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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.



Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: 

BENİM BABAM KÖTÜ ÖRNEK, DÜNYAYI DÖNDÜREN KIZ, HERKESİN EVİNE 

DÖNDÜĞÜ GÜN, HIŞIR HIŞIR KIRT KIRT, ÖYLE DEĞİL, BÖYLE!, 

KAYA ÇIKMAZINDAKİ OKUL (Bolbadim Günlükleri 1), BATIK ŞEHRİN 

İŞARETİ (Bolbadim Günlükleri 2), KIYAMET KAPISI (Bolbadim Günlükleri 3), 

ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ! 1, ÜÇ, İKİİİ, BİRR, ATEŞ! 2, ÜÇ KİŞİLİK ORDU 

(Eksimus Serüvenleri 1), YALANCI CENNET (Eksimus Serüvenleri 2), 

HER ÇOCUĞUN RÜYASI (Eksimus Serüvenleri 3)



Esra’ya...



Elyazımı bilgisayara geçiren

Yeşim Ercan Aydın’a öpücüklerimle...

Beni ağırlayıp, bu hikâyenin rüyasını gördüren

Bursa Nilüfer Belediyesi, Göl Yazıevi’ne teşekkürlerimle...



9

 

Evvel balık içinde, kalbur deniz dibinde... Uğ-

radıkları her bir liman için, gemilerinin yelkenine, 

o yeri anımsatacak en güzel hatırayı dikmeyi âdet 

edinmiş bir denizci ailesi varmış. Her aile gibi, azıcık 

insandan ibaretmiş bu aile de. Denizci olsalar bile.

Tomris’miş en küçük ferdi, bahsini ettiğimiz bu 

ailenin. Yapmazsın sen ama... Olur da... “Nasıl bir 

şeye benzer bu Tomris? İn midir cin midir, yoksa ye-

nilir yutulur bir şey midir?” diye soracak olursan... 

“Kısa, kıvırcık kahverengi saçlı, ela gözleri altın renk-

te beneklerle süslü bir kızmış,” derim Tomris için. 

Hemen ardından da eklerim, “Uzun da boyluymuş; 

ancak, kemikleri sayılacak denli sıskaymış,” diye.

Anası Tomris’ten aşağı kalıyor mu, diyeceksin 

belki bu defa da! Doğru edeceksin. Annesinin de kısa 

ve kıvırcıkmış horozibiği kırmızısı saçları. Gözleri 



A
slı Tohum

cu   KA
R

A
D

A
N

KA
Ç

A
N

LA
R

10

birörnekmiş Tomris’in saçlarıyla. Teni de, Tomris’in 

o ela gözleriyle. Ayrıca kızı gibi sıskacıkmış o da. 

Saymazsanız şişmiş karnını, kocaman bir bezelye 

yutmuşcasına.

Yine bir gün, dünyanın en güzel limanlarının 

birinden ayrılmadan önce bu ikisi, tartışıyorlarmış 

hararetle, bu şahane yeri hatırlamak için yelkenlerine 

ne dikeceklerini. Bir kere kararlarını verince ne dike-

cekleri konusunda, bu defa da tartışacaklarmış onu 

yelkenin neresine dikecekleri hakkında.

Annesi yeşil bir tığ işini dikmek istiyormuş yelke-

ne, her sabah kendilerine taze keçi sütü getiren yaşlı 

kadını anımsatsın diye... Yaşlı kadının buruşuk elce-

ğizleriyle ördüğü bu hilal şeklindeki yeşil tığ işi, ha-

rika bir parçaymış gerçekten de. Annesi, sırf kakaolu 

sütünü ısıtmak için, elinde fincanıyla bir yanardağın 

zirvesine tırmanmış bir kadın olduğundan, anlaşılır 

şeymiş bu seçimi. Tomris ise, anlaması güç olsa bile, 

eski ağlardan yapılma bir kılıçbalığını dikmek istiyor-

muş yelkene. “Neyi anlaması zor? Bu hatıranın eski 

ağlardan yapıldığını mı, yoksa kılıçbalığı olduğunu 

mu?” dersen... Amaaan, sen de!

Kılıçbalığını tutturup şu yeşil hilalin bir köşesi-

ne, pekâlâ da ikisini birden dikebilirlermiş yelkene. 

