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AsL I  ToHuMcU

A�e ve babalarının izini bulmaya çalışan Umay 

ve Kutlu’nun yoarı beklenmedik bir biçimde ayrıl-

mıştır. Esas düşmanın kim olduğu da hâlâ belirsiz-

dir: Bir yanda insanı hiçe sayan çıkarlarıyla Sadi Kır-

�ğlu, diğer yanda açık etmediği karanlık planla-

rıyla Dok�r Eksimus. Dağılan ailenin yıarca sakla-

dığı sır, onların kur�luşu mu olacaktır, felake� mi?..

Çağdaş edebiyatımızın özgün seslerinden Aslı To-

humcu’nun �n��ik dizisi Eksimus Serüvenleri’nde 

heyecan yükseliyor. İkinci k�ap� ikizler, gücün in-

sanı nasıl yozlaştırabileceğine, dışlanmanın ve sev-

giden yoksunluğun doğuracağı karanlığa �nık olu-

yorlar. 
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ASLI 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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Evin ahşabı sabırsız bir çatırtıyla inliyor. Bu yorgun ev 
nelere şahit oldu yüz yıllık ömründe, ancak böylesini gör-
medi. İki gündür kıpırtısız yatan alıç ağacının dikkatini 
çekmek ister gibi titretiyor zaten huzursuzlanan kepenk-
lerini. Eski dostu, tek bir dalının ucunu olsun kıpırdat-
mayınca, evin çatısındaki horoz, üstüne vazifeymiş gibi 
kendi kendine telaşlı bir dansa başlıyor paslı yerlerinden 
inildeyerek.

Ev gözlerini kapayıp kendini dinliyor. Bütün odaları 
talan edilmiş, bütün eşyaları kırılıp dökülmüş, bütün 
sakinleri dört bir yana dağılmış... Pencere pervazları ve 
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kirişler durur mu! Onlar da sevgiyle gözettikleri bu güzel 
ailenin başına gelenlerin acısıyla hafifçe takırdıyor. Der-
ken, evin döşemelerinden ıslığı andıran bir ses yükseliyor; 
seste yoğun bir aciliyet duygusu hissediliyor. Islığa kulak 
veren ev, oğlanı çatı katında unuttuklarının farkına varı-
yor.

Müjdeyi vermekte gecikmiyor: “Hey, durun! Biri bura-
da ve hayatta!” Evin her bir köşesi dikkat kesiliyor; her bir 
köşede tek bir düşünce: Oğlanı çatıdaki o tekinsiz odadan 
çıkarmalı ama nasıl? 

Çatıdaki kiremitler bir umut kıpırdanıyorlar, oğlanın 
kapısını, olmuyorsa tepesini açmak niyetiyle. Ancak bir-
kaçı dışında yerinden oynayan çıkmıyor. Duvarlar eğilip 
bükülmeye nafile çabalıyor.
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Gökten Biri 
Düşüyor, Bizimkinin 
Yüreğine İniyor 

Evin dört bir yanından yükselen gıcırtı ve tıkırtılara 
kulak kabartan Kutlu kendi kendine, “Hah, bir evin ba-
şımıza geçmediği kalmıştı!” diyerek acı acı gülümsedi. 
Yine de bir başka davetsiz misafirin evde gezinmediğin-
den emin olmak için bilgisayar ekranını kaplayan siyah 
beyaz görüntüleri inceledi. Evin boş odalarına dikkatle 
göz gezdirirken, “İn cin top oynuyor,” diye mırıldandı 
kendi kendine. 

Bilgisayarın başından kalkıp, aşağıda kıyamet kopar-
ken onu bu çatı katında eli kolu bağlı beklemek zorunda 
bırakan kapının karşısına geçti. Ellerini arkasında bir-
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leştirerek kapının önünde yavaşça volta atmaya başladı. 
Ne zaman çözülmesi zor bir sorunla karşılaşsa, olduğu 
yerde bir ileri bir geri yürümeye başlardı; yürümeyi 
öğrendiği günden beri vazgeçemediği bir alışkanlığıydı 
bu. Sanki her adımında, zihnindeki sis bir parça daha 
aralanır ve nihayet sorunun çözümü kendini Kutlu’ya 
gösterirdi. Ancak bu defa çözüm kendini inatla ondan 
saklıyor gibiydi. 

