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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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Evin ahşabı korkunç bir çatırtıyla inliyor. Bu yorgun ev 
nelere şahit oldu yüz yıllık ömründe, ancak böylesini gör-
medi. Bu fırtına, bir başka art niyetli.

Ev gözlerini kapatıp kendini dinliyor, bütün pencere 
ve kepenkleri, balkon kapıları örtük. Yaşlı da olsa cephe-
sinde su geçirecek tek bir çatlak bile yok; bak işte bununla 
ne kadar övünse az. On yaz önce taşınan yeni sakinleri, 
dünyanın bütün fırtınaları kopsa korkacak tipler değiller. 
Bu yüzden, ailenin iki çocuğu da gökyüzü üstlerine yıkıl-
mayacakmışçasına huzurlu. Ancak nedense her zaman-
kinden daha derin bir uykudalar. Prize bağlı elektronik 
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eşyalar, o prizlerden yanlışlıkla çakacak bir kıvılcım 
ihtimali olmasa, ev rahat bir nefes alacak ama... Eski dos-
tunun, şu alıç ağacının gövdesinden çıkan tuhaf çatırtılar 
da var tabii... 

Çatıdaki rüzgârgülü o kadar hızlı dönüyor ki, gri bir 
lekeden farkı kalmamış. Ev, bu çatı çatıldığında rüzgârgü-
lünün tepesine kondurulan paslanmış horozun dönen başı 
için çok üzülüyor. Çatının çürüğe çıkmış beş on kiremidi 
yıllardır mesken tuttukları yerden firar etti edecek. Neyse 
ki bu kıyamette dışarıda gezinecek kadar akılsız kimse 
yok.

Yok mu? Hadi oradan! Bu sağanağın altında bile pa-
rıldayan şu siyah minibüsün kapısını açmış, hava günlük 
güneşlikmişçesine bekleyen karanlık görünüşlü tip kim o 
zaman? Ya minibüse doğru boynu bükük yürüyen, içle-
rindeki fırtına dışarıdakini bastıran bu iki yetişkin? Ah, 
hayır, onlar olamaz, lütfen onlar olmasın...

Hey! Durun! Nereye böyle? Çocuklar... Çocuklar ne 
olacak? Onları bırakıp gidemezsiniz!
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Tuhaf Bir Sabah

Kutlu yattığı yerde gözlerini açmadan kedi gibi gerindi. 
Gerinirken de, kendi kulaklarının bile güçlükle duyabil-
diği bir mırıltıyla saymaya başladı: 

“On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, 
şimdi!”

Tam o anda yatak odasının kiraz ağacından, çift ka-
natlı kapısı, uğradığı hoyratlığa isyan edercesine gıcır-
dayarak sonuna kadar açıldı. İkiz kız kardeşi Umay’ın 
canlı sesi odayı doldurdu: 

“Kalksana tembel!”
Kutlu kendini bildi bileli her sabah aynı saatte, böyle 
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başlardı güne. Bu düzen sadece üç aylığına, o da Umay 
bisikletten düşüp ayak bileğini kırdığında bozulmuştu. 
Kutlu, ikizinin başına bir şey gelmesini asla istemese 
de, o üç ay boyunca yaşadığı huzurlu sabahları sık sık 
anıyor, arıyordu.

Umay odanın pencerelerinden birini açmış, kepenk-
lerle boğuşurken, “Gece acayip bir fırtına kopmuş oğ-
lum,” dedi. “Annem boşuna, ‘Top atsalar uyanmıyorsu-
nuz,’ demiyor bize.”

Kutlu yeşil gözlerini nihayet açıp yatağında doğruldu. 
Umay’ın açtığı kepenkten içeri giren gün ışığının tatlı-
lığında, gece bir fırtınanın koptuğuna inanmak zordu. 
Pencereye yaklaşıp da bahçenin halini görünce, şaşkın-
lıktan dili tutuldu. “Babamın ektiği fideler,” diyebildi 
sadece.

