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Ormanın kalbine bilinmezlerle
dolu bir yolculuk...

Her kasaba kadar işinde gücünde iki kasabaydı 
Herdemtaze ve Küpeçiçeği. Huzurlu bir düzen,
adil bir iş bölümü ve çevreyle uyum içinde yaşardı 
insanları. Öyle sanırlardı, en azından. Derken, bir
gece vakti, siyah bir akıntı sızdı toprağa. Onu ilk Ay 
gördü. Ardından, o dayanılmaz koku geldi. Onu da
ilk Ay kokladı. Ertesi sabah, hiçbir insan mutlu 
uyanmadı. Hiçbir hayvan da bir daha o topraklarda
uyanmayacaktı. Çünkü ormanın kalbi hastaydı...
Kimsenin fark etmediği karanlığı aydınlatacak
iki ışığın, İpek’le Burak’ın yolculuğu da,
işte böyle başladı...

Romanında hem doğadan hem de birbirinden
kopmuş insanlara seslenen Aslı Tohumcu,
bir gün bir şeylerin değişip düzelmesinde
çocukların rolünün önemini hatırlatıyor.
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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, HERKESİN EVİNE DÖNDÜĞÜ GÜN,

HIŞIR HIŞIR KIRT KIRT, KARADANKAÇANLAR, 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)
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Sen annenin karnında sadece bir bezelye tanesiy-

ken, hatta o kadar bile değilken... Yeryüzünün her bir 

metrekaresi betonarme evlerle, o evlerin istisnasız 

her birinin arası gürültülü cadde ve sokaklarla dol-

mamışken... İnsanlarla kuşların, insanlarla kedilerin, 

insanlarla gergedanların ve insanlarla Sibirya kap-

lanlarının nüfusları, birbirine eşit olmasa bile denge-

liyken... Yeraltından kendine yol bulup yüzeye çıkan 

bütün sular mırıl mırıl ve tertemiz akarken... Diye-

ceğim, dünya daha güzel ve yaşanır bir yer; insanlar 

daha insaflı, sevecen ve düşünceliyken...

Sizin evin sokağından anacaddeye, oradan da en 

yakın otoyola çıktığında, arabayla yedi yüz on altı, 

bilemedin yedi yüz yirmi saat mesafede bir kasaba 

vardı. Her kasaba kadar güzel, her kasaba kadar yeşil 

ve her kasaba kadar deniz kıyısında bir kasabaydı bu. 
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Ancak öyle masalsı bir yer de değildi. İnsanın yaşa-

maktan şikâyet etmeyeceği; masalların gece uykudan 

önce çocuklara anlatıldığı, başkaca da yalanın söy-

lenmediği bir kasabaydı işte.

Kimileri için, ödevlerin oyunlardan fazla zaman 

çalmadan bitirildiği güzel bir günün sonuydu. Kimi-

leri için, anne zoruyla kapuska yediklerinden, azıcık 

tatsız bir günün sonu. Sahneye çıkma sırası yaklaşan 

Ay, heyecandan yine hangi kraterinin tozunu aldığını 

saşırmış, işe bir kez daha baştan koyulmuştu. Biten, 

uzun yaz günlerinden biri olduğundan, gökyüzünde 

Güneş’le bir süre aynı anda görünen Ay, fırsattan 

istifade kendine çekidüzen verecek zamanı neyse ki 

bulmuştu. Güneş kendini tekrar ısıtmak için yuvası-

na çekilirken, evlerin ışıkları da teker teker sönmeye 

başlamıştı.

Saatler kendi aralarında akrepten yelkovana an-

laşarak aynı anda gece yarısını gösterdiğinde, ka-

sabada sadece karanlıktan korkan küçüklerin ba-

şuçlarındaki gece lambalarının ışıkları seçiliyordu. 

Bu lambaların ne kadar çeşit çeşit olabileceğini bir 

görsen, aklın şaşardı. Burun üstü yere çakıldığından 

bıyıkları yamulmuş kedi şeklinde olanlar, tepesinde 

deli gibi zıplandığından tam orta yerinden çökmüş 

yatak şeklindekiler, kuyruğunu ısıran şaşkın bakışlı 

köpek ya da boynuzunu kuyruğuna değdirmeye ça-

lışırken boynu tutulan zürafa biçimindekiler ve... ah, 
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evet, bir de üstü başı leş gibi olduğu için tam çocu-

ğuna kızacakken, burnunun altındaki bıyığı andıran 

boya kalıntısını görerek kahkahayı patlatan anne 

şeklinde olanlar, ilk göze çarpan lambalardandı.