Annesinin az önce dinlediği mesajını hatırlayınca, 
yeşil ayıcığı tekrar eline aldı. Ayıyı sarstı, silkeledi, sıktı, 
kiremit rengi taşı tekrar tekrar ayının orasına burasına 
attı, ancak oyuncak ayıdan çıt çıkmadı. Oyuncakta ikin-
ci bir acil durum mesajı olabileceği umudu da böylece 
suya düşmüştü. Oyuncak ayıyı yavaşça yere bırakırken, 
“Yahu, sülalem süper güçlere sahip insandan geçilmiyor 
ama benim şansıma çakma Harry Potter olmak bile düş-
medi,” diye söylendi sıkıntıyla. 

Ardından, saatlerdir kapalı kalmanın sinir bozuklu-
ğuyla elllerini çevirip bükerek, “On, dokuz, sekiz, yedi, 
altı, beş, dört, üç, iki, bir, ABRAKADABRA!” diye kıkır-
dadı.

Kapının diğer tarafında, sağır sultanın bile duyacağı 
bir gümbürtü kopunca kıkırdamayı kesti. Onu bu tuhaf 
odaya hapseden ikinci kapının yavaş yavaş açılmaya baş-
lamasıyla, az önce kapıya doğru salladığı ellerine baktı. 
“Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır,” dedi kendini 
ikna etme çabasıyla. 

Daha kapının açılmasının şaşkınlığını üzerinden ata-
mamışken, kapının az ötesinde, yerde yüzükoyun, kıpır-
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tısız yatan dedesini görünce gözleri fal taşı gibi açıldı.
“Akif Dede!” diyerek üzerine atıldığı yaşlı adamı elin-

den geldiği kadar nazikçe odaya çekmeye çalıştı. Yaşlı 
adamın göğsünün inip kalkmadığını, üstelik sağ kula-
ğından kan geldiğini görünce, hemen diz çöküp kulağını 
dedesinin kalbinin üzerine yerleştirdi. Bir yandan da, 
“Lütfen ölmüş olma, lütfen,” diye mırıldanıyordu. Yaşlı 
adamın kalbinin isteksiz de olsa hâlâ attığını fark edin-
ce, rahatlayarak üzerinden çekildi.

Odanın diğer ucuna koşturarak küçük bir süs yastığı 
buldu ve yavaşça dedesinin başının altına yerleştirdi. 
Yaşlı adamı yalnız bırakmaya gönlü elvermese de ilk-
yardım çantasını almak için anne babasının banyosuna 
indi. Tekrar çatı katına çıkarken tanıdık bir melodi du-
yunca adımlarını hızlandırdı, ancak dedesinin yanına 
ulaştığında ses çoktan kesilmişti.

İlkyardım çantasından çıkardığı batikon ve pamukla 
dedesinin kulağındaki kanı temizledi. Kanamanın din-
miş olduğunu fark edince rahatladı. Ancak dakikalar 
geçip yaşlı adam hâlâ gözlerini açmayınca, bu rahatlık 
yerini güçlü bir huzursuzluğa bıraktı. 

Daha önce neden akıl edemediğine hayıflanarak alt 
kata indi ve salondaki sehpada duran telsiz telefonu kap-
tığı gibi bir ambulans çağırdı. Telefonda adresi verirken, 
dedesinin ambulans gelene dek dayanması için bildiği 
bütün duaları etmeye başlamıştı.
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İstediğin Haritaya 
Bak, Göremeyeceğin 
Yerler Vardır 

Umay, bindirildiği dökük kamyonet toprak yolda hopla-
ya zıplaya ilerlerken, kafasına geçirilmiş siyah çuvalın 
altında sucuk gibi terliyordu. Ancak terden şikâyet ede-
meyecek kadar meşguldü. Kamyonetin son sürat girdiği 
sert dönemeçlerde devrilmemek için çabalamakla ve 
henüz adını bile bilmediği, hatta yüzünü dahi görmediği 
bir dolu insanın düşüncelerini ister istemez dinlemekle 
meşguldü. 