Umay, “Boş versene fideleri,” diye atıldı. “Güzelim alıç 
ağacı devrilmiş, fideler nasıl ayakta kalsın!” Ardından, 
ayağını sıkıntıyla yere vurarak, “Görüyor musun, gene 
kaçırdık bütün eğlenceyi!” diye yakındı. 

Kutlu sevindiğini saklamaya gerek görmeden, “İsabet 
olmuş bence,” dedi. “Hadi gel, kahvaltı edelim, kurt gibi 
acıktım.” 

Umay, “Neden şaşırmadım acaba!” diye sırıttı. 
“Çünkü ben hep kurt gibi acıkırım! Ama bu sabah 

ağzımda tuhaf bir tat var nedense,” diye karşılık verdi 
Kutlu. 

“Pas gibi mi?” diye sordu Umay. 
Kutlu somurttu. “Dalga geçmek için sence de çok er-

ken bir saat değil mi!” 
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Umay, “Dalga geçtiğimi kim söyledi oğlum? Dişimi 
fırçaladım, hatta senin o iğrenç yeşil suyunla gargara 
bile yaptım, ama bir türlü geçmedi o pas tadı,” dedi kaş-
larını kaldırarak. 

Kutlu, “Eee, dün yediğimiz bir şeydendir herhalde,” 
diye kestirip attı ve kapıyı açarak koridora çıktı. Daha 
iki adım atmamıştı ki, Umay pijamasından çekerek dur-
durdu onu.

“Yine ne var?” dedi Kutlu. Sabah sabah kardeşinin 
acayiplikleriyle uğraşmayı canı çekmiyordu.

“Sence de bir gariplik yok mu?” diye sordu Umay.
Kutlu, evin sessizliğine kulak kabartmayı nedense is-

temedi. Kötü bir haberi ertelemeye çalışır gibiydi. Oysa 
annesiyle babasının her sabah horozlardan bile önce 
kalktığını pekâlâ biliyordu. Alt kattan gelmesi gereken 
sabah gürültülerini duyamamak sinirlerini gerdi. “Ses-
siz...” diye mırıldandı sıkıntıyla. 

“Evet, ya!” dedi Umay bilmiş bilmiş. “Gel şunlara bir 
bakalım, yine ne işler çeviriyorlar acaba?” 

Kutlu’nun bir şey demesine kalmadan, Umay evin iki 
katını birbirine bağlayan merdivenin ahşap tırabzanına 
çıkıp kendini aşağı bırakmıştı bile. 

“Bir araç kullanma şansın varsa, bir yerden bir yere 
neden yürüyesin akıllım,” diye kıkırdadı kız kardeşi, 
tırabzanın sonuna gelip ahşap zemine atlarken. Kut-
lu’nun aşağı gelmesini beklemeden, merdivenin hemen 
sağındaki, eve sonradan eklendiği belli, beyaz Amerikan 
kapının koluna asıldı. Açtığı kapıdan içeri başını uzattı-
ğında, “Yok artık!” diye bağırdı. 
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Kutlu bir aksilik olduğunu anlamış, basamakları çif-
ter çifter inmeye başlamıştı. “Ne var, ne oldu?” diye 
sordu.

Umay söylediğine kendi de inanamıyormuş gibi, “Her 
zamanki dağınıklıktan eser yok,” dedi. “Yok derken, ger-
çekten yok yani!”

Kutlu, kardeşinin omzunun üzerinden içeri bakınca, 
daha dün çalışma masasını görünmez kılan bilgisayar 
çıktılarıyla, duvarları örten anlaşılmaz çizimler ve kü-
çük not kâğıtlarının yerinde yeller estiğini gördü. Gözle-
rini kapayıp açtı, görüntü değişmedi. “Dur bakalım, bir 
açıklaması vardır mutlaka,” diye mırıldandı. 