Sağdan soldan birkaç evden yükselen yorgun 

birkaç anne babanın horultusu, gündüz uyuyup 

uyuyup geceleri kuduran birkaç kedinin çatılardaki 

tıkırtısı dışında kasabada çıt çıkmıyordu. Ay, kasa-

banın evlerine, düzenli cadde ve sokaklarına, du-

varlara dayanmış bisiklet ve motosikletlere, pencere 

önü ve balkonlardaki çiçek açmış saksı bitkilerine, 

temiz ve bakımlı parklara, çocuğuyla gurur duyan 

bir anne gibi göz gezdirdi. Her şeyin yolunda olma-

sına sevinerek, rahat bir nefes alıp gözlerini hafifçe 

kapattı.

Tam içi geçer gibi oluyordu ki, bir çıtırtı duyarak 

gözlerini araladı. Bulunduğu yer itibarıyla kasabaya 

tepeden şöyle bir baktı, ancak duyduğu çıtırtıyı çı-

karabilecek bir şey göremedi. Duysan, aklına peyniri 

getirecek bir fısıltıyla, “Kediler olacak,” diyerek göz-

lerini tekrar kapattı.

Tam içi geçer gibi oluyordu ki, bu defa bir tıkırtı 

duyarak gözlerini araladı. Bulunduğu yer itibarıyla 

kasabaya tepeden şöyle bir baktı, ancak duyduğu tı-

kırtıyı çıkarabilecek bir şey göremedi. Duysan, aklına 

vişne reçelini getirecek bir fısıltıyla, “Kuşlar olacak,” 

diyerek gözlerini tekrar kapattı.
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Tam içi geçer gibi oluyordu ki, bu defa da büyük 

bir şeyin yüksekten düşmesini akla getiren bir güm-

bürtü sesiyle araladı gözlerini. Gürültünün kaynağı-

nı anlamak için, bulunduğu yeri bırakıp kasabanın 

üzerinde hızlı bir tur attı. Bu sırada, bir gürültü daha 

değil ama, hani burnu olsa direğini kıracak denli 

berbat bir koku aldı. Kokunun izini, kasabanın sınırı-

nı doğal bir çit gibi çizen ormanın kıyısına dek takip 

etti. Oysa birkaç milyon yaş genç olsaydı da gözleri 

daha iyi görseydi, o kokunun, ormana giden toprak 

yolu karartan korkutucu, kıvıl kıvıl bir lekeden kay-

naklandığını anlayabilirdi. Ancak anlayamadı ve ko-

kunun kaynağını bulabilmek için ağaçların sık dalları 

arasından aşağıyı görmeye nafile çabaladı.

Ormanın içinden telaşlı ve sinsi sesler yükselse 

de, Ay bu sesleri kimin ya da neyin çıkardığını bir 

türlü göremiyor, tahmin edemiyordu. Ay’ı ürperten 

bu seslere sanki kuşların şikâyetçi ötüşleri, ağaçla-

rın köklerinden yükselen boğuk iniltiler karşılık ve-

riyordu. Ormanın tepesinde bir süre daha gezinerek 

ağaçların yapraklarını aralamasını bekledikten son-

ra pes eden Ay, tekrar yerine çekildi. Oysa rüzgârı 

çağırmayı akıl etseydi, rüzgâr esip ağaçların yaprak-

larını aralasaydı, neler olup bittiğini görebilecekti. 

Olan bitene müdahale edemeyecekti, evet, ancak 

en azından sabah Güneş doğduğunda, yaşananla-

rın sebebini kasaba halkına açıklayabilecek, onları 
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gelecek karanlık günler konusunda uyarabilecekti. 

Keşke akıl edebilseydi rüzgârı çağırmayı, ama ede-

medi işte.

Ayrıca Ay yorgun ve Dünya konusunda güzel 

umutlar besleyen bir ihtiyardı. Korkunç bir şeyler ya-

şandığından değil, kendi gözlerinden ve burnundan 

şüphelenerek o geceki görevini tamamladı ve yerini 

Güneş’e bıraktı. Zaten şüphe edecek olsaydı da, yaşlı 

zihni bakalım gecenin olaylarını sabaha hatırlama-

sına izin verecek miydi! Üstelik sabah olduğunda, 

ormanın girişindeki korkunç leke yokluğa karışmış; 

toprağın üstünde yarayı andıran bir iz bırakmıştı sa-

dece. Ancak bu ufak hengâmede, Ay’ın etrafı kolaçan 

etmek için ikide bir yer değiştirmesi, astronomların 

gökyüzüyle ilgili temel kitapları yırtıp tekrar yazma-

larına, doğa fotoğrafçılarının da ufaktan kafayı yeme-

sine yol açmıştı.