İçlerinden biri takılmış plak gibi, “Bu ikisini almak 
için sığınağımızdan çıkmaya, görülme riskini göze alma-
ya değer miydi? Zaten yeterince kalabalık değil miyiz? Bu 
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halimizle birbirimize yetmiyor muyuz?” diye düşünüp 
duruyordu. 

Bir diğeri, “Sedat’ı ayrı araçla transfer ettikleri iyi 
oldu. Onunla aynı havayı solumaya bile dayanabileceğimi 
sanmıyorum. Adam tüylerimi diken diken ediyor,” diye 
geçiriyordu aklından. 

Burcu olduğunu tahmin ettiği kadın, “Akif Amca uma-
rım bıraktığım mesajın anlamını çözer,” deyince bütün 
dikkatini ona yöneltti Umay. “Bir daha mola vereceği-
mizi ya da bir daha onu arama fırsatını yakalayacağımı 
sanmıyorum. Zaten tekneye binmeden cep telefonundan 
kurtulmak zorundayım, yoksa...”

Umay, Burcu’nun Akif Bey’e bıraktığı mesajı düşün-
mesini umarak kadını dinlemeyi sürdürdü ancak başka 
bir düşünce, neredeyse bir çığlık gibi diğerlerini bas-
tırdı. Bu düşüncenin her bir cümlesiyle Umay’ın kalbi 
endişeyle atmaya başladı: 

“Kızın gücü ne olursa olsun, Doktor’dan onu bana 
vermesini isteyeceğim. Yıllarca bir dolu insanı Doktor’a 
getirmek için ülkenin dört bir yanında canımı tehlikeye 
attım. Hizmetlerim için doğru düzgün bir ödül almamın 
vakti geldi de geçiyor. Genç bir hizmetçi, yaptıklarım kar-
şılığında aslında az bile.”

Tam o sırada kamyonetin durmasıyla herkesin dü-
şüncesi tek bir şeye odaklandı: 

“Yolculuğun en berbat kısmı nihayet bitti.”
Biri kolunu sımsıkı kavrayınca Umay irkildiyse de, 

“Hoop, ağır ol!” demekten kendini alamadı. 
Karşı taraf Umay’ın tepkisini umursamadan, “Kes 
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sesini!” karşılığını verdi ve Umay ne olduğunu anlaya-
madan, kucaktan kucağa taşınarak yere ayak bastı. 

Umay çuval gibi taşınmasına itiraz etme isteğini güç-
lükle bastırarak, “Geldik mi?” diye sordu.

Aynı erkek sesi, “Geldiğimizde geldiğimizi anlarsın,” 
diye yanıt verince canı sıkıldı. Ancak az ileriden gelen 
tuhaf bir gürültü duyunca, susarak dikkat kesildi. Sesin 
bir uçak motorundan geldiğini anlaması için kimsenin 
düşüncesini okumasına gerek yoktu. “Umarım yurtdışı-
na falan çıkmıyoruzdur,” diye mırıldandı.

Artık tanıdıklaşan erkek sesi, bu kez, kötücül bir 
kahkahanın ardından, “Bugüne kadar bildiğin hayatın 
dışına çıkıyoruz kızım. Kendini buna bir an önce hazır-
lasan iyi edersin,” karşılığını verdi.

Umay birkaç dakika sonra metal bir zemine ayak bas-
tığını fark etti ve kolundan çekiştirilerek bir rampanın 
üstünde ilerlemeye başladı. Saniyeler içinde uçakta bir 
koltuğa oturtulmuş, kemeri bağlanmıştı. Uçak hava-
lanırken, dayısının sesi diğer herkesin düşüncelerini 
bastırdı: 

“Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi kendi ellerimle teker 
teker öldüreceğim. Bu yaptığınıza pişman olacaksınız. 
Hepinizi yavaş yavaş, acıdan inlete inlete öldüreceğim.”

Uçuşun geri kalanında, babasının çocukken öğretti-
ği bir tekerlemeyi içinden defalarca tekrarlayarak, yol 
arkadaşlarının düşüncelerini dinlemekten kaçınmaya 
çalıştı: 

“Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk 
çıldırır, yoksa iç içe yüz ton sac kaplı çanı kaldıran mı 
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çabuk çıldırır. Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran 
mı çabuk çıldırır...”