Üstelik en büyük hayali eski ağın, ayak basmakmış 

zaten Ay’ın bir köşesine. Tabii kılıçbalığı şeklinde 

örülmeden önce... Gelmediği için akıllarına bu ko-
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lay çare Tomris’le annesinin, ayrıca annesi üzülsün 

istemediği için Tomris, dikmişler sadece yeşil hilali 

yelkene. Üstelik, beş sene önce atlattıkları o ölümcül 

uçanbalık fırtınasında, güverteye düşen balık pulla-

rını çengelli iğneyle tutturarak yaptıkları zımbırtının 

hemen altına.

Hallettikten sonra yelken meselesini ve doldur-

dukları gibi taze demlenmiş hamsi çaylarını fincan-

larına, almışlar soluğu harita masasının başında. 

Geminin yelkeni ile kitaplığından sonra en sevdikleri 

şeymiş masadaki bu yorgun harita. Annesinin bilhas-

sa balıkları eğlendirmek için uydurduğu saçma sapan 

hikâyeler taşıyormuş gırla, kitaplığın raflarından bu 

arada!

Hürp hürp diye aldıktan sonra çaylarından bir-

kaç yudum, gezip gördükleri yerlere sapladıkları 

rengârenk topluiğneler yüzünden kevgire dönmüş 

haritaya dikmişler gözlerini. Annesi, düşünceli oldu-

ğu zamanlarda hep yaptığı gibi dilini burnuna değdi-

rip değdirip çekiyor, bir yandan da gitmedikleri bir li-

man aranıyormuş. Hani insan dilini burnundan çekti-

ğinde küçük bir boşluk ânı olur ya, işte o anlarda da, 

başlıyormuş mırıldanmaya: “Kıskaç Burnu’na gitsek? 

Yok. Hazinelerini aşırıp esas sahiplerine geri verdiği-

miz Dümbürcet Korsanları hâlâ oradayken olmaz… 

Hayatta olmazzz... Ya daaa... Evisırtında Körfezi’ne 

mi gitsek yoksa? Hımm, hayır. Hayat hikâyesini an-
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latmaya pek meraklı, ben diyeyim yüz yetmiş sekiz, 

sen de sekiz yüz yetmiş yaşındaki Kaplumbağa Tuti 

oradayken hayatta olmaz… Geçen sefer, tam bir ay 

alıkoymuştu bizi yolumuzdan, sırf anlatacak diye 

nasıl çıktığını yumurtadan. Amma sarsıcı hikâyeydi o 

da haa... Eee, ne de olsa kolay gelmiyor dünyaya bir 

kaplumbağa!”

“Hoppp!” demiş Tomris, çayından bir yudum 

daha alıp, iki dişinin arasına giren hamsi kuyruğunu 

fincanına tükürdükten sonra. “Ağır ol annecik! Hatır-

larsan, bendeydi rotayı belirleme sırası.”

“Ah, doğru ya!” diye cıvıldamış annesi, burnun-

dan çektiği dilini daldırıp fincanına. Bu hareketi yap-

masının sebebi çok basitmiş, çayını sıcak değil ılık 

içmeyi sevmesiymiş. “Peki o halde, beğen beğenebi-

leceğim bir yeri de, oraya kıralım dümeni,” diye ekle-

miş. Ve sabırsızlandığında hep yaptığı gibi, başlamış 

yürümeye bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, bir ileri 

bir geri... Çünkü sabretmeyi bilmeyen, hazzetmeyen 

beklemekten ve bekletmekten, ayrıca her dilediği 

hemen o an olsun isteyen bir anneymiş Tomris’in 

annesi. Neredeyse bütün denizleri dolaşan Tomris de, 

görmemişmiş annelerin başka türlüsünü.

Tomris de bildiği için annesinin bu huyunu ve 

hatta bütün huyunu suyunu, seçmişmiş aslında gide-

cekleri yeri önceden. Diyeceksin, eee, o zaman neden 

söylememiş de bunu annesine güvertede, dikmiş ka-
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dıncağızı elinde fincanla harita masasının tepesine? 

