yü zü nü!”

“Yaa... Sen öy le san... Dün so kak ta kar þý laþ týk. 

Ba na bir ba kýþ at tý, bo ðu la cak gi bi ol du. Ök sü rük mü 

tut tu, gül me kri zi ne mi ya ka lan dý an la ya ma dým. Ko þa 
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ko þa eve gir di. Ka pý yý yü zü me çarp tý.”

“Se ni gör me miþ bel li.”

“Gör mez olur mu? Bal gi bi gör dü. Ama has ta lýk lý 

bir ar ka da þý ol ma sý ný is te me di ði için ta ný ma maz lýk

tan gel di.”

“Ooo... Sen pi re yi de ve ya pý yor sun. Göz lü ðün ye

ni ya, an ten le rin ayak ta dýr þim di. Bü tün ma hal le iþi ni 

gü cü nü bý rak mýþ, se ni ko nu þu yor sa ný yor sun. Yok 

öy le bir þey!”

“Var... Bu göz lü ðü tak ma ya ca ðým!”

Göz lü ðü mü ma sa nýn üs tü ne fýr la týp at tým.

“Bu ka dar akýl sýz ol du ðu nu bil mez dim. Sen hiç 

bü yük adam la rýn, bil gin le rin re sim le ri ne dik kat li ce 

bak ma dýn mý? Ço ðu göz lük lü dür... Önem li in san lar 

göz lük lü le rin ara sýn dan çý kar... Sen de göz lük lü sün 

ve o þans lý in san lar dan bi ri sin.”

Þa þýr mýþ tým. Doð ru mu söy lü yor du ba bam?

He men an sik lo pe di mi al dým. Say fa la rý hýz lý hýz lý 

çe vi rip bü yük adam la rýn re sim le ri ne bak tým.

Ba bam hak lýy dý. Dü þü nür ler, bi lim adam   la rý, res

sam lar, ya zar lar, dev let bü yük le ri... hep göz lük lüy dü.

Be nim de göz lü ðüm var. Hem de bu yaþ ta.

Gün ge lir, bü yür, ün lü bir dok tor olu rum. Te da

vi edi le me yen has ta lýk la rý bir tek ben iyi leþ ti ri rim. 

Ünüm bü tün dün ya ya ya yý lýr. Be nim le alay eden ler, 

bir za man lar ay ný ma hal le de otur du ðu muz dan kol

tuk la rý ka ba ra rak söz eder ler.
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Gün ler den bir gün, Em re has ta la nýr. Hiç bir dok

tor der di ne ça re bu la maz. Ölüm dö þe ðin dey ken an

ne si bir rast lan tý so nu cu be nim ad re si mi bu lur. Ka pý

ma ge lir, oð lu nu kur tar mam için yal va rýr.

Em re be ni gö rür gör mez has ta ya ta ðýn da doð ru

lur. Geç miþ te ki su çu hâlâ göz be bek le rin den silin me

miþ tir. Göz le ri ni eliy le ör ter, “De niz,” di ye hýç ký ra rak 

boy nu ma sa rý lýr.

Ben se buz ka dar so ðuk, “Ýs mim De niz ama si zi 
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ta ný mý yo rum,” de rim.

Onu mua ye ne eder, ilaç la rý ný ya za rým. Ýyi leþ tik ten 

son ra ba na te þek kür et me ye ge lir ama ge ne yüz bu la

maz. Eli mi çe ne me ko yar, kim ol du ðu nu dü þü nü yor

muþ gi bi ya pa rým. Ne es ki ar ka da þým ol du ðu nu ne de 

has tam ol du ðu nu aným sa rým. Ba þý mý iki ya na ümit

siz ce sal la rým sa de ce. Em re çok üzü lür. Göz le rin den 

in ce in ce yaþ lar sü zü lür.

“Keþ ke iyi leþ me sey dim...” der, can sýz bir ses le.

“Heey, De niz... Ne ya pý yor sun ora da? Se sin so lu

ðun ke sil di bir den.”

“Hi iç... Ay na ya ba ký yor dum, ba ba. Göz lük ba na 

ya kýþ tý, de ðil mi? Da ha ber rak gö rü yo rum þim di.”
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Rol

Se rap Ab la sa bah la rý ka pý mý zý çal maz sa ra hat et

mez. Gü ne an nem le kah ve içe rek baþ la ma yý çok se

ver. Di li nin al týn da sü rüy le öy kü ta þýr. Her sa bah bi

zim evin du var la rý na yep ye ni bir kaç öy kü bý ra kýr. Se

rap Ab la’ nýn bi ze gel di ði ni kom þu lar he men an lar. 

Gü lü þü, se si çýn çýn çýn la týr or ta lý ðý.

Bu sa bah da be ni ay na nýn kar þý sýn da koþ  tu rur ken 

bul du.

“Ne o?” de di. “Yan gýn mý var? Ne di ye ba ðý rýp du

ru yor sun ora da?”

“Ro lü mü ez ber li yo rum. Ya rýn oyu nu mu zun pro

va sý var da.”

“Yýl so nu mü sa me re si, ha... Keþ ke se nin ya þýn da 

ol say dým þim di! Ço cuk ken ne çok se ver dim yýl so nu 

mü sa me re le ri ni! Bi li yor mu sun, iyi oyun cuy dum ben. 

Ký lýk tan ký lý ða gir me yi pek se ver dim. Por ta kal la rý, 
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pat lý can la rý renk renk bo yar, giy di rir, oy na týr dým. Öð

ret men de fark et miþ ti bu nu. Her mü  sa me re de en az 

üçdört ro lü ba na ve rir di. On ca ro lün üs te sin den na

sýl gel di ði me þim di bi le þa þý yo rum. Hiç unut mam, bir 

ke re sin de hem ça ma þýr cý ka dýn hem de so kak sa tý cý sý 

ol muþ tum.”