Güneş kasabayı yavaş yavaş aydınlatmaya başla-

dığında, her şey bir önceki günü andırıyor ve haliyle, 

göze güzel görünüyordu. Fırında pişen ekmekler 

kahvaltı sofralarına taşınmak, bahçelerdeki ağaçların 

dallarından sarkan meyveler küçük saklama kapla-

rında okul çantalarına yerleştirilmek için sabırsız-

lanıyordu. Sadece ihtiyarlar değil, çocuklar da kuş 

sesleri eşliğinde uyanmayı ve salondan, “Haydi kah-

valtıya!” sesi yükselinceye kadar yatakta tembellik 

yapmayı arzuluyordu.
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Meyveler dalından koparılıp güzelce sudan geçi-

rildikten sonra saklama kaplarına, fırından taze çıkan 

ekmekler de kahvaltı sofralarındaki ekmek sepetleri-

ne girdiler. İsteyen herkes, kahvaltıya çağrılana kadar 

yatağında bir güzel tembellik yaptı.

İlk fırtına, taze ekmeklere bazı evlerde tereya-

ğı ve reçel ya da fındık ezmesi sürüldüğünde; bazı 

evlerdeyse ekmek, kayısı pişirilmiş yumurtaya ya 

da sucuklu omlete banıldığında koptu. Önce, dört 

yaşında bir oğlan ağzındaki reçelli ekmeği tükürdü 

sofranın orta yerine. Yaşı küçük olduğundan ve ayıp 

bilmediğinden, tereddütsüz yapabilmişti bunu. Ada-

mın teki sabah sabah kahvaltı sofrasında yok yere 

kavga çıkardı karısıyla. Yumurtaya bandığı ekmeğini 

ağzına götürdüğünde diline pas tadı geldiğinden ye-

mişti bu naneyi. Fındık ezmeli ekmeğinden koca bir 

ısırık aldığında midesi bulanan ninecik, kendisinden 

bir kahvaltı keyfini bile esirgediği için oğluna saatler-

ce bıkıp usanmadan yakındı. Kızından bir bardak su 

isteyen dedecik, çamur gibi su getirmeye utanmadığı 

için kızını herkesin ortasında azarlamaya doyamadı.

Taze süt içmek isteyenlerin bardakları boş kaldı, 

çünkü inekler süt vermemişti o sabah; ancak kim-

se ineklerden şüphelenmemiş ya da haklarında tek 

bir kötü söz söylememişti. Ne de olsa o ilk sabah, 

kasabalılar hâlâ ineklerin de yılda bir güncük olsun 

dinlenmeye hakları olduğunu, hatta bir günün az bile 
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geleceğini düşünecek kadar kendilerindeydiler. Kuş-

ların eskisi kadar yüksek sesle ötmemesine bile ken-

dilerince bir açıklama getirmiş, yaşlıları, bebekleri 

ve hastaları rahatsız etmek istemediklerinden alçak 

sesle öttüklerini düşünmüşlerdi. Oysa kuşların öyle 

böyle değil, epey büyük bir kısmı vaktinden önce, 

popolarına motor takılmış gibi bir hızla kasabadan 

göç etmişti.

Sanki Güneş bile, ne kadar çabalarsa çabalasın 

yeterince parlayamıyor, daha parlak ışınlar gönder-

mek için kendini sıktıkça, kasabaya alakasız zaman-

larda yağmur yağmasına yol açıyordu. Gökkuşakları 

bile çamurun yedi farklı tonunda çıkıyor, insanlar iti-

şip kakışmaktan fırsat bulup gökkuşağının renkleri-

nin bozulduğunun farkına vardıklarında bile, durumu 

hemen büyük bir doğallıkla kabul ediyorlardı.

Kahvaltı faslı, kasabanın neredeyse her evinde 

farklı bir tatsızlıkla kapanıp da anneler işe, babalar 

mutfağa, çocuklar okula, ihtiyarlar dolaşmaya ya da 

akranlarıyla toplaşmaya gittiklerinde, ağızlarındaki 

kötü tadı bile unutturacak şeyler yaşamaya başladılar.

Bir denklem çözmek için seve seve saatlerce 

çabalayan matematik öğretmeni Bayan Aritmo ra-

kamlara küstüğünü fark etti. Daha annesinin karnın-

dayken insanları iyileştirmeyi kafaya koymuş doktor 

Bay Geçmişolsun hasta bakmaktan bıktığını fark etti. 