Yani, pek âlemsin sen de! Belli olmuyor mu, ellerinde 

fincanlarıyla haritanın tepesinde dikilmelerinden, bu 

işin pek hoşlarına gittiği? Annesinin bir ileri bir geri, 

bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yürümesini seyret-

mek de ayrıca hoşuna gidiyormuş Tomris’in. Ancak, 

gözlerinin önüne düşen bir tutam saçı kızarınca sa-

dece kendisinin görebileceği şekilde, “Çıkıntı Koyu!” 

deyivermiş Tomris yanlışlıkla; “Tıkıntı Koyu,” diyece-

ği yerde. O bir tutam saç, sadece uğursuz bir şeyler 

yaklaştığında kızardığından, hoş görmek lazımmış 

Tomris’in dilinin sürçmesini.

“Denize adam düştü!” uyarısı dahil her şey sade-

ce bir defacık söylendiğinden bu ailede, annesi mor 

uçlu bir topluiğneyi hemen saplamış Çıkıntı Koyu ya-

zan yere. Harita şakacıktan, “Ah, acıdı,” deyince de, 

mırıldanmış, “Ay, affedersin,” diye içtenlikle.

Parmağıyla, bulundukları yerden Çıkıntı Koyu’na, 

elbette denizden giden en kısa yolun üzerinden ge-

çerken, yol üzerindeki o ne yese doymayan ahtapo-

tun ve devasa kıskaçları, korkunç solungaçlarıyla o 

arketetokiti... amaaan, neyse, daha fazla anlatıp da 

korkutmayayım seni. Haritadaki bazı yerlerin üzerin-

den geçe geçe en kısa yolu belirlemiş işte Tomris’in 

annesi! “Heyecanlı bir kış olacağa benziyor,” demiş 

ardından da, haritadan ayırmadan gözlerini. Çünkü 

ne zaman düşse bu hataya, harita topladığı gibi top-
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luiğnelerini, alıp başını gidiyormuş epey uzaklara.

“İyi de, yaz daha yeni başladı annecik,” karşılığı-

nı vermiş Tomris, kafasını hayretle sallayarak.

“Amaaan,” demiş annesi de dalgınlıkla, “yaz ya 

da kış, ne fark eder; hepi topu dört kardeş değil mi 

zaten bu mevsimler?”

Kışları çok üşüyen annesine, günde beş öğün ve 

beş öğünün beşinde de farklı bir çorba pişirmekten 

sıkılmasa, Tomris için de fark etmezmiş yaz ya da 

kış! Ama yazları günde üç öğün kavun-peynir... veya 

bir öğünde karpuz-peynir, iki öğünde kavun-peynir... 

amaaan anladın işte, bunları yedikleri için genelde, 

Tomris yazları ayrı severmiş.

Üstelik yaz boyunca, annesinin bol limon, azıcık 

tozşeker ve yeterince buzla yapıp, içine iki ince di-

lim yeşil elma ile üç nane yaprağı attığı limonatayı 

çok sever; bayılırmış sürahiyi olduğu gibi kafasına 

dikmeye. Elbette yelkenlide emekli bir korsan ya da 

yaralı bir ahtapot ağırlıyorlarsa, limonatasını bar-

daktan içer, çatal kaşıkla yermiş yemeğini. Çünkü 

istemezmiş kimse desin, “Aman ne ayıp, annesi de 

becerememiş kızını görgülü yetiştirmeyi...”

Belirledikleri için artık rotalarını, geçerken anne-

si dümenin başına, Tomris de çözdüğü gibi gemile-

rini limana bağlayan halatları, atmış güverteye önce 

halatları, ardından sıska bacaklarını. Atlarken de gü-

verteye, fark etmiş gözlerinin önüne düşen şu bir tu-
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tam saçın yine kızardığını. Dönmüş bakmış rüzgâra; 

ne yavaşmış yelkenliyi yolda bırakacak kadar, ne de 

azgın esiyormuş yelkeni yırtacak kadar. Bakmış bu-

lutlara; güneşi ara ara gölgeleyecek kadar çoklarmış 

onlar da. Bakmış denize; önünde uzanan dalgalar, ne 

büyükmüş yelkenlilerini yutacak kadar, ne de küçük-

müş seçilemeyecek kadar.

Yanlış alarm, diye düşünmüş Tomris, ama inan-

dıramamış kendini bu düşünceye; çünkü haklı çıkan 

hep saçları olurmuş nihayetinde. Bakmış bu defa da 

yelkenlinin başına ve kıçına, ardından kamaralara ve 

banyolara, daha sonra da ambarlara ve mutfağa... 

