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Aslı Tohumcu

1974 yılında Leverkusen’de doğan Aslı Tohumcu’nun 

çocukluğu Bursa’da geçti. İngiliz Dili ve Edebiyatı 

öğreniminin ardından çeşitli yayınevlerinde editörlük, 

TRT2’de muhabirlik, sunuculuk ve danışmanlık yaptı, kitap 

ekleri çıkardı. 2003’ten bugüne pek çok roman ve öykü 

kitabı yayımlandı. Çocuk kitapları üzerine köşe yazılarıyla 

da tanınan yazar, çocuklar için yazdığı iki ciltlik Üç, İkiii, Birr, 

Ateş! ’in (2012) ardından, “Eksimus Serüvenleri” (2013) ve 

“Bolbadim Günlükleri” (2013) dizilerini kaleme aldı. Mizah 

dolu macera romanı Karadankaçanlar’ı (2015), küçükler için 

bir kütüphane macerası anlattığı Hışır Hışır Kırt Kırt (2016) 

izledi. Dünyayı Döndüren Kız (2016) ile Herkesin Evine 

Döndüğü Gün’ü (2019) toplum ve çevre üzerine eleştirel 

bir bakışla kurguladı. Kalıplaşmış aile içi rolleri çocuğun 

dilinden sorguladığı Benim Babam Kötü Örnek ’in (2020) 

ardından, Öyle Değil, Böyle! ’de (2021) masalların öyküsünü 

toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan bir yaklaşımla anlattı. 

Yetişkinler ve çocuklar için yazmanın yanı sıra edebiyat 

üzerine yazılarını ve yazı atölyelerini sürdüren Aslı Tohumcu, 

kızı Tomris’le birlikte İstanbul’da yaşıyor.
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Boğaç ve Tomris Akkoç’a...
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Merhaba millet.

Benim adım Ateş. Vallahi nüfus kâğıdımda öyle 

yazıyor. Bi de okuldaki yoklama defterinde. Oysa sı-

nıfta sadece on iki kişiyiz. Haliyle kimin gelmediğini 

ben bile bir bakışta söyleyebilirim. Bu durumda, yok-

lama defteri sizce de gereksiz değil mi? Şu öğretmen-

lere üniversitede ne öğretiyorlar acaba? On iki öğren-

ciden kaçı eksik anlayamıyorsa yazık doğrusu. Yarın 

bizim öğretmene üniversitede ne öğrendiklerini so-

racağım. Görelim bakalım, çocuk mu kandırıyor üni-

versiteye gittim diye! Umarım bu defa da saçını başını 

yolmaya kalkmaz. Hoş bir görüntü değil, yoksa kendi 

saçı yani, kendi bilir!

Neyse, ne diyordum? Benim adım Ateş ve bu def-

tere yazdıklarım da benim süpersonik ve bombastik 

maceralarım. Hayatımın 10 yılını sizlerle cömertçe 

paylaşayım da sizler de engin bilgimden faydalanın, 

diye düşündüm. Fena mı? 

İyi eğlenceler...
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Yolcu Yolunda Gerek

Çok canım sıkılıyor. Canım sıkılıyorsa ya harçlı-

ğıma yeterince zam yapılmadı ya da harçlığım yine 

vaktinden önce bitti demektir. Ama bu defa mesele 

harçlık değil. 

Canım sıkılıyor çünkü haftaya okullar açılacak. 

Hayııırrr, okula gitmeyi seviyorum. Güzel kızlar var 

okulda bir kere. Sonra arkadaşlarla futbol oynamak, 

boğuşmak zevkli. Nöbetçi öğretmene yakalanmazsan 

tabii. Yine de okul, açılmak için bir macera yaşamamı 

bekleyemez miydi? 

Biliyorum, benim gibi üstün yeteneklerle donatıl-

mış bir çocuğun bir macera bile yaşayamaması ina-

nılmaz! Koca yaz ne bir yangın çıktı söndüreyim ne 

bir uzaylı istilası oldu galaksiyi kurtarayım! Ne bir 

banka soyuldu ne de bir çocuk kaçırıldı. (Birkaç kere 

kardeşim Tomtom’u balkonda tek başına bıraktım. 
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Hani belki martılar kapar da kurtuluruz diye. Velet o 

kadar garip sesler çıkarıyor ki gergedan gelse yanına 

yaklaşmaya korkar.)

Artık eminim: İnsanlık, ben macera yaşayamaya-

yım diye bütün yaz elbirliği etti. Bugün de macerayı 

ancak rüyamda görürüm. Çünkü sokağa çıkamam. 

Çünkü odamı bugün de toplamazsam annemin tepesi 

gerçekten A-TA-CAK! 

Annem iş için İzmir’e gitmeden önce tembihle-

mişti. “Ateş, lütfen ben dönene kadar odanı topla. 

Toplamazsan bozuşuruz,” demişti. Annem bunu söy-

leyeli, dur bakayım, bir iki üç… tam altı gün oldu. An-

nem haksız sayılmaz hani; ama odayı toplamak uzun 

iş. Macera oda falan dinlemez, ayrıca annem de bir 

bahaneyi daha asla kabul etmez! 

Can sıkıntısıyla bunları düşünüyordum ki odamın 

kapısı tıklatıldı. Ailem diye demiyorum, iş odama gir-

meye gelince çok medeni insanlardır. Hayatta kapıyı 

çalmadan içeri girmezler. Ama iş cezaya gelince ne 

medeniyet kalır ne bir şey.

Bu sefer kesin ayvayı yedim! Annemin içeri gir-

mesine hayatta izin veremem. Odamın halini görürse 

bundan sonra yaşayabileceğim tek macera pencere-

den sokağı seyretmek olur. Bizim sokaktan bir karın-

canın bile geçmediğini söylesem… Artık siz anlayın 

ne kadar hareketli bir sokakta yaşadığımı!

Neyse ki akıllı bir tipim! “Bi dakka giyiniyorum!” 
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Hayatımın on yılını sizlerle paylaşayım
diye düşündüm! Fena mı?
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Merhaba millet. Adım Ateş. Evet, 10 yaşındayım ama
anlatacak çok şeyim var. Benimle tanışmaya

hazırsanız hepinize iyi eğlenceler!
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