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Sevim Ak

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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Kasabalı, karlı bir günde kalıplı bir adam tanıdı. 

Kalıplı sözü mahallenin hanım hanımcık tuhafiyecisi 

Sümeyra’nın dilinden düştü. Düşer düşmez de geniş 

omuzlu, balon şişkini karınlı, çam yarması bir adam 

oturdu gözbebeklere. Oysa kadıncağız moda dergi-

lerinden çıkan elbise kalıplarıyla haşır neşirdi o gün. 

“Bir kalıptan kesip çıkarılmışçasına düzgün,” demek 

istemişti.

Güneş battığından beri dağlardan yankılanan 

kurt ulumaları kesilmeyince, aç kurtlara yiyecek ol-

sun diye, gökten beyaz top top lokumlar inmiş. Sa-

baha sokaklar, çatılar, ağaçlar, park etmiş arabalar bir 

karış kalınlığında kar örtüsüyle uyanmıştı.

Günlük yaşam, ani değişime pattadanak ayak 

uyduramadı. Lastiklerine zincir takan araçların tra-

fiğe çıkması zaman aldı. Balıkçılar denize açılamadı, 
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börekçi yol başına tezgâhını kuramadı. Kuruyemişçi, 

cam kavanozlarını taşıdığı arabasının karlarını te-

mizledi. Ayçekirdeği kavanozunu arabaya yüklerken 

ayağı kaydı, kırık cam elini kesti. Bembeyaz kardaki 

kırmızı lekeler, terzi büyükannesiyle geçen çocukluk 

günlerini geri çağırdı. Anneannesi, konu komşunun 

dikişlerini dikerken dizinin dibinde kırpık kumaş 

parçalarından eciş bücüş kuklalar yaptığı günleri. Bir 

gün büyükannenin eline iğne batmış, kucağındaki 

mavi gece elbisesinin eteğine kan damlamıştı. Kadın 

o dakika kumaşı sepetine geri tıkmış:

“Bugün tatil günüm,” demişti. “Kumaşına kan 

düşen terzi işine ara verir. Bu, aile geleneğimizdir.”

Kuruyemişçi, büyükannesinin çook uzaklardan 

gelen çağrısına kayıtsız kalamadı. Arabasını evinin 

kapısına çekti, sıcak yatağına geri döndü. Kaz tüyü 

yorganına dostça sarıldı.

Saatler sürmemişti sessizlik. Beyaz örtü kanık-

sanmış, dokunulmamış kar temizliği hoyratça kar-

man çorman edilmişti. 

İşte o zaman karın ilk göz alıcılığını hâlâ taşıyan,  

desen gibi işlenmiş, düzgün mü düzgün ayak izleri 

gelen geçenin ilgisini çekmişti.

Börekçi, tezgâhını kuracağı yeri kürerken gör-

müştü izleri.

“Vay be, bu adam kimin nesiyse, sabahın köründe 

kar botuyla yürüyüşe çıkmış.”
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Mahallenin 24 yıllık terlikçisi için ise sıradan, altı 

kauçuk bir botundu bu izler.

Adım izleri, kar örtüsüne özel bir baskı maki-

nesiyle nakşedilmişti sanki. Eşit aralıkta ve keskin 

kenarlı izleri hiç kaymadan, birbirine değdirmeden 

bir insanın bırakabilmesi şaşırtıcıydı. Aynı kalıptan 

çıkmış gibi düzgün, simetrik izlere bakanlar hayran-

lığını gizleyemiyor, gelen geçene göstermeden ede-

miyordu.

  

Köstebek takma adlı dokuz yaşına yeni basmış 

oğlan, baktığı her şeyde gizemli bir yan bulmaya 

alışıktı. Büyükannesi bilmeden ensesinden öpmüştü 

doğduğunda torununu. Ensesinden öpülen tembel 

tenekelerin hikâyesini duyduğunda iş işten geçmişti.  

Neyse ki korktuğu başına gelmemiş, yerinde durma-

yı sevmeyen, kafasında tilkiler koşturan bir torun 

çıkmıştı ortaya. En başta o, bembeyaz kar örtüsüne 

ustalıkla işlenmiş ayak izlerine adım adım bakmaya 

doyamadı.

Köstebek adını beş yaşından beri taşıyordu. Tey-

zesiyle parka gittiği bir gün kumları eşelemiş, eşele-

miş, iki cep dolusu ıvır zıvır çıkarmıştı. Saç tokası, 

parfüm şişesi, kâğıttan uçak, dümensiz spor araba, 

plastik at, tahta düdük, bir Lego kalesi, bozuk para-

lar, kırık mandal… O günkü buluntularını eve gelince 
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küçük bir kavanoza koydu. Aklına estikçe kavanozu 

boşalttı, nesi var nesi yok baktı. Yeri eşelemenin ha-

zine avcılığına varan büyüsünü o günlerde keşfetti. 

Reçel kavanozundan, konserve kavanozuna geçti-

ğinde altı yaşına yeni girmişti. Yedi yaşın sonunda 

evdeki kalın belli, kalın enseli turşu kavanozlarını 

bile doldurup taşırınca hazinesini battal boylu bir 

odun çuvalına doldurdu, yatağının altına tıktı. Yatak 

altına tıkılan şeylerin başına neler geldiğini bilmeyen 

yoktur. Köstebek de biliyor ve içi titreyerek o günlerin 

gelmemesi için dua ediyor.

Ne zaman annesinin, “Odan kötü kokuyor Köste-

bek!” yaygarasını duysa eli ayağına dolanıyor. 