Ama görememiş su alacak bir delik ya da yelkenlerini 

tepelerine indirecek çatlak, patlak, yırtık türünden 

bir tehlike.

Ben de gemi diyorum deminden beri, sanki adı 

yokmuş gibi. Oysa Karadankaçanlar’mış gemilerinin 

adı ve adı gibi, ilginçmiş hikâyesi de. Annesi bir id-

diada kazanmış bu gemiyi; hikâyeler uydura uydura, 

ülke ülke gezerken karnında Tomris’le. İddiaediyorum 

Bey’in el kadar bebekken anneannesinden dinlediği 

Fındıkfıstık Leyla diye bir masal varmış ya hani; bu 

masalın nasıl bittiğini ne yaptıysa bir türlü hatırla-

yamayan İddiaediyorum Bey, Tomris’in annesinin 

masalın sonunu uyduramayacağını iddia etmiş veee... 

Tam da bu masalın hazin sonunu şak diye anlatınca 

Tomris’in annesi, kazanıvermiş bu yelkenliyi. Düzen-
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leyip geminin her bir köşesini keyfince, kucağına al-

dığı gibi yeni yavruladığı Tomris’i, açılmışmış denize.

İşte bu gemide öğrenmiş Tomris, daha emekle-

meden yüzmeyi, çatalı bıçağı tutmadan olta atmayı, 

düğmelerini iliklemeden gemici düğümü atmayı... Bu 

gemide kurmuş, tüylerini kısa tutmayı sevdiği için 

soğuktan hiç hazzetmeyen bir kutup ayısıyla o unu-

tulmaz dostluğu. Yine bu gemide şahit olmuş, kosko-

ca bir adanın, bir okyanusun dibine gömüldüğüne ve 

aynı okyanusun ortasında, ama başka bir noktasında, 

diğer bir adanın pıt diye yükseliverdiğine.

Neyse, ne diyorduk? Rüzgâra, bulutlara, deniz-

deki dalgalara ve geminin her bir yanına bakıp da 

bir sorun göremeyince Tomris, yanlış alarm diye 

düşünmüş haliyle. Düşünmüş böyle düşünmesine 

ama kendi de inanmamış düşündüğüne. Bilirsin, ne 

kötüdür insanın inanmaması kendi düşündüğüne; 

çünkü inanmayınca düşündüğüne, insan pişman olur 

düşündüğüne düşüneceğine.

Bir süre bakarak geride bıraktıkları liman şeh-

rine, aklından geçirmiş o şehirde tanıdığı kimi tatlı, 

kimi gıcık insanı. Ardından, yaz yaklaştıkça artan 

çillerini sayarak ve annesinin son saydığında bin dört 

yüz altmış sekiz tane olan çilinden çıkartarak onları, 

kaydetmiş seyir defterine aradaki çil farkını. Kapattığı 

gibi seyir defterinin kapağını, koşturmuş güverteye, 

dümenin başında şarkı söylemekten pek hoşlanan 
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annesini dinlemek üzere. Çok severmiş annesinin 

şarkı söylerken cırlayan ve çatlayan sesinin, yelken 

direklerinde soluklanan türlü deniz kuşunu korkutup 

kaçırmasını.

Tomris’in bu kadar sevdiği bir diğer şey de; 

rüzgârın hızına ve annesinin keyfine göre, babasının 

sürekli değişen hayat hikâyesiymiş. Kimi zaman in-

sanlardan ve onların tuhaf işlerinden bunaldığı için 

dağ bayır gezen bir münzevi olurmuş babası. Kimi 

zaman da dünyaya çarpmasına ramak kalan bir gök-

taşını tutup, uzaya geri fırlatmış bir maceraperest. 

Bütün bu babaların her birini çok severmiş sevmesi-

ne Tomris ama, patlamak üzere olan bir yanardağla 

konuşup onu sakinleştirerek milyonlarca insanın ya-

şadığı bir şehri kurtaran babasıymış en sevdiği.

