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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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N’aber millet! Ne var ne yok görüşmeyeli? Beni so-

rarsanız... İşim o kadar başımdan aşkındı ki size çok 

faydası dokunacağını bildiğim halde, yeni süperane 

anılarımı yazmaya bir türlü fırsat bulamadım. Benim 

gibi üstün zekâlı, karizmatik bir çocuğu, sizi beklettiği 

için herhalde kolaycacık affedersiniz, değil mi? Uma-

rım yokluğum panik falan yaratmamıştır. Dünya tari-

hine korkunç bir panik dalgası yaratan çocuk olarak 

geçmek istesem de amacım asla sizleri panikletmek 

değil. Benim derdim büyüklerle. 

Hazır söz büyüklerden açılmışken aradan geçen 

zamanda, kendimi uzman anne baba psikoloğu ilan 

etmek zorunda kaldım. Bizimkiler kendilerini kaybe-

dince, iş başa düştü, n’aparsınız!

Ancak serüven dolu on bir yıllık hayatımın, ilk 

ve emin olun son başarısızlığını da yine bu dönem-
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de yaşadım. Bunu itiraf etmek beni kahretse de kız 

kardeşim Tomris söz konusu olduğunda, hâlâ yaptı-

ğım hiçbir muzırlığın işe yaramadığını söyleyebilirim. 

Ama siz de biliyorsunuz, pes etmek benim kitabımda 

yazmaz; o kız er ya da geç bu evden gidecek arkadaş! 

Neyse, tepemin tası atmadan, aklınızı uçuklata-

cak maceralarımı anlatmaya başlayayım ben... 

Kemerlerinizi bağlayın ve sıkı tutunun, e mi?
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Yatağımın Altındaki Canavar!

Beni tanıyan herkes, ne kadar cesur bir çocuk 

olduğumu bilir. Mesela birkaç yıl önce, mahalleye at 

kadar iri bir kara köpek dadanmıştı da ahali sokağa 

çıkamaz hale gelmişti. Baktım olacak gibi değil, al-

dım bir gün bu kara kuçuyu karşıma. Ağzını açması-

na fırsat vermeden, öyle bir havladım ki resmen ku-

zuya döndü. O günden sonra da kimseye bulaşmadı. 

Yaaa! 

Hem köpek dediğin ne ki? Mahalleyi dinozorlar 

bassa bile korkmam, öyle kolay lokma değilimdir 

yani. O dinozorları Leman Halam’la beslerim de hem 

mahalleyi hem de ailemizi büyük bir dertten kurta-

rırım. Ama nerde bende o şans arkadaş, bunca yıllık 

hayatında insan bir kerecik olsun bir dinozora denk 

gelmez mi? Ya da bir ejderhaya, hadi o da olmadı di-

yelim, bari bir köpekbalığı çıksa yahu karşıma!
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Bütün dünyanın elektriği kesilse veya Güneş alıp 

başını gitse, yine de korkmam. Kendimi bildim bileli 

geceleri odamda ya da koridorda ışığı açık bırakma-

dan uyurum. Yatağımın başucundaki lamba tek bir 

nedenle durur orada: Sabahları kalktığımda yatağın 

başı kıçı neresi anlayayım diye. Annem hep, “Yatağın 

yatak değil, savaş meydanı mübarek,” der. Sanırım bu 

da benim ne kadar cesur bir çocuk olduğumu söyle-

menin başka bir yolu. Keşke dosdoğru söylese şunu. 

Şımaracağım diye korkuyor herhalde. Neyse...

Bizim evde sıradan bir gece şöyle geçer: Yeme-

ğimi yemediğim için annemi, televizyonun başından 

kalkmak istemediğim için babamı yeterince delirttik-

ten sonra yatmaya giderim. Elbette doğuştan gelen 

karizmamı bozmamak için dişlerimi güzelce fırçala-

dıktan sonra. 

Yatağıma girdiğimde annem gelip üstümü güzel-

ce örter ve yanaklarımı pelteye çevirene kadar öper. 

Hoş, Tomtom Hanım doğduğundan beri öpücüklerin 

sayısı epeyce azaldı ama. Neyse, annem üzülmesin, 

sevgiye doysun diye, ben de onu uyduruktan öperim. 

Annem ışığı kapatıp odamdan çıktıktan sonra da göz-

lerimi kapar, hayal kurarım. 

En sevdiğim hayallerimden biri, Bay Kılçık’ı ni-

hayet okuldan kaçırmayı başardığım ve okul müdürü 

seçildiğim hayalimdir. İlk işim yemekhaneye gidip ye-

meklerimizi pişiren Birtaşım Teyze’ye, “Bundan böyle 
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bu okulda hamburger, patates kızartması ve çikolatalı 

puding dışında bir şey yendiğini görmeyeceğim ona 

göre!” demek olur. 

İkinci işimse, bütün okulu bahçede toplayıp artık 

öğleden önce kesinlikle ders yapılmayacağını, ders 

sürelerinin on dakika, teneffüslerinse kırk beş dakika 

olacağını, öğretmenlerin herkesi her dersten geçir-

mek için daha çok çalışmaları gerektiğini açıklamak 

olur. Beni futbol sahasında bulabileceklerini, acil bir 

şey çıkmadıkça rahatsız edilmek istemediğimi, yanı-

ma sadece patlamış mısır, karışık meyve suyu ya da 

kremalı bisküvi hediye etmek için yaklaşabilecekleri-

ni söyleyip bizim takımla soyunma odasına koşturu-

rum. Sonra gelsin akşama kadar futbol. 

Bazen kendimi tutamayıp, “GOLLL!” diye ba-

ğırabildiğimden, artık bu hayali eskisi kadar fazla 

kuramıyorum ne yazık ki. Yoksa annemle babam ge-

lip kırk saat, kardeşimi ölesiye korkuttuğumu, onu 

uyutmanın ne kadar zor olduğunu, zaten bütün gece 

ağladığını söyleyerek kafamı şişiriyorlar. Bana sürekli 

susmamı söyleyen büyüklerin, ne zaman susmaları 

gerektiğini bilmemeleri acı doğrusu! Gecenin bir yarı-

sı bu kadar bıdı bıdı yapılmaz ki kardeşim, hayır yani, 

uykum kaçacak!

Neyse işte, böyle hayal kurarken kurarken bir de 

bakmışım ki uyuyakalmışım. Sabah annem seslenene 

kadar da deliksiz uyurum. Bir süredir Tomtom’un an-
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nemin tatlı sesini bastıran ciyaklamalarıyla uyanıyo-

rum, o başka tabii.

Bir hafta önce bir gece yarısı, yatak odamın ka-

pısının hafifçe aralanmasıyla gözümü açtım. Annem 

hasretime dayanamadı düşüncesiyle, “Anne?” diye 

seslendim. Karşılık alamayınca umursamayıp kafamı 

tekrar yastığa koydum. 

Gözkapaklarımı kapatmaya fırsat bulamadan bir 

hışırtı, ardından bir sürtünme sesi duydum. Sesin 

nerden geldiğini anlamak için başucumdaki lamba-

yı yakmıştım ki elektrik kesildi. Sürtünme sesi sanki 

artık daha bir yakından geldiği için, “Kim var orada? 
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