İnsanları kışın sıcak, yazın serin tutan bir taştan, 
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cümle rüzgâr ve fırtınaya dayanaklı, yaşayanın ru-

hunu açan evler yapmaktan başka şey düşünmeyen 

mimar Bayan Sıvama, insanların nasıl evlerde yaşa-

yacaklarını umursamadığını fark etti. Kasaba meyda-

nının taş zeminine her sabah ayrı bir manzara resmi 

yaparak yoldan geçenleri gülümseten ya da şaşırtan 

ressam Bay Tatlıdesen, renklerden tiksinti duymaya 

başladığını fark etti. Kasabanın en lezzetli çorbalarını 

pişirmekle ünlü aşçı Bay Bolkepçe, kimsenin damak 

tadını umursamadığını fark etti. Tüm tasaları, akşam 

eşleriyle çocukları gelmeden evi derleyip toplamak 

olan babalar, eşleriyle çocuklarının eve gelip gelme-

diklerini umursamadıklarını fark ettiler. Kızları ya 

da oğulları işteyken, torunlarına onların yokluğunu 

aratmamaktan başka bir şey istemeyen anneanne ve 

babaanneler, torunları olmadan da yaşayabilecekleri-

ni düşünmeye başladılar.

Böyle böyle, gün giderek daha da feci ve çekilmez 

bir hal aldı. Rakamlara küsen Bayan Aritmo, soruları 

ve cevapları tahtaya hızlı hızlı yazıp geçti, anlama-

dıkları yerleri soran öğrencilerini bir temiz azarladı. 

Hastalardan bıkan Doktor Geçmişolsun, suçiçeği ge-

çiren bir çocuğu bıkkınlıkla muayene edince, çocuğa 

fıstık ezmesi alerjisi teşhisi koydu. O çocuktan sıçra-

yan suçiçeği, kasabada suçiçeği geçirmemiş herkesi 

hasta ve perişan edecek, bir daha kimse fıstık ezmesi 

yemeye cesaret edemeyecekti. Kimse yemediği için 
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de, bakkal raflarında satın alınmadan bekleyen fıstık 

ezmeleri bozularak ziyan olacaktı.

O günden sonra, yeni evlerini Bayan Sıvama’dan 

teslim alanlar, klozetlerin mutfağa, pencerelerin ta-

vana yerleştirildiğini fark ettiler.

Ressam Bay Tatlıdesen’in, meydanın zeminine 

yaptığı resme bakanlar, resimsiz bir hayatın daha hoş 

olacağına inanmaya başladılar.

Öğlen berbat çorbalar içen işçiler, işyerlerine 

suratların en asığıyla ve bir türlü geçmeyen bir mide 

ağrısıyla döndüler. Babalar evi toplamak şöyle dur-

sun, zili çalan eşlerine ya da çocuklarına kapıyı bile 

söylene söylene açtılar. Anneanne ve babaanneler to-

runlarıyla oyun oynamayıp, sıkıntıdan patlamalarına 

neden oldular.

Akşam yemeği vakti geldiğinde, kasabadaki hiçbir 

evden cılız bir kahkaha bile yükselmiyordu. Aslında, 

bırakın kahkahayı, cılız bir sohbet sesi bile duyulmu-

yordu. Herkes yemeğini konuşmadan, karşısındakine 

bakmadan, tat almadan, sofradan bir an önce kalkma 

arzusuyla yiyordu. Hatta bazı evlerde televizyon açı-

lıyor ve arada çataldan kaçan bir köfteyi yakalamak 

gerekmedikçe kimse tabağına, sofrada biri boğulacak 

gibi olup da öksürüğe tutulmadıkça birbirine bakmı-

yordu. Zaten berbat pişirilmiş yemekler için kimse 

babalara “eline sağlık” demedi o akşam. Kimse kahve 

getiren damadına “ellerin dert görmesin” de demedi. 
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Ödevini yapan kızlarına kimse “aferin benim çalışkan 

kızıma” demedi; zaten kızlar uyduruktan yapmışlar-

dı ödevlerini. Odasını toplayan oğlanlara da kimse 

“aferin benim tertipli oğluma” demedi; zaten hepsi 

ortalıktaki dağınıklığı dolabın içine tıkıştırıvermişti.

O gece çocuklar iyi geceler öpücüğü almadan; an-

neanne, babaanne ve dedeler kimseye “Allah rahatlık 

versin” demeden girdiler yatağa. Anneler çocukları-

nın üstü örtülü mü, babalar pencereden çocukların 

üstüne esiyor mu diye kontrol etmediler. Güneş kim-

seyi ısıtamadan, kendini başarısız hissederek döndü 

yatağına. Ay ortaya çıktığında, Güneş’i göremeyince 

geç kaldı sanarak paniğe kapıldı ve panikle dünyaya 

yanlış yüzünü döndüğünün, astronomlarla doğa fo-

toğrafçıları dışında kimse farkına varmadı. Ancak ka-

sabada kimsenin deniz kıyısından, balkondan ya da 

pencereden kendisine hülyalı hülyalı bakmadığının 

Ay elbette ki farkına vardı.