Annesinin çalışma odasının hemen yanındaki küçük, 
ahşap kapıya uzandı. Kapıyı hafifçe tıklatıp bekledi. Ses 
gelmeyince, Umay’a sorarcasına baktı. Kız kardeşi, “Ne 
duruyorsun, açsana hadi!” diye sabırsızlanınca, kapıyı 
ürkerek açtı. 

Oda boştu. Babasının, rafları kitapların ağırlığından 
eğilmiş kitaplığı, bol çekmeceli ceviz çalışma masası, üs-
tünde yeşil minderi olan rahat çalışma koltuğu yerinde 
duruyordu. Ama tıpkı annesininki gibi babasının bilgi-
sayarı da yoktu ortada. Karşılık alamayacağını bile bile, 
“Baba?” diye seslendi Kutlu.

Umay erkek kardeşini sabırsızlıkla iteleyerek odaya 
girdi. Masanın üstünde, bilgisayarın olması gereken 
yerde bir zarf duruyordu. Zarfın üstünde bilgisayar 
harfleriyle Kutlu ile Umay’a yazıyordu. 

Umay hayatında ilk kez bir zarf görmüş gibi bakarken, 
Kutlu sakince uzanıp zarfı kız kardeşinin elinden aldı ve 
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kenarından yırtıp içindeki mektubu çıkardı. Mektubun 
da bilgisayarda yazılmış olmasına kaşlarını çattıysa bile 
yorum yapmadı ve alçak sesle okumaya başladı:

Sevgili çocuklar,
Annenizin yıllardır dur durak bilmeden nasıl 

çalıştığını biliyorsunuz. Oda bende çok yorulduk. O 
yüzden küçük bir tatile çıkmaya karar verdik. Ama 
merak etmeyin her şeyi düşündük, sizi sıkıntıya 
sokmayacak ayarlamalar yaptık gitmeden. Siz 
kâhyanın sözünden çıkmayın ve size ne derse  
yapın, yeter. 

Görüşmek dileğiyle,
Babanız ve anneniz

Kutlu elindeki mektuba şaşkınlıkla bakarken, Umay, 
“Görüşmek dileğiyle mi! Ne saçmalıyor bunlar ya?” diye 
patladı. 

“Mektup aceleye gelmiş anlaşılan,” diye yorum yaptı 
Kutlu.

“Yaaa, nereden anladın?” diye alayla sordu Umay.
Kutlu mektubu Umay’a uzatarak, “Babam de’leri 

da’ları hayatta bitişik yazmaz da ondan,” dedi düşünceli 
bir şekilde.

Umay mektuba bakarak, “Haklısın, kesseler yapmaz 
öyle bir şey. Hem kişisel mektuplarını bilgisayarda yaz-
dığı da görülmemiştir,” dedi. “Üstelik yazıcımız aylardır 
bozuk,” diye ekledi.

Arkalarından bir ses, “Evet, hanımefendi bir aydır 
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yazıcıyı tamir ettirsin diye beyefendinin başının etini 
yiyordu,” deyince, çocuklar yerlerinde zıpladılar.

“Ufff, Akif Amca, ödümüzü patlattın,” dedi Umay yaş-
lı adama.

Evi kiraladıklarında, yıllardır bu evde çalışan Akif 
Bey de evin yanında eşantiyon niyetine gelmişti. Evde 
odadan bol bir şey olmadığı halde, arka bahçenin sını-
rındaki tek göz kulübesinde yaşamaya devam etmişti. 
Türlü becerileri arasında, insanın ağzının suyunu akı-
tan vişne şerbetleri kaynatmak ve şahane suböreği aç-
mak, çamaşır makinesini tamir etmek ve hiçbir kitapta 
duymadıkları, duyacaklarına da ihtimal vermedikleri 
hikâyeler anlatmak olduğu çok geçmeden ortaya çıkmış-
tı. Ayrıca, bir aile büyüğü gibi zaman zaman çocuklarla 
anne babaları arasına girerek ortamı yumuşatmasıyla 
da kendini hemen sevdirmişti. 