Böyle böyle iki gün ve iki gece geçmiş. Kâh yel-

ken açmış Tomris, kâh yelken katlamış. Kâh mene-

men pişirmiş, kâh patates haşlamış. Kâh güverteyi 

yıkamış, kâh kapıları yağlamış. Kâh ekmek atmış 

kuşlara, kâh sırnaşmış balıklara. İki gün ve iki gece 

boyunca, kovalayan varmış gibi dümenin başından 

ayrılmadığı için annesi, Tomris’e kalmış geminin 

bütün diğer işleri. Çaktırmıyormuş annesi ancak, ne 

zaman belaya girecek olsa başları, sağ omzundan 

kalkıp sol avucuna ilerleyen o hafif pembemsi çilin 

yine yola koyulduğunu görünce, endişelenmişmiş 

içten içe.
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İki gün ve iki geceyi geçirmişler hiç durmadan yol 

alarak, dedim. Ancak, üçüncü gün... Hiç anlatmasam 

da üçüncü gün yaşananları, senin o güzelim yüreği-

ni hoplatmasam mı acaba? Çünkü bir keresinde bu 

kısmı anlatırken, uçurtmasını elinden kaçırmış gibi 

hissetmişti çocuğun teki kendini. Bir diğeri, aşırı 

sessiz bir ânında gecenin, ayağının hemen dibinde 

onlarca balon patlamışçasına irkilmişti... Sonra şu 

sarışın çocuk vardı, sulu gözlü olan hani; ilk kez 

ağlamakta haklı bulmuştu kendini. Bilir misin, bir 

keresinde böyle böyle örnekler verirken, kaçırmıştım 

bu hikâyenin de ucunu, pek çokları gibi.

O yüzden, madem hâlâ buradasın ve kararlısın 

dinlemeye devamını hikâyenin... Ya da kararlı değil-

sin de, sıkıcılar sıkıcısı bir yetişkin ısrarla dikiliyor 

tepende, oku diye devamını kitabın... Anlatayım da, 

başladığı işi yarım bıraktı deme hakkımda sakın. 

Hem zaten... hiç istemesem de koparmayı ödünü  

yada hoplatmayı yüreğini... tutamayacağım galiba çe-

nemi ve her durumda anlatacağım hikâyenin gerisini.

Üçüncü gün, güneş doğmuş, ancak atamamışken 

henüz üzerinden uyku mahmurluğunu, çok çok çok 

arkalarından gelen bir sesle irkilmiş Tomris’le annesi. 

Ben diyeyim, kuyruğuna basılmış kedi miyavlaması; 

ama tabii binlercesi... Sen de, kuzusunu kaybetmiş 

koyun melemesi; ama tabii yüzlercesi... Tomris’in 

annesi irkilmekle vakit kaybetmekten hoşlanmadı-
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ğından, çatmış kaşlarını ve şöyle mırıldanarak karar 

vermeye çalışmış hangisinin daha iyi olacağına: “Geri 

mi dönmeli, yoksa yolumuza mı gitmeli; acep ne et-

meli?”

Üç gün önce ayrıldıkları liman tarafından yükse-

len dehşetli bir sesin, “SAÇLARIMI GERİ VER, REZİL 

HIRSIZ!” diye kükrediğini duyunca, bölünmüş dü-

şünceleri.

“Ayrıldığımız limandan,” diye sormuş Tomris’e, 

“almış olabilir misin yanlışlıkla birinin saçını?”

Tomris etraflıca ve uzuuun uzun düşünmüş bu 

meseleyi. Balıkçı kahvesinde, çocuklarla en büyük 

balığı kimin tuttuğunu tartışırlarken çıkan kavgada, 

biraz yolunmuşmuş saçları; ancak kendisi, çekme-

mişmiş kimsenin saçını. 78. Geleneksel Uluslarara-

sı Örgü Saç Festivali’nde ördürürken saçlarını, bir 

tutam saçını fırçada, bir tutamını da saç lastiğinde 

bırakmışmış; ancak ellememişmiş kimsenin saçını. 

Bu yüzden, “Hayır, ya sen?” diye sormuş annesine. 

“Ayrıca nereden çıkardın saç dediğini?”

“Haklı olabilirsin tabii,” demiş annesi, “pekâlâ da 

kaşlarını ya da taşlarını... veya maçlarını ya da taçla-

rını geri istiyor olabilir. Hangisi olursa olsun, geçmiş-

te yaşanmış birkaç yanlış anlamayı saymazsak, hırsız 

olmadığımız için senle ikimiz...”

“... alınmamıza gerek yok bu dehşetli çığlığı üze-

rimize,” diye sürdürmüş Tomris annesinin sözünü.
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