“Yaa...”

“Se nin ro lün ne?”

“Be nim mi? Þeey... Eeee... Bi raz ka rý þýk... Na sýl 

an lat sam... Ha! Ben... ben pren se  si oy nu yo rum. En 

önem li ro lü ya ni.”

“Ha ri ka! Se ni sey ret me yi çok is te rim. Ger  çi... Ro

lün bü yü ðü kü çü ðü ol maz ya... Rol, rol dür... Þeey... 

Baþ ka ro lün var mý?”

“Aaaa! Ol maz mý? Açý lýþ ta ken di yaz dý ðým bir þii ri 

oku ya ca ðým. Mü zik gru bun da me lo di ka ça la ca ðým. 

Ba le ya pa ca ðým. Ayrý ca ko ro da þar ký söy le ye ce ðim.”

“Oooo... Se nin iþin be nim kin den de zor muþ. Ça

lýþ, ben se ni oya la ma ya yým.”

Se rap Ab la git tik ten son ra göz ucuy la ay na ya 

bak tým. Ay na, al bas mýþ ya nak la rý mý gös te rip gü lü

yor du. Bun ca ya la ný bir çýr pý da na sýl söy le ye bil miþ

tim!

Ne ya pa yým? As lýn da suç ben de de ðil di ki! Söy le

dik le rim pekâlâ ger çek ola bi lir di.

Ýlk ters lik Bur cu’nun yü zün den ba þý ma gel di. Hep 

bir lik te ba le ya pý yor duk. Öð ret men de sey re di yor du. 
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Bir ara na sýl ol du bil mi yo rum, par ma ðým Bur cu’ nun 

gö zü ne gir di. Su lugöz lü lük et me se bir þey ol ma ya

cak tý. Bas tý yay ga ra yý. Öð ret men de gru bu boz dum 

di ye kýz dý. Be ni ba le rin ler gru bun dan çý kar dý.

Sa de ce Bur cu’yu suç la ma mýn doð ru ol ma dý ðý ný 

bi li yo rum. Bu iþ te ba ba mýn da par ma ðý var. Na sýl mý? 

Ba na doð ru dü rüst bir me lo di ka al say dý, þim di mü zik 

gru bun da ola  bi lir dim. Seç me ler de Ne þe li Ol par ça sý

ný ça lar ken ucuz me lo di ka mýn tuþ la rýn dan bi ri pen

ce re den dý þa rý uçu ver di. Ek sik tuþ la çal ma ya de vam 
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et tim.

Öð ret men, “Kuy ru ðu ka pý ya sý kýþ mýþ ke di se si

ni çý ka ran kim!” di ye ba ðý rýn ca kýp kýr mý zý ke sil dim. 

Me lo di ka mý alýp ses siz ce dý þa rý çýk tým. Bah çe de tu þu 

bu lup ye ri ne ta ka na ka dar mü zik g ru bu na gi re cek ler 

se çil miþ ti bi le.

Ko ro ya na sýl ol sa gi re rim, o çan ta da kek lik di

yor dum. Ak si lik ler bu ra da da ya ka mý bý rak ma dý. Son 

ele me ler de se sim bir den bi re kay bol du. Pen ce re nin 

ke na rýn da ki sa ka ku þu nun cik cik le ri be nim ki ni bas

tý rý yor du. Að zý mý so nu na ka dar aç týy sam da se si mi 

bir tür lü öð ret me ne du yu ra ma dým.

Her þey bir ya na, as lýn da yü re ðim de ki rol su nu

cu luk tu. Bu ro lü de Ser dar’ýn üç kâ ðýt çý lý ðý yü zün den 

kay bet tim. Ser dar su nu cu nun ya pa ca ðý açý lýþ ko

nuþ ma sý ný öð ret me nin def te ri nin ara sýn dan giz li ce 

al mýþ. Kar þý da ki kýr ta si ye ci de fo to ko pi si ni çek ti rip 

sez dir me den ye ri ne koy muþ. Bu nu ya par ken he pi miz 

bah çe dey mi þiz. Bir, en ya kýn ar ka da þý Fý rat gör müþ. 

O da kim se ye söy le me di. Ge çen gün þa ka la þýr lar ken 

Ser dar, Fý rat’ýn çan ta sý nýn sa pý ný çe kip kopar dý. O za

man Fý rat de li ye dön dü. Bah çe nin çev re sin de ba ðý ra 

ba ðý ra bu sýr rý ele ver di.

Bu ka dar ba sit... Met ni ön ce den ben ez ber le yebil

sey dim, su nu cu luk ba na ka lýr dý.

Bat tý ba lýk yan gi der, di ye dü þü nür ken öð ret men 

içi mi fe rah lat tý. Mü sa me re de ya ba na atýl ma ya cak bir 
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rol ver di ba na.

Be nim ro lüm ne mi? Þeey... As lýn da kü çük ama 

çok önem li bir ro lüm var. Kra la at lý la rýn gel di ði ni 

ha ber ve ri yo rum. Þeey... Sah ne de bir da ki ka gö zü kü

yo rum. De dim ya, kü çük ama çok önem li bir rol bu. 

Kra la at lý la rýn gel di ði ni ha ber ver me sem, kral ka ça

ma ya cak, oyun da saç ma sa pan bi te cek ti.

Za ten Se rap Ab la da ro lü bü yü ðü kü çü ðü ol maz, 

de me miþ miy di?

Rol rol dür.