Ancak Akif Bey’in her zamanki güleç, yaşam dolu ha-
linden bu sabah eser yoktu. Suratını buruşturarak, “Of, 
başım çatlıyor, ağzımın tadı da berbat,” dedi.

“Senin de mi?” diye atıldı Umay. “Ağzında pas tadı var 
yani? Bu işte bir iş yoksa ne olayım!” 

Kutlu, “Dur bakalım, ağır ol,” diye girdi araya. “Bir 
sonuç çıkarmak için erken.”

“Sen kendin mektubun aceleye geldiğini söylemedin 
mi?” diye isyan etti Umay. “De’ler da’lar bir yana, babam 
da annem de elyazısı kullanırlar. Kaldı ki yazıcı da bo-
zuk. Geceden sabaha ortadan kayboluyorlar. Daha ne 
istiyorsun sonuç çıkarmak için, çok merak ediyorum!”

“İnsan çocuklarını böyle bırakıp gitmez,” dedi Kutlu, 
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içinde bulundukları duruma hâlâ inanamayarak. 
“Kutlucum, sizi endişelendirmek istemem ama bu 

sürpriz gidiş, pek annenlerin yapacağı türden bir şey 
değil gerçekten de,” diyerek lafa girdi Akif Bey. 

Tam o sırada, sokak kapısının demir tutamağının bir 
karış altındaki dikdörtgen kapak açıldı ve holün zemini-
ne bir gazete düştü. Umay yerdeki rulo edilmiş gazeteyi 
kaptığı gibi açıp sayfalarını çevirmeye başladı. “Bakalım 
babam bugün ne yazmış köşesine,” diye söylendi. Ga-
zetenin dokuzuncu sayfasına gelince durdu. Gazeteyi 
katlayıp Kutlu’ya uzatırken, “Buna ne diyeceksin?” dedi 
bilmiş bilmiş.

Kutlu, babasının köşesinden gülümseyen fotoğrafına 
baktı bir an, sonra fotoğrafın hemen altında yazılı notu 
gördü:

Yazarımız yıllık izninin bir bölümünü kullandığından...
“Bütün memleketin haberi var, bizim yok!” diye söy-

lendi Umay. “Bu nasıl bir saçmalık?” 
Akif Bey ellerini başına götürdü. 
“Aman aman, bağırma, Allah aşkına. Hadi gelin, bir 

şeyler yiyelim. Bir ilaç alayım da başımın ağrısı hafifle-
sin. Sonra durumu bir güzel gözden geçiririz.”

Kutlu ile Umay başlarını sessizce salladılar ve yaşlı 
adamın peşinden, iki katı birbirine bağlayan merdiven-
lerin altındaki loş koridordan geçerek mutfağa gittiler.
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Daha da Tuhaf Bir 
Kahvaltı

Akif Bey önde, Umay’la Kutlu arkasında mutfağa gir-
diklerinde, üçlüyü bir başka sürpriz bekliyordu. Evin 
tombul, sarman kedisi Çekirdek mutfak tezgâhının üs-
tünde, kendinden geçmiş halde yatıyordu.

Umay kediye bakarak, “Annemin ortadan kaybolduğu 
iyi olmuş, yoksa bu tüy yumağını tezgâhın üstünde görse 
kıyameti koparırdı,” yorumunu yaptı. 

Kutlu kediye yaklaştı, ön patilerinden birini nazikçe 
kaldırıp bıraktı. Pati cansızca tezgâha düşünce, Kutlu 
eğilip kulağını Çekirdek’in gövdesine yasladı. Kafasını 
kaldırırken, “Sadece uyuyor,” dedi rahatlayarak. Ar-
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dından, elini kedinin ağzına götürerek, şaşkınlıkla, “Bu 
beyaz şey de ne?” diye sordu.