Umay uçağın yere indiğini midesinin hoplamasından 
anladı ve yine kolundan çekiştirilerek uçaktan indi. Kısa 
bir süre sonra asfalttan ayrılıp, patikayı andıran dar bir 
yolda ilerlemeye başladılar. Umay suyun sesinden önce, 
etrafındakilerin denizle ilgili kimi güzel, kimi endişeli 
düşüncelerini duyunca şaşırdı. Ayakları ahşap bir zemi-
ne değdiğinde bir iskelenin üstünde durduğunu anladı.

Artık sinirini iyice bozmaya başlayan adam, “Şunu 
tekneye atın,” diye emir verince, bir kez daha kucakla-
nacağını düşünerek itiraz edecek oldu. Ancak nazik bir 
kadın sesi, “Ben hallederim,” deyince rahatladı.

Kadın, Umay’ın elini yumuşakça tutup, “Gel benim-
le,” diyerek onu yine nazik komutlarla tekneye çıkardı. 
Teknenin motoru çalışıp denize açılırlarken, dayısı Se-
dat’ın sesini tanıdı. Böyle karga tulumba nereye götü-
rüldükleri öğrenmek istiyor, bu yaptıklarını pahalıya 
ödeyeceklerini söyleyip duruyordu. Bir karşılık alama-
maktan yorulmuş olacak ki, bir süre sonra sesi kesildi.

Umay vücudunu yalayan rüzgârda bir parça rahatla-
ma bulmaya çalışırken, dikkatini bir kez daha birlikte 
yolculuk ettiği insanlara verdi. Teknedekilerin iç sesle-
rinin zihnine akmaya başlaması uzun sürmedi:

“Umarım uzunca bir süre dış dünyaya çıkmak zorunda 
kalmam. Kendimi köy dışında hiçbir yerde güvende hisset-
miyorum. İnsanlara güvenmiyorum, asla da güveneceği-
mi sanmıyorum.”
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“Son bir defa ailemin karşısına çıkıp, ‘Ucube olduğumu 
düşünmeyen insanlar da var,’ demek isterdim onlara. 
‘Benim yeni bir ailem var ve sizi özlemiyorum,’ demek 
isterdim. ‘Doktorun bizim için yarattığı dünyada çok mut-
luyum,’ demek...”

“Ah, Akif Amca, neden açmadın telefonu? Mesajımı ne 
zaman alacaksın? Mesajın şifresini çözüp peşimize dü-
şecek misin? Bizi gençliğimizde olduğu gibi bir kez daha 
beladan kurtarabilecek misin? Bizi bulsan bile... gücün 
Doktor’u alt etmeye yetecek mi?”

Teknenin sallantısı, günün heyecanı ile zihnine akan 
düşüncelerin yarattığı yorgunluğa eklenince, Umay’ın 
başı istemeden de olsa göğsüne düştü. Umay uyurken 
tekne kararlılıkla yol almayı sürdürdü.

Saatler sonra, güneş iyice alçalıp rüzgâr sertleştiğin-
de, Umay üşüyerek uyandı. Bir an kafasına neden bir 
çuval geçirildiğini ve nerede olduğunu hatırlayamadı. 
Biri omzundan sertçe dürtüp, “Uyan hadi, geldik!” diye 
seslenince, terslenerek, “Uyanığım, tamam,” karşılığını 
verdi.

Tekneden bir başka iskeleye çıkmayı beklerken diz-
lerine kadar soğuk suya girince irkildi. Nihayet karaya 
adımını attığında, genç bir kız kafasındaki çuvalı çıkar-
dı. 

Umay daha gözlerini ışığa alıştıramadan, “Hoş geldi-
niz canlarım,” diyen bir erkek sesi duydu.

Konuşan, baştan ayağa beyazlar içinde, gözünde bü-
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Çağdaş edebiyatımızın özgün seslerinden Aslı To-

humcu’nun �n��ik dizisi Eksimus Serüvenleri’nde 

heyecan yükseliyor. İkinci k�ap� ikizler, gücün in-

sanı nasıl yozlaştırabileceğine, dışlanmanın ve sev-

giden yoksunluğun doğuracağı karanlığa �nık olu-

yorlar. 
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