Anne, kötü koku yayan ne bulsa çöp kutusuna 

tıkmaya bayılır. Kötü koku, kötülük habercisidir ona 

göre. Pis kokulu şeylerden kurtuluşunu mimoza çiçe-

ğiyle kutlamasa içi rahat etmez.

“Ohhh! Mis kokulu mimoza suyu serpelim şimdi 

havaya… Püf, püf… Snııf! Taptaze!”

Bir gün yatağının altı en baygınından mimoza 

koksa Köstebek’in dünyası yıkılır. Odasına her giri-

şinde yatağının altını koklamadan edemez.

“Yine şanslıyım… Patates kızartması kokusu sık-

mayı akıl etse varımı yoğumu heba edebilirim.”

Köstebek, annesi ona bulaşmasın diye elinden 

geleni esirgemez. Açık makasları kapatır, ters dönen 

ayakkabıları düzeltir, ateş basan yanaklarını buzla 
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soğutur, canavarlı düşlerini iyiye yorar, ayağının ta-

kıldığı taşı öpüp niyet tutar. Anneden minicik bir sin-

yal gelmesin, hemen kolları sıvar. Bir kaba koyduğu 

sabunlu suya pembe duş süngerini daldırır, çuvala 

tıkıştırdığı ne varsa bir bir siler. Sabunu annesinin 

elinden almaz, bulaşık suyunu temizlikte kullanmaz. 

Kullanırsa annesiyle kavgaya tutuşacağına inanmış-

tır. 

Odasını toplaması beş dakika sürmeyen Köste-

bek’in ıvır zıvırını temizliği saatler alır. Her obje ener-

ji deposudur. Oğlanı kasabanın bilmediği köşelerin-

deki bilmediği hayatlara götürmek için can atan afa-

canlar. Bir keresinde Köstebek çuvala elini attığında 

taban tabana zıt iki saç tokasını yakaladı. Biri, dört 

koca yapraklı mavi yoncaydı. Göbeğine yaldızlı sprey 

boya püskürtülmüştü. Köstebek’in tokanın kentin 

tepe mahallesinde külleri eşeleyen bir Külkedisi’nden 

düştüğünü hayal etmesiyle başlamıştı macera. Ma-

salın bir yerinde seyirci kalmaktan sıkılmış, kauçuk 

bir ata bindiği gibi dağlar, tepeler aşmıştı. Hatta bu-

lutlara uzanan kalenin sislere gömülü burcuna kadar 

tırmanmıştı. Öğlen uykusuna yatmış,  okaliptüs ko-

kulu prensesin altın tozuna bulanmış kuşlarla bezeli 

tokasını yastığının üstünden aldığı gibi gerisin geri 

kaçmıştı. Düdükler çala çala okyanus gözlü Külkedi-

si’ne getirmişti.

Köstebek, başı bulutlarda gezerken yerde ne ol-
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muş bitmiş ilgilenmez. Oğlu gözlerini yere diktiğinde 

anne havada uçan bir sineği gösterir, kahramanı si-

nek olan bir masal anlatmaya başlar. Köstebek yere 

uzunca bir süre ve ısrarla bakmaya başlayınca ter 

basar kadını. Gaipten sesler gelir kulaklarına, ya-

naklarına al basar. Oğlan çekici, kovası yakındaysa 

bir koşu alır gelir, yeri eşelemeye koyulur. Dedesi 

toprağı kazmayı seven torununa beş yaşından beri 

sebze fidelerini diktiriyor. Bu yüzden oğlan havucu, 

domatesi, kabağı, fasulyeyi, lahanayı, ıspanağı ya-

şıtlarından erken öğrendi. Hatta bahçeden alınan ilk 

ürünü, komşunun gözü kalmasın diye, bitişik evdeki 

teyzeye götüren de o.

Yer üstünden çekilen bir sürü eşyanın yerin altın-

da yeni yaşam arayışına çıkışını eğlenceli bulur. 

“Denizin altı gibi yerin altı da kırkambar gibi. 

Park, ev yıkıntısı, kumsal deyip geçmeyin, bir karış 

kazın bakın, neler bulacaksınız. ”

  

Köstebek “kazı krizine” girdiği günler cebinde 

küçük bir kürek ve çekiç taşımadan çıkmaz dışarı. 

Yaşı küçükken bu komik ve sevimli merakı anne-ba-

basından, teyzesinden, abla ve dayısından bolca alkış 

almıştı. 

Hala yeğenini kucaklamış, öpücüklere boğmuş, 

“Arkeolog olacak minik kuşum,” diye böbürlenmişti. 
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O yaz müzenin arkeoloji yaz kampına sırf bu nedenle 

ite kaka katılmıştı Köstebek.

Dedesi, deniz kıyısında kumları rahatça eşelesin 

diye kova, kürek ve süzgeç almıştı. Büyükannenin to-

rununa doğum günü armağanı olarak bir koleksiyon 

kutusu seçmesi hiç de rastlantı değildi. 

Baba, oğlunun o haftaki harçlığına bir lira zammı 

gözünü kırpmadan yapıvermişti.

O günlerde kimse birkaç yıl geçmeden oğlanın 

yatağının altının hınca hınç garip buluntularla dola-

cağını kestiremezdi.

Bunca zamanda neler mi topladı haşarı oğlan?

Şişirilmemiş balonlar, çözülmemiş su problemi, 

evini kaybetmiş anahtar, çimlenmemiş tohumlar, terk 

edilmiş mor taşlı bir yüzük, yüzme sevdasını yitirmiş 

bumburuşuk kâğıt gemi, çarpışmayı unutmuş bilye-