Akif Bey tezgâha yaklaşarak, “Çekil bakayım,” dedi. 
Sağ elinin işaretparmağını Çekirdek’in ağzının etrafın-
daki beyaz tortuda gezdirdikten sonra parmağını dili-
nin ucuyla yaladı. “Hımm, tuhaf... tanıdık,” diye söylendi 
kendi kendine. 

Umay, “Tuhaf değil, tiksinç bence!” diyerek suratını 
buruşturdu. “Tamam, evin kedisi, ama yine de bu, onun 
ağzını yüzünü yalamanı gerektirmez be Akif Amca!”

Kutlu, Umay’a ters ters baktı. “Ne oldu Akif Amca?” 
diye sordu. “Tuhaf olan ne?”

“Dur bir dakika,” diyen Akif Bey, yaşından beklenme-
yecek bir çeviklikle mutfağın öbür ucundaki eski, büyük 
ocağın başına koştu. Ocağın üstündeki tencereye bu 
sefer ortaparmağını daldırıp, parmağına bulaşan sütü 
yaladı.

Kendini tutamayan Umay, “Hoppala!” dedi. “Adam 
deliye bağladı.” 

Akif Bey kızın verdiği tepkiyi umursamadan, bu defa da 
buzdolabına koşturdu. Dolabın kapağını açıp raftaki gün-
lük sütü alarak, şişeyi ağzına dikti. “Tahmin ettiğim gibi,” 
dedi. Ardından, Kutlu’ya dönerek, “Lavabonun altındaki 
raftan pilav süzgecini ver bakayım bana,” diye buyurdu.

Kutlu kendisine söyleneni itiraz etmeden yaparken, 
Umay, “Yahu, sabah sabah ne pilavı, ne sütü! Annemler 
ortada yok, sizin uğraştığınız şeye bak!” diye isyan etti. 

Kutlu’nun uzattığı süzgeci alan Akif Bey, tenceredeki 
sütü süzgece dökerken, “Şimdi anlayacaksın neyle uğ-
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raştığımı,” dedi. Sütün lavaboya akarken süzgeçte bırak-
tığı beyaz topakları çocuklara işaret etti.

Umay, “Eee?” dedi anlamayarak.
Kutlu eliyle alnına bir şaplak atarak, “Tabii ya!” dedi. 

“Neden düşünemedik? Peki ama nasıl? Niçin?”
“Neler olduğunu, lütfedip bana da anlatacak mısı-

nız?” diye patladı Umay.
“Süte uyku ilacı karıştırılmış,” dedi Akif Bey. “O 

yüzden gece dışarıda yer yerinden oynarken ruhumuz 
duymadı. O yüzden başım çatlayacak gibi ağrıyor ve o 
yüzden ağzımızda pas tadı var.” 

Kutlu düşünceli bir edayla, “İyi de böyle bir şeyi kim, 
neden yapar?” diye sordu. 

Akif Bey, “Dün gece sütü...” diye söze başladı. 
Yaşlı adamın cümlesini, “... sen yorgunsun diye an-

nem hazırlamıştı,” diyen Umay tamamladı. Kafası iyice 
karışan kız, “İyi de neden? Annem neden böyle bir şey 
yapsın ki?” diye sordu.

Bir süre bu sorunun cevabını düşünerek sessiz kaldı-
lar. Sessizliği Akif Bey bozdu:

“Ayıptır söylemesi, aç ayı oynamaz derler, çocuklar. 
Önce güzel bir kahvaltı edelim. Sonra cevapları ararız. 
Hadi bakalım. Umay, sen çay suyunu koy. Kutlu, sen de 
bak bakalım ekmek gelmiş mi bu sabah,” diye talimat 
yağdırırken, kendi de çoktan buzdolabını açmış, kah-
valtılıkları mutfağın ortasındaki büyük mermer masaya 
dizmeye başlamıştı bile. Yapmacık bir sesle, “Köy ne 
durumda acaba? Allah vere de bütün hasat rüzgârdan 
yatmış olmasa,” diye mırıldandı.