Üstelik böyle korkunç bir gün geçiren sadece bu 

kasabanın sakinleri değildi. Bu berbat günü yaşayan 

Herdemtaze Kasabası’nı çevreleyen ormanın hemen 

diğer yanındaki komşu Küpeçiçeği Kasabası’nın sa-

kinleri de, birkaç küçük farkla, neredeyse aynı berbat 

günü yaşamışlardı.

Bütün bu berbatlık, bütün bu fark edişler berabe-

rinde bir yakınma selini getirmişti getirmesine de, in-

sanlar şikâyetlerini ilgili kişiye iletip sorunu çözmek 
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yerine sürekli şikâyet etmenin tadına varmışçasına, 

bu şikâyetleri uykularında bile sürdürdüler. Şikâyet 

etmedikleri tek şey kendileriydi; çünkü çağın, zama-

nın kurbanı olduklarını ve kendilerinde bir kabahat 

bulunmadığını düşünüyorlardı. Oysa en büyük ka-

bahatleri, hayatlarının neden birdenbire böyle kötü 

yönde değiştiğini sorgulamamak olmuştu.

Böyle böyle, geceler sabaha, sabahlar geceye 

döndü. İnsanlar sevdikleri işlerden önce hoşlanma-

maya, sonra sıkılmaya ve ardından da nefret etmeye 

başladılar. Aynı şeyin sevdikleri kişiler için de geçerli 

olması uzun sürmedi; sevdiklerinden de önce bıkma-

ya, sonra sıkılmaya ve ardından da onları umursama-

maya başladılar.

Kim bilir kaç sabah sonra bir sabah, Güneş 

daha gözündeki çapakları yıkamaya fırsat bulama-

dan, Herdemtaze Kasabası’nın belediye başkanı, 

kasabanın girişindeki “Herdemtaze Kasabası’na Hoş 

Geldiniz” tabelasını söküp, yerine “Heptenbayat Ka-

sabası” yazan bir tabela dikti. Aynı dakikalarda Küpe-

çiçeği Kasabası’nın belediye başkanı da “Küpeçiçeği 

Kasabası’na Hoş Geldiniz” tabelasını söktürüp yerine 

“Koparçiçeği Kasabası” yazılı bir başka tabela astır-

dı. Hayatları ve duygu dünyaları değiştikçe, gereksiz 

işlere gerekli olanlardan daha fazla alkış tutmaya 

başlayan kasabalılar, bu tabela değişimini de bayram 

havasında karşıladılar.





H
EYECAN

LI KİTAPLAR
A

slı Toh
u

m
cu

D
Ü

N
YA

Y
I D

Ö
N

D
Ü

R
E

N
 K

IZ

H
EYECAN

LI KİTAPLAR
Serüven

Ormanın kalbine bilinmezlerle
dolu bir yolculuk...

Her kasaba kadar işinde gücünde iki kasabaydı 
Herdemtaze ve Küpeçiçeği. Huzurlu bir düzen,
adil bir iş bölümü ve çevreyle uyum içinde yaşardı 
insanları. Öyle sanırlardı, en azından. Derken, bir
gece vakti, siyah bir akıntı sızdı toprağa. Onu ilk Ay 
gördü. Ardından, o dayanılmaz koku geldi. Onu da
ilk Ay kokladı. Ertesi sabah, hiçbir insan mutlu 
uyanmadı. Hiçbir hayvan da bir daha o topraklarda
uyanmayacaktı. Çünkü ormanın kalbi hastaydı...
Kimsenin fark etmediği karanlığı aydınlatacak
iki ışığın, İpek’le Burak’ın yolculuğu da,
işte böyle başladı...

Romanında hem doğadan hem de birbirinden
kopmuş insanlara seslenen Aslı Tohumcu,
bir gün bir şeylerin değişip düzelmesinde
çocukların rolünün önemini hatırlatıyor.

Asl ı  Tohumcu
YAŞ

10

11

12

+ DÜNYAYI
DÖNDÜREN KIZ

Resimleyen: Mert Tugen

Asl ı  Tohumcu

DÜNYAYI
DÖNDÜREN KIZ

Basım
6

ISBN 978-975-07-3228-7




